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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТА ФИЗИКА НА ТЕХНИЧКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА
Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет, при Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ во Битола, на својата седница одржана на ден 25.10.2016 год. со Одлука бр.
02-725/6, а во врска со распишаниот конкурс од страна на Техничкиот факултет –
Битола за избор на еден наставник во сите наставно-научни завања од областа физика,
формира рецензентска комисија во состав:
1. д-р Мимоза Ристова, редовен професор на Природно-математичкиот факултет,
Институт за физика-Скопје, претседател,
2. д-р Јулијана Велевска, редовен професор на Природно-математичкиот факултет,
Институт за физика-Скопје, член и
3. д-р Атена Андреевска, редовен професор во пензија на Техничкиот факултетБитола, член.
По прегледот на приложената документација, Рецензентската комисија има чест да го
поднесе следниот
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот Конкурс за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања од
областа физика, објавен на 7.10.2016 год. во дневните весници „Вест“ и „Коха“ се
пријави кандидатот:
1. д-р Ратка Нешковска, дипломиран инженер и професор по физика, вонреден
професор на Техничкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во
Битола.
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Д-р Ратка Нешковска е родена на 19.04.1967 година. Основно и средно образование, со
континуиран одличен, успех завршила во Битола. Во учебната 1985/86 година се
запишала на Природно-математичкиот факултет во Скопје, на студиите по физика при
Институтот за физика, наставна насока. Во учебната 1987/88 година и било дозволено
паралелно студирање и на применетата насока на истиот Институт. Во септември 1989
година дипломирала на наставната насока, како најдобар студент во генерацијата, со
просечна оцена 9,27, со што стекнала право на стручен назив професор по физика. Во
јуни 1991 година дипломирала и на применетата насока, со просечна оцена 9,33 и
стекнала право на стручниот назив дипломиран инженер по физика. Во текот на
студирањето била корисник на стипендија од Фондот за талентирани кадри. Во
1990
година се запишала на постдипломски студии на Природно-математичкиот факултет во
Скопје, на Институтот за физика, група- Сончева енергија. Предвидените испити ги
завршила со просечна оцена 9,80. На 29.06.1998 година го одбранила магистерскиот
труд со наслов „Контактни состојби во еднодимензионални кристали“ и стекнала право
на стручен назив магистер по физички науки. На 13.03.2007 година на Институтот за
физика при Природно-математичкиот факултет во Скопје, ја одбранила докторската
дисертација под наслов „Електрохромизам кај тенки филмови од бакар оксид“ при што
се здобила со научен степен доктор на физички науки. Од 28.01.1990 година до
10.06.1990 година работела како професор по физика на определено време во ЕМУЦ
„Ѓорѓи Наумов“ во Битола.
На Техничкиот факултет во Битола е вработена од 1.10.1991 година, прво како стручен
соработник по предметот физика, а потоа, од февруари 1995 год. како помлад асистент
по предметот физика, за во март 1999 година да биде избрана за асистент по предметот
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физика, а во септември 2002 година преизбрана во истото звање по предметите физика,
физика I и физика II. На 29.05.2007 година била избрана за доцент од областа физика, а
во јануари 2012 година била избрана за вонреден професор од областа физика на истиот
факултет.
2. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Д-р Ратка Нешковска како стручен соработник, помлад асистент и асистент ги
изведувала нумеричките вежби по физика на Отсекот за сообраќај и транспорт,
нумеричките и лабораториските вежби на Машинскиот отсек и на Отсекот за графичко
инженерство, како и нумеричките и лабораториските вежби по физика, физика I и
физика II на Електротехничкиот отсек. Од академската 1998/99 година заклучно со
академската 2006/07 година таа ги изведувала и вежбите по предметот физика на
Факултетот за биотехнички науки во Битола.
Како доцент на Техничкиот факултет изведувала настава и вежби по предмети
од областа физика на првиот циклус на студии на Отсекот за сообраќај и транспорт, на
Машинскиот отсек и на студиската програма Информатика и техничко образование,
заедничка со Педагошкиот факултет од Битола, како и нумерички и лабораториски
вежби на Електротехничкиот отсек, Отсекот за графичко инженерство и Отсекот за
индустриско инженерство и менаџмент, и предавања по предметите печатарски форми
(хемографија) и репродукции и фотографии на Отсекот за графичко инженерство.
Како вонреден професор, д-р Ратка Нешковска ги изведувала предавањата и
вежбите (нумерички и лабораториски) по предмети од областа физика за студентите од
Машинскиот отсек, Електротехничкиот отсек, Отсекот за сообраќај и транспорт,
Отсекот за графичко инженерство, Отсекот за индустриско инженерство и менаџмент,
како и за студиските програми Мехатроника и Информатика и компјутерска техника
(заедничка со Педагошкиот факултет во Битола), како и предметот физички основи на
изработката на печатарските форми, на Отсекот за графичко инженерство.Од
академската 2010/11 година до денес ги изведува предавањата и вежбите по предметот
биофизика на Високата медицинска школа од Битола.
На вториот циклус на студии на Техничкиот факултет во Битола д-р Ратка
Нешковска е наставник по предметите: применета физика во експертизата на
сообраќајните незгоди, физички принципи на изработката на печатарските форми –
напреден курс, Микроелектромеханички системи, како и на предметот биофизика –
одбрани поглавја, на специјалистичките студии на Висока медицинска школа во
Битола.
На третиот циклус на студии е наставник на предметот одбрани поглавја од
физика.
За потребите на наставата д-р Ратка Нешковска има подготвено интерна скрипта
од вежби - Решени задачи по физика, Белешки од предавања по физика (за интерна
употреба), Белешки од предавања по физички основи на изработката на печатарските
форми (за интерна употреба), како и Практикум за лабораториски вежби по физика (за
интерна употреба), во соработка со д-р Атена Андреевска.Исто така, таа е коавтор и на
водичот National Framework for Higher Education Qualification for Republic of Macedonia
(2012).
Д-р Ратка Нешковска била ментор на четири дипломски работи, член на
комисија за одбрана на четириесеттина дипломски работи, член на комисија за оценка
на подобност на тема, на комисија за оцена и одбрана на четири магистерски трудови
на вториот циклус на студии на Отсекот за графичко инженерство на Техничкиот
факултет во Битола, и тоа:
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1. „Анализа на материјалите за пакување и состојбата за рециклирање на материјали од
пакување во РМ и нивна класификација“ од кандидатот Ана Караманди, дипл.
графички инженер, одбрана на06.04.2016;
2. „Еко амбалажа“ од кандидатот Марија Талевска, дипл. графички инженер, одбрана
на 09.05.2016;
3. „Изработка на луксузна амбалажа и Solid Works како помошна алатка во процесот на
дизајнирање“од кандидатот Елена Димитровска, дипл. графички инженер, одбрана на
31.03.2014 и
4. „Колор менаџмент анализа во одделение за подготовка за печатење (споредба на
системи со и без имплементација на колор менаџмент)“ од кандидатот Зоран Ефремов,
дипл. графички инженер, одбрана на 01.11.2012.
Д-р Ратка Нешковска била член на комисија за оценка и член на комисија за
одбрана на две докторски дисертации на Техничкиот факултет во Битола, и тоа:
1. „Научна визуелизација во виртуелната реалност – техники на интеракција и развој на
апликации“ од кандидатот м-р Филип Поповски, одбрана на 29.06.2015
2. „Адаптибилен систем за автоматизирано OFF LINE управување со квалитетот на
отпечатокот кај табачен офсет печат“ од кандидатот м-р Роберто Пашиќ, одбрана на
07.05.2013.
Според резултатите од студентската анкета за квалитетот на наставата на
Техничкиот факултет – Битола, д-р Ратка Нешковска има позитивна оцена од анкетата
спроведена за академската 2014/15 год. и тоа средна оцена 9,24 (од максимум 10) за
предметите од зимскиот семестар и средна оцена 9,08 за предметите од летниот
семестар. И според резултатите од студентската анкета за оценување на наставнообразовната дејност на академскиот кадар, во однос на квалитетот на наставата,
односот кон студентите и оценувањето на студентите, спроведена од Комисијата за
самоевалуација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во ноември 2015 год, е
оценета со позитивна средна оцена 4,16 (од максимум 5).
Резултатите од двете анкети се дадени во табелите подолу.
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3. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Д-р Ратка Нешковска била учесник во еден научно-истражувачки проект и во
шест TEMPUS проекти за унапредување и развој на високото образование, во чии
рамки има остварено шест студиски престои на универзитети во Европа и учествувала
на повеќе работилници одржани во земјата и во странство.Исто така, учествувала и во
пријавувањето на еден IPA проект. Подолу е листата од проектите во кои учествувала.
1. Добивање на тенки филмови од никел оксид и од некои оксиди на преодните
метали и компарација на нивните електрохроматски параметри, под раководство
на проф. д-р Мимоза Ристова (2003-2006), финансиран од Министерството за
образование и наука на Р. Македонија.
2. Implementation of ECTS at the University St. Kliment Ohridski, TEMPUS JEP 20012003, под раководство на проф. д-р Елизабета Бахтовска.
3. Exchange of best practices in establishing ECTS, TEMPUS SCM, 2004 – 2005, под
раководство на проф. д-р Елизабета Бахтовска.
4. West Balcan Bologna Promoters Network, TEMPUS SCM C-032B06, под
раководство на проф. д-р Елизабета Бахтовска.
5. Designing and implementing of the NQF in RM–TEMPUS ETF-SM-00050-2008
Project, 2009-2012, под раководство на проф. д-р Елизабета Бахтовска,во чии
рамки е коавтор на Водичот National Framework for Higher Education
Qualification for Republic of Macedonia, Guide, издаден на англиски и македонски
јазик.
6. Developing and setting up measures for initiating, enhancing and sustaining HigherEducation - Society Cooperation, Tempus JP – 511224 – 2010.
7. Development of Regional Interdisciplinary Mechatronic Studies – DRIMS -Project
No. 158644- TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPCR.
8. Disaster Prevention and Management, INTERREG IPA CBC Programme 2014-2020
– пријавен проект.
Д-р Ратка Нешковска е автор или коавтор на следните научни трудови:
1. M. M. Ristova, V. Mirceski, R. Neskovska, Voltammetry of chemically deposited
Cu x O electrochromic films, coated with ZnO or TiO 2 electrocatalysts layers, Journal
of Solid State Electrochemistry, 2014, DOI 10.1007/s10008-014-2666-x (IF 2.327).
2. R. Neshkovska, M. Ristova, J. Velevska, Low vacuum evaporated cuprous oxide thin
films for solar cell application, Horizons, International Scientific Journal, Series B,
„St. Kliment Ohridski“ University – Bitola, (2014) pp25-32.
3. R. Neshkovska, Electrochromic copper(I) oxide thin film as a candidate for smart
windows, Proceedings of the DEMI 2015, 12. International Conference on
Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information
Technology, 29-30 May 2015, Banja Luka, BiH, pp403-408.
4. R. Neshkovska, Multiple applications of electrochromic materials in the automotive
industry: present and future, Proceedings of the First International Conference
„Transport for today`s society“, 19-21 May 2016, Bitola, R. Macedonia, pp106-111
(In press).
5. R. Neshkovska, M. Ristova, J. Velevska, Some properties of electrochromic low
vacuum evaporated copper(I) oxide thin films, Proceedings of the 51st International
Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and
Technologies ICEST 2016, 28-30 June 2016, Ohrid, R. Macedonia, pp 371-374.
6. R. Neshkovska, M. Ristova, J. Velevska, FTIR spectra of electrochromic copper(I)
oxide thin film prepared by different methods, Proceedings of the 51st International
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Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and
Technologies ICEST 2016, 28-30 June 2016, Ohrid, R. Macedonia, pp 375-377.
7. R. Neshkovska, Energy efficiency with electrochromic copper(I) oxide thin films,
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СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНЕС
Трудовите на кои д-р Ратка Нешковска е автор или коавтор до изборот во звањето
вонреден професор се рецензирани во билтените на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола и тоа: Билтен бр. 356 од 13.12.2011 год., Билтен бр. 295 од
03.05.2007 год., Билтен бр. 239 од 28.06.2002 год., Билтен бр. 198 од 29.01.1999 год. и
Билтен бр. 151 од 30.12.1994 год.
Од последниот избор до денес, д-р Ратка Нешковска е автор или коавтор на:
еден труд објавен во списание со фактор на влијание, еден труд објавен во меѓународно
научно списание, четири трудови објавени во меѓународни научни публикации, еден
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films for solar cell application, Horizons, International Scientific Journal, Series B,
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3. R. Neshkovska, Electrochromic copper(I) oxide thin film as a candidate for smart
windows, Proceedingsofthe DEMI 2015, 12. International Conference on
Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information
Technology, 29-30 May 2015, Banja Luka, BiH, pp403-408.
4. R. Neshkovska, Multiple applications of electrochromic materials in the automotive
industry: present and future, Proceedings of the First International Conference
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Technologies ICEST 2016, 28-30 June 2016, Ohrid, R. Macedonia, pp 375-377.
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pp182-187.
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уреди, Зборник на трудови - 2012, Технички факултет, Битола (2012)pp232-237.
10. Р. Нешковска, Механизам на електрохромизмот, Прифатен за објавување во
Зборник на трудови на Технички факултет, Битола.
11. Р. Нешковска, Некои методи за добивање на тенки филмови од бакар оксид,
Прифатен за објавување во Зборник на трудови на Технички факултет, Битола.
12. R. Neshkovska, M. Ristova, Surface analysis of the Cu 2 O reversible electrochromic
transition, 9th Conference of the Society of Physicists of Macedonia, 20-23 September
2012, Ohrid, RM.
Оценка на научните трудови
1. M. M. Ristova, V. Mirceski, R. Neskovska, Voltammetry of chemically deposited
Cu x Oelectrochromic films, coated with ZnO or TiO 2 electrocatalysts layers, Journal of Solid
State Electrochemistry, 2014, DOI 10.1007/s10008-014-2666-x (IF 2.327).
Тенки електрохроматски филмови од бакар оксид со различна дебелина биле наталожени на спроводни транспарентни електроди по методот на хемиска депозиција од
два раствори: топол и ладен и подвргнати на квалитативна и квантитативна структурна
анализа. Испитувањата на морфологијата на површината на филмовите со скенирачки
електронски микроскоп покажале дека средните дијаметри на зрната при кристализацијата се: 260, 470 и 620 nm, за филмовите со дебелина 100, 150 и 200 nm,соодветно.
Со цел подобрување на електрохроматските својства, врз некои филмови од бакар
оксид биле наталожени тенки полуспроводни филмови од ZnO и TiO 2 и нивните
електрохроматски својства биле споредувани со својствата на филмовите само од бакар
оксид. Спектрите на трансмисија во видливиот и блискиот инфрацрвен дел од спектарот биле снимени за филмовите во состојба како што се добиени, како и за филмовите
со слој ZnO и TiO 2 . Реверзибилната кинетика на процесите на редукција и оксидација
(процесите на доведување/одведување на електрони и јони, што се поврзани со обојувањето и обелувањето на филмовите) била испитувана со методот на циклична волтаметрија, за филмовите со различна дебелина, во состојба како што се добиени, како и за
филмовите покриени со каталитички слој ZnO и TiO 2 , а од добиените резултати се
анализирани промените на катодниот и анодниот пик за различни циклуси на
обојување/обелување. Се дошло до заклучок дека филмовите со слој од ZnO имале
подобра реверзибилност, а дека за филмовите со слој од TiO 2 била потребна помала
енергија за постигнување на обоената и обелената состојба.

14
2. R. Neshkovska, M. Ristova, J. Velevska, Low vacuum evaporated cuprous oxide
thin films for solar cell application, Horizons, International Scientific Journal, Series B, „St.
Kliment Ohridski“ University – Bitola, (2014) pp 25-32.
Користејќи бакар со чистина од 99,8% како почетен материјал, тенки филмови
од бакар(I) оксид, Cu 2 O, биле депонирани врз транспарентни спроводни подлоги од
калај оксид допингуван со флуор, по методот на испарување во низок вакуум, при
притисок од 0,67 Pa. Карактеризацијата на филмовите била правена со дифракција на
рентгенски зраци. Спектралната трансмисија на филм со дебелина 130 nm била снимена
во интервалот на бранови должини на упадната светлина од 330 до 850 nm.
Минималната вредност на коефициентот на трансмисија била 19%, а максималната
79%. Од добиените резултати за коефициентот на трансмисија бил одреден спектралниот коефициент на апсорпција во испитуваниот интервал на бранови должини, а од
графичката зависност на спектралниот коефициент на апсорпција од енергијата на
упадното зрачење, била одредена ширината на забранетата зона. Добиената вредност за
Еg од 2,97 eV е повисока од онаа дадена во литературата.
3. R. Neshkovska, Electrochromic copper(I) oxide thin film as a candidate for smart
windows, Proceedings of the DEMI 2015, 12. International Conference on Accomplishments
in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology, 29-30 May 2015,
Banja Luka, BiH, pp 403-408.
Транспарентни спроводни филмови од калај оксид допингуван со флуор биле
наталожени врз микроскопски стакла по методот на спреј пиролиза, а врз нив биле
наталожени тенки филмови од Cu 2 O по методот на електродепозиција, користејќи
едноставна апаратура за класична електролиза. Дебелината на добиените и испитувани
филмови била 200 nm. Структурата на филмовите била потврдена од направената
рентген структурна анализа, со дифракција на рентгенски зраци. Со цел да се докажат
електрохроматските својства на добиените филмови бил конструиран електрохроматски тест уред. За филмот во состојба како што е добиен, во обоена и обелена состојба,
била снимена спектралната трансмисија во брановиот интервал на упадната светлина
од 300 до 800 nm и од добиените резултати била пресметана релативната промена на
коефициентот на трансмисија за филмот во обоена и обелена состојба. Добиената
вредност од 53 % ги прави ваквите електрохроматски филмови добри кандидати за
употреба во комерцијалните „умни прозорци“.
4. R. Neshkovska, Multiple applications of electrochromic materials in the
automotive industry: present and future, Proceedings of the First International Conference
„Transport for today`s society“, 19-21 May 2016, Bitola, R. Macedonia, pp 106-111.
Електрохроматски се материјалите кои реверзибилно, со промена на поларитетот на применетиот напон, ги менуваат своите оптички својства при примена на мал
електричен напон. Токму ваквите својства на овие материјали ги чинат применливи и
посакувани за комерцијална употреба. Во трудот се анализирани денешните и идни
примени на овие материјали во автомобилската индустрија, како што се: ретровизорите
кои автоматски ја менуваат рефлексијата, прозорците и крововите на возилата кои го
менуваат коефициентот на трансмисија, информативните дисплеи на патиштата и
станиците, како и можноста за промена на бојата на возилата, кои допринесуваат во
сигурноста и комфорот.
5. R. Neshkovska, M. Ristova, J. Velevska, Some properties of electrochromic low
vacuum evaporated copper(I) oxide thin films, Proceedings of the 51st International Scientific
Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST
2016, 28-30 June 2016, Ohrid, R. Macedonia, pp 371-374.
Тенки електрохроматски филмови од бакар(I) оксид по методот на испарување
во низок вакуум биле наталожени врз претходно депонирани транспарентни спроводни
подлоги од калај оксид допингуван со флуор, наталожени врз микроскопски стакла по
методот на спреј пиролиза. Филмовите биле обоени на напон од -4 V и обелени со
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напон од +4V во конструираниот електрохроматски тест уред, во 0,1 M NaOH течен
електролит. Коефициентот на трансмисија, во видливиот дел од спектарот, бил снимен
за филм во состојба како што е добиен, во обоена и обелена состојба. Од добиените
резултати бил пресметан спектралниот коефициент на апсорпција во обоена и обелена
состојба, а од зависноста на коефициентот на апсорпција од енергијата на упадните
фотони била одредена ширината на забранетата зона за обоената и обелена состојба на
филмот. Добиените резултати се разликуваат меѓу себе, а тоа може да помогне во
разбирањето на механизмот на електрохромизмот во иднина.
6. R. Neshkovska, M. Ristova, J. Velevska, FTIR spectra of electrochromic copper(I)
oxide thin film prepared by different methods,Proceedings of the 51st International Scientific
Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST
2016, 28-30 June 2016, Ohrid, R. Macedonia, pp 375-377.
Во трудот биле снимени и анализирани FTIR спектрите на тенки електрохроматски филмови од Cu 2 O добиени по два различни методи: методот на хемиска депозиција од два раствори и методот на електрохемиска депозиција. Филмовите биле
обојувани на негативен напон од –4,5 V и обелувани на позитивен напон од +4,5 V во
0,1 М воден раствот на NaNO 3 . FTIR спектрите биле снимени за филмовите во трите
состојби: како што се добиени, обелена и обоена, во спектралниот интервал на 1/λ од
100 до 4000 cm-1. Добиените спектри, веројатно заради малата дебелина, не содржеле
пикови карактеристични за Cu 2 O и од нив не можела да се изврши хемиска идентификација на Cu 2 O, но биле корисни за одредување на рефлексивните својства на филмовите во инфрацрвениот дел од спектарот.
7. R. Neshkovska, Energy efficiency with electrochromic copper(I) oxide thin films,
Proceeding of the Third International Conference „Education across Borders“ Education and
Research across Time and Space, University „St. Kliment Ohridski“ in Bitola, Faculty of
Education, 6-7 October 2016 (In press).
Бидејќи уредите кои ја модулираат светлината која минува низ нив се најпосакуваната примена на електрохроматските материјали, во трудот е разгледувана можната
примена на тенките филмови од Cu 2 O, добиен со методот на електрохемиска депозиција во т.н. „умни прозорци“. За филм со белина 200 nm, во состојба како што е
добиен, обоена и обелена состојба, пресметаните врености на коефициентот на
апсорпција, во функција од енергијата на упадното зрачење, послужиле за одредување
на интензитетот на модулираното зрачење кое поминува низ нив. Соларниот спектар
АМ 1,5 бил земен за упаден и од пресметаните суми на интензитетот на поминатото
зрачење, за видливиот дел од спектарот, била добиена значителна вредност на релативната модулација на пропуштеното зрачење во обоена и обелена состојба, што значи
дека ваквите материјали можат да допринесат за енергетската ефикасност.
8. Р. Нешковска, Спектрална трансмисија на електрохроматски филмови од
бакар(I)оксид, Зборник на трудови - 2015, Технички факултет, Битола (2015) pp 182187.
Бидејќи електрохромизмот се дефинира како постојана и реверзибилна оптичка
промена (најчесто на коефициентот на трансмисија) предизвикана по електрохемиски
пат, во овој труд се анализирани снимените спектри на трансмисија за филмови од
бакар(I) оксид, Cu 2 O, добиени по методот на хемиска депозиција од два раствори,
топол и ладен, во видливиот дел од спектарот во состојба како што се добиени, во
обоена и обелена состојба.Филмовите покажувале катоднообојување, т.е. поседувале
редуцирана обоена состојба. Во состојба како што се добиени имале жолтеникава боја,
во обоена состојба биле скоро црни и не поседувале целосна обелена состојба.
Анализата потврдила дека овие филмови покажуваaт голема промена на коефициентот
на трансмисија, што ги прави добри кандидати за примена во електрохроматските
уреди.
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9. Р. Нешковска, Транспарентни електрични спроводници во електрохроматски
уреди, Зборник на трудови - 2012, Технички факултет, Битола (2012) pp 232-237.
За испитување на електрохроматските својства на електрохроматските материјали, како и за нивна практична примена, се конструираат електрохроматски уреди кои
се составени од повеќе слоеви и барем еден од нив треба да е транспарентен електричен
спроводник. Често својствата на електрохроматските уреди зависат од својствата и
отпорот на транспарентниот електричен спроводник. Во овој труд е даден преглед на
оптичките и електричните својства и начините на добивањена трите групи на материјали кои најчесто се употребуваат како транспарентни електрични спроводници во
електрохроматските уредии тоа: допингуваните оксидни полуспроводници, металните
филмови и металните решетки или мрежи.
10. Р. Нешковска, Механизам на електрохромизмот, Прифатен за објавување во
Зборник на трудови на Технички факултет, Битола.
Процесот на електрохроматско обојување и обелување е многу сложен. И покрај
обемната работа на ова поле, електрохроматскиот процес во цврстите уреди сé уште не
е точно објаснет. Во трудот се дадени упростени равенки со кои може да се претстават
реакциите на доведување и одведување на полнежи во неорганските филмови во цврста
состојба, за различни материјали, кои се упростени верзии на можните реакции,
корисни само за објаснување на принципите на двете групи материјали, истакната е
несиметричностана процесите и комплицираноста на кинетиката на обојување и обелување.
11. Р. Нешковска, Некои методи за добивање на тенки филмови од бакар оксид,
Прифатен за објавување во Зборник на трудови на Технички факултет, Битола.
Во овој труд е даден преглед на својствата на бакар оксидот, еден од најстарите
полуспроводници и различните методи за негово добивање, како: термичка оксидација
на висока и ниска температура, електродепозиција, анодна оксидација, хемиска оксидација, распршување, хемиска депозиција, ласерска аблација, сол-гел техника и други,
кои биле развиени заради примената на овој оксид како полуспроводник најпрво во
исправувачите, а подоцна и за фотоволтаична конверзија во сончевите ќелии.

4. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Во рамките на ТЕМПУС проектите д-р Нешковска била на следните студиски престои:
1. Politechnico de Torino, Торино, Италија, 15-20 октомври 2002 год.
2. University of Aveiro, Авеиро, Португалија, 11-16 март 2003 год.
3. Gent University, Гент, Белгија, 9-14 март 2005.
4. Универзитет у Новом Саду, Република Србија, септември 2008 год.
5. Linköping University, Линкопинг, Шведска, 17 – 21 мај, 2011 год.
6. FH Aachen University of Applied Sciences, Ахен, Германија, 24.06 – 01.07.2012.
Д-р Нешковска била член на две рецензентските комисии за избор во звањето Почесен
професор (Professor Honoris Causa) на Универзитетот„Св. Климент Охридски“ – Битола
и тоа за проф. д-р Алекса Бјелиш, ректор на Универзитетот во Загреб, Р. Хрватска и
проф. д-р Мајкл Дозер, научник и истражувач на Одделот за физика, ЦЕРН, Женева
(2012 год.), како и на две рецензентски комисии за избор на наставник во сите
наставно-научни звања од области на полето Графичко инженерство на двајца
кандидати: доц. д-р Светлана Мијаковска и доц. д-р Филип Поповски (2015 год.).
Од септември 2013 година до денес д-р Ратка Нешковска е раководител на Отсекот за
графичко инженерство на ТФБ и раководител на Наставничкиот совет за втор циклус
универзитетски студии на Графичко инженерство на ТФБ .
Д-р Нешковска била член на комисијата за самоевалуација на Универзитетот
„Св. Климент Охриски“ – Битола, од јуни 2011, со мандат од четири години, член на
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комисијата за самоевалуација на Техничкиот факултет – Битола, од октомври 2011, со
мандат од четири години, член на Комисија за определување истакнати стручњаци од
практиката за изведување клиничка настава на ТФБ, член на работни групи за
изготвување на елаборати за прв, втор и трет циклус студии на Отсекот за графичко
инженерство, член на работни групи за промоција на студиските програми на ТФБ за
запишување на студенти во прва година, член на Друштвото на физичарите на
Република Македонија, член на Македонското научно друштво - Битола, на
Одделението за техника (член на Управниот одбор на друштвото во периодот од 2010 2014 год, одговорна за научно-истражувачки проекти). Член е и на Астрономското
друштво Битола и учествувала во работата на комисијата за спроведување на
регионални натпревари по физика за учениците од основното и средното образование
во Р. Македонија.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
По деталниот преглед на конкурсната документација на кандидатот Д-р Ратка
Нешковска, по исцрпната проверка на фактите и анализирање на деталите за нејзината
наставна, научна, но и општествена дејност што ја реализирала во периодот по
нејзиниот последен избор, ние, долупотпишаните членови на рецензенската комисија,
со задовослтво му предлагаме на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола, да ја избере Д-р Ратка Нешковска во звањето редовен професор од областа
физика.

Рецензентска комисија
1. Д-р Мимоза Ристова, редовен професор,
Природно-математички факултет, Институт за физика-Скопје, претседател, с.р.
2. Д-р Јулијана Велевска, редовен професор,
Природно-математички факултет, Институт за физика-Скопје, член, с.р.
3. д-р Атена Андреевска, редовен професор во пензија,
Технички факултет-Битола, член, с.р.
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РЕФЕРАТ
за избор на наставник од научните области по Меѓународна економија (50309),
Економика на надворешна трговија (50319) и друго (50329) на Факултетот за
туризам и угостителство – Охрид
Наставно – научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид
на својата редовна седница одржана на ден 22.11.2016 година, а во врска со конкурсот
за избор на наставник од научните области Меѓународна економија (50309) и
Економика на надворешна трговија (50319), распишан во весникот Нова Македонија и
Коха од 17.11.2016 година, со Одлука бр. 02-634/3-2 од 22.11.2016 именува Рецензиона
комисија во состав:
1. Д-р Јованка Билјан, редовен професор
2. Д-р Ирена Кикеркова, редовен професор
3. Д-р Славица Роческа, редовен професор
Рецензионата комисија, заблагодарувајќи се на укажаната доверба, го поднесува
следниов
РЕЦЕНЗИОНЕН ИЗВЕШТАЈ
Рецензионата комисија, по прегледот на поднесените документи, констатира
дека на конкурсот се јави само еден кандидат – д-р Александар Трајков, доцент на
Факултетот за туризам и угостителство (ФТУ) – Охрид.
Врз основа на доставените персонални документи и други материјали,
Рецензионата комисија ги дава следните констатации и оценки:
I.

Биографски податоци

Кандидатот д-р Александар Трајков е роден на 05 Август 1979 во Охрид, Р.
Македонија.
Основно и средно образование, со одличен успех, завршил во Охрид. Во
академската 1998/1999 година се запишал на ФТУ-Охрид, насока Царина и шпедиција,
каде по положувањето на сите испити предвидени со студиската програма и јавно
одбранетата дипломска работа, се стекнал со звање Дипломиран менаџер по Царина и
шпедиција.
Во март 2003 година се запишал на последипломски студии на ФТУ - Охрид,
насока Меѓународен туризам, каде ги положил сите испити предвидени со програмата
за последипломски студии со средна оценка 9,33. На 05.03.2007 година го одбранил
магистерскиот труд под наслов: „Странски директни инвестиции во туристичката
индустрија, со посебен осврт на Република Македонија” со што се стекнал со VII/2
степен на стручна подготовка – Магистер на науки од областа на туризмот и
угостителството.
Во септември 2009 година пријавил докторска дисретација од областа на надворешната трговија на Економскиот факултет во Скопје на тема: „Светската трговска
организација и трговијата со логистички услуги“. На 14.06.2012 година ја одбранил
докторската дисертација и се стекнал со научен степен Доктор на економски науки.
Во септември 2005 година бил избран за демонстратор по група предмети од
Надворешна трговија на ФТУ во Охрид.
Во декември 2006 година бил избран за помлад асистент по група предмети
Меѓународна трговија и Меѓународен туризам на ФТУ Охрид.
Во ноември 2009 година бил избран за соработник, во звање асистент на ФТУ
Охрид.
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Во септември 2012 година е избран за наставник од областите Меѓународна
економија и Економика на надворешна трговија, во звање доцент, на ФТУ Охрид, каде
работи и денес.
Од октомври 2015 година до сега е ангажиран како продекан за настава на ФТУ
Охрид и член е на Универзитетската комисија за наставно – научни прашања.
Од јануари 2009 до септември 2014 година бил секретар на Центарот за научноистражувачка работа (ЦНИР) при ФТУ Охрид и на Советот за научно-истражувачка
работа при ЦНИР, а бил и секретар на X и XI Меѓународна научна конференција што
ги организирал ФТУ - Охрид, во 2009 и 2011 година, респективно.
Член е на организацискиот одбор на Меѓународната научна конференција
INSCOSES што ја организира Факултетот за туризам и угостителство - Охрид.
Од февруари 2009 до септември 2012 година бил ангажиран како координатор
на програмите за одржување курсеви за туристички водич, туристички придружник и
раководител на туристичка агенција на ФТУ во Охрид.
Активно зборува англиски јазик и има одлични познавања на работа со
компјутери.
II.

Наставна и научна активност

Во досегашниот период кандидатот д-р Александар Трајков е вклучен како во
наставно-образовната, така и во издавачката и научно – истражувачката дејност на
ФТУ.
Во периодот од 2005 до 2012 година, одржувал часови вежби по повеќе
предмети од областа на Економија на надворешна трговија и Меѓународна економија.
Во периодот од 2012 година до сега држи настава по предметите: Меѓународна
шпедиција, Трговска логистика, Применето шпедитерско работење и Интегрирани
набавки и логистички менаџмент на првиот циклус на студии на ФТУ Охрид.
Дел е и од неколку испитни комисии на вториот циклус на студии по
предметите: Менаџмент во шпедитерското работење, Слободни царински зони,
Транспортни системи и Меѓународна трговска логистика. Во февруари 2016 година
добил акредитација за ментор на студенти за втор циклус на студии. Бил ментор на
еден магистерски труд и бил член во повеќе комисии за одбрана на магистерски и
докторски трудови.
Резултатите од извештајот за самоевалуација на наставниците од ФТУ
покажуваат дека кандидатот има исклучително позитивни оценки по сите поставени
критериуми кои на скала од 1 до 5 се движат помеѓу 4,9 и 5.
Во 2007, 2010 и 2015 година бил предавач на Меѓународната летна школа по
економија организирана од Економски факултет Ниш, а од 2015 година е член и на
организацискиот одбор на оваа школа.
Учествувал во неколку научно - истражувачки проекти при што бил главен
координатор на еден национален научно - истражувачки проект од областа на
туризмот, финансиран од општина Охрид во 2011 година и бил дел од истражувачкиот
тим на научно - истражувачки проект од областа на туризмот поддржан од Факултетот
за туризам и угостителство од Охрид во 2015 година.
Дел е од програмскиот одбор и рецензент во неколку индексирани меѓународни
научни списанија како Economic Themes (www.economic-themes.com), Economy and
market communication review (http://emc-review.com) и African Journal of Business
Management (http://www.academicjournals.org/AJBM).
Дел е и од програмскиот одбор од Меѓународната конференција за економски
развој и животен стандард EDASOL што ја организира Универзитетот АПЕИРОН Бања
Лука.
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Во периодот од 2012 до 2016 година, учествувал и презентирал научни и
стручни трудови на повеќе меѓународни конференции во земјата и странство, и тоа: VI
International days of statistics and economics, September 13-15, 2012, Prague, Czech
Republic, The 5th International Conference on Women’s Issues in Transportation, WIIT
Paris, 2014, 5th International Scientific Conference on Economic Development and Standard
of Living EDASO 2015, October 23-24, 2015, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina,
International Conference „Horizons“, May 13-14, Subotica, Serbia, International Scientific
Conference “The Priority Directions of National Economic Development”, October 13, Nis,
Serbia, 2016.
Потврда за неговата научно – истражувачка активност е списокот на научно –
стручни трудови објавени во индексирани меѓународни списанија и конференции што
кандидатот ги приложил кон пријавата:
1. “Overview and Characteristics of Tourism Seasonality in Ohrid” International Scientific
Conference - The Priority Directions of National Economic Development, October 13,
Nis, Serbia, 2016
2. „Customs Risk Management–Time of Declaration Processing By Control Cannels”, EMC
Review-Journal of Economics 11 (1), Banja Luka, 2016, (co author J. Biljan)
3. Trade logistics, University teaching book, Center for scientific research, Faculty of
tourism and hospitality, Ohrid, 2015
4. “Gender employment inequality in transport and logistics industry: the specifics in the
Republic of Serbia and the Republic of Macedonia”, The 5th International Conference on
Women’s Issues in Transportation, WIIT Paris, 2014 (co author: Stojanovic, Biljan,
Sarac)
5. “Influence of International Trade Flows on International Trade in Logistic Services in
Macedonia”, Greener Journal of Business and Management Studies 4 (2), 045-051,
Greener Journal, 2014 (co author: Biljan)
6. “Certain international aspects of customs modernization process”, International Scientific
Magazine "Horizons" Social Sciences and Humanities, vol. 9, 95-105, UKLO Bitola,
2013 (co author Biljan)
7. “Destination Branding: Competitive Potentials of Ohrid as a Tourist Brand” (co author J
Biljan, S Kostoski) Economic Themes 50 (4), 661-678, Faculty of Economics, Nis, Serbia
2012
8. “International trade in logistic services of CEFTA 2006 countries”, Conference
proceedings, VI International days of statistics and economics, September 13-15, 2012,
Prague, Czech Republic (co author J. Biljan)
9. “International tourist arrivals and transport infrastructure in the Republic Of Macedonia:
Perspective Overview”, Economy and market communication review, Vol. 3., APEIRON
University - Banja Luka, 2012 (with Jovanka Biljan, PhD and Sanel Jakupovic, PhD)
10. Светската трговска организација и трговијата со логистички услуги, докторска
дисертација, Економски факултет Скопје, јуни, 2012
11. “Comparing business regulations across Western Balkans”, Conference proceedings, 4th
International conference on Governance, Ethics and Social responsibility, Antalya,
Turkey, 4-7 April, 2012
12. “Logistic Services Trade Balance as Indicator of Macedonian Logistic Industry Potential”,
Procedia – Social and Behavioral Sciences 44 (314-322), ELSEVIER, 2012 (with
Jovanka Biljan, PhD)
13. “Risk Management and Customs Performance Improvements: The Case of the Republic
of Macedonia”, Procedia – Social and Behavioral Sciences 44 (301-313), ELSEVIER,
2012 (with Jovanka Biljan, PhD)
14. “Contemporary trends in trade logistics”, Horizons, International Scientific journal,
UKLO Bitola, 2011
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15. “Barriers to International Trade of Logistic Services”. Conference Proceedings, Eighth
Anniversary International Conference, “LOGISTICS IN THE CHANGING WORLD”
(Theory, Practice, Education), University of National and World Economy, Department
of Business Logistics, Centre for Logistics Research and Training, 18.11.2011, Sofia,
Bulgaria (with Jovanka Biljan, PhD)
16. “Local residents awareness on cultural tourism potential of Ohrid”, International
Scientific Conference: Cultural corridor Sofia – Ohrid, Cultural tourism without
boundaries, South West University “Neofit Rilski” Blagoevgrad, UKLO Bitola,
Kjustendil, Ohrid, 2011 (coauthor S.Kostoski)
17. “Специјализирани меѓународни организации од областа на меѓународната
шпедиција и меѓународниот транспорт”, Зборник на трудови, Универзитет Пјетер
Буди, Приштина, 2009 (коавтор асс. Стевчо Мечески)
18. Меѓународна шпедицијa, универзитетски учебник, Центар за научно истражувачка
работа, Факултет за туризам и угостителство – Охрид, 2008 (во коавторство со Проф.
d-р Јован Стојаноски)
19. „Effects of multi-national companies in tourism“, IV International Scientific Conference
on Current problems of tourism development in countries of central-eastern Europe College of Economy, Tourism and Social Sciences in Kielce, Poland, 2008 (coauthor prof.
Jovan Stojanoski PhD)
20. „Insurance services as part of tourism industry“, IV International Scientific Conference on:
Current problems of tourism development in countries of central-eastern Europe - College
of Economy, Tourism and Social Sciences in Kielce, Poland, 2008 (coauthor ass. Stevco
Meceski)
21. “The role of trade logistic in trade facilitation” – 7-th Scientific Conference on: Logistics in
the changing world, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, 2008
(coauthor prof. Mirjana Sekulovska, PhD)
22. „National food as national identity“, International Conference on: Recognized national
gastronomy – touristic potential, Vocational College for Catering and Tourism, Bled,
Slovenia, 2007 (coauthor ass. Jordan Kocevski)
23. „Developing tourism industry in Macedonia with foreign direct investments“ , XII
Scientific Conference on: Regional development and demographic flows of South-east
European countries, Faculty of Economics, Nis, Serbia, 2007 (coauthor prof. Risto
Gogoski, PhD)
24. „Financial risk and financial leverage in insurance institution“, I-st International
Conference on: Customs and insurance in XXI century, Ohrid, Macedonia, 2007 (coauthor
Vera Karadzova, MSc)
25. „Туристичкиот биланс како индикатор на туристичкиот потенцијал на Македонија“,
IX Меѓународна конференција: Стратешки развој на туристичката индустрија во
21 век, Охрид, Р.Македонија, 2007 (коавтор асс. М-р Вера Караџова)
26. Странски директни инвестиции во туристичката индустрија, со посебен осврт на
Република Македонија, Магистерски труд, 2007
27. „Улогата и значењето на транснационалните компании во светската економија“,
Зборник на трудови, Факултет за туризам и угостителство – Охрид, 2003
Дел од истражувачките трудови се цитирани во научна и стручна литература
ширум светот (https://scholar.google.com/citations?user=vnFN6lAAAAAJ&hl=en).
Комисијата се определи да анализира дел од трудовите објавени по последниот
избор на кандидатот во август 2012 година:
Универзитетската скрипта Трговска логистика опфаќа дел од суштинските и
актуелните прашања од областа на трговската логистика, каде е воспостави оптимален
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сооднос меѓу теоретските и практичните аспекти на оваа материја неопходни во
непосредното работење на логистичките оператори.
Концепциски, градивото е структурирано во два дела и содржи прашања за
проверка на знаењето и преглед на поширока литература.
Првиот дел од трудот става акцент на основите на оваа научна дисциплина, а ги
третира и теоретските аспекти на трговската логистика како стопанска дејност преку
утврдување на нејзиниот поим и значење; функциите и местото на трговската
логистика во економскиот систем; современите трендови во давањето на логистички
услуги; видовите логистички провајдери и извори на право во трговската логистика.
Вториот дел од трудот се однесува на практичните аспекти на трговската
логистика и ги обработува начинот на организација, деловната политика и тарифно –
конјуктивните активности на логистичките оператори; испорака на стоки во
меѓународната трговија во различните модалитети на транспорт; транспортната
инфраструктура во Македонија и останатите видови логистички активности во текот на
испораката и приемот на стоката.
Трудот Меѓународна трговија со логистички услуги кај ЦЕФТА 2006 земјите
(International Trade of Logistic Services in CEFTA 2006 countries) е изворен научен
истражувачки труд индексиран со CPCI Web of Science (Thompson Reuters) индекс. Во
него е анализирана трговијата со логистички услуги кај ЦЕФТА земјите и тоа преку
користење на податоците од националните биланси на плаќања, а со цел да се
идентификуваат ефектите што ги има врз развојот на регионалната економија. Посебен
акцент во трудот е ставен на идентификација на проблемите со кои се соочуваат
истражувачите при користењето на податоците од билансите на плаќања за анализа на
трговијата со логистички услуги. Анализата на трговскиот биланс на логистичките
услуги кај ЦЕФТА 2006 земјите е направена посебно за основните логистички услуги и
посебно за споредните логистички услуги и тоа по различните модалитети на
транспорт.
Влијанието на меѓународните трговски текови врз меѓународната трговија
со логистички услуги во Македонија (Influence of International Trade Flows on
International Trade in Logistic Services in Macedonia) е изворен научен труд со Index
Copernicus Value (ICV): 6.03. Во трудот се анализира и се мери влијанието на
меѓународниот стоков промет врз трговијата со логистички услуги во Македонија со
користење на повеќе статистички индикатори, индекси и со помош на регресиона
анализа. Измерен е интензитетот на промените што ги предизвикува меѓународниот
стоков промет врз трговијата со логистички услуги, а се потврдува и големата
зависност помеѓу овие две варијабли.
Трудот Родова нееднаквост во вработувањата во транспортно
логистичката индустрија: Карактеристики на Р. Србија и Р. Македонија (Gender
employment inequality in the transport and logistics industry: The specifics in the Republic
of Serbia and the Republic of Macedonia) како изворен научен труд содржи
компаративна анализа на главните карактеристики на вработувањата според полот во
транспортно - логистичкиот сектор. Преку истражување на јазот што постои во
вработувањата на мажите и жените во овој стопански сектор, се идентификуваат и
можните причини што го предизвикуваат овој јаз. Се испитува и влијанието врз
националната економија што го има половата сегрегација во транспортно логистичкиот
сектор. Притоа е истакната потребата за разбирање на родовите специфики во овој
сектор и потребата од соодветна и хармонизирана статистичка база што ќе се користи
во истражувањата, а со цел да се обезбеди посигурен мониторинг на родовата
еднаквост како би се поставиле соодветни мерки за надминување на овој проблем.
Во трудот Менаџирање со царинските ризици: Време на процесирање на
декларации по контролен канал (Customs Risk Management – Time оf Declaration
Processing бy Control Cahnnels) се истражува и анализира значењето на менаџирањето
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со ризиците како нов пристап кон подобрување на квалитетот на перформансите на
Царината, со посебен акцент врз времето на процесирање на увозните декларации.
Користените статистички методи и мерења го покажуваат влијанието од користењето
на одреден контролен канал врз времето на процесирање на декларациите. Со помош на
направените мерења може да се проектираат одредени очекувања за потребното време
за увоз при избор на различните канали на контрола.

III.

Мислење и предлог

Рецензионата комисија по темелно проучување на сите приложени документи,
трудови, учебници и други материјали од единствениот кандидат на конкурсот, д-р
Александар Трајков, го заклучи следново:
Кандидатот д-р Александар Трајков се истакнал со своето работење во
изминатиот период, како на научен, така и на наставен план на предмети од областите
Меѓународна економија и Економика на надворешна трговија Неговата подготвеност за
квалитетна реализација на наставата, односот со студентите, редовноста и достапноста
на предавањата се високо оценети од страна на студентите. Тој континуирано ги следел
најновите достигнувања во потесната област на истражување преку учества на поголем
број меѓународни конференции, објавување на поголем број на трудови во индексирани
меѓународни списанија, но и како рецензент во дел од тие конференции и списанија.
Поаѓајќи од горенаведеното, Рецензионата комисија има особено задоволство и
чест да му предложи на Наставно - научниот совет на Факултетот за туризам и
угостителство во Охрид, д-р Александар Трајков да го избере за наставник од
научните области по Меѓународна економија (50309), Економика на надворешна
трговија (50319) и друго (50329) во звање ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР.
Охрид, 06.12.2016

Рецензиона комисија:
1. Д-р Јованка Билјан, редовен професор, с.р.
2. Д-р Ирена Кикеркова, редовен професор, с.р.
3. Д-р Славица Роческа, редовен професор, с.р.
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Врз основа на член 66 од Законот за високото образование („Службеник весник
на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11,
123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16,
120/16 и 127/16), член 17 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14 и 27/16), член 22 од Правилникот за
содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна организација и
систематизација на работните места, како и содржината на функционалната анализа на
институциите на јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.
11/15), согласноста од Министерство за информатичко општество и администрација бр.
12/6 – 2893/2 од 04.07.2016 година, Деканатската управа на Факултетот за безбедност –
Скопје на седницата одржана на 15.12.2016 година донесе:

ПРАВИЛИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА, ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ

Член 1
Со овој Правилник се врши измена и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола, Факултет за безбедност – СКопје, за кој е добиена согласност од Министерство
за информатичко општество и администрација бр. 12/6 – 2893/2 од 04.07.2016 година
(во понатамошниот текст: Правилник)
Член 2
Членот 5 се менува и гласи: „Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 8
работни места на даватели на јавни услуги за 80 извршители, 26 работни места на
административни службеници за 30 извршители и 3 работни места на помошнотехничките лица за 9 извршители, распоредени по организациони единици согласно
Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот.“
Член 3
Во член 6 став 4 во категорија А наставно научни звања, во ниво А1 редовен
професор, наместо 17 треба да стои 20.
Во ниво А2 вонреден професор, наместо 20 треба да стои 23.
Во ниво А3 доцент, наместо 13 треба да стои 14.
Член 4
Во член 8 став 3 Категорија Г ниво Г1, наместо 9 треба да стои 10.
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Член 5
Во глава III Опис на работните места, работно место реден број 1, шифра ОБН
03 02 А01 001, редот за дополнителни услови се дополнува и гласи: „Стекнати 480
ЕКТС кредити“
Член 6
Во глава III Опис на работните места, работно место реден број 2, шифра ОБН
03 02 А02 001, редот за дополнителни услови се дополнува и гласи: „Стекнати 480
ЕКТС кредити“
Член 7
Во глава III Опис на работните места, работно место реден број 3, шифра ОБН
03 02 А03 001, редот за дополнителни услови се дополнува и гласи: „Стекнати 480
ЕКТС кредити“
Член 8
Во глава III Опис на работните места, работно место реден број 4, шифра ОБН
03 02 Б05 001, редот за дополнителни услови се дополнува и гласи: „Стекнати 300
ЕКТС кредити“
Член 9
Во глава III Опис на работните места, работно место реден број 5, шифра ОБН
03 02 В01 001, редот за дополнителни услови се дополнува и гласи: „Стекнати 300
ЕКТС кредити“
Член 10
Во глава III Опис на работните места, работно место реден број 6, шифра ОБН
03 02 В02 001, редот за дополнителни услови се дополнува и гласи: „Стекнати 300
ЕКТС кредити“
Член 11
Во глава III Опис на работните места, работно место реден број 12, шифра ОБН
01 02 Г01 006 во бројот на извршители наместо 2 треба да стои 3.
Член 12
Во табеларниот приказ на наставници по катедри, кај Катедрата за
криминалистички науки, кај наставно-научни работници, наместо 8 треба да стои 11.
Во табеларниот приказ на наставници по катедри, кај Катедрата за полициски
науки, кај наставно-научни работници, наместо 7 треба да стои 11.
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Член 13
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по
добиена согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.
Овој Правилник се објавува во Билтенот на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола.

ДЕКАНАТСКА УПРАВА
Декан
проф. д-р Оливер Бачановиќ
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РЕФЕРАТ
за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања
на научната област Криминологија (50826),
на Факултетот за безбедност - Скопје
Деканот на Факултетот за безбедност - Скопје, единица во состав на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 14.10.2016 донесе одлука бр.
02-1070/1 за распишување на конкурс за избор на еден наставник во сите
наставно-научни звања на научната област Криминологија (50826). Конкурсот
беше објавен на 15.10.2016 во дневниот печат (дневните весници „Нова
Македонија“ и „Коха“).
Врз основа на Конкурсот, Наставно-научниот совет на Факултетот за
безбедност - Скопје, на седницата одржана на 03.11.2016, донесе одлука бр. 085/170 за формирање на Рецензиона комисија за избор на еден наставник во сите
наставно-научни звања на научната област Криминологија (50826), во состав: ред.
проф. д-р Оливер Бачановиќ - претседател, ред. проф. д-р Љупчо Арнаудовски член, и ред. проф. д-р Миодраг Лабовиќ - член.
Рецензионата комисија во наведениот состав со внимание ја разгледа
доставената документација и на наставно-научниот совет на Факултетот за
безбедност - Скопје, му го поднесува следниов:

ИЗВЕШТАЈ
Рецензионата комисија констатира дека на објавениот конкурс за избор на
еден наставник во сите наставно-научни звања на научната област Криминологија
(50826), на Факултетот за безбедност - Скопје, единица во состав на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, во предвидениот рок се
пријавила само кандидатката Весна Стефановска (пријава, докази и останата
документација доставени лично во архивата на Факултетот за безбедност - Скопје
на 20.10.2016).
Кон пријавата, кандидатката Стефановска доставила докази за исполнетост
на општите и посебните услови согласно објавениот конкурс, како и останата
потребна документација.
Рецензионата комисија констатира дека доставената пријава, доказите и
останатата документација се навремени и комплетни, дека ги исполнуваат
општите и посебните услови предвидени со Законот за работните односи, Законот
за високото образование, актите на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола и актите на Факултетот за безбедност - Скопје, поради што прифати да ги
разгледа, да ги вреднува и да достави реферат за избор на еден наставник до
наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност - Скопје
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I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН
РАЗВОЈ
Весна Стефановска е родена во Скопје во 1977 година каде што завршила
основно и средно образование. Правниот факултет „Јустинијан Први“ - Скопје
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„, кривично-правна насока го завршила
во 2000 година, а постдипломските студии на истиот факултет, криминолошка
насока ги завршила во март, 2005 година со одбрана на магистерскиот труд
„Казнено-поправни установи од отворен вид„. Докторската дисертација
„Медијацијата во казнената област”, кандидатката успешно ја одбрани на 14
септември 2010 година, исто така, на Правниот факултет „Јустинијан Први„ во
Скопје со што се стекна со научен степен доктор на правни науки.
Во периодот од 2001 до 2010 година активно работела на повеќе проекти во
рамките на Здружението за заштита на правата на детето и на Коалицијата „Сите
за правично судење„. Во 2005 и 2006 година ја врши функцијата на извршен
директор на Коалицијата „Сите за правично судење„. Весна Стефановска активно
го владее англискиот јазик (се здобива со сертификат за познавање англиски јазик
од Кембриџ Универзитет во Англија). Исто така, поседува и сертификат за
застапување здобиен на тринеделната обука за застапување во Вашингтон, САД
во 2006 година организиран од Advocacy Institute-Washington, преку Институт за
трајни заедници и сертификат за обучувач за медијатори во областа на детската
правда. Кандидатката во 2010 и 2011 година била секретар на Државниот совет за
превенција на малолетничкото престапништво, а во 2012 и 2013 година
претседател на Комисија за спроведување стручен испит за процена на полициска
опрема во рамките на Министерството за внатрешни работи на Република
Македонија.
II. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Кандидатката Весна Стефановска од 2004 година работи, прво како
надворешен соработник на Полициската Академија во Скопје, сега Факултет за
безбедност при Универзитетот „Св. Климент Охридски„-Битола каде што во 2006
година е избрана во звањето асистент (Одлука бр.41-0701/10 од 7.02.2006), а во
фебруари 2009 е повторно избрана во звањето асистент (Одлука бр.0701/25 од
24.02.2009). На 24.01.2011 е избрана како доцент во областа криминологија
(Одлука бр. 0701/24). Досега како наставник изведувала часови и вежби на повеќе
предмети во состав на Катедрата за кривичноправни и криминолошки науки и тоа:
криминологија, превенција на криминалитет, ресторативна правда, криминолошки
теории.

Кандидатката Стефановска во досегашниот професионален ангажман
вршела и други активности во рамките на наставно-образовната дејност, односно
била ментор и член во комисии за одбрана на повеќе дипломски трудови, член во
комисии за подобност на тема за изработка на магистерски трудови, како и член
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во комисија за оценка и одбрана на докторска дисертација. Исто така, била
рецензент на повеќе трудови (за Меѓународно научно списание на УКЛО
„Хоризонти“, Меѓународна научна публикација „Годишник на Факултетот за
безбедност - Скопје“, Меѓународна научна конференција на Факултетот за
безбедност – Скопје, како и за Меѓународната ревија за криминологија
(International Journal of Criminology).
Покрај тоа, кандидатката активно ги вклучува студентите во неколку
истражувачки проекти кои се спроведоа на Факултетот за безбедност-Скопје, како
што се: „Улогата на заедницата и на полицијата во превенција на криминалот“ и
„Медимското прикажување на криминалитетот во дневните весници во Република
Македонија“. Под нејзино менторство, исто така, неколку студенти, посебно од
студиската програма по Криминологија и криминална политика изработија и
спроведоа проект за Мислењето на дипломираните и актуелните студенти на
Факултетот за Безбедност – Скопје за актуелните владини политики поврзани со
вработувањето на високообразовните кадри од областа на безбедноста во РМ, чии
резултати јавно ги презенираа пред наставниот кадар на факултетот.

III. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

А. Трудови објавени во меѓународни научни списанија, меѓународни научни
публикации, научни списанија со импакт фактор и други публикации во
последните години.

До изборот во доцент, кандидатката ги објавила следниве труда.
1. 2007, „Аболиција казна затвора или реформа и начина њеног извршења”,
Правни живот „Право и слобода„, Часопис за правну теорију и праксу,
бр.10, том, 1, Београд
2. 2008, „Медијацијата во системот на кривичната правда”, Годишник на
Полициската академија, 2007/2008, Скопје, 86-96
3. 2008, „Процесни гаранции на малолетниците во текот на кривичната
постапка”, Зборник Малолетничка правда „Од идеја до практика”,
Факултет за безбедност, Скопје, 227-245
4. 2008, „Казнено-поправне установе отвореног типа у остваривању циљу
казне затвора”, Правни живот „Право и меѓународне интеграције, Часопис
за правну теорију и праксу, бр.9, том 1, Београд, 845-854
5. 2009, „Казнено-поправи установи од отворен вид – поим, карактеристики
и организација„, Годишник на факултетот за безбедност, Скопје, 63-73
6. 2009, „Правото на правична постапка во процесот на медијација меѓу
сторител и жртва”, Хоризонти бр.5, Универзитет „Св. Климент
Охридски„ – Битола, стр. 235-244
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7. 2009, „Анализа на системот на малолетничка правда и полициското
постапување со малолетници во Германија„, пуб. Малолетничка правда,
Факултет за безбедност Скопје, 66-77
8. 2009, „Постапка за медијација во системот на малолетничка правда во
Република Македонија„, Зборник Малолетничка правда “Ресторативна
правда”, Факултет за безбедност , Скопје, 195-211
9. 2010, Прирачник за полициско постапување со деца, Бачановиќ, О., Батиќ,
Д., Мирчева, С. Стојковска, В.& Просароска, Ж., Факултет за безбедност,
Скопје
10. 2010, „Peacemaking (миротворна) криминологија: реалност или заблуда”,
Годишник на факултетот за безбедност, Скопје, 273-281
11. 2010, Јованова, Н.& Стојковска, В. “Превенција на насилството меѓу
децата во училиштата”, Зборник на трудови: Безбедноста, еколошката
безбедност и предизвиците на Република Македонија, Факултет за
безбедност, Скопје, 452-469
12. 2010, „Полиција у превенцији и раној интервенцији за малолетним
преступницима„, Зборник радова Право и форензика у криминалистици,
Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 151-162
13. 2010, „Начелото на хуманост во современите казнено-поправни
установи„, Хоризонти, Универзитет „Св. Климент Охридски„-Битола
14. 2010, „Restorativni pristup policije u sistemima maloletničke pravde„, Темида,
Виктимолошко друштво Србије, 2010
По изборот во доцент, кандидатката ги објавила следниве труда:
1. Стефановска, В.& Јованова, Н. (2011). „Preventive policy of school violence„ vo
Mesko, G., Sotlar, A., & Winterdyk, J. (eds.), Social Control and Unconventional
Deviance, Faculty of criminal justice and security, University of Maribor, Slovenia,
2011, 227-240
2. Стефановска Весна (2011). „Ресторативната правда во превенција на
криминалитетот„, Зборник во чест на Ѓорѓе Марјановиќ, Правен факултет
„Јустинијан Први„, Скопје, 371-384.
3. Стефановска Весна (2011). „Улогата на заедницата во процесот на
ресторативната правда„, Македонска ревија за криминологија и кривична
правда, достапно на: www.maclc.mk
4. Stefanovska Vesna (2012). „Тhe position and the rights of juvenile offenders in
police procedure„, Kultura polica, Casopis za negovanje demokratske politicke
culture, god. IX, Kriminalisticko –policijska akademija, Beograd, 421-432.
5. Stefanovska Vesna (2012). “Crime prevention: approaches of understanding and
policy development”, Дани Арчибалда Рајса, том. 2 вол. 1, 2011,
Криминалистичко-полициска академија, Београд, 813-822
6. Stefanovska Vesna (2012). „Превенција на криминалитетот во Република
Македонија: состојби и перспективи„, Безбедноста и евроатланските
преспективи на Балканот, Факултет за безбедност, Скопје, Proceedings of the
International Scientific Conference Police Science and Police Profession (States and
Perspectives), held in Ohrid, Faculty of Security, Skopje, Vol. I, 2012, 493-504
7. Stefanovska Vesna (2013). „Мediator in victim-offender mediation process„,
Horizons International Scientific Magazine, Series A, Vol. 10, University “St.
Kliment Ohridski” - Bitola, p. 121-133 (2013), „Медијаторот во постапката за
медијација меѓу жртва и сторител„, Меѓународно научно списание Хоризонти-
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општествени науки, год. IX, Бр. 10, Универзитет „Св. Климент Охридски„ –
Битола, 139-152)
8. Stefanovska Vesna (2013). New challenges and perspectives of restorative justice,
Balkan social science Review Vol 2, Faculty of law, University Goce Delcev-Stip,
47-62
9. Stefanovska Vesna (2014). „Police role in building community safety”, Дани
Арчибалда Рајса, Тематски зборник радова мегународног значаја, том 3, вол.3,
Криминалистичко полициска академија, Београд, 189-199.
10. Stefanovska Vesna (2014). “Historical development of Restorative justice: from
restitution to victim-offender mediation”, Horizonts, International scientific
magazine, serial A, No.16, 65-76
11. Stefanovska Vesna (2014). “Constitutive criminology: Product of postmodern
society”, Proceedings of the International scientific conference Macedonia and the
Balkans, a hundred years after world war, Faculty of security-Skopje, 398-409
12. Batik Dragana & Stefanovska Vesna (2014). “The attitudes of police related to
prevention of juvenile delinquency”, Tematski zbornik, Unapregjenje kvalitete zivota
djece i mladih, Edukacisko-rehabilitaciski fakultet, Univerzitet u Tuzli (coauthor
with Dragana Batik), стр.233-241
13. Stefanovska Vesna & Jovanova Natasa (2015). „The capacities and the role of
NGOs to support victims of crime„, International Yearbook of the Faculty of
security-Skopje, 2014, 14 - 25.
14. Stefanovska Vesna (2014). „Some Restorative Justice benefits to offenders and
victims of crime”, Balkan Social science Review Vol. 4, 2014, Faculty of law,
University Goce Delcev –Stip, 7-25.
15. Mirceva, S., Stefanovska, V. & Gogov, B. (2015). „Victim-Offender Mediation and
Observance of Procedural Rights in the Macedonian Justice for Children System:
Competitive or Balancing?“ in Journal of Criminal Justice and Security
Varstvoslovje Year 17, number 2015/1, 5-23.
16. Stefanovska, V. (2015). „Presentation of crime in the media coverage: Real or false
picture“, Research security: approaches, concepts and policies, Vo. 5, Faculty of
security-Skopje, 55 – 68.
17. Stefanovska, V. (2015). „Media coverage of police deviance in the Republic of
Macedoniа“, International Yearbook 2015 (1), Faculty of security, 64 – 72.
18. Stefanovska Vesna (2015). „The image of the police in the printed mediа“, Balkan
Social Science Review, Vol. 6, Faculty of law, University Goce Delcev-Stip, 75 –
91.
19. Stefanovska, V. (2016). „Community policing in the Republic of Macedonia“,
International Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 3, issue
2, 61-69, AkNik Publications, Impact factor, RJIF (5.72),
http://www.allsubjectjournal.com/archives/2016/vol3/issue2
20. Стефановска, В. (2016). „Развојот на ресторативната правда низ призмата на
правата на жртвата“, Ревија за кривично право и криминолгија
21. Stefanovska, V. (2016). „Crime story in the Macedonian Printed Daily
Newspapers“, International Journal of criminology and sociology, Global science
journal, Vol. 5, 2016, p.14-24, available at:
http://www.lifescienceglobal.com/independent-journals/international-journal-ofcriminology-and-sociology/volume-5/83-abstract/ijcs/2221-abstract-crime-story-inthe-macedonian-printed-daily-newspapers
22. Stefanovska, V. (2016). „Medijska pokrivenost nasilnickog kriminaliteta u Republici
Makedoniji„, Temida, Casopis o viktimizacii, ljudskim pravima i rodu 1 (19), 41 -63.
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23. Stefanovska, V. (2016). Cultural criminology: about the interconnection between
culture and crime, Conference proceedings Ohrid conference, Faculty of securitySkopje (во фаза на објавување)
24. Стефановска, В. „Ресторативна правда во случаи на криминал од омраза“, во
Криминалистички теми, Часопис за криминалистика, криминологија и студии
по безбедност, Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне
студије, Сараево (во фаза на објавување)
Истражувачки извештаи и други публикации
25. 2014, Истражувачки извештај „Положбата на осудените лица во
пенитенцијарните установи во Република Македонија“, The situation of the
prisoners in the Penitentiary system in the Republic of Macedonia“ (Мојановски,
Ц., Бачановиќ, Ол. Малетиќ, И. Батич, Д., Стефановска, В. Миленковска, М.),
Факултет за безбедност, Скопје.
26. 2015, Истражувачки извештај Ставовите на вработените во пенитенцијарните
установи во Република Македонија за прашањата поврзани со задачите и
условите во нив, (Мојановски, Ц., Бачановиќ, Ол. Малетиќ, И. Батиќ, Д.,
Стефановска, В. Миленковска, М.), Факултет за безбедност, Скопје.
27. 2015, Истражувачки извештај „Улогата на заедницата и на полицијата во
превенција на криминалот“, Стефановска, В. Гогов, Б., Факултет за
безбедност-Скопје
28. 2015, Истражувачки извештај „Медиумското прикажување на криминалитетот
во дневните весници во Република Македонија, Факултет за безбедност-Скопје
29. 2016, Основи на ресторативната правда и на медијацијата меѓу жртва и
сторител (основен учебник), Факултет за безбедност – Скопје.
Покрај наведените, кандидатката Стефановка има подготвено ракопис за
основен учебник Превенција на криминалитет: основи, пристапи и модели, кој е
во фаза на рецензија

Кратко резиме на објавените трудови

1. Стефановска, В.& Јованова, Н. (2011). „Preventive policy of school
violence„ во Mesko, G., Sotlar, A., & Winterdyk, J. (eds.), Social Control and
Unconventional Deviance, Faculty of criminal justice and security, University of
Maribor, Slovenia, 227-240.
Насилството и насилничкото однесување како начин на однесување, на
решавање конфликти и/или на стекнување одредена корист или право може да се
препознае во речиси сите сегменти на човековото живеење. Здравите и безбедни
училишни средини се предуслови за успешен образовен процес, кој од друга
страна е основа за правилен развој и професионално насочување на младите во
општеството.Токму превентивните програми и ресторативните мерки кои се

35

применуваат за редукција на училишното насилство како дел од образовниот
систем во одредени држави во светот и постоечката правна регулатива за
превенција на училишното насилство во Република Македонија се предмет на
истражување на трудот.

2. Стефановска Весна (2011). „Ресторативната правда во превенција на
криминалитетот„, Зборник во чест на Ѓорѓе Марјановиќ, Правен
факултет „Јустинијан Први„, Скопје, 371-384.
Предмет на анализа на трудот се тезите дека ресторативната правда
поефикасно ја остварува специјалната превенција во споредба со традиционалните
казни, како и тоа дека воведувањето на ресторативните мерки односно
интервенции по извршување на кривичното дело претставува добра превентивна
политика. Тоа е направено преку анализа на одредени истражувачки резултати за
придобивките за сторителот од ресторативната правда и за влијанието врз
намалувањето на резидивизмот. Во таа насока, посебен акцент е ставен на
поврзаноста меѓу ресторативната правда и превенцијата на криминалитетот.

3. Стефановска Весна (2011). „Улогата на заедницата во процесот на
ресторативната правда„, Македонска ревија за криминологија и
кривична правда, достапно на: www.maclc.mk
Во трудот се обработува поврзаноста на ресторативната правда со заедницата
од повеќе аспекти и таа се прикажува како составен дел од суштината и од поимот
на ресторативна правда и како неопходен услов за нејзин развој. Тоа произлегува
од следниве причини. Прво, една од причините за појава и развој на
ресторативното движење се гледа во охрабрување на заедниците за активно
учество во процесот на решавање на конфликтите. Второ, бидејќи криминалот е
насилство од едно врз друго лице во заедницата, таа има одговорност да биде дел
од процесот на повторно воспоставување правда, мир и хармонија во
општеството. Трето, бидејќи корените на криминалот се општествено условени
т.е. се наоѓаат во структурата на самото општество и во заедницата,
ресторативната правда бара отстранување на негативните појави коишто ги
продуцира самата заедница.

4. Stefanovska Vesna (2012). „Тhe position and the rights of juvenile offenders
in police procedure„, Kultura polica, Casopis za negovanje demokratske
politicke culture, god. IX, Kriminalisticko –policijska akademija, Beograd, 421432.
Правата на малолетникот во текот на полициската постапка е посебен предмет
на интерес на трудот, со кратка анализа на нивните практични импликации во
полициската практика во Република Македонија. Имено, на положбата на
малолетникот во системот на малолетничка правда треба да се посвети посебно
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внимание, не само од законодавците, туку и од субјектите кои го спроведуваат
законот, бидејќи, најчесто полицијата е првиот орган со кој малолетното лице
стапува во контакт по сторување на делото и од неговиот понатамошен третман
зависи какво ќе биде и понатамошното делинквентно однесување. Втора, и исто
така значајна улога има полицијата при примена на полициските овластувања во
текот на казнената постапка. Таа треба да ги обезбеди основните процесни
гаранции на малолетникот, како и основните и дополнителни права пропишани во
законите.
5. Stefanovska Vesna (2012). “Crime prevention: approaches of understanding and
policy development”, Дани Арчибалда Рајса, том. 2 вол. 1, 2011,
Криминалистичко-полициска академија, Београд, 813-822.
Во трудот се обработуваат различните аспекти на проучување на превенцијата
на криминалот и безбедноста во заедницата со посебен осврт на улогата,
значењето и разбирањето на тие концепти во рамките на криминалната политика
на Република Македонија.

6. Stefanovska Vesna (2012). „Превенција на криминалитетот во Република
Македонија: состојби и перспективи„, Безбедноста и евроатланските
преспективи на Балканот, Факултет за безбедност, Скопје, Proceedings of
the International Scientific Conference Police Science and Police Profession
(States and Perspectives), held in Ohrid, Faculty of Security, Skopje, Vol. I,
2012, 493-504
Во трудот е направена анализа на состојбата во рамките на социјалната и
ситуационата превенцијата на криминалитетот во Република Македонија. Тој е
вовед во перспективите на превенцијата и разгледувањето на можностa за
воспоставување стабилни основи во рамките на нашата криминална политика.

7. Stefanovska Vesna (2013). „Мediator in victim-offender mediation process„,
Horizons International Scientific Magazine, Series A, Vol. 10, University “St.
Kliment Ohridski” - Bitola, p. 121-133 (2013), „Медијаторот во постапката за
медијација меѓу жртва и сторител„, Меѓународно научно списание
Хоризонти-општествени науки, год. IX, Бр. 10, Универзитет „Св. Климент
Охридски„ – Битола, стр. 139-152)
Медијацијата е форма на алтернативно решавање на спорови или решавање на
спорови насочено да помогне на две (или повеќе) страни во постигнување
договор, со помош на медијатор кој користи соодветни техники за да го подобри
дијалогот меѓу страните со цел да постигнат договор. Во тој процес, жртвата и
сторителот се сретнуваат во безбедна средина во присуство на обучен медијатор
кој ја олеснува дискусијата меѓу страните и овозможува постигнување заеднички
договор за решавање на спорот. Токму едно од битните прашања што добива
заслужено место во трудот е кој може да биде медијатор, прашањето за обука на
медијатори, како и за неговите права и одговорности.
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8. Stefanovska Vesna (2013). New challenges and perspectives of restorative
justice, Balkan social science Review Vol 2, Faculty of law, University Goce
Delcev-Stip, 47-62
Трудот отвора теоретска расправа за неколку клучни прашања: што значи
ресторативна правда, дали ресторативните интервенции се казни или алтернативи
на казнувањето, односно дали ресторативната правда е спротивна на пунитивната,
ретрибутивна правда? Притоа, се обидува да даде соодветни одговори
застапувајќи ја тезата дека ресторативната правда овозможува поефикасен и
похуман одговор на криминалот. Покрај тоа, основна цел на трудот е да ја
пробуди научната јавност за прифаќање ресторативни пристапи во решавање на
споровите, за нови начини на расудување и за нова филозофија на живеење,
генерално.

9. Stefanovska Vesna (2014). „Police role in building community safety”, Дани
Арчибалда Рајса, Тематски зборник радова мегународног значаја, том 3,
вол.3, Криминалистичко полициска академија, Београд, 189-199.
Основна функција на полицијата е заштита и почитување на основните
слободи и права на човекот и граѓанинот гарантирани со Уставот на Република
Македонија, законите и ратификуваните меѓународни договори, заштита на
правниот поредок, спречување и откривање на казниви дела, преземање мерки за
гонење на сторителите на тие дела, како и одржување на јавниот ред и мир во
општеството. Тоа го бараат и очекуваат граѓаните, и затоа полицијата е соочена
пред многу предизвици и искушенија во остварување на своите основни
полициски задачи. Особено, кога станува збор за одржување на безбедноста во
заедницата, се отвораат неколку прашања и дилеми, кои што се предмет на овој
труд: дали безбедноста во заедницата е одговорност само на полицијата, дали таа
може сама да ја обезбеди и на кој начин?

10. Stefanovska Vesna (2014). “Historical development of Restorative justice: from
restitution to victim-offender mediation”, Horizonts, International scientific
magazine, serial A (16), 65-76.
Споредувајќи ги аргументите за и против постоењето на ресторативните
традиции во историските општества и повикуваќи се на неколку пишани извори
во трудот не се докажува кој модел на правда доминирал во праисториските и
историските општества, туку сведочи дека ресторативните елементи биле, исто
така, составен дел од казнената реакција кои подоцна се напуштиле, а сега се
повторно оживеани.

11. Stefanovska Vesna (2014). “Constitutive criminology: Product of postmodern
society”, Proceedings of the International scientific conference Macedonia and
the Balkans, a hundred years after world war, Faculty of security-Skopje, 398409
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Основните теоретски поставки на конститутивната криминологија, како и
можностите за нејзин понатамошен развој, се предмет на трудот. Основата на тоа
учење се гледа во објаснувањето на криминалитетот како загуба, односно
оштетување на правата и интересите на жртвата што предизвикува нееднаквост
меѓу луѓето. Оттука, напорите на општеството во надминување на
криминалитетот треба да бидат насочени кон деконструкција на политичката
економија, изградба на news making криминологија, развој на миротворната
криминологија и на културниот плурализам.

12. Batik Dragana & Stefanovska Vesna (2014). “The attitudes of police related to
prevention of juvenile delinquency”, Tematski zbornik, Unapregjenje kvalitete
zivota djece i mladih, Edukacisko-rehabilitaciski fakultet, Univerzitet u Tuzli,
233-24
Овој труд претставува дел од истражувањето на тема "Градење на превентивна
политика за спречување на малолетничката деликвенција", кое беше спроведена
од страна на Националниот совет за превенција на малолетничко престапништво,
со поддршка на Министерството за правда на Република Македонија. Во рамките
на истражувањето се користеше анкетен прашалник, наменет за полициските
службеници со цел да се испитаат нивните ставови за: основните задачи и
надлежности за спречување на детското престапништво, за капацитетите на
полицијата за превенција на детското престапништво, како и за соработката на
полицијата со другите институции за превенција и рана интервенција на деца во
ризик и деца во судир со законот.

13. Stefanovska Vesna & Jovanova Natasa (2015). „The capacities and the role of
NGOs to support victims of crime„, International Yearbook of the Faculty of
security-Skopje, 2014, 14 - 25.
Трудот е поделен во неколку тематски единици. Во првиот дел е дадено
кратко резиме за развојот на движењето за подобрување на статусот на жртвите од
криминал, не само во рамките на казненоправнот систем, туку и надвор од него, во
однос на лечење на стекнатите повреди и емоционалните трауми. Потоа, трудот се
осврнува на улогата и значењето на инволвираноста на граѓанското општество во
заштитата на жртвите, што подразбира еден аспект од вкупните активности за
превенција на криминалитетот. Во третиот дел се презентирани и анализирани
резултатите од истражувањето, заедно со заклучните согледувања, кои нудат
препораки за подобрување и развој на капацитетите и на улогата на граѓанското
општество во Република Македонија за заштита на жртвите од криминал.

14. Stefanovska Vesna (2014). „Some Restorative Justice benefits to offenders and
victims of crime”, Balkan Social science Review Vol. 4, 2014, Faculty of law,
University Goce Delcev –Stip, 7-25.

39

Положбата на сторителот и на жртвата во ресторативната правда и
позитивните импликации кои таа ги предизвикува врз нивното понатамошно
однесување се предмет на трудот. Во тој контекст, трудот е поделен на два дела.
Во првиот дел се обработени прашањата кои се однесуваат на положбата на
сторителот во ресторативната правда, додека во вториот дел положбата и
основните права на жртвата. Улогата на заедницата не е предмет на трудот, со
оглед на тоа што се обработени само непосредните аспекти од постапката спрема
сторителот и жртвата како две страни на кривичното дело.

15. Mirceva, S., Stefanovska, V. & Gogov, B. (2015). „Victim-Offender Mediation
and Observance of Procedural Rights in the Macedonian Justice for Children
System: Competitive or Balancing?“ in Journal of Criminal Justice and Security
Varstvoslovje Year 17, 2015/1, 5-23.
Трудот ги обработува процесните права и заштита на страните упатени на
медијација меѓу жртва и сторител во системот на правда на деца. Анализата се
базира на квалитативна анализа на податоци собрани преку испитување со
примена интервју и преку увид и анализа на содржина на документи. Извори на
податоци се релевантни претставници на системот за правда на деца во Република
Македонија, самите деца-сторители и жртви и судски досиеа.

16. Stefanovska, V. (2015). „Presentation of crime in the media coverage: Real or
false picture“, Research security: approaches, concepts and policies, Vo. 5,
Faculty of security-Skopje, 55 – 68.
Темата за криминалот зазема неопходно и речиси секојдневно место во
медиумите од причина што криминалот е секојдневен и лесен начин за медиумско
покривање. Читајќи ги криминалните вести веднаш се наметнуваат прашањата,
дали криминалните вести се одраз на вистинската состојба не само со вкупниот
криминал во земјата, туку и со конкретниот криминален настан опишан и
прикажан во конкретниот медиум, која е улогата и значењето на медиумите во
медиумското покривање на криминалот, односно како се објаснува поврзаноста на
медиумите и криминалот. Со наведените прашања се занимава трудот, обидувајќи
се, на еден систематичен начин да ги презентира сознанијата добиени од повеќе
истражувања, како и актуелните теоретски дебати во криминолошката област за
поврзаноста на медиумите и криминалот. Трудот посебно се осврнува на улогата
на медиумите во создавањето на доминантните дефиниции за престапот и
престапниците и нивиот придонес врз ставовите и перцепциите на граѓаните за
криминалот.

17.
Stefanovska, V. (2015). „Media coverage of police deviance in the
Republic of Macedoniа“, International Yearbook 2015 (1), Faculty of security, 64 –
72.
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Со цел да се согледа како полицискиот криминал е портретиран во мас
медиумите во Република Македoнија е направена квалитативна анализа на
медиумските прилози за него. Конкретно, преку анализа на содржина во трудот се
дава одговор на следниве истражувачки прашања: кои аспекти и облици на
полицискиот криминал се прикажуваат во печатените медиуми? Дали постојат
разлики во прикажувањето на полицискиот криминал во различни медиуми кои се
разликуваат според политиката на уредување односно дали постојат различни
политики на уредување, стереотипизација, стигматизација, фаворизирање или
предрасуди кон одредени групи? и да се разбере медиумскиот дискурс, односно
значењето на јазикот и на стилот на презентирање со цел да се утврдат латентните,
имплицинтни пораки во текстот. Во рамките на спроведеното истражување е
направена квалитативна анализа на сите медиумски прилози кои се однесуваат на
полицијата и на полициското работење во дневните печатени медиуми Вест и
Дневник.

18. Stefanovska Vesna (2015). „The image of the police in the printed mediа“,
Balkan Social Science Review, Vol. 6, Faculty of law, University Goce DelcevStip, 75 – 91.
Во трудот е направена квалитативна анализа на медиумските прилози за
полицијата и за полициското работење со цел да се согледа како полицијата е
портретирана во мас медиумите. Конкретно, преку анализа на содржина е даден
одговор на следниве истражувачки прашања: Кои аспекти од полициското
работење се презентирани во мас медиумите? Дали преовладува позитивното или
негативното портретирање на полицијата? и кои се изворите на сознанија?
Притоа, истражувачкиот интерес е насочен кон значењето на јазикот и на стилот
на прикажувањето, како и кон пораката која се испраќа до читателите. Исто така,
направен е преглед на одредени теоретски пристапи и научни истражувања кои ја
истражуваат и објаснуваат поврзаноста на медиумите и полицијата и ефектите од
медиумското прикажување на полицијата врз јавното мислење.

19. Stefanovska, V. (2016). „Community policing in the Republic of Macedonia“,
International Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 3,
issue 2, 61-69, AkNik Publications, Impact factor, RJIF (5.72),
http://www.allsubjectjournal.com/archives/2016/vol3/issue2
Предмет на истражување и анализа на трудот е: реформата на полицијата
во Република Македонија и поставеноста на моделот полициско работење со
заедницата и ставови на полицијата за нејзината улога и за улогата на заедницата
во превенција на криминалитетот. Основна цел на истражувањето е да се согледа
каква е институционалната и нормативна поставеност на моделот полиција во
заедница, дали полицијата и граѓаните имаат повеќе доверба во ефикасноста на
традиционалниот или на изменетиот партнерски пристап во превенција на
криминалитетот? и дали се остварени одредени предуслови за да воспостави
добро партнерство меѓу полицијата и заедницата?
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20. Стефановска, В. (2016). „Развојот на ресторативната правда низ призмата
на правата на жртвата“, Ревија за кривично право и криминолгија
Трудот се осврнува на две клучни прашања што се поврзани со развојот и
со традицијата на ресторативната правда. Првото се однесува на разработката на
старите традиционални реакции на негативните екцесни поведенија кои во себе
содржеле одредени форми и приниципи на ресторативност, особено примената на
мерките на реституција и композиција. Второто прашање се однесува на потребата
од подобрување на положбата на жртвата во рамките на кривичната правда, но и
за сè погласните обиди тоа да се реши надвор од казненоправниот систем, а како
дел од ресторативните практики и програми.

21. Stefanovska, V. (2016). „Crime story in the Macedonian Printed Daily
Newspapers“, International Journal of criminology and sociology, Global
science journal, Vol. 5, 2016, p.14-24, available at:
http://www.lifescienceglobal.com/independent-journals/international-journal-ofcriminology-and-sociology/volume-5/83-abstract/ijcs/2221-abstract-crime-storyin-the-macedonian-printed-daily-newspapers
Основен предмет на расправа во трудот е начинот на кој авторите ја
врамуваат и обликуваат приказната, бидејќи едно е прашањето како тие го
произведуваат текстот, а друго е прашањето како читателската публика го
интерпретира тој текст. Во тој контекст, и авторите и читателите се субјекти на
дискурзивни практики кои влијаат и се под влијание на доминантните
општествени и културни норми. Затоа е мошне значајно како општествената и
културна матрица во која се наоѓа и дејствува авторот како производител
резултира во изборот на одредени зборови и приказни и во обликувањето на
текстовите. Од друга страна, читателите како консументи со различно знаење и со
различни перспективи, ги интерпретираат тие зборови и приказни врз основа на
нивните чувства за идентитет, искуството, семејните и општествените односи и
слично.

22. Stefanovska, V. (2016). „Medijska pokrivenost nasilnickog kriminaliteta u
Republici Makedoniji„, Temida, Casopis o viktimizacii, ljudskim pravima i rodu
1 (19), 41 -63.
Средствата за јавно информирање се главен извор на информации во врска со
криминалот и ја одредувaат позицијата и јавната перцепција на оваа појава. При
проучувањето на нивната улога често се поставуваат прашањата: како медиумите
го разбераат граѓанскиот сектор и неговата улога, како го пренесуваат нивниот
јавен дискурс, кои информации избираат да ги пренесат, кого штитат?, кого
маргинализираат? и каква порака испраќаат на јавноста? Анализата на овие
прашања, заедно со анализата на актуелните кривични дела, е од особено значење
за утврдување на тоа дали медиумите даваат вистинска и искривена слика за
криминалот. Во овој контекст, во трудот е направена анализа на насилничкиот
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криминал во Република Македонија, кој е медиумски прикажани во два дневни
весници во периодот од 10 ноември 2014 година до 10 февруари 2015 година.

23. Stefanovska, V. (2016). Cultural criminology: about the interconnection between
culture and crime, Conference proceedings Ohrid conference, Faculty of
security-Skopje (во фаза на објавување)
Криминолошката научна мисла е постојано во потрага по нови начини на
разбирање и осознавање на криминалот и на неговата контрола. Во тој процес на
постојано преиспитување на криминалот и на борбата против него се јавува и
културната криминологија како дел од критичката криминологија. Во таа смисла,
трудот го поделивме во неколку дела. Првиот дел се однесува на
карактеристиките на доцниот модернизам и на последиците кои тој ги генерира, а
кои се поврзани со криминалот. Тие последици се всушност макро и микро
факторите кои ја хранат почвата на која се раѓа криминалот како семе, чие
ртење и растење е условено, пред се, од транзициските процеси во доцниот
модернизам. Вториот дел се однесува на прашањето за културата и за поврзаноста
со криминалот и со неговата контрола. Тоа е тесно поврзано со следното, кое се
однесува на тоа како всушност културната криминологија го разбира криминалот
и како тој треба да се разбере? Ова произлегува од предметот на истражување:
што криминалната криминологија истражува, врз основа на кои резултати и
податоци го базира своето мислење и кои се целите кои сака да ги постигне.

24. Стефановска, В. „Ресторативна правда во случаи на криминал од омраза“,
во Криминалистички теми, Часопис за криминалистика, криминологија и
студии по безбедност, Факултет за криминалистику, криминологију и
сигурносне студије, Сараево (во фаза на објавување)
Криминал од омраза се дефинира како вкупност на кривични дела кај кои
жртвата е детерминирана од предрасудите на сторителот кон одредена група на
луѓе. Со други зборови, сторителот е мотивиран од предрасуди кон групната
припадност на жртвата, односно кон нејзиниот расен, етнички, религиски и
сличен идентитет. Прашањата и дилемите поврзани со примената на
ресторативната правда во случаи на криминал од омраза ќе бидат предмет на
трудот. Притоа, посебен акцент ќе се стави на добрите практики во одредени земји
во светот кои покажуваат дека се додека ресторативната правда претставува
доброволен процес на решавање и помирување меѓу двете страни, таа е
поефикасен начин на справување и превенција на тој вид криминал.

Истражувачки извештаи и други публикации
25. 2014, Истражувачки извештај, Положбата на осудените лица во
пенитенцијарните установи во Република Македонија, The situation of the
prisoners in the Penitentiary system in the Republic of Macedonia“
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(Мојановски, Ц., Бачановиќ, Ол. Малетиќ, И. Батич, Д., Стефановска, В.
Миленковска, М.), Факултет за безбедност, Скопје.
Во рамките на истражувањето, посебен ставен е ставен на начинот на
извршување на казната затвор. Оттука, дел од предметот на истражувањето е дали
постојат основните претпоставки за успешна ресоцијализација во однос на
категоризацијата ка КПУ-и, индивидуализацијата на третманот и видовите на
третман оценето преку перцепција на осудените лица за доживувањата на
условите, режимот и општата клима којашто во владее во КПУ. Притоа, при
анализата на положбата на осудените лица во рамките на истражувањето, посебен
акцент (од страна на кандидатката) беше ставен врз редовните програмски
активности како што се: правото на работа, стручното оспособување, правото на
здравствена заштита, контактите со надворешниот свет, посебно со семејството, и
врз погодностите.

26. 2015, Истражувачки извештај, Ставовите на вработените во
пенитенцијарните установи во Република Македонија за прашањата
поврзани со задачите и условите во нив, (Мојановски, Ц., Бачановиќ, О.
Малетиќ, И. Батиќ, Д., Стефановска, В. Миленковска, М.), Факултет за
безбедност, Скопје.
Во рамките на истражувањето посебен дел се посвети на односот меѓу
затворскиот персонал кон осудените лица бидејќи затворскиот персонал врши
мошне значајна и специфична јавна, и истовремено општествена служба којашто
треба да биде посебно вреднувана и признаена од страна на општеството. Исто
така, затворскиот персонал има законска моќ и можност да применува сила и
авторитет врз одредена категорија лица кои се лишени од слобода и на кои им е
ограничена слободата на движење.
Таквата позиција им овозможува да
контролираат, доминираат, како и да ги злоупотребуваат дадени овластувања или
да постапуваат хумано со осудените лица. Поради тоа, една од целите во
истражувањето беше да се согледа ставот на персоналот во КПУ за односот со
осудените лица, како и за влијанието на погодностите врз процесот на
ресоцијализација.

27. 2015, Истражувачки извештај, Улогата на заедницата и на полицијата во
превенција на криминалот“, Стефановска, В. Гогов, Б., Факултет за
безбедност-Скопје
Предмет на истражување и анализа е да се согледа: (1) обемот, динамиката и
структурата на класичниот криминал и на одредени девијантни појави во
Македонија и во градот Скопје, (2) одредени макро-социјални фактори и нивната
поврзаност со безбедноста на градот Скопје, (3) улогата и придонесот на
локалната заедница во превенција на криминалитетот базирана на заедницата, (4)
реформата на полицијата во Република Македонија и поставеноста на моделот
полициско работење со заедницата, (5) ставовите на граѓаните за улогата на
заедницата и на полицијата во превенција на криминалитетот, (6) ставовите на
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полицијата за нејзината улога и за улогата на заедницата во превенција на
криминалитетот и (7) ставовите на полицијата за примена на анализата и
аналитичките методи и техники во полициската работа.

28. 2015, Истражувачки извештај Медиумското прикажување на
криминалитетот во дневните весници во Република Македонија, Факултет
за безбедност-Скопје
Предмет на истражување е криминалитетот во Република Македонија кој е
медиумски прикажан во трите печатени дневни весници (Дневник, Вест и Коха)
во периодот од 10 ноември 2014 година до 10 февруари 2015 година, односно
криминалните актуелни настани кои се случиле непосредно пред нивното
објавување, но и други криминални настани кои, како процес, се следат и
покриваат во медиумите од нивното откривање и во понатамошниот тек на
кривичната постапка. Во тој дел, особено е анализирана улогата на полицијата и
на другите субјекти од казненоправниот систем во постапувањето со
криминалниот настан, така како што се прикажани во дневните печатени
медиуми.

29. 2016, Основи на ресторативната правда и на медијацијата меѓу жртва и
сторител (основен учебник), Факултет за безбедност – Скопје.
Трудот Основи на ресторативната правда и на медијацијата во казнената
област, е наменет за студентите на Факултетот за безбедност – Скопје, како и за
другите високообразовни институции што ја изучуваат наведената проблематика.
Во него се обработува концептот и пристапите на ресторативната правда, посебно
на медијацијата меѓу жртва и сторител во казнената област. Се проучува
значењето, принципите, придобивките, примената и моделите на ресторативната
правда, како составен дел од изучувањето на кривичноправната и
криминолошката научна област. Покрај стекнување соодветни знаења, целта на
програмата е студентите да стекнат вештини и компетенции за истражување на
основните теоретски постулати на ресторативната правда и оспособување за
вклучување во истражувачки проекти за нејзин понатамошен развој.

Б. Учество на меѓународни и национални конференции, семинари, обуки,
работилници и други меѓународни и национални научни и стручни собири

Присуство на меѓународни конференции/конференции во последните пет
години:
1.

2012, 1-2 март, Белград, Република Србија, Меѓународни научни скуп „Дани
Арчибалда Рајса„, (излагање: Crime prevention: approaches of understanding and
policy development), Криминалистичко-полициска академија, Белград.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2012, 25-26 мај, Охрид, Република Македонија, Меѓународна научна
конфереција „Безбедноста и евроатланските перспективи на Балканот„,
полициските науки и полициската професија (состојби и перспективи),
излагање: Превенција на криминалитетот во Република Македонија: состојби и
перспективи„, Факултет за безбедност-Скопје.
2012, 14-16 јуни, Хелсинки, Финска, 7-ма Меѓународна конференција
„Connecting people: victims, offenders and communities in restorative justice„,
European Forum for Restorative justice (presentation (with Stojanka Mirceva: VOM
in the Republic of Macedonia: past, present, future).
2012, 19-21 септември, Љубљана, Словенија, the Night Biennial International
Conference „Criminal justice and Security in Central and Eastern Europe,
Contemporary Criminal Justice and Practice and Research„, Faculty of criminal
justice and security, University of Maribor (излагање: „Why restorative approach to
crime? Comparative review of VOM in some countries„)
2014, 3-4 март, Белград, Република Србија, Меѓународни научни скуп „Дани
Арчибалда Рајса„ Police academy – Beograd, Криминалистичко-полициска
академија, Белград, presentation: the Police role in building community safety.
2014, 3-5, јуни, Ohrid, Macedonia and the Balkan, 100 years after First world word:
security and euro-Atlantic integration, Faculty of security-Skopje, (presentation:
The basis of constitutive criminology- the product of postmodern society)
10-17 June, 2014, Belfast, Northern Ireland, 6th Biennial International conference
European Forum for restorative justice (presentation (with Stojanka Mirceva):
Understanding and acceptance of VOM in Macedonian multicultural community)
21-22 June, 2014, Igalo, Monte Negro, International conference “Improvement
quality of children and youth”, Edukacisko-rehabilitacioni Fakultet, Univerzitety u
Tuzli (presentation (with Dragana Batik) The police attitude regarding prevention of
juvenile delinquency)
11-12 September, 2014, Stip, First International scientific conference “Social change
in the global world”, Faculty of law, University “Goce Delcev”-Stip (presentation:
Police, community, safety: Basis of community safety)
15-17 September, 2014, Ljubljana, Slovenia, 10th Biennial International Conference
Criminal Justice and security in Central and Eastern Europe "Understanding
Professionalism, Trust and Legitimacy”, Faculty of criminal justice and security
(presentation with Stojanka Mirceva: “Victim-offender Mediation and due process
Guarantees in the Macedonian Justice for children system: Competitive or
balancing”.
3 September, 2015, STIP, International conference: Social change in the global
world, Center for legal and scientific research, Faculty of Law, University Goce
Delcev – Stip, presentation: The image of the police and police deviance in the
printed media
12 November, 2015, Skopje, International conference: Challenges of contemporary
society, Institute for sociological, political and juridical research-Skopje, University
St. Cyril and Methodius – Skopje, presentation: Media coverage of police and
policing in the Republic of Macedonia
26 – 27 November, 2015, Belgrade, Sixth Annual Conference of the Victimology
Society of Serbia, Novi trendovi u viktimoloskoj teoriji I praksi: Dileme I izazovi u
zastiti zrtava, presentation: Media coverage of violent crime
16 декември, 2015, Скопје Научно советување на тема: „Македонското
прекршочно право – проблеми“, Здружение за кривично право и
криминологија на Македонија
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

22 декември, 2015, Скопје, Јавна дебата на тема: „Медиумското прикажување
на криминалитетот во дневните весници во Република Македонија“,
презентација за истражувачките резултати
15 – 17 април, 2016, Пловдив, Бугарија, International Science and Research
Conference “Applied aspects of prevention, detection and investigation of crime,
Police Academy, presentation: Stefanovska, Bacanovic, The citizen’s involvement in
community safety.
30 – 31 may, 2016, Ohrid, International Scientific conference “Contemporary trends
in social control of crime”, Faculty of security – Skopje, presentation: Cultural
criminology: about the interconnection between culture and crime.
1 – 3 септември, 2016, Скопје, 4 –та годишна меѓународна конференција на
Центарот за култура и културни студии: Дислокации и културни конфликти:
миграции, дијаспора, тероризам, граници, презентација: Културна
криминологија: поврзаност меѓу културата и криминалот
23 септември, 2016, Скопје, Научна и стручна расправа: Судско одмерување на
казната и практичната примена на алтернативните мерки во македонското
законодавство, презентација: „Целите на казнувањето во Република
Македонија и превенција на криминалот“, Здружение за кривично право и
криминологија на Република Македонија
24-25 септември, 2016, Белград, Седма конференција на Виктимолошкото
друштво на Србија „Безбедност и виктимизација: изазови друштвеног
реаговања и заштите жртава“, Презентација: „Кривичноправни, друштвени и
ресторативни одговор на злочин из мржње“.

В. Научни проекти / истражувања
Учество во истражувачки проекти во последните пет години:
1. 2012, март - истражувачки проект: „Положбата на осудените лица во
Република Македонија„- Факултет за безбедност-Скопје (член на
истражувачки тим)
2. 2012, мај - истражувачки проект: „Градење превентивна политика за
превенција на малолетничкото престапништво„, Државен совет за превенција
на малолетничкото престапништво – Скопје (член на истражувачки тим)
3. 2012, септември - 2014, октомври: истражувачки проект „Улога на полицијата
во превенција на криминалитетот„, - Факултет за безбедност-Скопје
(раководител на истражувачки тим)
4. 2012, ноември: истражувачки проект „Невладините организации во заштита и
поддршка на жртвите од криминал„ – Факултет за безбедност (член на
истражувачки тим)
5. 2012, ноември – 2014, октомври: истражувачки проект „Улога на заедницата и
на полицијата во превенција на криминалот„- главен истражувач
6. 2012-2014: истражувачки проект “Положбата на осудените лица во
пенитенцијарните установи во Република Македонија„, - дел од истражувачки
тим
7. април-јуни, 2014: ко-евалуатор (со Стојанка Мирчева) на проект за
имплементација на ресторативната правда, со посебен осврт на постапките за
медијација меѓу дете сторител и жртва. Изработен Извештај од евалуација
(ориг. Evaluation Report, Status, challenges and prospects of victim-offender
mediation within the justice system for children (Mirceva, S., Stefanovska, V. &
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Gogov, B.). Евалуацијата е спроведена во рамките на проектот МАК-11/011,
Assistance to implementation of Restorative Justice Concept.
8. ноември, 2014 - 2015: истражувач: Медиумското прикажување на криминалот
во печатените дневни весници во Република Македонија, Факултет за
безбедност-Скопје
9. 2016, развој на проектот „Маргинализацијата и девијантноста кај младите во
судир со законот во воспитнопоправните установи во Република
Македонија„, кој во следниот едногодишен период треба да се реализира од
страна на истражувачки тим на Факултетот за безбедност-Скопје.
IV. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК
ИНТЕРЕС

Кандидатката Стефановска имала и други ангажмани на Факултетот за
безбедност-Скопје, како дел од стручно-апликативна дејност и дејности од
поширок интерес во последните пет години.

А. Комисии и тела на Факултетот за безбедност - Скопје
•
•
•
•
•
•

Член на Издавачкиот совет (ноември 2016),
Претседател на Комисијата за прием на студенти на прв циклус студии за
учебната 2014/2015 година,
Член на Комисијата за прием на студенти на прв циклус студии за учебната
2015/2016 година,
Член на Работната група за изработка на Предлог - Одлука за
класификација на научни подрачја, полиња и области (дисциплини) на
истражување и припадноста на наставните дисциплини на научни области,
Член на Работната група за изработка на предлог Одлука за постапката и
поблиските критериуми за финансирање на научно-истражувачки проекти
на Факултетот за безбедност-Скопје,
Член на Работната група за акредитација и реакредитација на студиски
програми на вториот циклус на студии

В. Член на уредувачки одбор на научно / стручно списание
•

Член на Уредувачкиот одбор за издавање на Меѓународната научна
публикација „Годишник на Факултетот за безбедност - Скопје“ за 2015.

Г. Член на организационен или програмски одбор на научен / стручен собир и
меѓународен научен / стручен собир
•

Член на Организациониот комитет на Меѓународната научна конференција
„Современи трендови на општествената контрола на криминалот“ која се
одржа на 30 и 31 мај 2016 во Охрид.
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•
•
•
•

Член на Организациониот одбор на Mеѓународната научна конференција
„Истражување за безбедноста: концепти, трендови и политика“ која се
одржа на 2 и 3 јуни 2015 во Охрид.
Член на Организациониот одбор на стручната расправа за положбата на
осудените лица во пенитенцијарните установи во Република Македонија
која се одржа во мај, 2014 година во Скопје.
Член на Организациониот одбор на стручната расправа за ставовите на
вработените во пенитенцираните установи во Република Македонија која
се одржа во септември 2015 година во Скопје.
Член на Организациониот одбор на стручната расправа за медиумското
прикажување на криминалитетот во дневните весници во Република
Македонија која се одржа во декември 2015 година во Скопје.

Ѓ. Учество во комисии и тела на државни и други органи
2010-2012, секретар на Државниот совет за превенција на детското
престапништво при Министерството за правда.
2012, претседател на Комисија за спроведување стручен испит за процена
на полициска опрема во рамките на Министерството за внатрешни работи
на Република Македониjа.
V. ОЦЕНКА ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА
При спроведување на внатрешната евалуација на Факултетот за безбедност
- Скопје, кандидатката е оценета со позитивна оценка 4 (4,2) од максимална 5
(пет), врз основа на спроведената внатрешна евалуација на Факултетот за
безбедност - Скопје во академската 2015/2016 година (зимски семестар) на првиот
циклус студии од страна на Комисијата за евалуација. Од одговорите на
студентите произлегува дека кандидатката Стефановска како наставник е
позитивно оценета од неколку аспекти, односно: квалитет на настава, однос кон
студентите и оценување на студентите.

VI. ЗАКЛУЧОК

Врз основа напретходно наведеното за научната, стручната и воспитнообразовната дејност Комисијата констатира дека кандидатката доц. д-р Весна
Стефановска ги исполнува условите предвидени во Законот за високо образование
за избор во наставно-научно звање вонреден професор во научната област
Криминологија.

Комисијата посебно го истакнува следново: (1) учеството во истражувачки
проекти во кои покажува интерес и дава значаен придонес во остварувањето на
проектните активности и во анализата на добиените резултати, (2) учеството на
бројни конференции и стручни расправи организирани од владини и невладини,
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домашни и странски организации на различни теми, (3) учеството во повеќе
стручни комисии и тела на Факултетот во кои покажува значајна посветеност и
професионалност, (4) ангажирањето и активирањето на студентите во неколку
истражувачки проекти кај кои го поттикнува нивниот понатамошен интерес за
истражувања во криминолошката област, како и 5) перманентното ангажирање во
наставно-образоввниот процес со студентите. Бројот на објавени трудови по
изборот во звањето доцент, исто така покажува дека кандидатката перманентно
твори и се наградува во научната и истражувачката област. Посебно се истакнува
нејзината континуирана работа, посветеност и заложби во подготовка на основни
учебници на предметите кои таа ги предава на првиот циклус на студии на
Факултетот за безбедност.

VII. ПРЕДЛОГ

Поради наведеното, Рецензионата комисија со особена чест и задоволство на
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност во Скопје при
Универзитетот „Св. Климент Охридски„ – Битола, му предлага д-р Весна
Стефановска да биде избрана во звањето вонреден професор во научната
област Криминологија (50826).

РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА

д-р Оливер Бачановиќ – редовен професор,
с.р.
д-р Љупчо Арнаудовски – редовен професор,
с.р.
д-р Миодраг Лабовиќ - редовен професор,
с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА
На трудот под наслов ,, Вовед во криминалистика"
од авторите проф. д-р Методија Ангелески и проф. д-р Брис Мургоски

Ректорската управа на Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола (со
Одлука бр. 14-1131/7-3 од 31.08.2016 година) ме определи за рецензент на трудот
под наслов ,, Вовед во криминалистика” од авторите : проф. д-р Методија
Ангелески и проф. д-р Борис Мургоски.
Изразувајќи Ви почит и благодарност за укажаната доверба, откако
внимателно го прочитав ракописот, со особено задоволство Ви го поднесувам
следниот

РЕЦЕНЗЕНТСКИ

ИЗВЕШТАЈ

I. Опис на трудот

Трудот под наслов " Вовед во криминалистика” од авторите проф.д-р
Методија Ангелески и проф.д-р Борис Мургоски е презентиран на вкупно 384
страници (комјутерски обработен текст на македонски јазик во фонт Times New
Roman со проред 1) и структуриран во 13 глави (делови). Низ текстот во трудот
соодветно се вградени одредени фотографии и други графички прикази со што се
илустрира и збогатува содржината на некои од обработените теоретски и
практични проблеми на криминалистичката наука.
Наведената литература што е цитирана и списокот на библиографските
единици презентиран на крајот од трудот, покажуваат дека во пишувањето на
материјалот се користени релевантни учебници, монографии и современи статии
од криминалистички и други автори од странство и нашата земја.

II. Приказ на содржината на трудот

Материјалот презентиран во трудот со наслов “ Вовед во криминалистика”
содржински е систематизиран низ тринаесет логично поврзани глави (делови), во
кои што се обработуваат основите на криминалистиката како самостојна наука и
нејзиниот придонес во општествените напори за справување со криминалитетот.
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На почеток, во предговорот авторите ја образложуваат идеја и мотивот да се
зафатат со пишување на учебникот првенставено наменет за студентите на
Факултетот за безбедност во Скопје и на Факултетот за детективи и безбедност во
состав на ФОН Универзитетот во Скопје, укажувајќи дека истиот ќе им биде од
корист и на читателите кои на професионален или било кој начин се занимаваат со
третирањето на современите теоретски и практични проблеми и задачи на
криминалистиката.
Во првата глава, насловена како поим, предмет и задачи на криминалистиката,
авторите ги презентираат и аргументирано ги образложуваат актуелните прашања
и проблеми во врска со поимното значење, предметот и задачите на
криминалистиката како самостојна наука и нејзиниот придонес во борбата против
криминалитетот (стр.4-9).
Втората глава од трудот е насловена како “ Системност и закони на развојот на
криминалистиката” . Тука авторите го објаснуваат системно-структуралниот пристап
во криминалистичката наука како единствена и трихотомна научна област составена
од неколку потсистеми (техника, тактика и методика), кои како меѓузависни и заемно
условени поединечни делови создаваат една логично поврзана целост, но кои
истовремено се развиваат и како своевидни посебни потсистеми, односно подрачја на
истражување. Системноста на криминалистиката како целост овозможува техничка,
тактичка и методичка обработка на кривичните дела и на деликвентите преку
истовремено остварување на превентивно-репресивната функција во практичното
постапување. Авторите образложуваат дека низ континуираниот развој на
криминалистиката како самостојна хеуристичка наука и низ мултидисциплинарен
пристап, се истражуваат и откриваат закономерностите во настанувањето на
кривичниот настан (или група на кривични настани) и механизмите на откривањето и
прибирањето на информации (оперативни и доказни) за кривичното дело и за
сторителот. При тоа, се обработуваат адекватно применуваните техничките средства,
тактичките начини и научните методи за ефикасно репресивно-превентивно
справување со кривичните дела, како и дека со изградувањето на криминалистички
модели се усовршува и проучува криминалистичката практика на надлежните органи
за ефективно откривањето, гонењето и пресудувањето на сторителите на
криминалитетот ( стр.11-17).
Во третата глава се обработува проблематиката за поврзаноста на
криминалистиката со другите науки. Тука се укажува дека криминалистиката како
релативно млада самостоја научна дисциплина спаѓа во глобалниот систем на
општествени науки, како и на нејзината нужна поврзаност и со останатите два
глобални системи на природни и општествени науки. Поконкретно, тука се
обработени актуелни прашања и проблеми за поврзаноста на криминалистиката, како
со потсистемот на кривично-правните науки ( посебно кривичното право и кривичнопроцесното право), така и со потситемот на кривично неправни науки (
криминологијата, виктимологијата, социјалната патологија, криминалната
статистика, пенологијата, полициските науки, судската медицина, криминалната
психологија, криминалистичката или судската психологија, судската психијатрија,
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безбедносните науки, етиката, историјата, социологијата и другите природни и
технички науки ( стр.24-38).
Во четвртиот дел се зборува за воведувањето на криминалистиката како
наставен предмет во високото образование, каде на почетокот авторите со право
истакнуваат дека без високо криминалистичко образование во современите услови
нема стартешки ориентирано проактивно и реактивно справување со
криминалитетот. Во таа смисла се презнтирани одредени сознанија и компаративни
искуства околу идејата, потребата и значењето за универзитетско
криминалистичкото образование во некои европски и воневропски земји. Посебно
се истакнува улогата на Ханс Грос како основоположник на криминалистичката
наука и неговиот придонес за воведување како наставен предмет на Правниот
факултет на Универзитетот во Грац – Австрија (каде во 1905 година, почнал да
работи како професор по кривично право и кривична постапка). Подоцна наставата
по криминалистика постапно се воведува и на другите правни факултети во Европа
и надвор од неа, како во високоразвиените така и во земјите во развој. Факултетите
и институтите функционираат во универзитетски рамки, додека вишите и високите
школи и полициските академии во рамките на министерствата за полиција или за
правда. Се студира од две до пет години на различни нивоа на едукација. Тука, се
презентирани компаративни искуствана за некои европски земји: Германија,
Франција, Белгија, Велика Британија, Италија, Шветска, Финска, Данска, Шпанија,
Австрија, Унгарија, Чешка, Русија, Бугарија, Србија, Словенија, Хрватска, Босна и
Херцеговина, како и некои од воневропските земји: САД, Јапонија, Тајван,
Австралија, Египет и Аргентина. Потоа се дава осврт за криминалистичкото
образование во Македонија во рамките на државните институции - Факултетот за
безбедност и Полициската академија во Скопје, како и на приватниот Факултетот
за детективи и обезбедување на имоти и лица при Универзитетот ФОН во Скопје
(стр.40-49).
Во петтиот дел се обработува проблематика за историскиот развој на
криминалистиката и придонесот во нејзиниот развој на одредени автори: Алфонс
Бертион (1853-1914), Франсис Галтон(1822-1911), Иван Вучитиќ (1858-1925),
Рудолф Рајс (1874-1929), со посебен осврт за делата и придонесот на Ханс Грос
(1847-1915) како основоположник на криминалистичката наука. Потоа, се дава
осврт на историскиот развој на криминалистиката во Република Македонија,
значењето и улогата на Факултетот за безбедност и другите институции, придонесот
на Владимир Водинелиќ и други автори за развојот на криминалистичкото
образование во републиките и покраините на поранешната СФРЈ и во Македонија,
значењето на научно-истражувачката и апликативната дејност, меѓународните и
националните научно-стручни конференции и други собири како генератори за
равојот на криминалистиката во Република Македонија (стр.51-85).
Шестиот дел од трудот е посветен на проблематиката за Меѓународна
криминалистичко-полициска соработка во борбата
против
современиот
транснационален и организиран криминалитет (стр.88-111). На почетокот е
презентиран историски приказ за почетоците и развојот на Интерпол(МОКП) како
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водечка организација за меѓународна криминалистичко-полициска соработка, а
потоа е обработена организационата поставеност и функционалната дејност во
борбата против меѓународниот криминалитет. Потенцирана е улогата на Интерпол
во меѓународната потрага по: лица (со приказ за статусот на нотите: црвена, жолта,
сина, црна, зелена, портокалова и специјална нота за потрага по сторители на
терористички акти), украдени предмети , моторни возила, кражби на уметнички
предмети, недозволена трговија со дрога, оружје и други стоки, против тероризмот,
финансискиот криминалитет, корупцијата и други активности на полето на
криминалистичко-технички експертизи (дактилоскопија, ДНА, идентификација на
жртви во поголеми катастрофи). Посебно е обработена соработката на
безбедносните служби на Република Македонија со Интерпол и улагата на
европската полиција “ЕВРОПОЛ” и полициската мисија “ПРОКСИМА” (стр.88111).
Седмиот дел од трудот насловен е како методологија на истаржувањето на
општествените појави и методи на криминалистиката. Авторите аргументирано
образложуваат дека криминалистиката за остварување на целите на своите научнотеоретски истражувања и практични криминални проблеми, применува и користи
соодветни научни методи, кои ја сочинуваат основата на криминалистичката
методологија како општа теоретска рамка за криминалистичкото научно спознание.
Низ системот на научни методи се овозможува во истражувачката постапка да се
откријат нови, дотогаш непознати факти, факти за законитостите и за
закономерностите на предметите, појавите и процесите што се проучуваат, така што
врз основа на стекнатите научни сознанија се донесува конечен суд и верифициран
заклучок за предметот на истражувањето. Во таа смисла, на почетокот се објаснуваат
фазите при примена на научно истражувачките методи во криминалистиката, посебно
се обработени применувањето на методите на : посматрање, мерење и опишување,
споредување, експеримент, моделирање, екстраполирање, испитување, статистички
метод, како и на специјални методи на криминалистиката (стр.113-125).
Во осмата глава се обработува актуелната проблематика на планирањето во
криминалистичкото постапување. На почетокот, авторите објаснуват дека секој
творечки и практичен труд, без разлика на која област од општественото живеење тој
се остварува, за да може на најефикасен начин општествено да се валоризира,
претпоставува претходно да мине низ фаза на планско проектирање. Во суштина
планирањето представува неизбежна алка која овозможува преточување
на
интелектуалниот творечки и умствен труд во конкретни практични чекори, односно
спојување на теоријата со практиката. Тука, на почетокот се обработуваат теоретските
основи за планирањето, појмовното одредување на верзиите (хипотезите) и нивното
значење при криминалистичкото планирање насочено кон сеопфатно, систематско,
методично и координирано постапување на надлежните субјекти во функција на
ефикасно и ефективно превентивно-репресивното реагирање при справувањето со
криминалитетот. Соодвето е фокусирана актуелната проблематика на
криминалистичкото планирањето на верзиите-хипотезите низ потенцирање на
принципот за плуралитет на верзиите (оперативни, истражни и судски за разјаснување
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на главните т.н. златни криминалистички прашања во врска со субјективните и
објективни околности на настанот) и процедурата во процесите на дознавање,
откривање, истражување, разјаснувањето и докажувањето на кривичните дела и
нивните сторители во рамките на претходната, преткривичната, кривичната и
судската постапка. При тоа, се обработувани тековни прашања и проблеми во врска
со : изборот и редоследот на дејствијата (оперативно-тактички и истражни) како
елементи на криминалистичкото планирање, мрежното планирање, профилирањето на
личноста на сторителот на кривично дело, географско профилирање, морфолошка
идентификација и класификација на казнените дела како плански истражувачки
основи во криминалистиката, како и значењето на криминалистичкото планирање за
заштита од погрешни судски одлуки (стр.129-194).
Во деветтиот дел-глава се разработува актуелната и сложена проблематика во
врска со индициите и индицијалните методи во кримналистичко- спознајната и
оперативно-тактичка дејност. На почетокот, авторите зборуваат за поимот,
видовите, поделбата и значењето на индиициите во криминалистичката и казненоправната постапка и дејност. Се истакнува дека поимот индиција потекнува од
латинскиот збор indicium, која значи: знак, предзнак, симптом, основ за
сомневање или предпазливост. Исто така, се укажува дека низ кривичнопроцесната и криминалистичката теорија и пракса на проблематиката во врска со
индициите и индицијалните докази и нивната важност за откривање,
истражување, разјаснување и докажување на криминалните дела се посветува
соодветно внимание и интерес. Во таа смисла, авторите истакнуваат дека под
поимот индиција (основи за сомневање, основи за претпазливост) во
криминалистиката се подразбираат такви факти кои што укажуваат на постоење
на кривично дело и на поблиска или подалечна врска на тоа дело со некое лице. И
покрај тоа што ндициите како факти (појави во стварноста) не се правно
релевантни, но, врз основа на нивното постоење може спрема искуството логички
да се заклучи дека постојат правно релевантни факти. Врз основа на тие факти,
може со голема или мала веројатност да се заклучи дека кривичното дело постои
или дека не е извршено, дека одредено лице е извршител или соучесник и дека
постојат други за кривичниот предмет важни факти. Авторите укажуваат дека по
својата природа индициите се делат на: материјални, психички и морални, кои
најчесто се манифестираат пред, за време и после извршувањето на кривичното
дело. Презентирани се некои од најважните индиции кои често се сретнуваат во
криминалистичката дејност: карактерот, мотивот, волјата, професионалните
навики, знаења, вештини, телесните својства, познавање на одредени околности
кои на сите не му се познати или непознавање на околности кои би морале да
бидат познати на одредени лица, психичкото делување на кривичното дело врз
извршителот, присуство на местото на извршување на кривичното дело, предмети
оставени на лице местото и предмети прибавени со извршувањето на кривичното
дело, учеството во извршувањето на кривичното дело односно физичкото дејство
на кривичното дело врз извршителот, траги (микро и макро) од извршувањето на
кривичното дело, поседување на средства за извршување на кривичното дело како
индиција и останати индиции кои се сретнуваат во криминалистичката пракса.
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При тоа, посебно се обработени индицијалните методи при откривање,
истражување и докажување на кривичните дела (метод на елиминирање при
откривање на извршител на поединечно кривично дело, методот на откривање на
непознат извршител според начинот на извршување - користење на МОС
евиденциите и методи на составување на листа на индиции за повеќе кривични
дела и за повеќе лица (стр. 197-252).
Во десеттиот дел од трудот се обработува проблематиката во врска со примена на
основните криминалистичките начела(принципи). Тие имаат општо и посебно
значење како своевиден патоказ за правилата и процедурите низ криминалистичкоспознајната и хеуристичката дејност во процесот на расветлувањето на секој
кривичен настан како во предкривичната, така и во кривичната постапка. На
почетокот се даваат одредени теоретски основи за нивната класификација, а потоа
конкретно се обработени следниве криминалистички начела за: законитост, вистина,
техничко-тактичка слобода и сразмерност при водењето на предкривичната и
кривичната постапка, методичност и планско постапување, критичност и
самокритичност, брзина и изненадување (оперативност), темелност и упорност,
објективност, единствено раководење со оперативно-тактичките и истражните
дејствија во секој оеративен и кривичен предмет, координација и соработка,
меѓународна солидарност и соработка за спречување на криминалитетот,
деонтолошко иморално-етичко постапување во оперативната дејност, чување на
службената тајна(конспиративност), економичност и хуманизам во постапувањето
стр.254-276).
Во единаесеттата глава се обработува актуелната проблематика на
криминалистичко-информативната дејност. Авторите на почетокот укажуваат дека
при трагањето по вистината во преткривичната постапка, криминалистот преку
активирање на соодветни мисловно-творечки модели, пронаоѓа и прибира сознанија
за постоење на носители на оперативни информации. Целокупниот процес на
спознавање, од собирањето и обезбедувањето, па се до проверувањето и оценувањето
на неопходен број на квалитетни информации за кривичниот настан и за неговиот
предизвикувач, треба да тече складно и континуирано уште од самиот чин на
спознавање на првите иницијални факти. Криминалистичко-информативната дејност
ја дефинираат како систем од конспиративни оперативни средства и методи што се
применуваат во рамките на оперативната дејност заради тајно и прикриено прибирање
на оперативни информации од или за кривични настани и за нивни предизвикувачи, а
таквите средства и методи меѓусебно се надополнуваат и со други оперативни
дејствија (со кои се комбинираат од дадена тактичка ситуација) на планот на
проактивната и реактивната борба против криминалитетот. Соодветно е обработена
проблематиката во врска со правното регулирање на полицискиот конспиративниот
инструментариум во борбата со организираниот и други потешки видови на
криминалитет. Исто така, е направен одреден историски осврт за типологијата на
конспиративните извори при криминалистичко-информативната и разузнавачка
дејност од древната кинеска теорија, како и за прагматичната поделба на тајните
полициски извори (полициски инфилтратори и информатори) според современата
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криминалистичка теорија. При тоа , соодветно е обработена и проблематиката околу
мотивите за тајна соработка со полицијата, основните поставки и правила за
создавање на конспиративна мрежа, како и значењето на криминалистичкоинформативната дејност за криминалистичката превенција. (стр. 279-306).
Во дванаесеттиот дел од трудот се обработува проблематиката во врска
со начините на дознавање за постоење на кривични дела. Тука, на почетокот
авторите укажуваат дека борбата против криминалитетот е напорна, тешка
и сложена, како што е тежок и сложен и самиот овој облик на социјалнопатолошко однесување. Криминалитетот покажува одредена константност и
закономерност во начинот на настанувањето и натамошното опстојување во
општествените односи, каде што и неговите корени треба да се бараат (во
бројните противречности и тешкотии низ развојот на секое организирано
општество).
Откривањето,
докажувањето,
разјаснувањето
и
предупредувањето на криминалитетот, како и откривањето, фаќањето и
приведувањето кон кривична санкција на сторителите на кривични дела е
долготраен и сложен процес. Тие се само еден сегмент од борбата за
спречување на криминалитетот, која има превентивно-репресивна
димензија и која за основна цел го има настојувањето да оваа општествено
негативна појава и тенденција да се сведе на еден поднослив минимум. Се
укажува дека и покрај тоа што е неблагодарно да се врши некаква прецизна
класификација за начините на дознавање, бидејќи според нивната намена и
криминалистичка суштина повеќето од нив се испреплетуваат или
надополнуваат, поради што треба да се избегнуваат секакви стереотипи,
сепак криминалистичката практика издвоила повеќе начини (или извори) на
дознавање за постоење на кривични дела и нивните сторители. Без
претензии да се споменат сите, тука авторите посебно ги обработуваат и
анализираат следниве начини на дознавање за постоење на кривични дела и
нивни сторители: соработката со граѓаните, кривична пријава од органите за
внатрешни работи, пријави од претпријатија и установи, пријави од
инспекциски и други служби, пријава од сведок, анонимна или псеудонимна
пријава, самопријава, јавно озборување, дознавање од весници и други
масовни медиуми, користење на “легални извори”, метод на на алогија и
“свеж чин” (стр.309-320).
Во тринаессеттиот дел е обработувана актуелната проблематика на
откривањето на кривични дела и нивните сторители (криминалистички и
кривично-процесни аспекти). Во воведните излагања, авторите укажуваат дека во
целината на сложениот комлекс од организираните превентивно-репресивни
мерки и активности што ги преземаат надлежните органи и институции, како и
субјективните сили во борбата против криминалитетот и неговите сторители,
откривањето како специфичен облик на трагање по вистината има централно
место. Тука соодветно е обработена проблематиката во врска со теоретските и
практичните криминалистички доказни проблеми, како и дефинирањето и
токлувањето на поимите, видовите и значењето на фактите и доказите во
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преткривичната и кривичната постапка како единствен процес. Посебно се
фокусира и потенцира актуелната проблематика за спознајниот тек на
криминалистичката процедура како организирани и координирани активности кон
постепено и темелно спознавање и обезбедување на сите релевантни факти и
околности во процесите при дознавањето, откривањето, истражувањето,
разјаснувањето и докажувањето на кривичното дело и неговиот сторител. При тоа
е обработена и проблематиката во врска со криминалистичкото постапување при
обезбедување на доказниот материјал од лице местото на криминалниот настан,
стандардизација на постапката за обезбедување на материјалот за вештачење и
процесот на вештачење (стр.321-363).
Наведената литература што е цитирана и списокот на библиографските
единици e презентиран на крајот од трудот (стр.366-384).

III. Оцена на трудот и предлог

Понудениот материјал во трудот под наслов “ Вовед во криминалистика" од
авторите проф. д-р Методија Ангелески и проф. д-р Борис Мургоски, представува
една квалитетно теоретски и апликативно обработена материја од областа на
криминалистичката наука и пракса. Презентираниот материјал во трудот дава една
целина од научен, логичен и содржински редослед при изложувањето на основите
на криминалистиката како наука и нејзината улога во борбата за ефикасно и
ефективно откривање, истражување, разјаснување и докажување на
криминалитетот и неговите сторители, како и за нејзиниот придонес кон
специјалната и генералната превенција на криминалитетот. Актуелните теми и
криминалистички проблеми во трудот се обработувани низ мултидисциплинарен
пристап на јасен и разбирлив начин.
Во трудот авторите успеале да ги исполнат основните критериумите за
изготвување на учебник по предметот Вовед во криминалистика. Структурата и
содржината на овај оригинален научен труд има јасна композиција и содржини
(развиени согласно целите во програмата) кои што вклучуваат автентичен
наративен дел и практични примери. Содржините во трудот се научно засновани и
нудат потврдени знаења и информации кои ги задоволуваат како потребите на
студентите на Факултетот за безбедност, така и за другите читатели и
заинтересирани субјекти кои за прв пат се сретнуваат со оваа проблематика.
Авторите успеале, во еден кондензиран текст низ теоретски елаборации и
апликативни содржини, да дадат голем број интересни информации, сознанија и
поуки. Тие фундирани сознанија може да им бидат од голема корист за
унапредување на своето стручно, научно и професионално работење на сите
надлежни органи во јавниот и приватниот сектор кои работат на превземање на
превентивно-репресивни мерки и активности во функција за ефикасно и
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ефективно справување со современите облици на криминалитетот, како
општествено негативна појава и тенденција што го загрозува човековиот и
цивилизацискиот развој воопшто.

Предлог

Во својство на рецензент, врз основа на горе наведената оценка за научните и
апликативни вредности на трудот под наслов "Вовед во криминалистика" од
проф. д-р Методија Ангелески и проф. д-р Борис Мургоски, кој е наменет за
учебник по наведениот предмет, имам чест и задоволство да и предложам на
Ректорската управа на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, да го
прифати рецензентскиот Извештај со позитивната оценка и да донесе Одлука со
која ќе се одобри печатење на текстот како основен заеднички учебник.

РЕЦЕНЗЕНТ

Академик Проф. д-р Владо Камбовски –с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА
НА УЧЕБНИКОТ “ВОВЕД ВО КРИМИНАЛИСТИКА”
ОД АВТОРИТЕ МЕТОДИЈА АНГЕЛЕСКИ И БОРИС МУРГОСКИ

Во декември 2016 година, добив на рецензија, во електронска форма,
текст под наслов “Вовед во криминалистика”, чии автори се Методија
Ангелески и Борис Мургоски.
После сестрана анализа и изучување на текстот, чест ми е да го
поднесам следниов

ИЗВЕШТАЈ

1. Приказ на учебникот
Текстот под наслов “Вовед во криминалистика”,се состои од вкупно
383 страници текст во компјутерска обработка. Користен е фонт наTimes
New Roman, големината на буквите е 12, големината на проредот меѓу
редовите е еден (single). Првите три страни на текстот опфаќаат наслов,
импресиум и предговор, така што текстот на учебникот почнува од страна 4
па се до страна 365. После тоа содржината опфаќа осум страници текст. На
крајот е даден попис на литературата, среден по азбучен ред кој опфаќа
десет страници текст, односно 171 библиограски единици. Текстот на
учебникот е поделен на тринаесет глави.
Првата глава носи наслов: „ПОИМ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА
КРИМИНАЛИСТИКАТА”, (стр. 4-11) и е поделена на три целини. Најпрво е
прикажан поимот на криминалистиката, потоа предметот на криминалистиката и
на крајот задачите на криминалистиката.Покрај објаснувањата за класичното
сфаќање на криминалистиката, е изложен и современиот пристап.На јасен начин
се објаснети аргументи кои ја прикажуваат криминалистиката како самостојна
наука со прецизно дефиниран поим, предмет и задачи.
Втората глава е насловена: “СИСТЕМНОСТ И ЗАКОНИ
НА
РАЗВОЈОТНА КРИМИНАЛИСТИКАТА” (11-23). Во овој дел од учебникот
најпрвин е објаснет системскиот карактер на криминалистиката во рамките на
трихотомната поделба на криминалистичка техника, тактика и методика. Во
вториот дел се прикажани законите кои го определуваат развојот на
криминалистиката како наука.
Во третата глава која носи наслов “ПОВРЗАНОСТ
НА
КРИМИНАЛИСТИКАТА СО ДРУГИ НАУКИ” (стр. 24- 40),се прикажува
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врските и релациите кои постојат помеѓу криминалистиката и другите науки
(правни, полициски, безбедносни, форензички науки).
Во четвртата глава “КРИМИНАЛИСТИКАТА КАКО НАСТАВЕН
ПРЕДМЕТ” (стр. 40-50) се укажува на значењето на криминалистичкото
образование како предуслов за професионализација и специјализација при
репресивното и превентивното спречување на криминалитетот. Покрај тоа, во оваа
глава се прикажува местото на криминалистиката во системот на образованиетео
во европските и надвор од европските држави како и во Македонија.
Петтата
глава
е
насловена
“ИСТОРИСКИ
РАЗВОЈ
НА
КРИМИНАЛИСТИКАТА” (стр. 51-87). Покрај воведните забелешки, во оваа
глава се прикажува придонесот во развојот на криминалистиката што ги дале
оснивачите на науката (Ханс Грос и други). Посебно е истакнат придонесот на
професорот Водинелић. Покрај тоа во рамките на оваа глава е опишан и
придонесот на современиците (странските и македонските криминалити).Во
рамките на оваа глава е прикажано и значењето на поедини институции и
криминалистички лаборатории во Македонија како и придонесот на
криминалистичкиот музеј во развојот и популаризацијата на криминалистиката.
Шестта глава од учебникот е посветена на меѓународната
криминалистичка соработка (стр. 88-109).Во рамките на оваа глава најпрвин
детално е прикажана работата на Интерпол, а потоа и Европол како и полициската
мисија „ПРОКСИМА“.
Седмата глава носи наслов “МЕТОДИНA КРИМИНАЛИСТИКАТА”
(стр. 113-128). Во неа најпрвин се обработуваат општи прашања во примената на
научните методи, а потоа се објаснети општите методи на криминалистиката
(посматрање, мерење и опишување, споредување, експеримент, моделирање и
екстраполирање,
испитување,
статистички
метод).
На
крајот
се
прикажанеиспецијалните методи на криминалистиката.
Осмата глава е посветена на криминалистичкото планирање (стр. 129196). Во оваа глава детално и многу квалитетно се прикажани различни аспекти на
теоријата на криминалистичкото планирање, значењето на “златните прашања на
криминалистиката” за криминалистичко планирање. Посебно внимание во
рамките на ова поглавје е посветено на учењето за криминалистичките верзии. Во
учебникот се прикажани различните видови на криминалистичкото планирање
(општи учења, мрежно планирање, профилирање на личноста на извршителот,
криминалистичка стратегија, кибернетизација на планирањето, географското
профилирање итн.).
Деветта глава од учебникот е посветена на индициите и индицијалните
методи (стр. 197-253). Во неа детално се обработени различни прашања кои се
однесуваат на поимот индиции, поделбата на индициите, методите на работата со
индициите (исклучително квалитетно обработена материја), излагања за
недостатоците и можните грешки во работата со индициите, итн. Во ова поглавје е
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обработена и материја за откривање и разјаснување на кривичните дела врз основа
на индиции и класификација на индициите. Се објаснети и најважните индиции
кои се сретнуваат вокриминалистичката пракса. На крајот од поглавјето е
опишана примената на индицијалните методи на откривање и докажување на
кривичните дела.
Десетта глава од учебникот е посветена на криминалистичките начела
(стр. 254-278). Во нив, после воведните забелешки, се објаснети четиринаесет
основни криминалистички начела (почнувајќи од начелото на законитост, па
натаму).
Главата
единаесет
носи
наслов:
“КРИМИНАЛИСТИЧКО
–
ИНФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ” (стр. 279- 308). После воведните забелешки, во
ова поглавје се обработени следните прашања: поим за криминалистичко
информативната дејност; правна регулатива за конспиративната полициска работа
(и што е важно да се спомени, дадени се конкретни предлози за променана
закони); типологија на конспиративните извори; мотиви за соработка со
полицијата; основни претпоставки и правила за формирање конспиративни
мрежи; и на крајот за значењето на криминалистичко информативната дејност за
криминалистичката превенција.
Во дванаесеттата глава е изложена материјатазаначините на дознавање
за постоење на кривично дела (стр.л 309- 320). Во не се прикажани различните
извори на дознавање за постоење на кривични дела почнувајќи од соработката на
полицијата со граѓаните, преку разните видови на кривични пријави (пријави
одорганите за внатрешни работи, пријави од инспекции и други служби,
пријавиод сведоци, анонимни и псеудонимнипријави, самопријави), па до
јавнотоозборување, дознавањеза кривично дело од медиумите, користење на
“легалните извори”, методата на аналогија и на крај “свеж чин”.
Тринаесеттата глава носи наслов: “ОТКРИВАЊЕ КРИВИЧНИ ДЕЛА
(КРИМИНАЛИСТИЧКИ И КРИВИЧНО ПРОЦЕСНИ АСПЕКТИ), стр. 321365. Во оваа глава се обработени следниве основни прашања: органи кои се
надлежни во кривичната поступка; факти, докази и докажување во кривичната
поступка; криминалистичкото постапувањево функција на откривање и
разјаснуавање на кривичните дела; криминалистичко поступање во кривичната
постапка; и криминалистичко постапување при обезбеђивање на доказниот
материјал од лице место за вештачење.
2.Општа оцена
Учебникот по ВОВЕД ВО КРИМИНАЛИСТИКА, од авторите
Методија Ангелески и Борис Мургоски представува исклучително
квалитетен текст. Учебеникот на одличен начин ги спојува и поврзува
основните поставки на класиците на криминалистиката Ханс Грос и
професорот Владимир Водинелиќ со савремените криминалистички учења
кои се развиваат во овој век имајќи ги предвид новите форми на
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организиран криминалитет и новите методи на откривање и докажување на
кривичните дела. Вовед во криминалистиката во одредени делови ги надминува
рамките на студентски учебник со оглед на информациите кои се презентираат во
него и длабочината на анализата на поединечни прашања. Учебникот има цела
низа на многу значајни и исклучително квалитетно обработени поглавја. На
пример, посебно се истакнуваат главитево кои се обработуваат: планирањето,
индициите, криминалистичко информативната дејност, као и последната глава.
Посебна вредност на учебникот е и добриот стил на пишување со многу
интересни примери, дури и анегдоти кои не би требало да бидат заборавени (на
пример, анегдотата во фуснотаод историјата на Интерпол). Покрај тоа во книгата
се наоѓаат одреден број на фотографии и шеми кои ќе го олеснуваат памтењето на
материјалот и го освежуваат текстот. На крајот од секоја главасе наоѓаат и
прашања за студентите што е посебно значајно за полесно совладување на
материјалот со цел за спремање на испитот.
На крај, истакнувам дека ми беше чест да бидам рецензент на ваков
квалитетен учебник кој во голем дел го надминува значењето на материјалот за
спремање на студентски испити и има полна научна и информативна вредност
која по значењето на презентираниот материјал ги надминува рамките на
универзитетот на кој ќе бидеучебник во границите на Македонија. Мислам дека
оваа книга ќе биде значајно четиво и на сите оние, надвор од Македонија, кои се
занимаваат со криминалистиката како наука, а ќе бидат во состојба да ја читаат и
разбираат. Покрај тоа учебникот ВОВЕД ВО КРИМИНАЛИСТИКА ќе биде
значајно четиво и за сите оние кои криминалистиката ја применуваат во
праксата.
Имајќи го предвид се она што горе е речено, му предлагам на
издавачот печатење на оваа книга на универзитетот и нејзино
класифицирање во основен заеднички учебник.

Др Бранислав Симоновић,с-р
Редовни професор криминалистике,
на Правном факултету,
Универзитета у Крагујевцу
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РЕЦЕНЗИЈА НА РАКОПИСОТ
„УПРАВУВАЊЕТО СО КРИЗИ МЕЃУ ТЕОРИЈАТА И ПРАКСАТА“
од авторите проф. д-р Жељимир Кешетовиќ, проф. д-р Неџат Корајлиќ, проф.
д-р Иван Тотх, доц. д-р Марјан Ѓуровски
Ректорската управа на Универзитетот "Св. Климент Охридски"-Битола, на
својата 214 седница одржана на 26.12.2016 година, со Одлука бр. 14-1877/13 ме
определи за рецензент на ракописот „Управувањето со кризи меѓу теоријата и
праксата“ од проф. д-р Жељимир Кешетовиќ, проф. д-р Неџат Корајлиќ, проф. д-р
Иван Тотх, доц. д-р Марјан Ѓуровски. Заблагодарувајќи се на оваа одлука, откако
внимателно го прочитав ракописот, со особено задоволство го поднесувам
следниот
ИЗВЕШТАЈ
1.Обем, содржина и структура на ракописот
Трудот „Управувањето со кризи меѓу теоријата и праксата“ од проф. д-р
Жељимир Кешетовиќ, проф. д-р Неџат Корајлиќ, проф. д-р Иван Тотх, доц. д-р
Марјан Ѓуровски претставува ракопис со обем од 264 страници основен текст.
Проблематиката е опфатена во шест глави, кои се поделени според логична
структура на наслови и поднаслови. Користена е обемна литература од странски и
домашни автори. Содржински текстот е поделен во шест делови, со вовед и
заклучок, систематизирани во наслови и поднаслови што ја чинат обработената
материја прегледна:
1.Теориски концепт на кризата;
2.Кризно планирање;
3.Кризното комуницирање и културните разлики-слух за другиот;
4.Кризното одлучување-итно и/или мудро;
5.Учењето од кризата-да не се повторат грешките;
6.Основните карактеристики на управувањето со кризи во Република
Македонија;
Во книгата проф. д-р Жељимир Кешетовиќ, проф. д-р Неџат Корајлиќ,
проф. д-р Иван Тотх ги имаат напишано следните делови: првиот дел; вториот
дел; третиот дел, четвртиот дел, петтиот дел; Доц. д-р Марјан Ѓуровски ги има
напишано преостанатите делови: предговор, вовед, петтиот дел.
Учебникот систематично и сеопфатно ја објаснува материјата за која често
се чита или слуша во медиумите, а сепак мал број на луѓе се за неа детално
и стручно информирани. Книгата е адресиран до најшироката стручна јавност,
како атрактивен и компетентен извор, за запознавање со управувањето со кризи,
како дел од безбедносната наука и како вештина, во современиот свет.
Во првиот дел „Теориски концепт на кризата„ во шест подглави се
објаснува поимот криза. Покрај тоа се наведуваат карактеристики на кризата:
закана, итност (временски период), несигурсност, референтна точка на кризата и
нејзините симболични димензии. Се прави осврт на поврзаните концепти со
кризата како што се вонредна (итна) ситуација, катастрофа, судир (конфликт) и
пореметување и (не)можност за разграничување. Меѓу другото барајќи го изворот
и потеклото на кризата се става внимание на карактеристиките на организација во
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услови за предиспозиции за криза, се поставува хиерархија на подготвеност во
услови на криза и како треба да се заштити критичната инфраструктура.
Во овој дел се наведува типологијата на кризата врз класичната поделба,
врз основа на предвидливост и способност да се влијае на кризата и комбинирана
типологија. Говорејќи за модерните кризи се дава објаснување на критичните
трендови, транснационализацијата, медиумското општество, технолошкиот развој,
уништувањето на авторитетот на државата и кризата како политички процес.
Во вториот дел „Кризно планирање„ прво се објаснува самиот поим и
дефиниција, потоа подрачјата која ги опфаќа, насоките и целите за планирање,
нивните видови. Воедно се објаснуваат факторите за изработка на планот,
чекорите во планирањето преку фазите за изработка. На крајот за целокупниот
успех потребно е да се знаат деловите и карактеристите на планот и воедно да се
има во предвид законитоста на планирањето.
Третиот дел „Кризното комуницирање и културните разлики-слух за
другиот„ се обработуваат културните фактори и нејзното влијание врз самата
комуникација.
Четвртиот дел „Кризното одлучување-итно и/или мудро„ го отвара
прашањето за централизацијата на кризното одлучување како бирократско
прилагодување на кризната ситуација (мала група, централна влада, кризна влада,
алтернативи на централизацијата на кризното одлучување), воедно за
одлучувањето се говори како функција на менаџментот. Практично се разгледува
каква состојба може да донесе недонесувањето на одлука или нејзиното делување,
стратешко избегнување и ситуациона доминација или пак парализирање на
конкретна кризна ситуацијата. На крајот во оваа глава се разгледува можниот
модел на кризно одлучување при временски притисок, ниво на донесување на
одлуката или преку предкризна структура.
Во петтиот дел “Учење од кризата-да не се повторат грешките„ се
наведуваат општи акценти за учењето во услови на криза, можните препреки кои
може да се појават, меѓу кои е политизацијата на кризното учење. Но, секако ќе се
направи се да се искористи секоја шанса и резултатите кои ќе произлезат од
кризното учење.
Последниот шести дел „Основни карактеристики на управувањето со
кризи во Република Македонија„ претставува студија на случај во кој се тргнува
од правните основи на функционирање на системот, преку неговата организација
и делување (Управувачки комитет, Група за проценка, Центар за управување со
кризи, Кризен оперативен центар, улогата на АРМ во управувањето со кризи,
задачите на МВР, поставеноста на Парламентот во криза и кризна состојба,
односно вонредна состојба) како интегрален елемент на безбедносниот систем на
земјата.
На крајот се дава осврт на стратегиско управување со кризи,
анализирајќи ја Национална платформа на Република Македонија за намалување
на ризици од катастрофи.
Во основа, кризниот менаџмент претставува нов безбедносен концепт и
поинаков приод во процесот на справувањето со новите безбедносни предизвици.
Имајќи ја предвид состојбата на целосно различната природа на ризиците со кои
денес сè почесто се соочуваме, кризниот менаџмент во најголем број современи
општества се заснова врз принципите што ги имаат усвоено колективните
безбедносни системи. Заради вака комплексната глобална состојба, управувањето
со кризи се најде многу високо во безбедносните агенди на ООН, ЕУ и НАТО.
Исто така и Република Македонија настојувајќи да се одржи во чекор со нив ги
презема сите потребни мерки за имплемантација на системот за управување со
кризи во спроведувањето на политиките за превенција и намалување на ризиците
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од несреќи и обезбедување на услови за мирен и безбеден просперитет на своите
граѓани.
Управувањето со кризи е многу сложена и одговорна обврска, опфаќа
различни задачи во зависност од дејноста и областа на работата на правните лица,
компании или локални и регионални власти, како и на државната администрација.
Затоа е многу важно да се воспостави систем на заштита која ќе спречува кризи, ја
зголемува отпорноста на дејство и го зголемува нивото на способност да се
справат со последиците и обновување, добро познавање на процесот на
потенцијални кризи и способноста за управување со систем за заштита е главната
задача на управување со кризи. Има опсесија во медиумите со науката на
опасностите и далеку помалку внимание на социо-економски и политички
слабости што доведе до заблуда дека науката е одговор на она што во суштина е
последица на нееднаквост, недостаток на пристап и право на ресурси и многу
пошироко структурни фактори.
За пристапот кој се гради во однос на конципирањето на управувањето со
кризи, а се темели на настаните, стекнатите искуства и научените лекции од
кризите кои имаат корени поврзани со:
1. Политичкиот и хуманитарниот карактер (тероризмот и справувањето со
радикалните и милитантните групи) - особено изразен по терористичките напади
во САД од 2001 година и нападите во Европа (Париз, Мадрид, Лондон, Минхен,
Анкара) како реакција на глобалните случувања, како и дефинирањето на
интересите и целите во рамките на европските безбедносни политики. Во овој дел,
особено нагласени се пристапите и насоките како Европа се справува со
мигранските и бегаласките кризи кои се јавуваат како резултат на војните во Ирак,
Сирија и Авганистан, но и во другите кризни подрачја ширум светот.
2. Природните непогоди и катастрофи создадени од човекот, особено
изразени со поплавите кои ја зафатија Европа по 2010 година, но и честите
биолошки катастрофи, земјотреси и пожари на југот од Европа.
Во рамките на европскиот пристап постојат повеќе специјализирани
високообразовни институции од областа на управувањето со кризи, што говори
дека во Европа веќе има развиена самосвест во рамките на академската заедница
дека неопходно и проширување на издавачката дејност за управување со кризи.
Европската унија во своите клучни документи поврзани со безбедноста Заедничката надворешна и безбедносна политика (Common Foreign and Security
Policy) и Заедничката безбедносна и одбранбена политика(Common Security and
Defence Policy), на концептот на кризниот менаџмент му дава апликативен
карактер на неговиот воен и цивилен карактер преку формирање на бројни тела и
институции од областа на кризниот менаџмент, кои имаат мандат да дејствуваат
не само на европско, туку и на светско ниво. Секако, корените на овој пристап
потекнуваат од заклучоците усвоени од страна на Европскиот совет (највисок тело
на ЕУ, кој се состои од премиерите на сите земји-членки) каде се истакна
потребата за зајакнување на цивилните аспекти на управувањето со итни случаи,
со состанокот на EУ 2000 година во Феира (Португалија), притоа дефинирајќи
четири главни области целни групи и области за негово спроведување:
полицијата, цивилната одбрана, зајакнување на владеењето на правото и
зајакнувањето на јавната администрација да дејствува во кризи.
НАТО, исто така, промовира организација на националните професионални
институции за управување со кризи, и за таа цел им дава поддршка на сите земјичленки и земјите-кандидати на структурите на националниот систем на едукација
на кадри за извршување на овие задачи.
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Поаѓајќи од сето тоа што беше споменато, учебникот „Управувањето со
кризи меѓу теоријата и праксата„ при неговото конципирање се води од
актуелните концепти од областа, применувајќи искуства и модели модифицирани
и прилагодени на околностите, традицијата и историјата од областа на
справувањето со кризи во регионални рамки и во Република Македонија.
Авторите во книгата ги ставаат луѓето во центарот на вниманието и се фокусира
на социо-економски и политички димензии, како и здравствените аспекти на
ранливост и катастрофи отколку опасности по себе.
Преку овој ракопис се отвараат патеки за стекнување на способност за
критичко, независно и креативно решавање проблеми со одредена оригиналност
во нови или непознати средини и во мултидисциплинарен контекст, поврзани со
полето на безбедносните науки, практично да го применат теоретското знаењето
во безбедносните организации и системи (национални и мултинационални), да ја
применат методологијата на кризен менаџмент за решавање на конфликтни,
кризни проблеми и донесување на квалитетни одлуки во функција на
стабилизирање на состојбата, како и да се работи во хетерогена средина и да
примени критичка евалуација на фактите за решавање на безбедносни проблеми.
Книгата го синтетизира и интегрира знаењето за решавање проблеми од
управување со кризи и менаџмент, начинот на справување со сложени прашања
поврзани со менаџментот со кризи кои имаат допирни точки со други научни
полиња но и со поширокиот општествен контекст,
Воедно се нуди механизмот за проценка на комплексни проблеми на
систематски и креативен начин и во ситуации кога има некомплетни и ограничени
информации да може да донесе одлука. Низ најголемиот дел од сите глави на
книгата се прави селекција на научни теории, методологии, алатки и општи
вештини од предметните области на безбедноста и управувањето со кризи, и
поставување на нови анализи и решенија на научна основа.
Со особено задоволство оваа книга ја препорачувам за основен учебник на
студенти од прв циклус за самостојно истражување, како за користење од екипи
на научно-истражувачки проекти во научните области на управувањето со кризи и
безбедноста.
Преку објавувањето на оваа книга од страна на Факултетот за безбедностСкопје при Универзитетот „Св.Климент Охридски„ ќе се развиваат научни, општи
и специфични знаења, способности и вештини потребни за самостојно вршење на
менаџери за управување со кризи во областа на безбедноста, одбраната,
човековите и социјалните ресурси, цивилна заштита, заштита на животната
средина, корпоративниот и бизнис ризик односно во наведените модули за избор.
Потоа ќе се даде можност за изучување на теоретските и практични проблеми од
областа на безбедноста, криминалистиката, криминологијата, полициските науки
и др. како основи за успешна работа за реализација на практични и теоретски
активности како оперативни, аналитички, специјалистички, научно-истражувачки
и научно-образовни задачи;
Авторите проф. д-р Желимир Кешетовиќ, проф. д-р Неџат Корајлиќ, проф.
д-р Иван Тотх и доц. д-р Марјан Ѓуровски преку оваа книга овозможуваат
оспособување на кадрите (дипломирани,специјалисти, магистри, доктори на
науки) за самостојни и тимски научно-стручни истражувања од наведените
области и проблеми, како и примена на научните и стручните сознанија во
практиката. Поттикнување и натамошно развивање на научната мисла во овие
области, како основен предуслов за ефикасна организација и ефективност во
борбата за заштита на општествените и личните вредности на граѓаните.
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Преку овој учебник ќе се остварат значајно општествено оправдани цели
што произлегуваат од основните задачи на високото образование и науката во
развивањето на научната мисла и нејзината примена во практиката, како и од
посебните задачи на Факултетот за безбедност во подготвувањето на високо
стручни кадри и развивање на научната мисла во системот на безбедноста и
управувањето со кризи.
Книгата е напишана на високо научно ниво во склад со современиот и
развојниот тренд на науката за безбедност и управувањето со кризи.
Преку овој учебник им се овозможува на студентите успешно да предвидат
и одговорат на сегашните предизвици и кризи во областа на безбедноста во
земјата и во странство. Преку читање на книгата ќе се стекнат со знаења и
вештини за спречување на воените и невоените криза иефикасно да управуваат со
нив, на начин што решение прифатливо за сите засегнати страни.
Наместо конвенционален пристап каде воведот во темата е само преку
дефиниции, се почнува со главните прашања до разгледување на концепти,
динамика и дефиниции за ранливоста до гледањето на првата глобална слика. На
овој начин студентите, особено оние кои немаат претходно знаење или искуство
во работата поврзана со управувањето може да има смисла и да се однесуваат
подобро во практични случаи и примери наместо да седи преку теоретски и
описни дефиниции.
Учебникот е дизајниран за повеќе како учење патување и структурирани во
прогресивна, но не-линеарни блокови на истражување со јасни патокази и
знаменитости. Ова е исклучително практичен книга со многу содржински обоени
површини. Преку книгата тоа најдобро се прави преку приближување на
управувањето со кризи на начин на заедничко учење, предизвик, предрасуди и
истражување одговори наместо да очекуваат да им се дадат такви одговори.
Преку совладување на содржините во учебникот се оспособуваат студените
за:
1.Разбирање на основните концепти и обемот на криза.
2. Објаснување на референтните точки и симболични димензии на
кризата.
3.Разбирање на криза и концептите кои се однесуваат.
4.Објаснување на вонредна состојба.
5.Формулирање на типологија на кризата.
6.Разбирање на динамичните форми на криза.
7.Разбирање што е модерна криза.
8.Разбирање на изворите и потеклото на бизнис криза.
9.Традиционални и модерни кризи.
10.Спознавање на спецификите на управување со кризи.
11.Интерпретација на управување со кризи и слични концепти.
12.Модели на управување со кризи.
13.Раководна улога во управувањето со кризи.
14.Користење и проучување на научна и стручна литература и
професионална комуникација.
15. Дизајнирање на мерки и системи за безбедност
16. Користење на алатки за управување со кризи.
17.Подготовки во криза за донесување одлуки.
18. Управување со кризен комуникациски тим.
Преку изучување на темите од овој учебник студентите и сите други
заинтересирани ќе се стекнат со следното знаење и разбирање: ќе покажат
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поголемо знаење и разбирање за безбедноста, особено во делот на управувањето
со кризи и безбедноста, стратегиски менаџмент и безбедносни организации; ќе
разбираат и може да применат методологии соодветни за решавање сложени
проблеми од полето на безбедносните науки, како на систематски, така и на
креативен начин, што обезбедува основа или можност за оригиналност во
развивањето и примената на автономни идеи во контекст на истражувањето на
областа управувањето со кризи и безбедноста, односно кризниот менаџмент;
воедно ќе стекнат способност за употреба на проширено и продлабочено знаење
во полето безбедносните науки со продлабочено знаење за методологијата на
кризниот менаџмент;ќе ја разберат меѓусебната испреплетеност на предметните
области од други научни полиња како што се одбранбените, економските,
социолошките, психолошките, комуниколошките и политиколошлите, техничките
науки.
2.Оригиналност на трудот:
Сметам дека во поглед на оригиналноста на трудот, може да се констатира
дека понудениот текст претставува резултат на самостоен научен труд што може
да се третира како придонес во научното промислување на управувањето со кризи,
како еден значаен елемент во безбедноста, односно кризниот менаџмент, а
посебно на полето на научното проучување на овој феномен во Република
Македонија и пошироко.
Учебникот претставува оригинален труд што изобилува со богатство од
информации, содржински иновации, афирмирање на знаењето за областите што ги
покрива и со својот конзистентен педагошки пристап. Тој е содржински
кохерентен, методолошки добро поставен, темелен во поставувањето на темите.
Начинот на прикажување на материјата е едукативен и доволно јасен. Посебна
вредност на трудот претставуваат прикажаните карактеристични случаи, кои ги
појаснуваат изложените поими.
Сите презентирани теми и содржини во книгата се базирани на
најреномирани меѓународни истражувања во тоа научно поле. Треба да се нагласи
дека особено е важно дека не случајно во самиот наслов на книгата се наведува
дека управувањето се кризи е прикажано од теоријата до праксата со што се дава
голема основа за примена на знаењето и разбирањето кои ќе се стекнат преку
читање на оваа книга.
Референците покажуваат дека трудот се темели како на втемелени така и на
современи научни парадигми и истата му овозможува на читателите подлабоко да
навлезат во оваа проблематика. Во презентирањето на материјата се користи
широка литература, во која се застапени најпознатите светски автори од областа,
поради што учебникот заслужува мошне висока научна и стручна оценка и
претставува вистински и оригинален придонес во својата област.
Ракописот има висок квалитет и ги исполнува сите потребни критериуми
да биде печатен како основен учебник. Во трудот е видливо повеќегодишното
искуство на авторите како во педагошката работа со студентите, така и како
научни работиници во оваа област. Особено за одбележување е што овој труд
преставува заеднички напор на еминентни универзитетски професори и научни
работници од Универзитетите од Белград, Сараево, Загреб и Скопје.
3.Степен на соодветност на текстот со програмата:
Ракописот соодвествува со потребниот дел од наставната програма по
предметот „Кризен менаџмент“ и со тоа го исполнува критериумот за ОСНОВЕН
УЧЕБНИК. Основниот учебник ја опфаќа наставната материја на предметната
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програма „Кризен менаџмент„ како и дел од содржините на студиската програма
на втор циклус на студии по Кризен менаџмент на Факултетот за безбедностСкопје при Универзитетот „Св.Климент Охридски„, сразмерно со програмата и
часовите.
Мислење и предлог
Трудот е напишан на јасен и разбирлив начин, што го прави достапен до
студентите, и сите оние кои работат на проблематиката на управувањето со кризи,
како и на широк круг читатели. Во презентирањето на материјата се користи
широка литература, во која се застапени најпознатите светски автори од областа,
поради што трудот заслужува мошне висока научна и стручна оценка и
претставува вистински и оригинален придонес во својата област.
Книгата и излагањето на содржините се јасни, терминолошки и
концепциски, и на многу солиден начин се илустрирани со примери и случаи. Тие
се соодветни на критериумите и високите стандарди на универзитетски учебник.
Учебникот треба да послужи на студентите од Факултетот за безбедностСкопје и другите високо образовни институции во земјава, но и на пошироката
јавност, која работи на полето на безбедносните науки и управувањето со кризи
(кризен менаџмент).
Според согледаните научни, методолошки, апликативни и педагошки
вредности на ОСНОВНИОТ УЧЕБНИК од проф. д-р Жељимир Кешетовиќ,
проф. д-р Неџат Корајлиќ, проф. д-р Иван Тотх, доц. д-р Марјан Ѓуровски, во
својство на рецензент, со особена чест и задоволство предлагам да се одобри
печатењето на овој ракопис со наслов „Управувањето со кризи меѓу теоријата и
праксата“ од авторите проф. д-р Жељимир Кешетовиќ, проф. д-р Неџат
Корајлиќ, проф. д-р Иван Тотх, доц. д-р Марјан Ѓуровски кој може да се користи
за потребите на студентите запишани на додипломски, последипломски и
докторски студии на Факултетот за безбедност – Скопје и на другите факултети во
Република Македонија и странство кои со своите наставни програми ја покриваат
наведената проблематика.
Имам чест да предложам понудениот текст „Управувањето со кризи
меѓу теоријата и праксата“, да се прифати, да се објави и издаде како како
ОСНОВЕН УЧЕБНИК по предметот „Кризен менаџмент“ на Факултетот за
безбедност-Скопје.

РЕЦЕНЗЕНТ
Редовен проф. д-р Томе Батковски с.р.
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По прегледувањето на ракописот, имам чест на Ректорската Управа на
Универзитетот „Свети Климент Охридски„-Битола која на 214-та седница
одржана на 26.12.2016 год. со Одлука бр. 14-1877/13 ме определи за рецензент да
и ја поднесам следнава
РЕЦЕНЗИЈА НА КНИГАТА
„УПРАВУВАЊЕТО СО КРИЗИ МЕЃУ ТЕОРИЈАТА И ПРАКСАТА„
ОД ПРОФ. Д-Р ЖЕЉИМИР КЕШЕТОВИЌ, ПРОФ. Д-Р НЕЏАТ КОРАЈЛИЌ,
ПРОФ. Д-Р ИВАН ТОТХ, ДОЦ. Д-Р МАРЈАН ЃУРОВСКИ
1.Општи податоци за трудот
Трудот под наслов „Управувањето со кризи меѓу теоријата и праксата“, од
проф. д-р Жељимир Кешетовиќ, проф. д-р Неџат Корајлиќ, проф. д-р Иван Тотх,
доц. д-р Марјан Ѓуровски, во обем е од 267 страници, формат А4, со проред 1,15,
поделен во шест поглавја. Употребен е фонт Times New Roman со големина 12,
додека во фуснотите е употребена големина 8, а под графиконите, табелите и
шемите фонт 9.
Трудот опфаќа шест поглавја. Од нив првите пет глави се авторство на проф.
д-р Жељимир Кешетовиќ, проф. д-р Неџат Корајлиќ, проф. д-р Иван Тотх:
Теориски концепт на кризата; Кризно планирање; Кризното комуницирање и
културните разлики- слух за другиот, Кризното одлучување- итно и /или
мудро,Учење од кризата- да не се повторат грешките, а шестта глава е подготвена
од страна на доц. д-р Марјан Ѓуровски: Основните карактеристики на
управувањето со кризи во Република Македонија
Авторите на трудот приложуваат список од над 240 библиографски единици,
15 интернет извори, 30 правни документи и резиме (предговор).
2.Оценка и мислење
Историјата на човештвото, заедно со другите, e и историјата на кризата. Како
размислување на човекот, историски, без оглед на нивото и формите на
општествена организација, се среќава со нешто што е надвор од удобен живот, тој
е принуден да размислува каузално (рудиментирно ниво), со цел да се разбере, да
се оцени, да прифати, неутрализира, елиминира или го ублажи проблемот и
ситуацијата и да се воспостави свест за тоа дека ова не е случајно и дека тоа може
да се случи одново и одново од различни извори, во различни облици и како
различна закана.
Се разбира, развојот на хуманоста и цивилизацијата, проблемите се
мултидисциплинарни, во поглед на изворите и во смисла на изгледот и во однос
на последиците, така што тоа е одраз и на акција да стане покомплексна, но и едни
со други условени. Всушност, да поедноставам, стана појасно дека само предноста
на теорија за нешто нема да го реши проблемот, а сметањето само на пракса
претставува заостанување во реакцијата, особено во прогнозирање, адекватноста
на ресурсите и на ефикасноста на реакција и борбата со последиците.
Тоа е буквално од таа мудрост дека теоријата без праксата е "како брод на
суво", а практика без теорија " воз без локомотива". До степен до кој теориите и
практиките, една со друга се надополнуваат и се потикнувачите "гориво", и толку
повеќе општество ќе биде поефикасно во решавање на проблемите, вклучувајќи
различни видови на криза и справување со кризи.
Литература за криза и кризата има многу, бидејќи кризата е составен дел од
секојдневниот живот. Сепак, не се многу чести дискусиите за систематизирана
криза набљудување меѓу теоријата и практиката, особено за набљудување на
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управувањето со кризи и кризи во односот меѓу теоријата и практиката како што
нуди ракописот кој е предмет на оваа рецензија.
Човечкото општество денес, на различни меридијани, на различни нивоа на
општ и материјален развој, различни од традиционалното, вообичаеното или
религиското профилирање и хабитус, реагираат различно, особено имаат поинаков
однос кон теоријата и практиката на управување со кризи, во смисла на рамнотежа
или нерамнотежа. Независно од сите, ние треба да се стремиме за рамнотежа, и
што е можно повеќе да се елиминира нерамнотежа, нагласуваат авторите во
книгата.
Задачите на управувањето со криза и со кризи, со фокус на создавање на добра
индикација за баланс меѓу теоријата и практиката во оваа област во книгата /
УЧЕБНИК се занимаваат еминентните научници, универзитетски професори
Желимир Кесетовиќ од Србија, Неџад Корајлиќ од Босна и Херцеговина, Иван Тот
од Хрватска и Марјан Ѓуровски од Македонија.
Значи авторите на книгата/УЧЕБНИК „Управувањето со кризи меѓу теоријата
и праксата„ Желимир Кешетовиќ, Неџат Корајлиќ, Иван Тотх и Марјан Ѓуровски
се зафатиле со проект: во кој се расправа за кризата (кризите), каузалноста и
ефектите од тој феномен, но и општествената акција и реакција која има свои
јасно профилирани субјекти, а тоа се институции кои се познати, задолжителни,
но и кои се ситуационо принудени да реагираат на се што е криза, како настанала,
како ќе се развива, како е контролирана, елиминирање или амортизирање на
нејзините ефекти и последици.
Пред сè, тоа е предизвик да се дискутира за односот на теорија и пракса
воопшто, а особено во услови на криза или кризна состојба и справување со кризи.
Особено ова се однесува на способност и вештина на теоретска дискусија и
користење на праксата и постигнувања за да се прилагодат образовната функција,
која треба да биде изразена во форма на учебници кои ќе се користат во
објективно и реално (реалистично), профилирање на студентите и други
заинтересирани страни.
Секоја криза, независно од што е произведена, како се манифестира и какви
се нејзините последици првенствено е општествена категорија, општеството и
поединецот во самото општество секако, изворите на кризата може да бидат
различни, изворот воопшто немора да биде од човечки фактор и човеково
потикнување, но луѓето мора да ја препознаваат, спознаваат, на нејзе да реагираат
и со неа да живеат, а во тоа живеење нужно е да се огранични опасноста од
предизвикување на уништување, односно да не стане или остане армегедонскo
уништување на човекот, неговата општествена и природна средина, и неговата
микрокосмичка битка, се заклучува читајќи го самиот ракопис.
Проблемот на односот меѓу теоријата и праксата е еден од најголемите
проблеми со кои се соочуваа секое друштво како на макро така и на микро ниво,
сметаат авторите на учебникот. Во таа смисма треба да се нагласи дека во
ракописот авторите не се задржале само на ниво на конкретното општество (на
национално ниво), туку се нагласува дека е нужно целата проблематика да се
набљудуваме на транснационално, регионално, трансрегионално, континентално
т.е. глобално ниво. Овде се навлегува во широкиот спектар на безбедноста.
Всушност не е можно да се говори за криза и кризи (без оглед на потеклото,
примерокот и последиците), а да не се поминува во широката зона на човековата
безбедност, општествената безбедност, еколошката безбедност, политичката
безбедност, но и воено-одбранбената безбедност, односно безбедноста која во
организациска и материјална смисла е опфатена во безбедносното
самоорганизирање на општеството.
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Кога станува збор за кризата како еминентно и иманентно безбедносно
прашање, реакцијата на субјектите кои се должи на нејзе да влијаат е различна, се
движат во активитетно растојание од спречување на нејзиното настанување, преку
проценка на своите способности и можности за управување со кризата до
намалување на своите слабости и ублажување на последиците, односно
воспоставување на таква контрола над последиците да тие неможе да прераснат во
примери кои може да предизвикаат гласни и пошироки последици според
наведеното во книгата.
Клучно прашање е како што навеле самите автори е во тоа, како сето тоа се
набљудува теориско и практично, а теорискито да не го засени практичното,
односно практичното не го потцени теориското? Taка авторите на научно
авторитативен начин даваат јасни, прецизни и недвосмислени и употребливи
одговори: јасен говор на пишување, прецизна формулација, недвосмислено
објаснување на категориите и смислени сликовити и графички интервенции.
Учебникот е концепиран и структуиран во шест поглавја. Суштински,
секое поглавје може и одвоено да се набљудува, односно може да биде биде
современо четиво каде се објаснуваат одредени феномени. Покрај тоа, поглавјата
се поделени и низ есенцијални потпоглавја од кои најголемиот дел без никакви
размислувања, може да бидат предмет на посебна обработка како посебни
скратени или прилагодени трудови или студии за потесно академско и стручно
профилирање на публиката односно читателите и самата академска заедница.
Авторите во целост успеале во својата основна намера да ваква обемна и
дифузна проблематика на коректен, јасен и едукативен начин да ја
систематизираат, заокружат и претстават на идните корисници од различни
професии и различно ниво на знаење. Веќе овде доаѓаме до објаснувањето зошто
ова дело го гледам како универзитетски учебник.
Одговорот е едноставен. Материјалот е многу користен за студентите од
различни области од општествените и други науки, но особено е корисна и за
подготовки на други истражувања, различни едукативни обуки и усовршувања во
областа на кризниот менаџмент, безбедноста, криминологијата, криминалистиката
и др.
Овој учебник ќе биде корисна и за секој кој може да ја прочита, бидејќи
покрај тоа што се работи за исклучително академски материјал, може да се каже
дека е енциклопедиски интердисциплинарен материјал со интерцидсциплинарен
карактер. Воедно книгата може да се користи како научно и стручно упатство на
различни академски и други институции од безбедноста, од локалено, државно,
регионално до меѓународно ниво, како и други структури кои имаат
институционален и вонинституционален карактер, а кој на поголем или помал
начин (со оглед на општествената позиционираност или физиономираност)
кореспондираат или како објект или како субјект на она што го именуваме како
криза и одговор на кризата, вклучувајќи го и нивното управување. Посебно треба
да се нагласи дека авторите при создавањето на оваа книга / УЧЕБНИК на
најдобар можен начин и академски исправно и коректно користат многубројна и
различна литература и други извори. Тоа е еден вид на прошетка низ лавиринтите
на теоријата и практиката во врска со управувањето со кризи и кризите, така што
читачот кој сака да се прошири знаењето во оваа област има можност како на
дланка патоказ да навлезе во оваа научна област.
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Оригиналност на трудот:
Сметам дека во поглед на оригиналноста на трудот, може да се констатира
дека понудениот текст претставува резултат на самостоен научен труд што може
да се третира како придонес во научното промислување на управувањето со кризи,
како еден значаен елемент во безбедноста, односно кризниот менаџмент, а
посебно на полето на научното проучување на овој феномен во Република
Македонија.
Степен на соодветност на текстот со програмата:
Трудот соодвествува со потребниот дел од наставната програма по
предметот „Кризен менаџмент“ и со тоа го исполнува критериумот за ОСНОВЕН
УЧЕБНИК. Основниот учебник ја опфаќа наставната материја на предметната
програма „Кризен менаџмент„ како и дел од содржините на студиската програма
на втор циклус на студии по Кризен менаџмент на Факултетот за безбедностСкопје при Универзитетот „Св.Климент Охридски„, сразмерно со програмата и
часовите.
Презентираните содржини во трудот се научно засновани и поткрепени со
сознанија од соодветна научна литература, како и со конкретни резултати од
реализирано истражување во однос на состојбата со управувањето со кризи меѓу
теоријата и праксата во Република Македонија.
ЗАКЛУЧОК
Врз основа на сето горе изнесено, под целосна морална и интелектуална
одговорност ја истакнувам потребата од ракописот „Управувањето со кризи меѓу
теоријата и праксата„ од почитуваните научници и професори Жељимир
Кешетовиќ, Неџат Корајлиќ, Иван Тотх и Марјан Ѓуровски за научната, стручната
и општата јавност и го препорачувам за печатење и издавање за потребите на
студентите од Факултетот за безбедност-Скопје и сите останати високо образовни
и стручни институции каде се обработува управувањето со кризи, односно
кризниот менаџмент.
Имам чест да предложам понудениот текст на проф. д-р Жељимир
Кешетовиќ, проф. д-р Неџат Корајлиќ, проф. д-р Иван Тотх, и доц. д-р Марјан
Ѓуровски, „Управувањето со кризи меѓу теоријата и праксата“, да се прифати, да
се објави и издаде како како ОСНОВЕН УЧЕБНИК по предметот „Кризен
менаџмент“ на Факултетот за безбедност-Скопје.
Рецензент
Проф. д-р Мирсад Д. Абазовиќ с.р.
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ИЗВЕШТАЈ
од Комисијата за оценка на докторската дисертација
од кандидатот м-р Милчо Присаѓанец, под наслов: „Паралелизам на
мемориско ниво (MLP) кај современите процесорски архитектури“
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски
технологии при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, со одлука бр.
02-632/4 од 06.12.2016 година, формира комисија за оценка на докторската
дисертација од кандидатот м-р Милчо Присаѓанец, под наслов: „Паралелизам на
мемориско ниво (MLP) кај современите процесорски архитектури“, во состав:
1. Ред. проф. д-р Пеце Митревски, Факултет за информатички и
комуникациски технологии – Битола, ментор
2. Ред. проф. д-р Цветко Митровски, Технички факултет – Битола, член
3. Доц. д-р Зоран Котевски, Факултет за информатички и комуникациски
технологии – Битола, член
4. Доц. д-р Томе Димовски, Факултет за информатички и комуникациски
технологии – Битола, член
5. Доц. д-р Никола Рендевски, Факултет за информатички и комуникациски
технологии – Битола, член
По прегледот и проучувањето на докторската дисертација, комисијата има
чест, до Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола, да го поднесе следниот:

ИЗВЕШТАЈ
АКТУЕЛНОСТ НА ТЕМАТА
Од појавата на првиот процесор па до денес историски гледано основната
цел на дизајнерите е да развијат архитектура на процесор со што е можно
повисоки перформанси но ниска цена. Тоа е уште позначајно ако се земе во
предвид фактот дека денес се повеќе уредите за секојдневна употреба во себе
содржат одреден тип на процесор. Но брзиот раст на перформансите на
процесорите не го следат останатите системи кои комуницираат со нив. Тоа е и
случај со меморијата која во историскиот развој оди во насока да се добие што
поголем капацитет за единица цена. Но тоа предизвикува запоставување на
брзината на комуникација на меморијата со процесорот. Латентноста на
меморијата која се појавува и која станува се поголема е причина за одредени
промени во архитектурата на процесорите.
Во почетокот застојот во работата на процесорот заради латентноста на
меморијата го прикриваат со воведување на нередоследно извршување на
инструкциите односно извршување на повеќе инструкции во еден циклус кај
суперскаларните процесори. Но тоа од своја страна бара од дизајнерите
континуирано да го зголемуваат инструкцискиот прозорец, да имплементираат
техники кои ќе овозможат да ги решат застоите во процесорот заради
нередоследното извршување на инструкциите и зависноста по податоци.
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Континуираниот пораст на комплексноста на процесорот со зголемување на
електронски компоненти е причина за зголемената дисипација на енергија што
предизвикува стагнирање во растот на перформансите. Од друга страна со
приближувањето на работната фреквенција на процесорот до 4GHz постигнат е
максимумот на технологијата која се користи при изработката на процесорите. Тоа
значи нивниот развој и пораст на перформансите не може да се движи во таа
насока. Архитектурата на процесорите денес оди во насока на повеќе јадрени
процесори со повеќе нишки во секое јадро. Со таа технологија од една страна се
зголемуваат перформансите со имплементирање на повеќе јадра а при тоа да се
задржи фреквенцијата под 4GHz. Но, од друга страна, со воведување на повеќе
нишки во секое јадро се зголемува проточноста на процесорот но се зголемува
неговата комплексност.
Основната техника која ја прикрива латентноста на меморијата,
мемориската хиерархија се користи од појавата на Pentium 4 процесорот. Таа
техника ја намалува латентноста на меморијата со тоа што овозможува во
најниското ниво на кеш меморијата да ги чува мемориските податоци кои ќе му
бидат потребни на процесорот во блиска иднина. Но, во моментот кога процесорот
пристапува до кеш меморијата и податокот не го најдува во првото ниво односно
се случува кеш промашување почнува активност на разрешување на
промашувањето што може да трае и повеќе стотици циклуси. Инструкцијата која
го чека меморискиот податок да биде донесен до кеш меморијата од прво ниво ги
блокира ресурсите на процесорот а тоа може да ја блокира и целата проточност на
инструкциите кои доаѓаат после неа. Кај современите повеќејадрени процесори со
повеќе нишки бројот на кеш промашувања расте и заради конкурентното
пристапување на нишките кон споделената кеш меморија. Досегашните анализи
на повеќе автори покажуваат дека кеш промашувањата ги туркаат перформансите
на процесорот. Точно тоа е мотив за истражувањето во докторската дисертација:
целосно разоткривање на влијанието на бројот на кеш промашувањата врз
перформансите на процесорот и изнајдување на техника која може да се
имплементира кај современите повеќејадрени процесори со повеќе нишки за
намалување на мемориската латентност и намалување на кеш
промашувањата.
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА
За да може да се анализира поведението на одреден систем процесормеморија и да се извлечат заклучоци за ефикасноста на различни техники врз
перформансите на процесорот се јави недостаток од мерливи резултати под исти
услови. Заради тоа во докторската дисертација со помош на пакетот за симулација
SimPy е дизајниран симулатор на процесор со чија помош е анализирано
поведението на системот процесор-меморија со имплементација на техники за
пораст на перформансите на процесорот. Предметот на истражување
во
докторската дисертација е можноста на користење на симулатор на процесор во
откривањето на тесните грла кај современите архитектури на процесори и техники
за нивна елиминација.
Целта на докторската дисертација е развој на симулатор на процесор во кој
ќе биде имплементирана современата архитектура на процесори, анализа на
перформансите на процесорот во зависност од имплементираните техники со цел
да се извлечат заклучоци за насоки за користење на техники кои ќе го намалат
бројот на кеш промашувања и латентноста на меморијата а со тоа ќе ги зголемат
перформансите на процесорот.
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Теоретска цел: развој на симулатор на процесор со чија помош може да се
анализира поведението на современите процесори и влијанието на мемориската
латентност и бројот на кеш промашувања на неговите перформанси.
Практична цел: развиениот симулатор на процесор дава можност за анализа
и предвидување на влијанието на латентноста и кеш промашувањата врз
перформансите на процесорот. Тој овозможува лесно имплементирање на
дополнителни техники и утврдување на нивната ефикасност врз перформансите на
процесорот.
Докторската дисертација претставува обид да се покаже влијанието на
мемориската латентност и кеш промашувањата врз перформансите на процесорот.
За таа цел е развиен симулатор на процесор со помош на програмскиот јазик
Python и пакетот за симулирање SimPy со чија помош може да се дојде до мерливи
резултати за ефикасноста на одредени техники во подобрувањето на паралелизмот
на мемориско ниво. Добиените резултати и нивната анализа помогнаа да се дојде
до техника која може да се имплементира кај современите процесори и да ги
зголеми перформансите на процесорот за 15%.
СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Докторската дисертација со наслов: „Паралелизам на мемориско ниво
(MLP) кај современите процесорски архитектури“ е напишана на 151 страница, со
стандардна графичка обработка на текстот. Пописот на користената литература и
интернет ресурси опфаќа вкупно 75 библиографски единици. Обработената
содржина во текстот е поткрепена со 22 слики, 13 графикони и 16 табели, како и
програмски код на симулацијата.
Докторската дисертација е организирана во вкупно шест глави, и тоа:
1. Вовед
2. Мемориски систем кај современите прецесори
3. Влијание на кеш промашувањата врз перформансите на современите
процесори
4. Паралелизам на мемориско ниво кај современите процесорски
архитектури
5. Симулација на системот процесор-меморија со користење на SimPy
6. Заклучок
Првата глава претставува вовед во проблематиката на истражувањето.
Елаборирани се мотивите за отпочнување на едно вакво истражување, предметот
и целта на истражувањето, методологијата на истражување, како и очекуваните
придобивки од него.
Во втората глава се дадени основите на разгледуваниот проблем
мемориската латентност. Презентирана физичката структура на меморијата,
нејзиниот развој како и постоењето на јазот процесор - меморија. Во оваа глава е
прикажана мемориската хиерархија како основа во намалување на латентноста кај
меморијата, начините на пресликување кои постојат и се користат кај
процесорите, техниките на замена на блоковите, техники на запишување во
мемориската хиерархија за да се зачува нејзината конзистентност. Потоа во
главата се дадени теоретските основи за перформансите на кеш меморијата,
начини за намалување на времето на пристап, намалување на кеш промашувањата.
На крајот на главата дадени се основните поими од областа на паралелизмот на
мемориско ниво, техники за прикривање на латентноста и техники за подобрување
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на паралелизмот на мемориско ниво.
Во третата глава експериментално е покажано влијанието на кеш
промашувањата врз перформансите на современите процесори. Во неа користејќи
симулатор на кеш мемориски систем на симетрични мултипроцесори симулирано
е извршувањето на неколку типови на тест програми и анализирано е нивното
поведение. При тоа со анализата на добиените резултати е утврдено влијанието на
големината на кеш меморијата врз бројот на кеш промашувањата, влијанието на
мемориската хиерархија врз бројот на кеш промашувањата. На крај е извршено
симулација на поведение на современ повеќе јадрен процесор и утврдено е
влијанието на бројот на јадрата врз бројот на кеш промашувањата.
Главата четири обработува делови од паралелизмот кај современите
процесорски архитектури. На почетокот е опишана архитектурата на современ
комерцијален процесор и насоката во која се движи нивниот развој. Тука се
запознаваме со ограничувањата на едно јадрените процесори кои се причина за
стагнирање на нивните перформанси а тоа доведува до појава на новата повеќе
јадрена архитектура на процесорите. Главата завршува со преглед на современите
процесорски архитектури.
Во последната петта глава на почетокот е даден преглед на програмскиот
јазик Python и пакетот за симулација SimPy кој е искористен за дизајнирање на
симулатор на процесор. Потоа е даден опис на функционирањето на основниот
модел на симулаторот со преглед на делови од изворниот код. Во оваа глава
извршени се симулации на неколку типови на процесори а анализата на добиените
резултати ги потврди тврдењата од претходните глави за влијанието на кеш
промашувањата врз перформансите на процесорот. На крајот од оваа глава
предложена е техника за намалување на латентноста на меморијата и пад на кеш
промашувањата за 15% која може да се користи кај современите дизајни на
процесори со незначителен раст на цената на чинење.
По заклучните согледувања во шестата глава, на крајот од докторската
дисертација се дадени прилози кои во себе ги содржат сите резултати добиени од
симулацијата на различните разгледувани процесорски архитектури. Исто така
тука се дадени и изворните кодови на симулаторите кои се користени за
истражувањата спроведени во докторската дисертација.
ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Проучувајќи ја докторската дисертација од кандидатот м-р Милчо
Присаѓанец под наслов: „Паралелизам на мемориско ниво (MLP) кај современите
процесорски архитектури“, комисијата определена за оценка на дисертацијата
заклучува дека истата е успешно завршена. Проблематиката од теоретски аспект е
детално разработена, а во контекст на тоа во докторската дисертација е
предложена техника за 15% зголемување на перформансите на процесорот со
намалување на мемориската латентност и намалување на бројот на кеш
промашувањата. Како придобивка на докторската дисертација е и фактот што
моделот развиен во неа во иднина може да се користи за анализа на влијанието на
нови техники врз перформансите на процесорот.
Докторската дисертација е научно-истражувачки труд со изворни и
оригинални сознанија, а со својата содржина, обем и постигнатото ниво на
квалитет ги задоволува и исполнува критериумите потребни за една докторска
дисертација.
Целта на истражувањето е успешно реализирана преку развивање на модел
во SimPy пакетот кој лесно може да се модифицира. Со додавање и промена на
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процеси и модули корисникот може да создаде архитектура на процесор која во
себе има имплементирано различни техники и преку резултатите да се следи
поведението на системот. Симулаторот работи на ниво на виртуелни инструкции
што овозможува вметнување на променливи кои ќе ги следат активностите на
инструкциите и на крајот од симулацијата ќе се добијат како резултат за
понатамошна анализа. Едноставно, може да се каже дека симулаторот развиен во
докторската дисертација дава преглед на целата проточност на инструкциите
почнувајќи од фазата на нивно преземање, па се до нивно пренесување до баферот
за преуредување.
Резултатите од досегашните истражувања се конкретно наведени,
систематизирани и анализирани. Преку креативноста и научниот пристап е
овозможено поврзување на целото истражување во еден заокружен труд.
Дисертацијата е напишана на квалитетно научно и стручно ниво, со одлично
познавање на проблемите и нивно вистинско прикажување, а резултатите
добиените од ова истражување се важни, како од научна, така и од практична
гледна точка.
Искуствата на кандидатот здобиени во текот на досегашното научно и
стручно усовршување, како и активното учество на домашни и меѓународни
научни собири и конференции, ја потврдија актуелноста на изведените
истражувања.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на претходно изнесените факти и констатации, Комисијата за
оценка на докторската дисертација со наслов: „Паралелизам на мемориско ниво
(MLP) кај современите процесорски архитектури“, од кандидатот м-р Милчо
Присаѓанец,
ЗАКЛУЧУВА
1. Докторската дисертација од кандидатот м-р Милчо Присаѓанец претставува
самостоен и оригинален научно-истражувачки труд, кој внесува мерлив
придонес во областа на анализираната проблематика;
2. Докторантот вешто владее со методологијата на научно-истражувачката
работа, што се огледува низ примената на различните методи и постапки во
истражувањето, од една страна, но и во формулирањето, презентацијата и
дискусијата по однос на добиените резултати, од друга страна;
3. Изворно добиените резултати се исклучително важни од научноистражувачки, теоретски и апликативен аспект, што е потврдено со
публикување на рецензирани трудови во зборници на научни трудови
презентирани на меѓународни академски собири;
4. Кандидатот, во текот на изработката на дисертацијата, реализирал мноштво
комплементарни активности кои недвосмислено ја потенцираат неговата
креативност, сеопфатно познавање на предметот на истражување и
владеење со презентираната проблематика;
5. Според својата организација, содржината, методологијата и техниката на
изработка, како и според презентираните резултати од истражувањето,
докторската дисертација несомнено укажува на фактот дека докторантот
располага со потребните знаења од областа на современите процесорски
архитектури, воопшто, а посебно од областа на паралелизам на мемориско
ниво;
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6. Со изработената докторска дисертација, кандидатот м-р Милчо Присаѓанец
комплетно одговорил на поставените цели и задачи зацртани при
дефинирањето на истата;
7. Според законските прописи на Република Македонија, трудот е внесен во
базата на податоци на Министерството за образование и наука
plagijati.mon.gov.mk и врз основа на добиениот извештај, а и врз основа на
нашите сознанија, трудот не претставува плагијат;
8. Согласно со наводите од извештајот, докторантот ги исполнува сите
законски услови за пристапување кон одбрана на докторската дисертација,
во постапката за стекнување на докторат на науки.
Имајќи го предвид извештајот во целост, Комисијата за оценка на
докторската дисертација од м-р Милчо Присаѓанец, со особена чест и задоволство,
на Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски
технологии – Битола му
ПРЕДЛАГА
1. Да го прифати извештајот за оценка на докторската дисертација со наслов
„Паралелизам на мемориско ниво (MLP) кај современите процесорски
архитектури“ од кандидатот м-р Милчо Присаѓанец;
2. Да се продолжи постапката за стекнување со докторат на науки;
3. Да се формира Комисија за одбрана на докторската дисертација;
4. Да се одреди времето и местото на јавната одбрана на докторската
дисертација.
Комисија за оценка на докторската дисертација:
1.

Ред. проф. д-р Пеце Митревски, ментор, с.р.
Факултет за информатички и комуникациски технологии
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2.

Ред. проф. д-р Цветко Митровски, член, с.р.
Технички факултет - Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

3.

Доц. д-р Зоран Котевски, член, с.р.
Факултет за информатички и комуникациски технологии
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

4.

Доц. д-р Томе Димовски, член, с.р.
Факултет за информатички и комуникациски технологии
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

5.

Доц. д-р Никола Рендевски, член, с.р.
Факултет за информатички и комуникациски технологии
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
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ИЗВЕШТАЈ
од Комисијата за оценка на докторската дисертација
од кандидатот м-р Мимоза Анастоска - Јанкуловска, под наслов:
„Структуирани бази на наставни материјали и дигитална трансформација –
студија на случај во Република Македонија“
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски
технологии при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, со одлука бр.
02-478/6 од 30.08.2016 година, формира комисија за оценка на докторската
дисертација од кандидатот м-р Мимоза Анастоска – Јанкуловска, под наслов:
„Структуирани бази на наставни материјали и дигитална трансформација –
студија на случај во Република Македонија“, во состав:
1. Ред. проф. д-р Пеце Митревски, Факултет за информатички и
комуникациски технологии – Битола, ментор
2. Ред. проф. д-р Линда Стојановска, Технички факултет – Битола, член
3. Вонр. проф. д-р Мајлинда Фетаји, Факултет за современи науки и
технологии, Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово, член
4. Вонр. проф. д-р Благој Ристевски, Факултет за информатички и
комуникациски технологии – Битола, член
5. Доц. д-р Наташа Блажеска-Табаковска, Факултет за информатички и
комуникациски технологии – Битола, член
По прегледот и проучувањето на докторската дисертација, комисијата има
чест, до Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола, да го поднесе следниот:

ИЗВЕШТАЈ
АКТУЕЛНОСТ НА ТЕМАТА
Глобализацијата и технолошките промени се процеси кои само се
забрзуваат во последните 20-тина години. Тие влијаат на сите аспекти од нашето
живеење, а најпрво на економијата. Денешната економија е технолошки
поддржана, со огромен број на нови информации и знаења секојдневно. Појавата
на ваква нова економија има огромно влијание врз природата и целта на
образовните институции. Училиштата веќе не можат да останат само места во кои
ќе се пренесува одредено знаење, одреден збир информации од наставник кон
ученик во определен временски период. Концептот на учење треба да се менува.
Веќе учењето не е само просто стекнување на знаење, туку се повеќе е учење како
да се учи, т.е. стекнување на навики и знаења како постојано да се учи и
усовршува во текот на целиот живот.
Најголемиот фокус на образовните системи веќе не е само обезбедување на
квалитет во образование, туку како тоа образование да е релевантно за
моменталните и идни потреби на пазарот на трудот, кои многу брзо се менуваат,
да обезбедува образовни можности за секого, како и да одговара на постојаните
промени носени од глобализацијата и технолошкиот развој. Интернационалната
Организација на Трудот дефинира три барања од образованието како Основно
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образование за секого, Основни работни вештини за секого и Доживотно учење за
секого. Информатичката и комуникациска технологија, телевизијата, радиото,
компјутерите, телефоните и Интерентот, се оние алатки кои го имаат потенцијалот
да ја потпомогнат промената и реформата во образованието. Ако правилно се
користат, овие алатки можат да обезбедат пристап до информации и можности за
учење, да ја зголемат релевантноста на образованието за потребите на пазарот на
труд, и да го подобрат квалитетот на учење со поврзување на темите,
активностите и проблемите со секојдневни ситуации од реалниот живот.
Визија на Владата на Република Македонија е дека до крајот на деценијата
треба да воспостави средина која ќе ги искористи предностите на природата на
ИКТ индустријата и создавање на напредно информатичко општество. Мисијата е
дека процесот на градење напредно информатичко општество овозможува
зголемување на продуктивноста, ефикасноста и иновациите во јавниот и
приватниот сектор, што ќе доведе до генерирање на приходи и создавање на
работни места со повисока додадена вредност.
Сепак, искуствата од примената на ИКТ во наставата од разни делови на
светот покажуваат дека самото воведување на ИКТ не доведува до автоматско и
моментално подобрување на наставниот процес и неговите резултати.
Ефективната примена на технолошките алатки во наставата бара комплексен
пристап – потребни се промени во курикулумите и наставните програми, а со тоа
и наставните материјали треба да се променат; да се подготват збирки на
дигитални наставни материјали, да се организираат и стават на располагање на
сите наставници; наставниците да се обучат за да можат ефикасно да ги
искористат технологиите кои се на располагање; а секако и наставниците со својот
пример во својата околина да покажат пристап на доживотно учење и
усовршување. Финансиската поддршка на овој пристап не треба да се занемарува
и треба добро да се осмисли за да може да го олесни и поддржи овој процес на
промени и да го направи одржлив за во иднина.
Врз основа на претходно изложените факти, може да се заклучи дека темата
на докторската дисертација „Структуирани бази на наставни материјали и
дигитална трансформација – студија на случај во Република Македонија“
претставува исклучително актуелен проблем, а изведените заклучоци донесуваат
бројни информации за ваквите системи и обезбедуваат солидна основа за
дизајнирање и нивна имплементација.
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА
Ова истражување има за цел да разгледува, ако постојат структуирани бази
на наставни материјали, дали и во колкав обем тие ќе влијаат врз работата на
училиштата и квалитетот на образованието. Предмет на ова истражување ќе биде
дали и како примената на структуирани бази на наставни материјали влијае врз
квалитетот на образованието во училиштата. Од интерес за овој труд ќе бидат
внатрешните фактори кои влијаат на развојот на училиштето. Едни од клучните
актери во процесот на развој во училиштето се наставниците кои значајно можат
да го обликуваат развојот во училиштето. Затоа, во овој труд ќе се обработат
некои од аспектите во работата на наставниците, односно, ќе се истражува
влијанието на примената на структуираните бази на наставни материјали во
развојот на квалитетно образование во делот на мотивираност на наставниците за
работа и поуспешното совладување на знаењата од страна на учениците.
Студија на случај на користење на бази на наставни материјали во
Македонија ќе биде презентирана како резултат на овој труд. Студијата на случај
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има за цел темелно да ја истражи одбраната проблематика за да може да обезбеди
нови објаснувања и врски кои ќе придонесат кон севкупното разјаснување на
проблемот. Студијата на случај се применува кога има потреба да се опише некоја
ситуација, случка, личност, место или феномен. При објаснување на феноменот се
опишуваат сите интеракции во системот кои треба да се засновани на факти.
Најчесто, студијата на случај се применува во услови кога се направени мал број
на истражувања или кога воопшто не постојат истражувања во тематиката.
Студијата на случај ќе обезбеди нов пристап во разгледувањето и објаснувањето
на проблемот.
Цел на ова истражување е да се определи дали и како структуираните бази
на наставни материјали влијаат врз мотивацијата на наставниците за работа и ја
олеснуваат нивната работа, како и нивното влијание врз поуспешното
совладување на наставниот материјал од страна на учениците. Со ова
истражување ќе се проследи дали и колку примената на структуирани бази на
материјали за настава влијае врз мотивираноста на наставниците за работа и
поуспешно совладување на целите на наставата од страна на учениците. Овој труд
ќе презентира студија на случај за примена на структуирани бази на наставни
материјали во Македонија.
СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Докторската дисертација со наслов: „Структуирани бази на наставни
материјали и дигитална трансформација – студија на случај во Република
Македонија“ е напишана на 231 страница, со стандардна графичка обработка на
текстот. Обработената содржина во текстот е поткрепена со 16 графикони и 43
табели.
Докторската дисертација е организирана во вкупно осум глави, и тоа:
Вовед
Општо за ИКТ и ИКТ во образование
Системи за учење со помош на ИКТ
Досегашни искуства со електронски содржини и бази на наставни
материјали во образование
5. Методологија на истражување
6. Анализа на добиените резултати
7. Предлог архитектура на структуирана база на наставни материјали
8. Заклучок
Глава 1 претставува вовед во проблематиката на истражувањето. Во оваа
глава се елаборирани мотивите за отпочнување на едно вакво истражување,
предметот и целта на истражувањето, методологијата на истражување, како и
очекуваните придобивки од него.
Глава 2 е посветена на опис на проблемот, задржувајќи се на феноменот на
дигитална трансформација, ИКТ писменоста и процесот на воведување на ИКТ во
образованието. Воведувањето на ИКТ во училиштата бара посебен пристап кој ќе
биде елабориран во оваа глава. При секоја иновација постојат и голем број на
тешкотии и предизвици. Предизвиците при интегрирање на ИКТ во образованието
се презентирани во овој дел на дисертацијата.
Глава 3 ги содржи теоретските основи на системи за учење. Во оваа глава се
опишани системите за менаџирање на учењето, стандардите за креирање на
електронски материјали за учење, ресурсите со слободен пристап и како тие
можат да се користат во образование, авторските права на креираните документи
1.
2.
3.
4.
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и лиценците за слободен пристап до нив.
Глава 4 дава преглед на постојните состојби во Македонија и светот и
досегашните искуства во оваа област, достапни во литературата. Оваа глава
содржи преглед на примената на електронски содржини за учење, електронски
содржини за оценување, електронски содржини за менторирање. Во оваа глава се
презентирани и достапноста на електронските содржини од било каков облик и
примената на бази на наставни материјали во образованието. Посебен осврт е
направен врз досегашните истажувања во оваа област во светот. Во оваа глава се
објаснети потребите и мотивите од нов пристап во третирањето на оваа
проблематика кај нас.
Глава 5 ја презентира методологијата на истражувањето. Се презентира
проблемот кој се истражува, мотивот за ова истражување, предметот и целта на
истражувањето и популацијата и примерокот врз кој е извршено ова истражување.
Во Глава 6 е спроведена анализа на добиените резултати од истражувањето.
Со помош на неколку истражувачки постапки и инструменти се обработени
собраните податоците и е направена анализа на добиените резултати. Во оваа
глава е дадена компаративна анализа на добиените резултати од истражувањето во
Македонија.
Глава 7 претставува архитектура за структуирана база на наставни
материјали која е дизајнирана земајќи ги предвид пронајдените согледувања од
литературата на интернационално ниво, но и резултатите од спроведеното
истражување во Македонија.
Во глава 8 се трасирани насоките за натамошна работа и заклучни
согледувања во врска со обработуваната тематика, се резимирани определени
резултати и заклучоци од направените истражувања и се дадени правци за
понатамошни истражувања.
ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Проучувајќи ја докторската дисертација од кандидатката м-р Мимоза
Анастоска – Јанкуловска под наслов: „Структуирани бази на наставни материјали
и дигитална трансформација – студија на случај во Република Македонија“,
комисијата определена за оценка на дисертацијата заклучува дека истата е
успешно завршена. Проблематиката од теоретски аспект е детално разработена, а
сознанијата за тоа како користењето на дигитални наставни материјали влијае врз
мотивираноста на наставниците и резултатите од нивната примена кај учениците,
користејќи каузална дескрипција, се собрани со одредени постапки и
инструменти, не влијаејќи, при тоа, на самиот процес на истражување.
Докторската дисертација е научно-истражувачки труд со изворни и
оригинални сознанија, а со својата содржина, обем и постигнатото ниво на
квалитет ги задоволува и исполнува критериумите потребни за една докторска
дисертација.
Целта на истражувањето е успешно реализирана преку изготвување на
студија на случај за анализа на барањата за организирани бази на наставни
материјали и нивно искористување во наставата во Македонија, заснована на
моделите на добра практика во светот и добиените резултати од истражувањето
врз репрезентативен примерок кај нас, а во контекст на подобрување на
квалитетот на образованието. За првпат во Македонија е конципиран метод за
подготовка, организирање и користење на структуирани бази на наставни
материјали за потребите на образовниот процес во Македонија. Со креирање на
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структуирана база на наставни материјали се создава можност да се соберат веќе
постоечките и се отвораат можности за нивно искористување и дополнување со
нови материјали и наставни активности за примена во училница. Дисертацијата
отвора нови хоризонти и широки погледи врз начините на дизајнирање, развој и
искористување на бази на наставни материјали, врз можностите за реална и
практична примена на електронски наставни материјали, во смисла на
интегрирање и употреба на овие бази во сите фази од работата во училниците.
Резултатите од досегашните истражувања се конкретно наведени,
систематизирани и анализирани. Преку креативноста и научниот пристап е
овозможено поврзување на целото истражување во еден заокружен труд.
Дисертацијата е напишана на квалитетно научно и стручно ниво, со одлично
познавање на проблемите и нивно вистинско прикажување, а резултатите
добиените од ова истражување се важни, како од научна, така и од практична
гледна точка.
Искуствата на кандидатот здобиени во текот на досегашното научно и
стручно усовршување, како и активното учество на домашни и меѓународни
научни собири и конференции, ја потврдија актуелноста на изведените
истражувања.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на претходно изнесените факти и констатации, Комисијата за
оценка на докторската дисертација со наслов: „Структуирани бази на наставни
материјали и дигитална трансформација – студија на случај во Република
Македонија“, од кандидатот м-р Мимоза Анастоска – Јанкуловска,

ЗАКЛУЧУВА
1.

2.

3.

4.

5.

Докторската дисертација од кандидатот м-р Мимоза Анастоска – Јанкуловска
претставува самостоен и оригинален научно-истражувачки труд, кој внесува
значителен придонес во областа на анализираната проблематика;
Докторантот вешто владее со методологијата на научно-истражувачката
работа, што се огледува низ примената на различните методи и постапки во
истражувањето, од една страна, но и во формулирањето, презентацијата и
дискусијата по однос на добиените резултати, од друга страна;
Изворно добиените резултати се исклучително важни од научноистражувачки, теоретски и апликативен аспект, што е потврдено со
публикување на рецензирани трудови во зборници на научни трудови
презентирани на меѓународни академски собири;
Кандидатот, во текот на изработката на дисертацијата, реализирал мноштво
комплементарни активности кои недвосмислено ја потенцираат неговата
креативност, сеопфатно познавање на предметот на истражување и владеење
со презентираната проблематика;
Според својата организација, содржината, методологијата и техниката на
изработка, како и според презентираните резултати од истражувањето,
докторската дисертација несомнено укажува на фактот дека докторантот
располага со потребните знаења од областа на примента на ИКТ во
образованието, воопшто, а посебно од теоријата и практичната примена на
структуираните бази на наставни материјали;
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6.

7.

8.

Со изработената докторска дисертација, кандидатката м-р Мимоза Анастоска
– Јанкуловска комплетно одговорила на поставените цели и задачи зацртани
при дефинирањето на истата;
Според законските прописи на Република Македонија, трудот е внесен во
базата на податоци на Министерството за образование и наука
plagijati.mon.gov.mk и врз основа на добиениот извештај, а и врз основа на
нашите сознанија, трудот не претставува плагијат;
Согласно со наводите од извештајот, докторантот ги исполнува сите законски
услови за пристапување кон одбрана на докторската дисертација, во
постапката за стекнување на докторат на науки.

Имајќи го предвид извештајот во целост, Комисијата за оценка на
докторската дисертација од м-р Мимоза Анастоска – Јанкуловска, со особена чест
и задоволство, на Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола му
ПРЕДЛАГА
1. Да го прифати извештајот за оценка на докторската дисертација со наслов
„Структуирани бази на наставни материјали и дигитална трансформација
– студија на случај во Република Македонија“ од кандидатот м-р Мимоза
Анастоска – Јанкуловска;
2. Да се продолжи постапката за стекнување со докторат на науки;
3. Да се формира Комисија за одбрана на докторската дисертација;
4. Да се одреди времето и местото на јавната одбрана на докторската дисертација.
Комисија за оценка на докторската дисертација:
1.

Ред. проф. д-р Пеце Митревски, ментор, с.р.
Факултет за информатички и комуникациски технологии
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2.

Ред. проф. д-р Линда Стојановска, член, с.р.
Технички факултет
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

3.

Вонр. проф. д-р Мајлинда Фетаји, член, с.р.
Факултет за современи науки и технологии
Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово

4.

Вонр. проф. д-р Благој Ристевски, член, с.р.
Факултет за информатички и комуникациски технологии
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

5.

Доц. д-р Наташа Блажеска-Табаковска, член, с.р.
Факултет за информатички и комуникациски технологии
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
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РЕЦЕНЗИЈА
НА РАКОПИСОТ „МИНЕРАЛИ, ВИТАМИНИ И АНТИОКСИДАНСИ”
ОД АВТОРИТЕ ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР Д-Р ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА И
Д-Р МАРИЈА МЕНКИНОСКА ОД ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ВЕЛЕС
ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- БИТОЛА

Ректорската управа на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ - Битола, на својата 209
седница, со одлука број 14-1393/6-2 од 12.10.2016 година, го прифати предлогот на
Деканатската управа на Технолошко-техничкиот факултет - Велес за рецензенти на ракописот
„Минерали, витамини и антиоксиданси“ од авторите вонреден професор д-р Валентина
Павлова и д-р Марија Менкиноска да се изберат професор д-р Џулијана Томовска,
редовен професор на Факултетот за биотехнички науки – Битола на Универзитетот “Св.
Климент Охридски” – Битола и професор д-р Марија Србиноска - редовен професор на
Научниот институт за тутун – Прилеп на Универзитетот “Св. Климент Охридски” –
Битола.
Рецензентската комисија со особено задоволство го доставува следниов

И З В Е Ш Т АЈ
1. Општо за структурата на учебникот
Учебникот под наслов „Минерали, витамини и антиоксиданси“ е презентиран на
вкупно 167 страници (комјутерски обработен текст со проред 1,5, фонт Times New Roman,
големина на букви 12). Деловите од кои е составен ракописот е Содржина, Кратенки,
Предговор, три поглавија насловени како: Минерали, Витамини, Антиоксиданси и Литература.
Текстот и излагањето на содржините се јасни, терминолошки и концепциски и се илустрирани
со 19 реакции, 15 табели и 73 слики превземени од современи литературни извори. Тие се
соодветни на критериумите и високите стандарди на пишување универзитетски учебник.
2. Приказ на содржината на учебникот
Предмет на оваа рецензија е ракописот под наслов „Минерали, витамини и антиоксиданси”,
наменет како учебник по предметот Антиоксиданси, витамини и минерали, како и според
значителни делови од предметните програми на Биохемија, Познавање на исхраната 1, на
Првиот циклус на студии на Технолошко-техничкиот факултет во Велес. Содржините на
ракописот се користат и на соодветни предмети на Вториот циклус (Нутритивни аспекти на
состојките на храната) и Третиот циклус на студии (Оксиданси и антиоксиданси-природни и
синтетички, Биохемија на важни компоненти во храна). Проблематиката е опфатена во 3
глави, кои се поделени на 59 наслови и поднаслови. По основниот текст е поместена
селектирана библиографија, со 117 библиографски единици.
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Содржински текстот е поделен во три глави/теми систематизирани во наслови и
поднаслови што ја чинат обработената материја прегледна:
1. Минерали
1.1 Метаболизам на вода
1.2 Метаболизам на неоргански соли
1.3 Макроелементи
1.4 Микроелементи
2. Витамини
2.1 Липосолубилни витамини
2.2 Хидросолубилни витамини
3. Антиоксиданси
Во првата глава насловена „Минерали“ поделена во четири поднаслови авторите
потенцираат дека меѓу состојките на храната, минералите заземаат посебно место. Тие се
важни елементи на сите клетки, неопходни за создавање на крвта и коските, како и за
одржување на здравјето на нервниот и ендокриниот систем. Минералите можат да
функционираат како ко-фактори на ензими, како компоненети на органски соединенија, како
структурни компоненти на коски и заби, се катализатори на многу биолошки процеси. Исто
така може да учествуваат во контракција и спроведување на нервниот импулс.
Во првиот поднаслов Метаболизам на вода се истакнува дека водата претставува
најважна компонента и составен дел на сите живи клетки во чија средина егзистираат и
меѓусебно комуницираат во рамките на едно ткиво. Непрекинатото кружење на водата низ сите
клетки и простори во организмот, овозможува транспорт на речиси сите хранителни и
потребни материи, со истовремено отстранување на крајните метаболити. Организмот ја
обезбедува водата од повеќе извори: од течности и тврда храна што секојдневно ги внесува и
со оксидација на органските материи во метаболичките процеси. Телесната вода е
дистрибуирана во два главни оддели: интрацелуларен и екстрацелуларен. Неорганските соли
главно се дисоцирани и се обележуваат како електролити. Најважен катјон во
интрацелуларната течност е К+, а најважен анјон е фосфатниот (НРО 4 2-). Најважен катјон во
екстрацелуларната течност (плазмата) е Na+, а најважен анјон Cl-. Електролитите ја минуваат
клеткината мембрана користејќи ги така наречените јонски канали и јонска пумпа.
Авторите, д-р. Павлова и д-р. Менкиноска во вториот поднаслов Метаболизам на
неоргански соли објаснуваат за поделбата на минералните елементи според процентуалната
застапеност во човековиот организам, на макроелементи и микроелементи. Макроелементи
или електролити се застапени поединечно повеќе од 0,04% од вкупната телесна маса и речиси
целосно се дисоцирани на јони во телесните течности. Во микроелементи или елементи во
трагови се вбројуваат сите елементи, чија поединечна концентрација е помала од 0,04% од
вкупната телесна маса. Микроелементите се наоѓаат најчесто соединети со протеините.
Третиот поднаслов Макроелементи ги обработува калциум, магнезиум, натриум,
калиум, фосфор, хлор, хидроген карбонат и сулфур. Калциумот го има во најголема количина
во организмот. Повеќе од 99 % од калциумот е присутен во коските и забите како компонента
на хидроксидните кристали Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 и аморфен калциум фосфат. Млекото и млечните
производи се најбогати извори на калциум. Концентрацијата на калциумот во
екстрацелуларната течност ја контролираат три хормони: паратиреоиден хормон (РТН),
калцитриол и калцитонин. Магнезиумот се наоѓа во рибата, зелениот лиснат зеленчук,
оревите, млекото, житариците со цело зрно и семињата. Овој минерал е неопходен за
нервомускулна спроводливост; има основна функција сврзана за активација на ензимите;
управува со мускулната активност (и најважниот мускул, срцето). учествува и во синтезата на
протеини, метаболизам на нуклеински киселини, нуклеотиди, липиди, шеќери и во
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трансмембранскиот транспорт на јони. Најголемиот дел од натриумот се наоѓа во
екстрацелуларните течности и е нивен главен катјон. Алдостеронот е основен регулатор на
нивото на Na+ во организмот. Калиумот е главен интрацелуларен катјон. Распределбата на
калиум во клетките и во околните течности ја регулира јонската пумпа, со активно учество на
натриум калиум аденозин трифосфатаза, која го внесува во клетките. Во човековиот организам
фосфорот се наоѓа во форма на фосфат (РО 4 3-) и има есенцијална улога во структурата и
функцијата на сите клетки. Вкупната застапеност на фосфорот во организмот на возрасен
човек изнесува околу 1% од телесната маса или околу 700 g. Од особено значење се органските
фосфатни соединенија богати со енергија (АТР и креатин фосфат) и кофактори на некои
ензими (NAD, NADP, FMN, FAD, CoA, пиридоксал фосфат и други). Хлорот и
хидрогенкарбонатите се главни анјони на екстрацелуларната течност. Бубрезите се главниот
орган што го регулира количеството на Cl- во организмот. Хидрогенкарбонатите се
синтетизираат од СО 2 како краен метаболички продукт на многубројните органски материи.
Сулфурот е присутен во сите клетки, пред сè протеините, односно аминокиселните кои
содржат сулфур (цистеин, метионин и др.).
Во четвртиот поднаслов Микроелементи авторите ги обработуваат следните елементи:
железо, бакар, цинк, селен, молибден, манган, хром, кобалт, јод, флуор. Железото влегува во
состав на различни биолошки активни протеини, има централно место во транспортот на
кислород и во енергетскиот метаболизам. Во храната се наоѓа во форма на тровалентно железо
(Fe3+), а во желудникот под дејство на хлороводорна киселина се редуцира во двовалентно.
Бакарот е елемент што се наоѓа во: морските плодови, црниот дроб, бубрези, ореви, семиња,
зелен зеленчук, какао, црн пипер. Претставува структурна единица на многу
металоензими(потребни во различни процеси): церулоплазмин, цитохром С оксидаза,
супероксид дизмутаза, тирозиназа, лизил оксидаза и други. Цинкот се наоѓа во организмот
главно интрацелуларно и претставува најконцентриран олигоелемент во клетките; е неопходен
за нормално растење, сексуално созревање, заздравување на рани, апетит, чувство на вкус и
мирис. Овој елемент се наоѓа во: немасно месо, морски плодови, јајца, соја, кикирики, сирење.
Селенот се наоѓа во: житарици, лук, јајца, печурки, немасно месо и морски плодови. Во крвта
најмногу е застапен во еритроцитите поради присуството на глутатион пероксидазата, меѓутоа
мало количество е врзано и за сулфхидрилните групи на плазма протеините. Вбројувањето на
молибден во олигоелементи потекнува од учеството во структурата на три металоензими:
ксантин оксидаза, алдехид оксидаза и сулфид оксидаза. Овој елемент се наоѓа во: грав, грашок,
тестенини, лиснат зеленчук, квасец, житарици, млеко. Манганот има важна улога во:
правилното обликување и одржување на коските, ΄рскавиците и сврзното ткиво; придонесува
за синтеза на протеини и генетски материјал; делува како антиоксиданс; помага во нормално
згуснување на крвта, создавање на енергија од храната. Хромот е присутен во исхраната во
неорганска форма како тровалентен јон (Cr3+) и во биолошки активна молекула. Овој минерал
се наоѓа во: пивски квасец, црн дроб, немасно месо, шеќерен сируп, цело зрно од житарица,
сирење и јајца. Позната функција на кобалтот е неговото учество во состав на кобаламинот,
витамин В 12 , неопходен за производство на еритроцитите. Присуството на витамин В 12 е
неопходно за активноста на голем број ензими: метилмалонил СоА мутаза,
метилтетрахидрофолат оксидоредуктаза, рибонуклеотид редуктаза и др. Флуорот се внесува
само во јонизирана состојба (F-). Во мали количини дејствува стимулативно врз развојот на
забите и коскениот систем. Јодот е од суштинско значење за сите животни, вклучувајќи ги и
луѓето. Јодот е потребен како компонента на тиреоидните хормони: тетрајодо тиронин,
тироксин (Т4) и тријодо тиронин (Т3).
Во втората глава насловена „Витамини “поделена во два поднаслови авторите се
задржуваат на дефинирање на витамините како важни органски состојки на храната, кои во
мали количини го помагаат и одржуваат нормалниот развој на животните и микроорганизмите.
Исто така авторите нагласуваат дека организмот не може сам да ги синтетизира. Исклучок
претставуваат некои витамини кои што може да се синтетизираат од нивните директни
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претходници, во најголем дел внесени со храната. Меѓутоа постојат и витамини кои ги
синтетизираат бактериите од цревната флора.
Авторите укажуваат на тоа дека витамините името го добиле со комбинација на
зборовите vitа–живот и амин. Прв откриен витамин е В 1 (тиамин). За повеќето витамини е
разјаснета структурата, а некои се добиени и по синтетички пат.
Понатаму авторите се задржуваат на заеднички својства на витамините а имено:
витамините главно се продукти на растенијата и некои микроорагнизми и на организмот му се
потребни во мали количества, често пати во делови од милиграм, со исклучок на витамин С.
По ресорпцијата, витамините се депонираат во некои органи на животните, па тие органи
стануваат извори на витамини за човекот. Најмногу витамини се депонираат во црниот дроб и
другите внатрешни органи, рибиното масло, млекото и јајцата.
Авторите понатаму ги дефинираат поимите авитаминози и хипервитаминози.
Недостатокот или недоволното присуство на витамини во храната на човекот и животните
доведува до определени, за секој витамин или група витамини, карактеристични нарушувања
на нормалниот метаболизам, познати како авитаминози. Авитаминозите побргу се
манифестират кај хидросолубилните витамини. Хипервитаминозите, (прекумерното
присуство на витамини) се почести кај некои липосолубилни витамини (А, D). Тие се речиси
секогаш последица на погрешно дозирана терапија со витамини.
Авторите истакнуваат дека при нормална исхрана, практично не се јавуваат
авитаминози, а доколку се јават, последица се на еднострана исхрана. Понатаму авторите се
задржуваат на поделбата на витамините имено витамините се делат во две основни групи:
липосолубилни, т.е. растворливи во масла и масти: А, D, Е, К; хидросолубилни, т.е.
растворливи во вода: В, С и Н.
Во првиот поднаслов Липосолубилни витамини авторите ги анализираат
липосолубилните витамини, т.е витамините растворливи во масти и масла, органски
растворувачи се аполарни, хидрофобни молекули и сите се деривати на изопрен. Овие
витамини се транспортираат во крвта со помош на липопротеините или специфични протеини
за врзување, бидејќи, не се раствораат во водата од плазмата.
Авторите истакнуваат дека, липосолубилните витамини не се излачуваат во урината, но
постои голема веројатност да се појават во жолчката и потоа да се излачат во фецесот. Поради
способноста на организмот да го депонира вишокот липосолубилни витамини, се јавува
токсичност поради предозирање, особено на витамините А и D. Авторите ги разгледуваат
витамините А, D, K и Е од страна на нивната хемиска структура, потребна дневна доза како и
основни извори каде може да се најдат. Авторите посветуваат посебно внимание на
метаболизмот и нивната биолошка улога во човечкиот организам.
Вториот поднаслов е посветен на Хидросолубилните витамини т.е. на витамините
што се раствораат во вода и имаат мошне различни хемиски структури, но имаат заедничко
својство да се поларни молекули, па затоа се растворливи во вода. Авторите укажуваат на тоа
дека сите хидросолубилни витамини, со исклучок на еден, а тоа е витамин В 12 , може да ги
синтетизираат растенијата, па се обезбедуваат од легуминози, житарици, зеленчуци со зелени
листови и квасец, а исто така и со месо и млеко. Исто така истакнуваат дека поради нивната
растворливост во вода, овие витамини немаат стабилна форма за депонирање, па затоа мора
непрекинато да се внесуваат со храна. Понатака авторите нагласуваат дека витамин В 12 е
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исклучок по тоа што нормалниот црн дроб на човек може да го депонира во количество кое
може да ги задоволи потребите за повеќе години.
Авторите со право ја потенцираат важноста на овие витамини бидејќи сите
хидросолубилни витамини функционираат како кофактори во ензимските реакции, или може
да се каже дека кофакторите, т.е. коензимите претставуваат модифицирани витамини. Исто
така од друга страна се укажува дека растворливоста им овозможува да се излачуваат со
урината, па затоа ретко се натрупуваат во токсични количества. Дефицитите на
хидросолубилни витамини не се ретки и често се јавуваат како комбинирани мултивитамински
хипо/авитаминози.
Во овој поднаслов авторите ги анализираат витамините, В 1 (тиамин), претставниците
на В 2 -комплексот рибофлавин, никотинамид, фолна киселина и пантотенска киселина.
Витамин В 6 (пиридоксин), В 12 (кобаламин), витамин Н, B 17 (амигдалин) и витамин С
(аскорбинска киселина). Авторите детално ги разгледуваат сите витамини од страна на нивната
хемиска структура, потребната дневна доза како и основни извори каде може да се најдат.
Објаснет е метаболизмот на витамините и биолошката улога во човечкиот организам.
Третата глава насловена како „Антиоксиданси“ авторите ги обработува диететските
антиоксиданси, супстанци кои се наоѓаат во човековата исхрана, и кои имаат потенцијал за
намалување на штетните ефекти на слободните радикали во нашето тело. Слободните
радикали се високо реактивни молекули кои предизвикуваат оштетување на клетките и се
спореден производ на нормалниот метаболизам на клетката кој користи кислород. Термините
"реактивни кислородни видови" (ROS) и "реактивни азот видови" (RNS) ги опишуваат
радикалите и нерадикалните реактивни молекули кои содржат кислород и азот. Изложеност на
прекуумерна сончева светлина, озон, чад, тешки метали, јонизирачко зрачење, азбест како и
други токсични материи го зголемуваат создавањето на слободни радикали. Оксидативниот
стрес се однесува на нерамнотежа на секоја клетка, ткиво или орган меѓу износот на слободни
радикали и способност на системите за детоксикација и одбрана. Оксидативниот стрес е
посочен како причина за рак, артериосклероза, артритис, дијабетес, бубрежни заболувања,
Анцхајмерова болест, Паркинсонова, шизофренија, биполарно пореметување, емфизем и
катаракта. Употребата на антиоксидансите за да ги неутрализираат радикалите, со што се
спречува болеста кај човекот, често се смета за единствена функција на антиоксидансите и
слободните радикали. Многу истражувања покажуваат дека диететски антиоксиданси,
вклучувајќи го и витаминот Ц (аскорбинска киселина), витаминот Е (алфа-токоферол), бетакаротинот (каротеноид) и флавоноидите (подгрупа на фитохемикалии), кога се користат во
рамките на експериментални ин витро биолошки системи, делуваат како ефективни
антиоксиданси штитејќи ги плазма компоненти, вклучувајќи липопротеини и клетките од
оштетување.
Антиоксиданси кои ги синтетизира телото: глутатион и урична киселина. Молекулата
глутатион (GSH), т.е трипептидот L-глутатион (GSH или гама-глутамил-цистеинил-глицин) е
добро познат биолошки антиоксиданс и теоритизиран да биде примарен интрацелуларен
антиоксиданс за повисоки организми. Постојат голем број антиоксиданси во храната:
„Големата тројка“ витамински антиоксиданси, витамин А, Е и C, каротеноиди, липоична
киселина, фенолна киселина, селен. Фенолните соединенија претставуваат широко
распространета група на растителни метаболити кои може да имаат многу едноставна
структура како што е фенолната киселина или многу сложена структура односно
поликондезирани соединенија како што се проантоцијанидолите. Најзначајни извори, а воедно
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и извори на антиоксиданси се разните напитоци како што се: црно вино, овошни сокови, зелен
и црн чај, кафе и пиво, какао, црна чоколада, лешник, кикиритки, бадеми, ореви, боровинка,
сливи, грозје, брусница, капини, малини, јаболка, маслинки, соја, брокули, целер, интегрални
житарици итн.
Флавоноидите претставуваат најголема група на полифенолни соединенија, исполнуваат
голем број на биолошки активности како што е антиоксидативната активност. Антоцијаните
се растителни пигменти со црвена до сина боја. Учествуваат во: заштита на црниот дроб од
оштетување, го намалуваат крвниот притисок, го подобруваат видот, имаат силно антиинфламаторно како и антимикробно дејство и инхибиторно дејство на мутациите настанати
како резултат на мутагени од храната и на зголемувањето на канцерогените клетки кај луѓето.
Пчелните производи делуваат како антиоксиданси. Медот претставува голем
природен извор на енергија, лесно се вари во дигестивниот тракт, брзо се ресорбира и
искористува. Неговото редовно консумирање резултира со зголемен имунитет и голема
ментална стабилност. Поленот врши зајакнување на имуниот систем, контрола на телесна
тежина, ослободување од алергиски симптоми, зголемување на силата, подобрување на
виталноста и издржливоста, забавување на процесот на стареење и продолжување на животот.
Пчелиниот полен го за јакнува имунолошкиот систем преку своите антиоксидативни својства.
Матичната млеч има широк спектар на дејство врз организмот: голем антиоксиданс, дава
енергија и ја зголемува издржливоста, ја подобрува отпорноста организмот од
микроорганизми, го зајакнува имунететот, ја зајакнува косата и ноктите, помага во
регенерација на клетките и ткивата, ја зајакнува крвта, го намалува нивото на холестерол во
крвта, ја подобрува меморијата, одржува рамнотежа на хормоните, ги олеснува менструалните
и ПМС синдромите, има голем учинок и во намалување на болките при артритис, спречува
анемија и мускулна атрофија се користи за намалување на симптомите на Паркинсоновата
болест и многу други заболувања.

3. Заклучок и предлог
Ракописот е концепиран како учебник и е поделен на три глави кои се
меѓусебно поврзани и претставуваат една целина. Истиот има висок квалитет и ги
исполнува сите потребни критериуми да биде печатен како учебник. Во учебникот е
видливо повеќегодишното искуство на авторите во практичната работа, педагошката
работа со студентите како и научната работа од оваа област.
Учебникот е напишан на јасен, стручен и разбирлив начин, што го прави
достапен до студентите, до оние кои работат на проблематиката на нутриционизмот,
диететиката т.е. исхраната, како и на широкиот круг читатели. Овој учебник ќе даде
придонес на предметните програми на Биохемија, Познавање на исхраната 1, на
Првиот циклус на студии на Технолошко-техничкиот факултет во Велес, а исто така
може да се користи и на соодветни предмети на Вториот циклус (Нутритивни аспекти
на состојките на храната), како и на Третиот циклус на студии (Оксиданси и
антиоксиданси-природни и синтетички, Биохемија на важни компоненти во храна).
Ракописот може да го применуваат и студенти од други факултети по предмети со
слична содржина и тематика.

103
Текстот и излагањето на содржините се јасни, терминолошки и концепциски и
се илустрирани со реакции, табели и слики превземени од современи литературни
извори. Тие се соодветни на критериумите и високите стандарди на пишување
универзитетски учебник.
Учебникот претставува оригинален труд што изобилува со информации,
основни познавања на теоријата и праксата од областа за која е наменет, дава преглед
на состојките за правилна исхрана на различни категории на луѓе како и додатоци во
исхрана, преглед на карактеристични заболувања и нивна превенциј кои се последица
од современиот начин на исхрана.
Тој е содржински кохерентен, методолошки добро поставен, едукативен и
доволно јасен. Посебна вредност на учебникот дава анализата на конзумирање на
количини од хранливите материи претставени во посебни поглавја кои се основни
компоненти во исхраната според нивното значење и улога во организамот и се
превенцијата за правилната исхрана.
Учебникот систематично и сеопфатно ја објаснува материјата за исхрана и ја
споредува со најнови литературни податоци од меѓународната јавност. Референците
наведени од страна на авторот како користена литература покажуваат дека овај
учебник ќе му помогне на студентите за полесно совладување на предвидената
наставна програма од трите циклуси на Технолошко - технички факултет –Велес при
Унивезитетот ,,Св. Климент Охридски,, - Битола.
Врз основа на горе наведеното и од аспект во својство на рецензенти сметаме
дека учебникот заслужува мошне висока научна и стручна оценка и претставува
вистински и оригинален придонес во својата област.
Според согледаните научни, методолошки, апликативни и педагошки
вредности, ни претставува посебна чест и задоволство да предложиме учебникот
„Минерали, витамини и антиоксиданси,, од авторите вонреден професор д-р
Валентина Павлова и д-р Марија Менкиноска да се објави и да биде користен како
универзитетски учебник на Технолошко-техничкиот факултет – Велес.
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