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РЕФЕРАТ
За избор на Соработник од научните области Туризам - Друго 51419 и Туризам и
културно наследство 51413 на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид

Врз основа на членовите 122, 129, 130, 131 и 132 од Законот за високото
образование, член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото
образование (“Службен весник на Република Македонија“ 17/2011), член 223 од Статутот
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и Правилникот за единствените
критериуми и постапка за избор во наставно – научни, наставни, наставно – стручни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Наставно –
научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид на својата редовна
седница одржана на ден 23.03.2017, со одлука бр. 02-168/3-2, а во врска со јавниот конкурс
за избор на соработник од научните области: Туризам - Друго 51419 и Туризам и
културно наследство 51413 формира Рецензиона комисија во состав:

1. Проф. Д-р Сашо Коруновски, редовен професор, Факултет за туризам и
угостителство – Охрид, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
2. Проф. Д-р Науме Мариноски, редовен професор, Факултет за туризам и
угостителство – Охрид, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
3. Проф. Д-р Иванка Нестороска, редовен професор, Факултет за туризам и
угостителство – Охрид, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола

На распишаниот конкурс, објавен во дневниот весник „Нова Македонија“ и
„Коха“на ден 08.03.2017 година за избор на Соработник од научните области: Туризам Друго 51419 и Туризам и културно наследство 51413 на Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид се пријавија двајца кандидати: М-р Михаел Ристески и Д-р Лидија
Ковачева.
Кон пријавата кандидатите ги доставиле документите што се бараат по конкурсот и
на таа основа, пријавите се земени во постапка.
Рецензионата комисија во наведениот состав со внимание ги разгледа поднесените
документи од двата кандидати и на Наставно – научниот совет на Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид му го поднесува следниов:
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РЕЦЕНЗИОНЕН ИЗВЕШТАЈ
I Кандидат М-р Михаел Ристески
1. Биографски податоци
Кандидатот М-р Михаел Ристески е роден на 19 Јули 1984 во Прилеп, Република
Македонија. Завршува средно образование ОСУ „Св. Климент Охридски“ – општа
гимназија, во Охрид. Во академската 2003/2004 година се запишува на Факултетот за
туризам и угостителство – Охрид, насока Туризам и угостителство, каде по положувањето
на сите испити предвидени со студиската програма, со средна оценка 9,75, и јавно
одбранетата дипломска работа, се стекнува со звање Дипломиран менаџер по туризам и
угостителство, во април 2008 година. Во септември 2008 година се запишува на
последипломски студии – магистерски студии на насоката Менаџмент во туризам на
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, каде во септември 2009 година се
презапишува на втор циклус на студии на насоката Туризам. По положувањето на сите
предвидени испити со средна оценка 10.00 на оваа студиска програма, во јули 2013 година
магистрира на тема „Можности за развој на геотуризмот во Охридскиот регион“ и се
здобива со звање Магистер по туризам со стекнато вкупно 300 ЕКТС кредити. Од
септември 2013 година се запишува на трет циклус на студии – докторски студии, на
насоката Туризам на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид.
Во периодот од 2004 – 2008 година апсолвира практична обука од областа на
туризмот и угостителството во реномирани хотели од висока категорија Sani Beach Hotel,
Sani Marina, Sani Beach Club – во Сани Ресорт, 630 77 Касандра, Халкидики, Р Грција.
Во периодот од 2008-2013 година кандидатот е континуирано ангажиран како
демонстратор по повеќе предмети од областа на туризмот.
Од 2013 година е избран и вработен како соработник (помлад асистент) на
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, Универзитет „Св. Климент Охридски“ –
Битола на научните области: Туризам – Друго 51419 и Туризам и културно наследство
51413. Активно е вклучен во наставниот процес, а исто така учествува во изработката на
бројни домашни и меѓународни програми, проекти и стратегии од областа на
туристичкиот развој.
Полага стручен испит за туристички водич во април 2011 година на Факултетот за
туризам и угостителство – Охрид и се здобива со право за вршење дејност Туристички
водич. Активно работи како туристички водич до денес.
Германскиот јазик претставува мајчин јазик на кандидатот и одлично го владее, а
има и одлични познавања на англискиот јазик, како и работа со Microsoft Office и Internet.
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1.1. Обуки и признанија
Кандидатот апсолвира бројни обуки, работилници и семинари во земјата и во
странство од областа на туризмот и угостителството, академското пишување, руралниот
туризам, одржливиот туризам, културниот туризам, меѓукултурното комуницирање,
културниот диверзитет, заштитата на културното и природното наследство, менаџирањето
со човечки ресурси, лидерството и друго:
- September 2009 – Attendance at International Tourism Conference “IMEX – MPI –
EIAT – Future Leaders Forum Balkans”, Belgrade, Republic of Serbia;
- May 2010 – Participation at International Seminar “Rotary Youth Leadership Award”,
Ohrid, Republic of Macedonia;
- July 2010 – Attendance at “Fifth International Summer School in Economics” –
University of Nis-Faculty of Economics, Niska Banja, Republic of Serbia;
- October 2010 - “Intensive training on Sustainable tourism”, Tetovo, Republic of
Macedonia;
- October 2010 – Attendance at Workshop “Active studying in large student groups –
impossibility or challenge?” – Junior Faculty Development Program, Ohrid, Republic of
Macedonia;
- July 2011 – Practical training – “Food and tourism” – University of food technology –
Plovdiv, Plovdiv, Republic of Bulgaria;
- November 2011 – Attendance at International Seminar “Case studies for management
education and training”, LA FONDATION POUR LA FORMATION HOTELIERE, Manchester
Metropolitan University, Ohrid, Republic of Macedonia;
- November 2011 – Attendance at International Seminar “Developing education/industry
links”, LA FONDATION POUR LA FORMATION HOTELIERE, Manchester Metropolitan
University, Ohrid, Republic of Macedonia;
- January 2012 – Participation at “Verbal cluster – Youth Independence”, Youth
Educational Forum, Struga, Republic of Macedonia;
- March 2012 – Attendance at International Seminar “Students working in the industry –
cultural dimensions”, LA FONDATION POUR LA FORMATION HOTELIERE, Manchester
Metropolitan University, Ohrid, Republic of Macedonia;
- March 2012 – Attendance at International Seminar “Successful SME’s key operational
issues”, LA FONDATION POUR LA FORMATION HOTELIERE, Manchester Metropolitan
University, Ohrid, Republic of Macedonia;
- March 2012 – Participation on course “Training for trainers in the field of rural
tourism” – Ohrid, Republic of Macedonia;
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- April 2012 – Attendance at ASPAT International Seminar – “American culture and
Tourism”, Mavrovo, Republic of Macedonia;
- April 2012 – Attendance at ASPAT International Seminar – “Cultural diversity in
Hospitality industry”, Mavrovo, Republic of Macedonia;
- May 2012 – Participation at 1st Training Session “German – Macedonian Training
Program and Network ‘Sustainable Tourism’ for SME in the Tourism Sector, Academics and
Other Promoters”, at the Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, Republic of Macedonia;
- August - September 2012 – Participation at 2nd Training Session “German –
Macedonian Training Program and Network ‘Sustainable Tourism’ for SME in the Tourism
Sector, Academics and Other Promoters”, in Berlin and Brandenburg, Germany;
- October 2012 – Attendance at Training Course on “Integrated Management of Cultural
and World Heritage Sites”: On site intensive workshop – “Achieving SUSTainability through an
integrated approach to the management of CULTural heritage”, Ohrid, Republic of Macedonia;
- May 2013 – Participation at 3rd Training Session “German – Macedonian Network for
Sustainable Tourism”, at the Faculty of Tourism and Hospitality - Ohrid, Republic of
Macedonia;
- August 2013 – Participation at DAAD Project Academic Writing Summer School –
Ohrid, Republic of Macedonia;
- August 2013 – Lecturer at International Summer School “Make a difference-Become a
CSR EU Leader”, Ohrid, Republic of Macedonia;
- September – October 2013 – Participation at 4th Training Session “German –
Macedonian Network for Sustainable Tourism”, at the Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid, Republic of Macedonia;
- May 2014 – Participation at workshop “Proper customer relations” – IPA Program for
Cross-Border Cooperation Between the Republic of Macedonia and the Republic of Albania –
“Virtual Action – Realistic Results”, Ohrid, Struga, Republic of Macedonia;
- June 2014 – Attendance at International Seminar “Food and Beverage Management” –
LA FONDATION POUR LA FORMATION HOTELIERE, Manchester Metropolitan
University, Ohrid, Republic of Macedonia;
- June 2014 – Attendance at International Seminar “Culinary Arts and Service Quality” –
LA FONDATION POUR LA FORMATION HOTELIERE, Manchester Metropolitan
University, Ohrid, Republic of Macedonia;
- November 2015 – Attendance at workshop for determining planning activities for
creating project ideas – organized by the Center for development of South-west Planning Region
of the Republic of Macedonia as part of the “Program for development of the South-west
Planning Region 2015-2019”, promoted by the Ministry of local self-government, Bureau for
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regional development, in the Programs for balanced regional development of Macedonia, Struga,
Republic of Macedonia;
- November 2015 – Attendance at workshop for creating the Strategy for tourism
development in the municipality of Ohrid – organized by the Sector for Tourism and Local
Economic Development (TLER) of the Municipality of Ohrid, Consulting firm “Swiss contact” –
Skopje, Tourism Cluster of Southwestern Macedonia “Eden”, Faculty of Tourism and
Hospitality – Ohrid, Ohrid, Republic of Macedonia;
- February 2016 – Facilitating and lecturing at workshop for Applying the St. Gallen
Model for Destination Management (SDGM) organized by the University of St. Gallen –
Switzerland (Institute for Systematic Management and Public Governance – Research Center for
Tourism and Transport), PREDA plus, Swiss contact and financed by the Swiss Agency for
Development and Cooperation (SDC), Krusevo, Republic of Macedonia;
- February 2016 – Attendance at Open Debate on the National Strategy and Action Plan
For Tourism Development of the Republic of Macedonia 2016-2021, prepared by Hotel and
Consulting Firm “Kohl and Partner” – Austria, organized by the Ministry of Economics of the
Republic of Macedonia – Department of Tourism and the Agency for Promotion and Support of
Tourism in the Republic of Macedonia, Skopje, Republic of Macedonia;
- April 2016 – Facilitating and lecturing at follow-up workshop for Applying the St.
Gallen Model for Destination Management (SDGM) in Krusevo, organized by the University of
St. Gallen – Switzerland (Institute for Systematic Management and Public Governance –
Research Center for Tourism and Transport), PREDA plus, Swiss contact and financed by the
Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Krusevo, Republic of Macedonia;
- April 2016 – Attendance at Destination Management Workshop – Increasing
employability in tourism through destination management, market development and promotion,
organized by Swiss contact – Swiss Foundation for Technical Cooperation and SDC – Swiss
Agency for Development and Cooperation, Ohrid, Republic of Macedonia;
- December 2016 – Attendance at Local and Regional Competitiveness Report –
“Tourism Development Plans for Ten Destinations Across FYR Macedonia”, organized by
World Bank Group, Ohrid, Republic of Macedonia;
- February 2017 – Attendance at Destination Management Workshop, IME Programme
(Increased Market Employability), organized by Swiss contact - Swiss Foundation for Technical
Cooperation and financed by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC),
Skopje, Republic of Macedonia;
- January and February 2017 – Attendance at meetings of the local tour guides of Ohrid,
organized by the Association of tour guides and companions “Kej – Ohrid”, Ohrid, Republic of
Macedonia;
- March 2017 – Participating at training activities for promotion and presenting new
possibilities for cultural tourism in Struga and Vevcani, organized by the Association of tour
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guides and companions “Kej – Ohrid” and the National Institution – Museum “Dr. Nikola
Nezlobinski” - Struga, Republic of Macedonia;
- March 2017 – Participating at workshop “Local and Regional Competitiveness Project”,
organized by the Project Implementation Unit, financed by World Bank and the European Union,
Ohrid, Republic of Macedonia.

2. Наставно – образовна дејност
Во периодот од 2008-2013 година кандидатот М-р Михаел Ристески е ангажиран
како демонстратор на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид на повеќе научни
полиња од областа на туризмот и учествува во активности на наставно-образовниот
процес регулиран со Статутот на факултетот.
Од 2013 година кандидатот е избран и вработен како соработник на Факултетот.
Активно е вклучен во наставниот процес на научните области за кои е избран:
- Туризам – Друго 51419 и
- Туризам и културно наследство 51413
Предметите на кои кандидатот е активно вклучен во наставно – образовниот
процес се: Основи на туризам, Туристичка географија, Културно наследство, Заштита на
културно наследство, Храна и култура.

3. Научно – истражувачка дејност
3.1. Учество на научни собири
Кандидатот учествува на 12 национални и меѓународни научни конгреси,
конференции и собири од областа на туризмот и угостителството:
- May 2010 – Attendance at International Congress “Tourism and Hospitality Industry
2010” - Faculty of Tourism and Hospitality Management – Opatija, Republic of Croatia;
- September 2010 – Participating with 2 scientific papers at the 20th Biennial
International Congress - Tourism and Hospitality Industry 2010, Opatija, Croatia;
- September 2010 – Attendance at International Tourism Conference “Education and
Industry Advancing Together - EIAT” – Belgrade, Republic of Serbia;
- 2010 – Participating with 2 scientific papers at International Scientific Conference –
Development of Alternatives for Contemporary Tourism, Science and Economics, Varna,
Bulgaria;
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- October 2011 – Attendance and presenting 2 scientific papers at XI International
Conference “Service sector in terms of changing environment”, Ohrid, Republic of Macedonia;
- 2011 - Participating with a scientific paper at The Eight Jubilee International
Conference “Logistics in Changing World” (Theory, Practice, Training ), Sofia, Bulgaria;
- 2012 - Participating with a scientific paper at the International Conference CULTURAL
ROAD VIA PONTICA – Cultural tourism without boundaries, Sea Resort Duni, Bulgaria and
Istanbul, Turkey;
- October 2013 – Member of the organizing committee, attendance and presenting 3
scientific papers at the XII International Conference on Service Sector, Ohrid, Republic of
Macedonia;
- May 2015 - Participating with a scientific paper at International Conference
“Sustainable Mountain Regions: Make them work”, Rila Mountain Resort Borovets, Bulgaria;
- August 2016 – Attendance and presenting a paper at Cross—Border Exhibition of
“Water.Net” - Water Protection Thematic Park Actions Project – Edessa-Ohrid -Thessaloniki,
Ohrid, Republic of Macedonia;
- 2016 - Participating with 2 scientific papers at XVI International Conference of Partner
Institutions “Planning for Change”, La Fondation pour la Formation Hoteliere, Nestle Pro
Gastronomia – Vevey, Switzerland, University “St. Kliment Ohridski” - Bitola, held in Ohrid,
Republic of Macedonia;
- October 2016 – Attendance and presenting a scientific paper at the XIII International
Scientific Conference on Service Sector - INSCOSES 2016, Ohrid, Republic of Macedonia;
- November 2016 – Attendance and presenting a scientific paper at the Sixth International
Biennial Congress “HOTELPLAN 2016” - HOSPITALITY AND TOURISM INTERDISCIPLINARY APPROACH, Belgrade, Serbia.

3.2. Учество во национални и меѓународни проекти
Во периодот на ангажманот на кандидатот како демонстратор и соработник на
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид учествува во работата и изведувањето на
бројни национални и меѓународни проекти, а се однесуваат на туристичкиот развој:
- 2010 – Помошник истражувач за туризам: “Развој на Југозападниот плански
регион на Македонија, 2010-2015: анализа на рамномерниот развој на ЈЗПР и
усогласување на руралниот развој”, Република Македонија - ГТЗ и Југозападен плански
регион на Република Македонија;
- 2011 - Помошник истражувач за туризам: „БЕРИС проект - Техничка поддршка за
Ревизија и Имплементација на Националната стратегија за развој на туризмот во
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Република Македонија 2009-2013: ревизија на претходната стратегија со одредување на
нови приоритети и избор на пет пилот проекти за развој на селективни видови туризам
(рурален, културен, планински, езерски, вински)“ - Министерство за економија на
Република Македонија / Консултантска фирма: Глобал Проект Консалтинг (ГПК);
- 2011 – Локален експерт: „Организирање меѓурелигиски посети на размена,
запознавање на учесниците со меѓурелигиските состојби во Македонија и предлагање
мерки и методи за разрешување на минатите и потенцијалите проблеми помеѓу
различните религии“ - Фондација Конрад Аденауер;
- 2012 – 2013 - Помошник истражувач за туризам: „ИПА програма за меѓугранична
соработка - Центар за едукација вмрежување во туризмот и вмрежување на стејкохлдери
во туризмот и винопроизводството – ЦЕНЕТ: Истражување на потенцијалите за развој на
винскиот, селскиот и културниот туризам и изработка на публикации за потребите на
Центарот, заедно со 5-годишен Акционен План за развој на ЦЕНЕТ“ - ИПА-ИНТЕРЕГ,
Општина Демир Капија, Општина Лерин;
- 2013 - Помошник истражувач за туризам: „Студија за туристичките потенцијали
на Југозападниот плански регион: целосна студија за потенцијалите со долгорочна
проекција за развој на туризмот во ЈЗПР и утврдување на можностите за развој на
туризмот во рурални средини“ - Министерство за локална самоуправа на Република
Македонија, Програма за регионален развој, Центар за развој на Југозападниот плански
регион;
- 2014 - Обучувач, предавач: „Поддршка на ЕУ за регионален економски развој на
Косово, Програма за обука – HORECA – Стимулирање на кулинарски иновации во Јужно
Косово: изведување обуки и предавања врз менаџери и сопственици на
угостителски/хотелско-ресторански претпријатија за маркетингот и дефинирањето на
гастрономски рути во Јужно Косово“ - ASB Канцеларија Призрен / Агенција за развој на
претпријатијата во Прилепскиот регион (PREDAPLUS);
- 2014 - Помошник истражувач за туризам: „Стратегија за локален економски
развој на Вардарски плански регион“ - Центар за развој на Вардарски плански регион,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – економски институт на Република Македонија;
- 2014 - Помошник истражувач за туризам: „Потстратегија за развој на спортскиот
туризам во Република Македонија 2015-2018“ - Агенција за промоција и поддршка на
туризмот во Република Македонија;
- 2015 - Помошник истражувач за туризам: „Оценка на влијанието врз наследството
– Потенцијалното влијание на експресниот пат Охрид – Пештани врз исклучителната
универзална вредност на Охридскиот регион“ - Chakar & Partners, Јавно претпријатие за
државни патишта на Република Македонија;
- 2015-2016 - Помошник истражувач за туризам: „Иновативни солуции за подобрен
пристап на услуги на локално ниво: креирање на мрежа за инклузивен развој на
Вардарски, Североисточен, Југозападен и Полошки плански регион, мапирање на
потенцијалите за развој на различни видови рурален туризам и креирање Регистри на
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потенцијалите за рурален развој (RPRTs)“ - Министерство за локална самоуправа на
Република Македонија;
- 2016 - Помошник истражувач за туризам: „Иновативни солуции за подобрен
пристап на услуги на локално ниво: креирање на мрежа за инклузивен развој на
Североисточен плански регион, мапирање на потенцијалите за развој на различни видови
рурален туризам и креирање на Регистар на потенцијалите за рурален развој (RPRTs)“ Министерство за локална самоуправа на Република Македонија, Консултантска фирма:
Глобал Проект Консалтинг (ГПК);
- 2016 - Помошник истражувач за туризам: „Иновативни солуции за подобрен
пристап на услуги на локално ниво: креирање на мрежа за инклузивен развој на Вардарски
плански регион на Република Македонија, мапирање на потенцијалите за развој на
различни видови рурален туризам и креирање на Регистар на потенцијалите за рурален
развој (RPRTs)“ - Министерство за локална самоуправа на Република Македонија,
Консултантска фирма: Глобал Проект Консалтинг (ГПК);
- 2016 - Истражувачки консултант, координатор за туризам: „Иновативни солуции
за подобрен пристап на услуги на локално ниво: креирање на мрежа за инклузивен развој
на Вардарски плански регион на Република Македонија, мапирање на потенцијалите за
развој на различни видови рурален туризам и креирање на Регистар на потенцијалите за
рурален развој (RPRTs)“ - Министерство за локална самоуправа на Република Македонија,
Агенција за развој на претпријатијата во Прилепскиот регион (PREDA PLUS)
консултантска фирма, Центар за развој на Југозападниот плански регион на Република
Македонија;
- 2016 – 2017 - Помошник истражувач за туризам: „Стратегија за развој на
туризмот во општина Тетово“ - Општина Тетово.

3.3. Објавени научни и стручни трудови
Кандидатот М-р Михаел Ристески во стручни и научни списанија има објавено 18
трудови од областа на планирањето на туризмот, одржливиот туристички развој,
туристичкиот маркетинг и промоција, селективните видови туризам, туристичкото
посредништво и друго:
- Naumov K., Risteski M. (2010) Organization and distribution of Skopje’s tourism
product – 20th Biennial International Congress - Tourism and Hospitality Industry 2010, Opatija,
Croatia. Published in Congress Proceedings, ISBN 978-953-6198-79-5, 978-953-6198-78-8, part
92;
- Risteski M., Naumov K. (2010) Organizing of the tourist propaganda in a role of tourist
destination development at times of economic challenges – 20th Biennial International Congress
– Tourism and Hospitality Industry 2010, Opatija, Croatia. Published in Congress Proceedings,
ISBN 978-953-6198-79-5, 978-953-6198-78-8, part 110;
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- Kocevski J., Risteski M. (2010) Creating gastronomic tourist product – International
Scientific Conference – Development of Alternatives for Contemporary Tourism, Science and
Economics, Varna, Bulgaria. Published in Conference Proceedings, ISBN 978-954-21-0463-6;
- Risteski M., Dimoska T. (2010) Future types of tourism – Space tourism – International
Scientific Conference – Development of Alternatives for Contemporary Tourism, Science and
Economics, Varna, Bulgaria. Published in Conference Proceedings, ISBN 978-954-21-0463-6;
- Kocevski J., Risteski M. (2011) Eating out on vacations -XI International conferenceService sector in terms of changing environment, Ohrid, Republic of Macedonia. . Published in
International Scientific Journal PROCEDIA – Social and Behavioral Sciences, ISSN: 1877-0428
Vol. 44, pp. 398-405, 2012;
- Risteski M., Kocevski J., Arnaudov K. (2011) Spatial planning and sustainable tourism
as a basis for developing competitive tourist destinations - XI International conference - Service
sector in terms of changing environment, Ohrid, Republic of Macedonia. Published in
International Scientific Journal PROCEDIA – Social and Behavioral Sciences, ISSN: 1877-0428
Vol. 44, pp. 375-386, 2012;
- Marinoski N., Risteski M. (2011) Transport communication in the function of tourism
development in the South – west Planning Region of the Republic of Macedonia – The Eight
Jubilee International Conference “Logistics in Changing World” (Theory, Practice, Training ),
Sofia, Bulgaria. Published in International Conference Proceedings “Logistics, Present and
Future”, by IBIS, ISBN 978-954-9321-88-3, pp. 281-294;
- Marinoski N., Korunovski S., Risteski M. (2012) Events in the Republic of Macedonia
as a cultural content for cooperation between the Balkan nations - CULTURAL ROAD VIA
PONTICA – Cultural tourism without boundaries, Sea Resort Duni, Bulgaria and Istanbul,
Turkey. Published in International Conference Proceedings, ISBN 978-954-300-119-4, pp. 196199;
- Risteski M., Kocevski J. (2013) Geotourism as a contemporary and sustainable type of
tourism – XII International scientific conference on service sector, Ohrid, Republic of
Macedonia. Published in HORIZONS – International Scientific Journal, ISSN 1857- 856X, Vol.
13, pp. 271-281, May 2014;
- Kocevski J., Risteski M. (2013) Improving the trust in the services of the tourist
agencies of the Republic of Macedonia by the Macedonian tourists - XII International scientific
conference on service sector, Ohrid, Republic of Macedonia. Published in HORIZONS –
International Scientific Journal, ISSN 1857- 856X, Vol. 13, pp. 79-87, May 2014;
- Korunovski S., Marinoski N., Risteski M. (2013) Plan for local inclusive development
in tourism: Case study of the Municipality of Konce, Republic of Macedonia - XII International
scientific conference on service sector, Ohrid, Republic of Macedonia. Published in HORIZONS
– International Scientific Journal, ISSN 1857- 856X, Vol. 13, pp. 69-77, May 2014;
- Risteski M., Kocevski J. (2015) Developing Sustainable Tourism in the National Park
Galicica –International Conference “Sustainable Mountain Regions: Make them work”, Rila
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Mountain Resort Borovets, Bulgaria. Published in International Scientific Conference
Proceedings, ISBN 978-954-411-220-2, pp.209-216, May 2015;
- Marinoski N., Sekulovska M., Risteski M. (2016) Comparative Analysis of
Development of Tourism and Hospitality in the Republic of Macedonia – XVI International
Conference of Partner Institutions “Planning for Change”, La Fondation pour la Formation
Hoteliere, Nestle Pro Gastronomia – Vevey, Switzerland, University “St. Kliment Ohridski” Bitola, held in Ohrid, Republic of Macedonia;
- Korunovski S., Risteski M. (2016) Culture and Food – XVI International Conference of
Partner Institutions “Planning for Change”, La Fondation pour la Formation Hoteliere, Nestle
Pro Gastronomia – Vevey, Switzerland, University “St. Kliment Ohridski” - Bitola, held in
Ohrid, Republic of Macedonia;
- Nestoroska, I., Marinoski, N., Risteski M. (2016) Application of FAS - Methodology
for Identification of Rural Tourism Development Potentials in Mountainous Area of Northeast
Planning Region in Republic of Macedonia - XIII International Scientific Conference on Service
Sector - INSCOSES 2016, Ohrid, Republic of Macedonia;
- Risteski M., Risteski N. (2016) Determining Quality of Tourism Events – The Sixth
International Biennial Congress “HOTELPLAN 2016” - HOSPITALITY AND TOURISM INTERDISCIPLINARY APPROACH, Belgrade, Serbia. Published in Journal for Theory and
Practice of Hotel Industry “Hotel Link” 27-28 ISSN 1451-5113, pp. 1-9, November 2016;
- Rakicevik G., Risteski M. (2017) Analysis of event tourism related to traditions in the
Republic of Macedonia - Twelfth International Scientific Conference “Knowledge without
borders”, Vrnjacka Banja, Serbia. Published in Knowledge – International Journal ISSN 1857923X, Global Impact and Quality Factor – GIF 1,322 (2016);
- Risteski M., Rakicevik G. (2017) Analysis of tourism trends in the Republic of
Macedonia for implementing event tourism - Twelfth International Scientific Conference
“Knowledge without borders”, Vrnjacka Banja, Serbia. Published in Knowledge – International
Journal ISSN 1857-923X, Global Impact and Quality Factor – GIF 1,322 (2016).
II Кандидат Д-р Лидија Ковачева
1. Биографски податоци
Кандидатот Д-р Лидија Ковачева е родена на 23.04.1970 година во Скопје,
Република Македонија. Во периодот од 2000-2004 година студира на Филозофскиот
факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, на класични (антички)
студии. Во 2008 година дипломира со просечна оценка 8,07 и се стекнува со звање
Дипломиран класичен филолог.
Во 2006 година се запишува на постдипломски студии на Филозофскиот факултет
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, на класични (антички) студии –
Античка култура (хеленизам). Во 2008 година ги апсолвира студиите просечна оценка 9,80
и магистрира на тема: „Посмртните ритуали и есхатолошките претстави кај Старите Грци
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и во македонската народна традиција“. Со тоа се стекнува со звање Магистер по класична
филологија.
Во периодот од 2009 – 2011 е запишана на докторски студии на Филозофскиот
факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, на класични (антички)
студии - Античка култура (хеленизам). Во 2011 година докторира на тема „Обредната
симболика во Антиката и во македонската народна традиција“ и се стекнува со звање
Доктор на класични (антички) науки.
Кандидатот во периодот 1991-2007 година работи во Јавно Претпријатие
Македонски Железници – Скопје како референт за повластици.
Од 2007 – 2013 година работи во претпријатието Македонски Железници
Транспорт АД-Скопје како шеф на кабинет на Генерален директор.
Во периодот од 2013 година до денес работи во претпријатието Македонски
Железници Транспорт АД-Скопје како раководител на одделение за меѓународни односи.
Во периодот од 2012 година до денес е ангажиран како насловен доцент д-р по
предметите: Античка историја на Балканот и Историја на уметноста на Универзитетот
„Евро-Балкан“ - Скопје
Германскиот јазик претставува мајчин јазик на кандидатот и одлично го владее, а
има и Кандидатот активно го користи англискиот и српскиот јазик, а има и познавања на
гршкиот и бугарскиот јазик. Поседува познавања на Microsoft Office, In design, Page
Maker Internet, Outlook.

1.1. Обуки и признанија
Кандидатот апсолвира обуки и се стекнува со дипломи од областа на јавното
говерење, лидерството комуникација медијаторството и друго:
- Април 2009 – The World Bank Procurement Seminar – Certificate for participation in
The World Bank Procurement Seminar;
- Јули 2010 – Triple S Learning – Prublic Speaking and Leadership Development
Program;
- Февруари 2013 – Министерство за култура, Совет за македонски јазик – Скопје –
Лектор по македонски јазик;
- Октомври 2014 – Министерство за труд и социјална политика, Скопје – Обука за
комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост;
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- 2014-2015 – Министерство за финансии, Скопје – Експерт – стручно лице при
Советот на Биро за Јавни Набавки од области на: образование и наука; култура и
уметност; туризам
- Август 2016 – Комора на медијатори на Македонија – Почесен член на Комора на
медијатори на Македонија
2. Наставно – образовна дејност
Во периодот од 2012 година до денес кандидатот Д-р Лидија Ковачева е
ангажирана како насловен доцент д-р по предметите: Античка историја на Балканот и
Историја на уметноста на Универзитетот „Евро-Балкан“ - Скопје.
3. Научно – истражувачка дејност
3.1. Учество на научни собири
Кандидатот учествува на 16 национални и меѓународни научни конгреси,
конференции и собири од етнологијата, етнографијата и културното наследство.
3.2. Учество во национални и меѓународни проекти
Кандидатот учествува во работата и изведувањето на национални и меѓународни
проекти, а се однесуваат на културното наследство, литературата, етнологијата и
етнографијата:
- 2013 – „Спомениците од минатото, богатство кое го губиме“ – Министерство за
култура на РМ, Универзитет „Евро-Балкан“ – Скопје
- 2014 – „Културните историски врски помеѓу Македонија и Црна Гора, во
средновековието“ – Министерство за образование и наука на РМ
- 2015 – Изработка на аудио ЦД “Приказната за Александар“ – Министерств за
култура на РМ
- 2015 „Праисториската уметност кај младите во Скопје во XXI век“ – Град Скопје
- 2016 „Скопје-Фиренца – литературни европски дијалози“ – Град Скопје
- 2016 „Етнонимот Власи цо пишаните извори и во топонимијата во историскиот
регион Македонјиа (XI-XVI век)“ - Министерство за образование и наука на РМ.

3.3. Објавени научни и стручни трудови
Кандидатот Д-р Лидија Ковачева во стручни и научни списанија има објавено 23
труда кои се од областа на културното наследство, етнографијата, етнологијата и
фиолологијата. Во времето на пријавување на огласот кандидатот има и 7 труда кои се во
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процес на печатење. Исто така има изработено рецензии, резимеа, библиографии и статии
од овие области.
Кандидатот како член на авторски тим има објавено 2 учебници за средно
образование и нивни превод на албански јазик од областа на културното наследство.
Исто така кандидатот има објавено 5 книги, 2 монографии и 1 речник од областа на
културното наследство, етнографијата и етнологијата.
Кандидатот има изработено и преводи, лектури, коректури и рецензии.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Рецензионата комисија ги разгледа и оцени пријавите на двата кандидати.
Оценката се темелеше врз поднесената документација. Кандидатот Д-р Лидија Ковачева
своето образование и наставно – научната активност ги апсолвира во областите
(дисциплините) на истражување на научното подрачје 6.04 – Наука за јазикот
(Лингвистика), што не е во согласност со научните области во објавениот Конкурс за
избор на соработник. Образованието и наставно – научната активност на кандидатот М-р
Михаел Ристески припаѓа на областите (дисциплините) на истражување на научното
подрачје 5.14 Туризам и угостителство. Според тоа рецензионата комисија смета дека
кандидатот М-р Михаел Ристески има адекватно образование, работно искуство и научно
– истражувачка и наставно - образовна активност што потполно соодветствува со огласот
за избор на соработник од научните области Туризам – Друго 51419 и Туризам и
културно наследство 51413.
Рецензионата комисија по темелното проучување на сите приложени документи,
трудови и други материјали од двата кандидати на конкурсот, му дава предност на
кандидатот М-р Михаел Ристески. Таа има особено задоволство и чест да му предложи на
Наставно – научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, по
распишаниот конкурс за избор на соработник, да го избере за Соработник – Асистент од
научните области Туризам - Друго 51419 и Туризам и културно наследство 51413.
Охрид, 10.04.2017 год.
Рецензиона комисија:
1.

Проф. Д-р Сашо Коруновски

с.р.

2.

Проф. Д-р Науме Мариноски

с.р.

3.

Проф. Д-р Иванка Нестороска с.р.
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Со одлука бр. 14-1642/8-1 од 23.11.2016 година на Ректорската управа на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола на седницата одржана на 23.11.2016
година одреден сум за рецензент на учебникот по Превенција на криминалитетот на вон.
проф. д-р Весна Стефановска. Во тоа својство го доставувам следниов:

РЕЦЕНЗИОНЕН ИЗВЕШТАЈ
1. Приказ на содржината на учебникот
Учебникот под наслов „Превенција на криминалитетот – основи, пристапи и модели“
на доц. д-р Весна Стефановска опфаќа текст од 269 страници, 11 страници користена
литература и други прописи и документи, пишувани во компјутерска техника, обичен слог
и обичен проред. Обработената материја е систематизирана во три дела, деловите во
глави, а главите во наслови и поднаслови. Вака поставената систематика на читателот му
овозможува лесно да дојде до проблемот обработен во овој учебник, а што за него е од
интерес.
1. Во првиот дел под наслов „Вовед во превенција на криминалитетот (стр. 2-50)
материја е систематизирана во три глави и поднаслови во секоја глава.
Во ПРВАТА ГЛАВА со поднаслов „Кон теоријата и практиката на превенција на
криминалитетот“ се дефинираат основните поими и појави што се предмет на интерес и
обработка во овој труд, а тоа се КРИМИНАЛОТ И ПРЕВЕНЦИЈАТА: криминалот како
масовна и како индивидуална појава низ правен и социолошки пристап одредувајќи го
како девијантна појава која во правниот пристап во согласност со последиците што ги
остава зад себе, добива и различни одредници и класификации: со закон дефинирана
појава и казнива појава. Во однос на поимот превенција на криминалитет, авторската
забележува различни пристапи при дефинирање на тој поим, како и при определувањето
дали превенцијата како предмет на проучување е дел или не од криминологијата. Притоа,
таа заклучува дека превенцијата може да се разгледува како интердисциплинарна и како
научна теоретска област, од една страна, но и како применета, односно практична дејност
на државните и на другите органи во обидот за спречување и превенција на
криминалитетот.
Втората глава е посветена на современите општествени процеси:
ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА и нејзиниот одраз врз феноменологијата на криминалитетот, но и
потребата од нови пристапи кон негова превенција, зголемен криминалитет и зголемени
потреби за безбедност и сигурност во живеењето на човекот, во согласност со
загарантираните права и слободи. Притоа, посебен акцент става на предизвиците на
глобализмот и на изменетата криминална политика, како и на заканите од новите
предизвици на контрола на криминалот.
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Третата глава од овој дел ги обработува различните модели на пристапи кон
поставувањето на концептот на криминалната политика и неговата реализација
(превенција насочена кон видот на криминалитетот, сторителот, жртвата и слично.
Моделите ги изведува од пристапите на познати автори во криминологијата, како што се
дводимензионалната типологија на Ван Дајк и Де Вард (1991), видовите превенција
според Тонри и Фарингтон (1995) и системите на намалување на криминалот според
Сатерленд и Греси. Општоприфатени пристапи при превенција на криминалот се:
социјална превенција, превенција базирана на заедница, ситуациона превенција и улогата
на казненоправниот систем во превенција на криминалот.
2. Вториот дел под наслов „Основни пристапи на превенцијата на криминалитет (стр.
51-199) обработената материја е систематизирана во четири глави со поднаслови и
може да се каже дека овој дел е носечкиот дел на учебникот.
Во првата глава од овој дел под наслов „Социјална превенција на криминалитетот“
авторката ги обработува темите поврзани со социјалната превенција, односно со
социјалната политика и нејзината поврзаност со криминалната политика. Притоа, посебно
се осврнува на прашањата за социјалната исклученост и криминалот и за
криминализацијата на социјалната политика. Овие сознанија ги разгледува и објаснува и
преку развојот на социјалната политика во Република Македонија одредувајќи ги како
„вклучување на социјалните димензии и социјалната заштита, укажувајќи на сиромаштија
и другите промени во социјалната структура на нашето општество во такавиканиот
период на „транзиција“ во Република Македонија.
Во ВТОРАТА ГЛАВА, под наслов “Развојна превенција (превенција базирана на
ризик)“ авторката на трудот обработува повеќе криминолошките теории како дел од
развојната криминологија: теорија на животен век, теорија на социјален развој, теорија на
интегративен антисоцијален потенцијал и теорија на неформална социјална контрола, со
што ги презентира најновите разбирања и застапувања на криминологијата во таа област.
Во контекст на развојната криминологија, како теоретска основа и заснованост на
развојната превенција, авторката посебно ги обработува фактори на ризик кои ги дели на
три основни групи: фактори поврзани со личноста или индивидуални фактори, фактори
поврзани со семејството (семејни фактори) и фактори поврзани со заедницата. Покрај нив
ги истакнува и факторите кои се поврзани со училиштетото, односно образовниот систем.
Во согласност со наведените фактори и основите на превенцијата базирана на ризик,
според која треба да се засилат факторите на заштита, авторката во трудот презентира
најдобри практики и програми за превенција базирани на ризик.
Во ТРЕТАТА ГЛАВА, под наслов „Превенција базирана на заедницата“, авторката
ги обработува следниве теми: цели и граници на превенција базирана на заедница, зошто
таков пристап во превенцијата, теоретска основа, пришто посебно ги обрабува теоријата
на социјална контрола, теоријата на скршени прозорци, теоријата за криминална
заробеност и теоријата на реинтегративно срамење. Покрај наведените прашања,
авторката посебен акцент става на улогата на граѓаните во превенција, односно на
нивното учество во одредени превентивни активности. Тоа значи, дека авторката на
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трудот, во разгледувањето на општеството, во поставувањето и остварувањето на
концептот за превенција на криминалитетот да му даде соодветно место и улога на
граѓанинот како непосреден учесник и носител на криминалитетот, но во неговото
превенирање, разгледувајќи го како активен учесник и како жртва на криминалитетот.
Овие разгледување ги илустрира со резултати реализирани во некои странски земки на тој
начин претставувајќи ги различните мерки на нивна поставеност и реализација. На овој
начин, авторката останува доследна во настојувањето да ги претстави моделите на
превенција и како предложен модел за реализација и кај нас.
Општествениот пристап кон превенцијата што го опфаќа авторката и ја наметнува
потребата соодветно место да и даде на полицијата како сервис на граѓаните
разработувајќи ги новите пристапи: соработка со полицијата, децентрализација на
полицијата, партнерство, учество на полицијата и граѓаните во реализација на концептот
за безбедност, формирање на заеднички вредности и норми на однесување, партнерство и
слично. Тука е претставена и реформата во полицијата во РМ која е насочена кон нејзино
оставрување како сервис на граѓаните што се реализира преку различни проекти,
вклучувајќи ја надзорната и патролната дејност на полицијата.
На крајот од оваа глава, посебен дел е посветен на ресторативната правда и на
ресторативните програми кои се спроведуваат во заедницата како подобар и неформален
начин на решавање на кривичните спорови надвор од казненоправниот систем. Во тој
процес, покрај сторителот и жртвата, активно учество има и заедницата, во повеќе форми:
во процесот на решавање на кривичните спорови, во спроведувањето на ресторативните
програми, како и во зголемувањето на свеста на јавноста за значењето на ресторативната
правда.
Во ЧЕТВРТАТА ГЛАВА од овој дел под наслов „Ситуациона превенција на
криминалитетот“ низ разгледувањата на странски автори и нивните разбирања, ја
објаснува ситуационата превенција низ појавата на новите облици на криминалитетот,
криминалитетот во време и простор, микро и макро средината, како и новите теории на
дизајн на средината, преку кои исто така авторката продолжува криминалната политика да
ја разгледува и објаснува низ криминологијата и нејзините најнови сознанија.
Со цел да се согледа теоретската основа на ситуационата превенција на криминалот,
во трудот се обработени развојот и перспективите на криминологијата на средината, која
ја истражува поврзаноста меѓу криминалното однесување на сторителот и на жртвата и
нивната средина. Тие перспективи се засноваат на: (1) теоријата на бранлив простор на
Оскар Њуман (Oskar Numan, 1972), (2) анализата на природна превенција на криминал на
Џејн Џејкобс (Jane Jacobs, 1961), (3) превенцијата на криминал преку дизајн на средина на
Реј Џефри (Ray Jefri,1977), (4) полициското работење ориентирано кон решавање
проблеми на Херман Голдштајн (Henry Goldstain, 1979), (5) теоријата на рутински
активности на Маркус Фелсон (Markus Felson, 1986) (ориг. routiny activities theory), (6)
теоријата на рационален избор на Роналд Кларк (Clarke, 1979) (ориг. rational choice theory)
и (7) теоријата на образец на криминално однесување на брачниот пар Брантингем
(Brantingham, 1993) (ориг. crime pattern theory).
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Ситуациониот пристап кон превенцијата на криминалитетот, на соодветен начин го
опфаќа и одредува и делувањето на полицијата врз методологијата прифатена од овој
концепт, што преку овој труд добива и апликативно значење. Во таа насока, авторката
прави краток преглед на полициските стратегии ориентирани кон криминални жаришта и
на моделот на полициско работење оритенирано кон решавање на проблеми.
Во овој дел, посебна важност има и критичката анализа на концептот на
ситуационата превенција. Во таа насока, посебно ги издвојува следниве критики:
ситуационата превенција е едноставна и нема соодветна теоретска основа, ги игнорира
корените на криминалот, создава себично, затворено и исклучувачко општество, ги
ограничува човековите слободи и права, претставува привилегија на богатите и на
моќните во општеството, не е соодветна за насилни и импулсивни дела, поттикнува
поголема небезбедност, ја зголемува примената на казненоправниот систем во контрола
на криминалот, го преместува тежиштето на криминалот и ја обвинува жртвата.
3. Во третиот дел од учебникот под наслов „КАНЗЕНОПРАВНИОТ СИСТЕМ И
ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛИТЕТОТ (стр. 200-270) обработената материја е
систематизирана во глави со поднаслови. Во првата глава, авторката елаборира дека
превентивната улога на казненоправниот систем се остварува преку откривање и фаќање
на сторителите на кривични дела, преку казнената постапка и преку начинот на
извршување на кривичните санкции. Тие процеси, можат да го спречат и намалат
криминалот со влијанието на ефектите од: (1) затворањето и онеспособувањето на
сторителите и (2) специјалното и генералното застрашување. Во таа насока, посебен
акцент е ставен на превентивната улога на кривичните санкции што своја теоретска
основа наоѓа во класичната и неокласичната кривичноправна школа и нивното учење за
превенција на криминалот.
Обработуваќи го посебно делот за кривичните санкции, авторката презентира повеќе
резултати од спроведени истражувања за нивната превентивна улога, односно успешност
во намалување на криминалот. Покрај, ефектот на застрашување, кривичните санкции
имаат и ефект на онеспособување што значи дека се додека сторителите се во
казненопоправни установи, тие се онеспособени и спречени да извршуваат кривични дела.
Според тој концепт, застаниците се залагаат за почесто и подолготрајно изрекување на
казната затвор како репресивна мерка во борбата против криминалот. Меѓутоа, со оглед
на тоа што резултатите покажуваат дека таа казна не го одвраќа сторителот од
извршување кривични дела постои разочараност во ефикасноста на казненоправниот
систем да се справи со криминалот. Тоа значи дека казнената политика се соочува со
криза, но и со нови предизвици во 21 век, кои авторката посебно ги обработува во трудот.
Во делот на превентивната улога на казненоправниот систем, авторката посебно ја
обработува и темата за рехабилитација и за ресоцијализација како основни цели на казната
затвор. Притоа, го отвора прашањето: рехабилитација на осудените лица: можност или
утопија. Врз основа на анализата на повеќе истражувања и според одредени
криминолошки теории (теорија на депривација развиена од страна на Сукс (1958) и
Гофман (1961), теорија на внес и теорија на диференцијална асоцијација и на социјално
учење на Сатерленд (1939) заклучокот е дека постои недоверба во процесот на
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рехабилитација, односно дека во КПУ не може да се оствари успешна ресоцијализација на
осудените лица.
Во согласност со концептот на рехабилитација, ресторативната правда, ги
разработува алтернативните мерки (санкциите што се изрекуваат во заедницата)
нагласувајќи ја нивната ослободеност од репресија, но и учество на осуденото лице и во
отстранувањето на последиците од кривичното дело и непосредното активно учество во
извршувањето на санкцијата на осуденото лице врз кое таа се извршува.
Во втората глава од овој дел со наслов „Системот на санкции во Република
Македонија и превенција на криминалитетот“, авторката дава преглед на реформата на
казненото материјално право, на новите инкриминации и на состојбата на криминалот
преку анализа на пријавени, обвинети и осудени лица според годишните прегледи на
Државниот завод за статистика.
Покрај тоа, во трудот е направен преглед и на состојбата на изречени кривични
сакнции во Република Македонија. Обработувајќи го делот за поврзаноста меѓу
заострувањето на казнената политика и ефектот на застрашување, авторката отвора повеќе
теми за дискусија и за понатамошно истражување кои се однесуваат на следново: Дали
заострената казнена политика, според идејата и вербата во ресоцијализација и поправање
на сторителот, повторно ја враќа перцепцијата за сторителот како опасен и ризичен за
јавната безбедност?, Дали зголемената ретрибутивност, значи неуспех и маргинализирање
на социјалната политика и заштита на сторителите?, Дали нашето општество единствено
се потпира на казнената политика за контрола на криминалот, која е примарно репресивно
насочена? Дали и колку наведените законски одредби можат да остварат застрашувачки и
одвраќачки ефект кај сторителите и кај потенцијалните сторители? Значи, во согласност
со општиот пристап на авторката кон подготвувањето на трудот, констатирајќи
едновремено дека нам ни недостасуваат истражувања за појавите во оваа област, таа го
прифаќа пристапот на идентификување на теми, проекти, појави кои во иднина треба да се
истражуваат, следат, проучуваат, на тој начин создавајќи научни основи за развој на
казнената политика, а посебно на превенцијата на криминал, како наука и како практика.
Овој дел го завршува со разработка и претставување на применетите санцкии во
Македонија по нивна внатрешна структура, забележувајќи дека со почестата измена на
казната затвор, казнената политика покажува тенденции на заострување .
Последното поглавје од од втората глава се однесува на рехабилитацијата,
ресоцијализацијата и превенцијата на криминалитетот во Македонија,при што става
акцент на определени теми и проекти за кои авторката смета дека можат да предизвикаат
посебен научен интерес и општествена оправданост.
3. Оцена на трудот
Трудот што беше предмет на рецензирање внесува свежина во овој дел од научната
литература и според мислењето на рецензентот, гледано од дидактички аспект, трудот
претставува добро четиво, кое што е добро систематизирано, напишано на јасен и
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разбирлив начин, така што може да се каже дека ќе им овозможи на студентите од прв и
втор циклус студии, во определени делови и за трет циклус студии, солидна учебникарска
литература за восприемање на знаењата од оваа област. Тоа што е посебно забележително
и карактеристично за овој учебник е овозможувањето на студентите од сите циклуси на
студии, да се запознаат со најсовремените трендови во областа на превенцијата на
криминалот., за што беше и посебно елаборирано во Приказот на содржината на
учебникот. Меѓутоа, рецензентот, несакајќи да се меша во концепциската замисла на
авторката и да се однесува како цензор, туку преферирајќи го повеќе моделот на
конструктивен рецензент, во овој дел ќе упати неколку сугестии, како генерални правци
на размислување, кои, според скромното мислење на рецензентот, би можеле да
претставуваат појдовни основи за понатамошни продлабочени размислувања и евентуална
реконцептуализација на следниве исклучително заначјни научно-теоретски и општествени
прашања од областа на превенцијата на криминалот:
При определувањето дали превенцијата како предмет на проучување е дел или не од
криминологијата, споредмислењетона рецензентот, секако дека таа треба да биде дел од
криминологијата, како фундаментална наука, која покрај двата основни столба –
етиологијата и феноменологијата на криминалот, треба да го развива и нејзиниот трет
столб-општествената (социјалната) контрола на криминалот, во социо-криминолошка
смисла на зборот, а не во нејзиното криминалистичко значење.
Во првиот дел од трудот има посебно поглавје “Превенцијата на криминалитет како
дел од криминалната политика“ со повеќе подпоглавја. Во овој дел сугерирам авторката да
ги проучи различните постоечки концепти и да размисли за дилемата, не само
терминолошка, туку и концепциска (за понатамошните изданија на учебникот): дали
прифатениот концепт “Криминална политика“ е најсоодветниот научен и општествен
концепт за највозбудливите
предизвици во превенцијата на криминалот
или
“Општествената (социјалната) контрола на криминалот“, во социо-криминолошка смисла
на зборот, која пред` се го подразбира системско стратешкиот пристап на превенцијата на
криминалот, особено во однос на најсложените криминолошки феномени, кои се
најслоевитите и најкомлексните феномени воопшто во арсеналот на општесвените науки,
а не само во криминологијата, како што се: неконвенционалната корупција,
неконвенционалните типови на организиран криминал, тероризмот, дршавниот и
легалниот криминал. Превенцијата на овие криминолошки феномени не смеат да бидат
изоставувани или запоставивани за сметка на другите криминални појави, како што е
“Превенција на училишно насилство во Република Македонија: состојби и нормативна
поставеност“ (стр. 95) од проста причина што насловот на учебникот, сепак, е
“Превенција на криминалитет“, а не “Превенција на криминалитет на определени видови
криминалитет“,
Во трудот се обработени различните модели на пристапи кон поставувањето на
концептот на криминалната политика и неговата реализација (превенција насочена кон
видот на криминалитетот, сторителот, жртвата и слично. Авторката моделите ги изведува
од пристапите на познати автори во криминологијата, како што се дводимензионалната
типологија на Ван Дајк и Де Вард (1991), видовите превенција според Тонри и Фарингтон
(1995) и системите на намалување на криминалот според Сатерленд и Греси. Авторката ги
нагласува општоприфатените пристапи при превенција на криминалот: социјална
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превенција, превенција базирана на заедница, ситуациона превенција и улогата на
казненоправниот систем во превенција на криминалот. Но, не посветува внимание на
некои можеби не толку познати автори и нивните пристапи, како што е на пример,
системско-стратешкиот пристап за превенција на криминалот, кој што е суштински
поразличен од сите други пристапи елаборирани во овој труд, бидејќи системскостратешкиот пристап, освен во сферата на социјалната политика и казнено-правниот
систем, заговара подлабоки структурни реформи во клучните општествени потсистеми,
како што се: политичкиот систем, правосудниот систем, казнено-правниот систем,
државната и јавна администрација (во која што спаѓа потсистемот на социјалната
политика и социјалната заштита), образовниот систем, локалната самоуправа,
безбедносниот систем, економско-финансискиот систем, медиумите и цивилното
општество. Ова особено треба да се има предвид кога се работи за прашања поврзани со
најкомлексните криминолошки феномени, што спаѓаат во неконвенционалните типови на
криминал, а за чија што превенција воопшто не се доволни пристапите кои се
елаборирани во овој труд. Оттука, препорачувам во иднина, да не се изоставуваат автори,
кои што потекнуваат од мали и неразвиени земји, кои не претставуваат фактори во
глобалните политички и економски односи и оттаму тие автори потешко го пробиваат
патот до глобалните издавачки куќи, кои што претежно се ориентирани кон глобалните
автори од нео-либерална провиненција. Овие глобални автори неизбежно претставуваат
најсуптилната и примарна поддршка во процесот на имплемнтација на нео-либералната
доктрина на глобално ниво, при што неизбежна станува инструментализацијата на
општествената наука, како врвен рационален авторитет, во насочувањето на глобалните
правни, политички и економски тенденции.
Заклучок
Според погоре изнесената оцена на трудот ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛИТЕТ:
основи, пристапи и модели на вон. проф. д-р Весна Стефановска, имам чест да и
предложам на Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје, да го прифати
рецензиониот извештај со позитивна оценка и да одлучи печатење и користење на трудот,
како учебник во наставата на овој факултет.

Скопје, март, 2017 година

Рецензент
Професор д-р Миодраг Лабовиќ, с.р.
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Професор Љупчо Арнаудовски
редовен професор во пензија на Правниот факултет „Јустинијан Први“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје

Со одлука бр. 14-1642/8-1 од 23.11.2016 година на Ректорската управа на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола на седницата одржана на 23.11.2016
година одреден сум за рецензент на учебникот по Превенција на криминалитетот на вон.
проф. д-р Весна Стефановска. Во тоа својство го доставувам следниов:

РЕЦЕНЗИОНЕН ИЗВЕШТАЈ

1. Осврт врз содржината на учебникот
Учебникот под наслов „Превенција на криминалитетот – основи, пристапи и модели“
на доц. д-р Весна Стефановска опфаќа текст од 269 страници, 11 страници користена
литература и други прописи и документи, пишувани во компјутерска техника, обичен слог
и обичен проред. Обработената материја е систематизирана во три дела, деловите во
глави, а главите во наслови и поднаслови. Вака поставената систематика на читателот му
овозможува лесно да дојде до проблемот обработен во овој учебник, а што за него е од
интерес.
1. Во првиот дел под наслов „Вовед во превенција на криминалитетот (стр. 2-50)
материја е систематизирана во три глави и поднаслови во секоја глава.
Во ПРВАТА ГЛАВА со поднаслов „Кон теоријата и практиката а превенција на
криминалитетот“ се дефинираат основните поими и појави што се предмет на интерес и
обработка во овој учебник, а тоа се КРИМИНАЛОТ И ПРЕВЕНЦИЈАТА: криминалот
како масовна и како индивидуална појава низ правен и социолошки пристап одредувајќи
го како девијантна појава која во правниот пристап во согласност со последиците што ги
остава зад себе, добива и различни одредници и класификации: со закон дефинирана
појава и казнива појава. Укажувајќи на тешкотиите на кои се наоѓа, тогаш кога треба да се
дефинира поимот ПРЕВЕНЦИЈА, заради разновидноста на облиците на контрола на
општеството, во целина врз криминалитетот, и мултидимензионалноста во пристапноста
кон неговото објаснување, тешко е да се обликува дефиниција која ќе биде
општоприфатена. Овој проблем, авторката го разрешува на тој начин што наведува
дефиниции на повеќе странски автори. На тој начин овозможува превенцијата да се
согледа од повеќе аспекти и во целата суштина на овој поим. Овој проблем таа го
разрешува на тој начин што превенцијата на криминалитет ја вклопува во криминалната
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политика како наука и како практика. Преку пристапите на повеќе домашни автори,
криминалната политика ја објаснува како применета дејност за да оттука го изведе ставот
дека криминалната политика сепак треба да се обликува и да се развива како стратегија.
Во настојувањето за прецизност, се користи со Упатствата на ООН за превенција на
криминалитетот. Во обликувањето на поимот криминална политика, кој самиот по себе е
доста проблематичен (каква е таа политика што е криминална), ја одредува како академска
дејност, како наука која се потпира на свои теории, на методологија и истражување на
криминалитетот како реална појава. За разлика од пристапите кон криминалната политика
создавани во претходните периоди, таа го избира криминолошкиот пристап преку кој на
криминалната политика и дава нова смисла, нова содржина, нов пристап, изнесувајќи го
тврдењето дека нема криминална политика без знаење за криминалитетот што ни го нуди
и создава криминологијата како наука и како методологија за одредување на
општествената природа на криминалитетот како негативна појава при негово осознавање,
откривање, спречување, сузбивање и превенирање. Во оваа ориентација таа се користи со
достигнувањата на криминологијата во англосаксонските земји како применета и
академска наука и практика.
Втората глава од овој дел е посветена на современите општествени процеси:
ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА и нејзиниот одраз врз феноменологијата на криминалитетот, но и
потребата од нови пристапи кон негова превенција, зголемен криминалитет и зголемени
потреби за безбедност и сигурност во живеењето на човекот, во согласност со
загарантираните права и слободи.
Согласно со наменета на овој труд-учебник, таа успешно ја одредува природата на
криминалната политика како наука и практика, нужноста од нови облици на концептот –
стратегија на криминалната политика, новите опасности што со себе ги носи
криминалитетот.
Третата глава од овој дел ги обработува различните модели на пристапи кон
поставувањето на концептот на криминалната политика и неговата реализација
(превенција насочена кон видот на криминалитетот, сторителот, жртвата и слично.
Моделите ги изведува од пристапите на познати автори во криминологијата.
2. Вториот дел под наслов „Основни пристапи на превенцијата на криминалитет (стр.
51-199) обработената материја е систематизирана во четири глави со поднаслови и
може да се каже дека овој дел е носечкиот дел на учебникот.
Во првата глава од овој дел под наслов „Криминалитетот како негативна социјална
и општествена појава“ авторот на трудот го продолжува својот пристап кон
поставувањето на концепотот на криминалната политика на тој начин што нагласува дека
криминалитетот како индивидуална појава е продукт на неспособноста, неможностите на
човекот своите потреби за живот, егзистенија, просперитет, права и слободи да ги разреши
и задоволи низ легалните општествени облици на живеење создавајќи ја превенцијата како
социјелн феномен за општеството. Тој факт таа го одредува и разработува како „социјална
исклученост на криминалитетот“. Во објаснувањето на овој феномент, таа се користи со
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ставовите, поставките на повеќе странски автори, истакнувајќи ја на тој начин
социјалната, општествената димензија на криминалната политика, врзувајќи ја за
криминалитетот како општествена појава и условеност. Овие сознанија ги разгледува и
објаснува преку случувањата во Република Македонија одредувајќи ги како „вклучување
на социјалните димензии и социјалната заштита, укажувајќи на сиромаштија и другите
промени во социјалната структура на нашето општество во такавиканиот период на
„транзиција“ во Република Македонија.
Во ВТОРАТА ГЛАВА од овој дел под наслов „Развојна превенција (превенција
базирана на ризик)“ авторката на трудот тргнува од најновите сфаќања и разбирања за
криминалитетот кај носителите на криминалитетот употребувајќи ја и категоријата
„склоност кон криминалитетот“, категории кои многу често се користат кај некои
странски автори. Притоа, таа ги разраборува темите: теорија на животен век, теорија на
социјален развој, социјален потенцијал, социјална контрола, со што ги презентира
најновите разбирања и застапувања на криминалната политика како современа наука.
Во согласност со настојувањето да ги претстави современите пристапи кон
криминалната политика, посебно се осврнува на оние теоретски пристапи кои на факторот
„ризик“ му даваат нагласено значење кај индивидуите кои се впуштаат во криминал. На
факторите на ризик кои во современата криминална политика како теорија и како
практика заземаат многу значајно место им посветува нужно внимание, не само како
потреба да се претстави во еден учебник сосотојбата во науката, туку и како потреба тој
дел да се користи и во нашата наука. Факторите на ризик ги разгледува и објаснува во
согласност со својствата на носителите на криминалитетот: личност, семејство, училиште,
средина, поткрепувајќи ги и со резултати од извршени истражувања. Облиците на ризик
ги разгледува и преку случувањата на одделните видови криминалитет: малолетнички
криминалитет, криминалитет на насилство, имотен криминалитет итн.
Во ТРЕТАТА ГЛАВА“ од овој дел под наслов „Цели и граници на превенцијата
базирани на заедницата“, во согласност со пристапит кон објаснувањето на етиологијата
на криминалитетот, вклучувајќи ги и сфаќањата за криминалната политика и посветува
една нова димензија која подразбира дека превенцијата на криминалитетот изразена преку
криминалната политика го подразбира ангажманот на општеството (државата) чија
должност, следејќи и проучувајќи го криминалитетот, е да ги осознова условите и
односите во општеството кои му погодуваат на криминалитетот. Тоа е во согласност со
она што го одредивме како „криминолошки пристап“ на авторката кон криминалната
политика. Овој пристап, кога се работи за учебник, добива значење во објаснувањето и
разбирањето на авторката за тоа што е „заедница“ како теоретско објаснување, но и како
модел на активности на планот на превенција: криминалитетот како масовна и како
локална појава, одговорност на заедницата за поставување стратегија за превенција.
Соодветно внимание му посветува на теориите за местото и улогата на заедницата, за
разбирањето на заедницата, особено модерните сфаќања и разбирања присутни во
современата криминална политика како наука и како теорија. На овој начин, авторката го
напушта класичното разбирање за криминалната политика кое главно се потпира на
казненото законодавство и новите разбирања за оваа појава. Притоа, не пропушта да го
спомене и проблемот на безбедноста и сигурноста во живеењето на човекот наспроти
опасностите што ги носи со себе криминалитетот.
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Во овој контект ги разработува и проблемите на урбанизацијата на градовите и
нивното влијание врз феноменолошките карактеристики-посебности на криминалитетот
во нив.
Авторката на трудот, во разгледувањето на општеството, во поставувањето и
остварувањето на концептот за превенција на криминалитетот да му даде соодветно место
и улога на граѓанинот како непосреден учесник и носител на криминалитетот, но во
неговото превенирање, разгледувајќи го како активен учесник и како жртва на
криминалитетот. Овие разгледување ги илустрира со резултати реализирани во некои
странски земки на тој начин претставувајќи ги различните мерки на нивна поставеност и
реализација. На овој начин, авторката останува доследна во настојувањето да ги претстави
моделите на превенција и како предложен модел за реализација и кај нас.
Општествениот пристап кон превенцијата што го опфаќа авторката и ја наметнува
потребата соодветно место да и даде на полицијата како сервис на граѓаните
разработувајќи ги новите пристапи: соработка со полицијата, децентрализација на
полицијата, партнерство, учество на полицијата и граѓаните во реализација на концептот
за безбедност, формирање на заеднички вредности и норми на однесување, партнерство и
слично. Тука е претставена и реформата во полицијата во РМ која е насочена кон нејзино
оставрување како сервис на граѓаните што се реализира преку различни проекти,
вклучувајќи ја надзорната и патролната дејност на полицијата.
Концептот на дејуридизација, деинституционализација, декриминалзиација
надоврзан за концептот на ресторативната процесна правда и гаранција на правата и
слободите на човекот во основа ја менуваат улогата и методите на работа на полицијата во
превенирањето и спречувањето на криминалитетот, почнувајќи од откривањето на
криминалитетот, до делување превентивно, ги менуваат и местото и улогата и методите и
тактиките на превенција на полицијата. Авторката на трудот, овие прашања ги разгледува
и објаснува како дел на општествената превенција и криминалната политика на
општеството.
Во ЧЕТВРТАТА ГЛАВА од овој дел под наслов „Ситуациона превенција на
криминалитетот“ низ разгледувањата на странски автори и нивните разбирања, ја
објаснува ситуационата превенција низ појавата на новите облици на криминалитетот,
криминалитетот во време и простор, микро и макро средината, како и новите теории на
дизајн на средината, преку кои исто така авторката продолжува криминалната политика да
ја разгледува и објаснува низ криминологијата и нејзините најнови сознанија. Преку
содржините од овој дел од учебникот, авторката не внесува во најновите разбирања во
криминологијата и криминалната политика, преку кои доаѓаат до израз најновите
теоретски и научни разбирања за криминологијата и криминалната политика. Посебно ја
претставува теоријата на Кларк позната како теорија на рационален избор пренесувајќи ја
како сознание, но и како модел на делување кога е во прашање ситуационата превенција.
Така, учебникот им овозможува на студентите да се запознаат и да ги следат
достигнувањата во современите науки. Пренесувајќи ги истражувачките резултати, ги
уверува во применливоста на новите модели на превенција.
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Ситуациониот пристап кон превенцијата на криминалитетот, на соодветен начин го
опфаќа и одредува и делувањето на полицијата врз методологијата прифатена од овој
концепт, што преку овој труд добива и апликативно значење.
Критичката анализа на концептот на ситуационата превенција врз стојалиштата
изнесени во странската литература што авторката ги наведува, но и врз сопствените
критички согледувања, овој модел во овој труд добива посебно значење не само како
пренесено ново знаење, туку и како верификувана методологија во поставување и
реализирање на овој концепт на криминална политика.

3. Во третиот дел од учебникот под наслов „Канзеноправниот систем и превенција
на криминалитетот (стр. 200-270) обработената материја е систематизирана во глави со
поднаслови.
При сите новини што авторката ги внесува и ги поставува во учебникот по
криминална политика, преку третиот дел од учебникот останува при разбирањето на
криминалната политика како државна и општествена активност во борбата против
криминалитетот, која нужно го опфаќа и подразбира репресивното реагирање на
криминалитетот преку казненоправниот систем.
Материјата обработена во третиот дел од учебникот е систематизирана во две
глави. ПРВАТА ГЛАВА е со поднаслов „казненоправниот систем и превенција на
криминалитетот“. Превенцијата на криминалитетот што се реализира преку
казненоправниот систем подразбира брзо и благовремено откривање и спречување на
криминалитетот преку покренување на казнена постапка и примена, односно извршување
на санкциите. Притоа, застрашувачкото дејство на казната преку ограничувањето му ги
наметнува на сторителот, како и постапувањето на органите на казнениот прогон низ
казнената постапка, изборот и изрекувањето на санкцијата до нејзиното извршување е
функција на казната која се почитува со векови од нејзината примена, но тоа не успева да
го спречи криминалитетот и државата преку своите органи и институции да го совлада
криминалитетот. Долго и денес се уште се верува дека казната со застрашувањето кое во
одреден однос со острината на казната е нужен елемент во борбата против
криминалитетот и не се напушта без оглед на емпириски потврдениот факт дека казната и
нејзината острина не го спречува криминалитетот бидејќи таа не ги отстранува факторите
што влијаат на настанувањето на криминалитетот. Но, таа не се напушта, а на сегашното
ниво на развојот на казненоправните и криминолошките теории и практики внесува
(предизвикува) противречности во самиот казнен систем кој внесува сомневање и во
криминалната политика. На сегашното ниво на развој на науките и правната, политичката,
социјалната и хуманата положба на човекот во општеството, по мислење на рецензентот,
репресивниот дел од криминалната политика кој се именува како казнена политика сепак
треба да се обликува во научно подрачје кое посебно ќе се изучува за да се отклонат и од
теоријата и од практиката оние детерминанти што овозможуваат концептот на
криминалната политика како превенција го чини нецелесообразен и неуспешен. Се
потврдува постојаната констатација дека појавата на потешки облици на криминалитет,
повлекува построго и поостро казнување на сторителите на тие кривични дела, но тоа не
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доведува до смалување на тој облик и воопшто на криминалитетот. Не застрашувањето
што го произведува полицијата со своите овластувања и методи на делување, туку брзото
и ефикасно откривање, намалување на ризикот на сторителот на делото да остане откриен
и неказнет го намакува криминалитетот. Во казнената политика сите органи на властите и
органите на репресија имаат свое посебно место што треба да го вршат во согласност со
природата на криминалитетот и пристапите кон негово совладување, што произлегува од
пристапот кон криминалната политика во овој труд. Со оглед на намената на учебникот и
на ова место се разработуваат прашањата врзани за традиционалниот пристап на
полицијата во откривањето на криминалитетот, но и методите на застрашување што ги
применува полицијата кои треба да имаат превентивно значење кај потенцијалните
сторители на кривични дела. Го разработува прашањето на структурата на полицијата и
големината на бројот на полициски службеници во однос со бројот на населението,
методот на патролирање, полициската истрага. Посебно внимание овде заслужува брзото,
ефикасно сознавање, информирање за стореното кривично дело и брзото излегување на
лице место. Предистражните и предкривичните методи, како и обезбедувањето на лице
место имаат значење во разјаснувањето на делото и обезбедувањето на докази за истото и
за сторителот.
Придавајќи му нужно значење на ЗАСТРАШУВАЊЕТО што со себе го носи
казнениот систем почнувајќи од затворањето, онеспособувањето на криминалецот
криминално да делува, апсењето, преобразени во метод на рехабилитација и реставрација
го разработува како превентивно делување на органите на казнениот прогон и
репресијата. Застрашувањето како метод на превенција го разработува и низ практичните
искуства и истражувачки резултати во другите развиени земји, особено во САД. Во
обработувањето на казнениот систем не пропушта нужно внимание да и посвети и на
паричната казна.
Посебно место им посветува на најновите движења во казненоправната наука и
теорија чија ориентација се движи во насока на намалување на репресијата што ја носат
казните и заменувајќи ја со концептот за рехабилитација, ресоцијализација, превенција
објаснет преку ставовите и мислењата на познати криминолози и пенолози, почнувајќи од
недовербата во овие концепти, недовербата во казнените лица, депривациите што ги
предизвикува животот и работата во казнените установи, теоријата на диференцијална
асоцијација, теоријата на внес и други со што на читателот му овозможува да стекне полна
претстава за новите движења во науката и теоријата.
Во согласност со концептот на рехабилитација, ресторативната правда, ги
разработува алтернативните мерки (санкциите што се изрекуваат во заедницата)
нагласувајќи ја нивната ослободеност од репресија, но и учество на осуденото лице и во
отстранувањето на последиците од кривичното дело и непосредното активно учество во
извршувањето на санкцијата на осуденото лице врз кое таа се извршува.
Втората глава од овој дел со наслов „системот на санкции во Република
Македонија и превенција на криминалитетот“ ги следи казнените реформи во Македонија
во казненото закондавство во 2004, 2008, 2009 и 2014 година во двојна насока: воведување
на нови инкриминации како резултат на синхронизација на нашиот Казнен систем со
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системите во државите од Европската Унија и воведување на нови инкриминации како
резултат на новите облици на криминалитет што се јавуваат секојдневно.
Во согласност со општиот пристап на авторката кон подготвувањето на учебникот
по криминална политика (превенција на криминалитет), констатирајќи едновремено дека
нам ни недостасуваат истражувања за појавите во оваа област, таа го прифаќа пристапот
на идентификување на теми, проекти, појави кои во иднина треба да се истражуваат,
следат, проучуваат, на тој начин создавајќи научни основи за развој на криминалната
политика како наука и како практика. Овие излагања ги дополнува со статистички
податоци за откриени, пријавени, и осудени лица за сторени кривични дела во периодот
2008-2015 година со внатрешна структура на сторени кривични дела (криминалитетот). Во
согласност со структурата на применетите санкции во Република Македонија од страна на
судовите, во согласност со нејзиниот став кон теоријата на застрашување се осврнува на
појавата на застрашување што ја предизивикуваат казните кај нас, во врска со тоа ги
идентификува проектит и темите што во иднина треба да се истражуваат.
Овој дел го завршува со разработка и претставување на применетите санцкии во
Македонија по нивна внатрешна структура, забележувајќи дека со почестата измена на
казната затвор, казнената политика покажува тенденции на заострување како законско,
така и во примената.
Трудот го завршува со осврт кон рехабилитацијата, ресоцијализацијата и
превенцијата на криминалитетот во Македонија со наведување на темте, проектите,
проблемите по мислење и разбирање на авторот треба да биде предмет на натамошни
истражувања.
2. Оцена на трудот
Не навлегувајќи во длабока анализа и претставување на криминалната политика
како наука и како практика, разбрана и објаснета во класична смисла: наука за спречување
и сузбивање на криминалитетот преку обликување на казненото законодавство кое
одговара на феноменолошките и етиолошките карактеристики на криминалитетот и
практика на сузбивање на криминалитетот со примена на санцкии, може да се каже дека
има свој оригинален пристап кон поставување на предметот на криминалната политика, на
неговата структура и обработка. Оригиналноста, по мислење на рецензентот се изразува
во нејзиното настојување во учебникот да ги вгради, да го постави врз основа на најновите
научни и теоретски достигнувања во казненноправните и криминолошките науки кои
инаку имаат непосредно и посредно влијание и во одредувањето на предметот на
криминалната политика и поставувањето на моделите на нејзина реализација. При
претставувањето на најновите концепти за предметот на криминалната политика на
современите начела во согласност со цивилизацискиот, хуманиот развој на современото
општество и положбата на човекот во него посебно нагласено преку загарантираните
слободи и права, нагласено значење има криминолошкиот пристап, експлоатацијата на
криминолошките сознанија во поставувањето на концептот на криминалната политика
како наука и како практика. Прифаќајќи го овој пристап, по мислење на рецензентот,
криминалната политика и при новото одредување на нејзиниот предмет и методи на
остварување е државна политика. Во согласност со концептот на ослободување на
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криминалната политика од казните кои со себе носат репресија, по наше мислење, на
казнената политика, како составен дел на оваа наука, можда треба посебно да се
разработува, да се обликува во посебно научно подрајче, бидејќи и казнената политика,
добива нови основи со преголемо мешање на државата во нејзиното конципирање и
остварување, што како превентива на вршење на власта се покажува во нашата држава.
Во настојувањето да ги претстави новите пристапи кон одредувањето на
криминалната политика (превенцијата на криминалитет), авторката го збогатува со
користена странска литература, овозможувајќи му на читателот да биде во тек со
најновите разбирања на оваа наука и посебен ангажман во нејзоното унапредување.
Поставувајќи го концептот на овој начин, авторката на учебникот влегува во обврска
криминалната политика како наука и како практика и натака да ја развива и унапредува,
едновремено следејќи ги движењата на оваа наука и во светските и меѓународните
случувања во неа. Авторката на учебникот по превенција на криминалитет, натака да го
развива концептот на ситуационата превенција и заради современите феноменолошки
карактеристики на криминалитетот и големата динамичност со која се изразува и
карактеристиките на насилниот облик на криминалитет и како метод на вршење на новите
современи облици на криминалитет.
Авторката навлегува во обврска и натаму да ги обработува и развива концептот на
ситуационата превенција особено преку моделите, средствата на нејзина реализација.
Како актуелен научен и практичен проблем на криминалната политика како наука и
практика, денес се наметнува нејзиното место во општествената заедница бидејќи
социјалната превенција произлегува, се концепира и остварува преку организираната
заедница и преку државата како организиран облик на вршење на власта. Овој пристап
добива особено значење поради фактот што државата, нејзините органи и институции се
појавуваат како носители на т.н. државен криминалитет, преку масовно присутната
корупција кај сите нејзини органи и институции како метод на вршење на криминалитетот
и како посебен облик на криминалитет. Ова се во врска со тврдењето изнесено во трудот
според кое: ситуационата превенција создава себично, исклучувачко и затворено
општество (општество тврдина). Ситуационата превенција ги ограничува човековите
слободи и права.
Учебникот се карактеризира со богатство на користена актуелна литература која го
изучува овој предмет. Трудот е пишуван на лесен, читлив стил, јасен за разбирање и
совладување.
Рецензиониот извештај за учебникот по Превенција на криминалитет на доц. д-р
Весна Стефановска го завршувам со упатување да продолжи да работи на оваа
проблематија во согласност со избраниот пристап и настојувањето постојано да го
унапредува.
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3. Заклучок
Во согласност со се она што е речено во РЕЦЕНЗИОНИОТ ИЗВЕШТАЈ за
учебникот ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛИТЕТ: основи, пристапи и модели на доц. д-р
Весна Стефановска, на Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје,
предлагам да го прифати рецензиониот извештај со позитивна оценка и да одлучи
печатење и користење на истиот во наставата на овој факултет.

Скопје, 5.01.2017 година

Рецензент
проф. д-р Љупчо Арнаудовски, с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА
за трудот „Основи на статистиката на криминалот“ од авторoт д-р Цане Т.
Мојаноски, редовен професор на Факултетот за безбедност - Скопје
По предлог на Деканатската управа на Факултетот за безбедност -Скопје,
Ректорската управа на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,, - Битола, на ден 24.02
2017 година донесе Одлука и ме избра за рецензент на трудот: „Основи на статистиката
на криминалот“ од проф. д-р Цане Т. Мојаноски.
Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, имам задоволство и чест до
Деканатската управа на Факултетот за безбедност - Скопје да го поднесам следниов
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ
1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ТРУДОТ
Обем, содржина и структура на делото.
Доставениот ракопис за учебникот „Основи на статистиката на криминалот“
опфаќа 340 страници и е илустриран со голем број на основни и работни табели (75),
графички прикази (26), слики - шеми (11), табеларни компјутерски извештаи (13),
статистички табели (13). Исто така, содржи голем број решени примери (87), преглед на
користена литература (140), списанија и и нтернет извори (23), како и индекс на автори и
индекс на поими.
Материјалот во трудот е елабориран во десет глави, функционално
подредени во следнава програмска структура:
-Примена на статистичкиот метод во проучувањето на креминалот
-Оценување и обработка на податоците
-Објавување на статистичките податоци
-Показатели на структурата и динамиката на појавите на криминалитет
-Средни големини
-Показатели на дисперзијата
-Основи на веројатноста и дистрибуција на фреквенцијата
-Примерок
-Тестирање на статистичките хипотези
-Корелација и регресија
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Секоја глава содржи: преглед, целите кои треба да се постигнат, вовед, разработка
на тематската целина, резиме, прашања за дискусија и дополнителна литература.
Авторот, во наведените глави од трудот, врз современи теориски сознанија од
областа на статистиката и практичните искуства, со соодветна софтверска поддршка, ја
систематизираат материјата во една логичка и функционална целина.
Во првата глава авторот ги дефинира: општествените потреби за статистичко
образование на истражувачот на криминалот; статистиката како метод за изучување на
криминалитетот; фазите на статистичко истражување; статистиката на креминалитетот
преку нејзиното поимно определување и задачите кои ги има како и единиците на
набљудување кои се предмет во статистиката на криминалитетот. Исто така, во оваа глава
авторот елаборира за темната бројка на криминалитетот, нејзината структура и начинот за
нејзино изнаѓање. На крајот од оваа глава авторот го потенцира значењето на
статистичката евиденција на круминалитетот и организацијата на статистичката активност
во таа смисла.
Во втората глава е презентирано оценувањето и обработката на податоците, како и
одстранувањето на грешките при тоа. Исто така, авторот во оваа глава ги објаснува
типовите варијабли и нивното вкрстување, изборот на скали и мерки, како и постапката за
проверка на нивната сигурност и валидност. Доста концизно низ примери ги објаснува
најупотребуваните мерни скали во статитстичката практика и тоа: номиналната,
ординалната, интервалната и скалата на односи.
Во третата глава авторот го презентира објавувањето на статистичките податоци,
преку: статистички табели, графичко прикажување на различните видови на податоци.
Понатаму ја илустрира примената на графичкиот метод во Microsoft Word и Excel како и
анализата и методите на обработка на податоците во статситичките серии.
Содржината на четвртата глава се состои во презентирањње на показателите за
односите на структурата и динамиката а посебно се разработени индексите на динамилата
и методот на подвижни средини.
Во петтата глава авторот теорисаки и формално ги елаборира и низ примери ги
објаснува основните мерки на централна тенденција: аритметичката и хармониската
средина, како и позиционите мерки на централна тенденција модусот и медијаната.
Во шестата глава авторот ги презентира различните модалитети на мерките на
варијабилитет: интервал, квартили, средното аритметичко отстапување, варијансата
стандардната девијација, коефициентот на варијација како и мерките на асиметричноста и
обликот на дистрибуцијата на фреквенции.
Во седмата глава, авторот ги елаборира дистрибуциите на фрекфренции преку
основните правила на веројатноста и основите на расапоредот на веројатностите. При тоа,
посебно се задржува и низ примери ги објаснува прекинатите или дискретните теориски
дистрибуции: биномната и Poisson-овата како и непрекинатите или континуираните
дисатрибуции: студентовата, нормалната како и стандардизираната нормална
дистрибуција.
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Осмата глава е посветена на примерокот и оценувањето на параметрите на
статистичката маса врз осднова на статситиките на примерокот. При тоа, авторот
елаборира за определувањето на големината на примерокот и видовите примероци, како
методи на избор на елементите во примерокот, што се употребуваат во статистичката
теорија и практика.
Во деветата глава авторот дава одговор на прашањето: Што е тестирањето на
статистички хипотези. При тоа се дефинирани претпоставките за примена на
статистичките техники во споредувањето на податоците, како и тестирањето на
хипотезите во три случаеви: преку вредноста на аритметичката средина на статистичката
маса, кога пропорцијата на основната маса е непозната и кога се тестираат разликите меѓу
оценките на два основни множества. Во првиот случај авторот презентира еднонасочен и
двонасочен тест на проверка на статистичката хипотеза. Исто така, во овој дел авторот
презентира статистичка проверка на хипотезите во случај на различноста на вредностите
на аритметичките средини, параметарскиот тест ANOVA, Kruskal Walilis-от тест како и
фридмановиот тест како непараметарски тестови.
Во последната десета глава од трудот, авторот ја елаборира интеракцијата на
појавите изразена преку примената на статистичките методи корелација и регресија. При
тоа тој покрај теориската и математичко - формалната елаборација ги дефинира основните
параметри кои се добиваат со реализацијата на корелационата и регресионата анализа
како носители на информации за интеракцијата на истражуваните појави. Имено, авторот
низ примери ги објаснува: дијаграмот на растурање како графичка презентација на
податоците во корелационата анализа; пирсоновите коефициенти на корелација;
коефициентот на детерминација; параметрите кои произлегуваат од делумната корелација
(бисериските, поинт-бисерсиките и тетрахорниот коефициент на корелација); параметрите
кои произлегуваат од криволиниската корелација како и низа параметарски и
непараметарски тестови кои се користат за оценување на параметрите на регресиониот
модел. Во таа смисла, авторот посебно внимание посветува во објаснувањето на
примената на непараметарските тестови како: Kendall-от коефициент на соглесност,
Kendall-от коефициент на ранг на корелација,  2 – тестот, Fischer-овиот тест на точна
веројатност, тестот на знаците, Wilcoxon-овиот ранг сума тест, Man-Whitnes U-тест. На
крајот од овој дел авторот ни го презентира едноставниот праволиниски регресионен
модел со сите параметри што се добиваат од интеракцијата на појавите и служат како
основа за донесување на валидна одлука.
Оригиналност на трудот
Авторот во конципирањето и изготвувањето на трудот користи релевантна научна
литература од областа на криминологијата, социологијата, статистиката како и трудови од
други општествени науки. Теоретските и практичните сознанија од овие области авторот,
на оригинален и креативен начин и со сопствен изграден концепт, ги користи во
истражувањето на појавите од криминологијата. При тоа, тие истражувања го реализира и
презентира со примена на современи статистички методи и техники со соодветна
софтверска поддршка. Исто така, оргиналноста на трудот се воочува во системскиот
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пристап од аспект на статистичката
криминалистичките истражувања.

квантификација

во

криминолошките

и

Степен на соодветност на текстот со програмата
Трудот „Основи на статистиката на криминалот“ е наменета како учебник за
студентите на Факултетот за безбеднот, по наставниот предмет Основи на статистиката на
креминалот на студиската програма Криминологија. Презентираната содржина во трудот
потполно соодветствува со предметната програма и ќе претсавуваат неопходен материјал
за совладување на знаењата од наставниот предмет Основи на статистиката на
креминалот.
Методичко-дидактички вредности
Теоретските концепти, изнесените ставови, аргументи и други факти се научно
засновани поткрепени со релевантни сознанија добиени и презентирани со обработени
емпириски податоци за појавите кои се предмет на истражувањето. Предметните
содржини во трудот се однесуваат на најзначајните актуелни прашања од областа на
криминолошките и криминалистичките истражувања. Исто така, сознанијата добиени со
примена на различните модалитети на статистичките методи и техники се засноваат на
систематизација, разграниченост, логичка композиција и прегледност и имаат висок
степен на визуелизација со што се потврдуваат методолошко-дидактички вредности што
авторот ги презентира во трудот. Тоа на студентите ќе му овозможи со интерес да ги
проследат и да ги совладаат сите понудени статистички методи и техники за
идентификација, анализа и откривање на законитоста, интеракцијата, динамиката, како и
статистички да оценуваат и заклучуваат за процесите и појавите што се предмет на
криминолошките и криминалистичките истражувања. Авторот тоа го презентира на
академско ниво со едноставен, разбирлив и јасен јазичен израз. Исто така, значајно е
спознавањето на софтверските решенија за обработка на статистичките податоци кои
овозможуваат поголема креативност во истражувањето на емпиријата.
2. МИСЛЕЊЕ И ПРЕДЛОГ
Врз основа на претходните констатации, као рецензент стакнав убедување дека авторот
проф. д-р Цане Т. Мојаноски има одлични познавања на проблематиката од областа на
криминологијата и статистиката, со што креирал успешен труд „Основи на статистиката
на криминалот“, со којшто на оргинален начин ги спои современите научни достигнувања
и практичните искуства, што спрема својата обемност, современост, апликативност,
слободно може да се карактеризира како учебник. Трудот методолошки е коректно
изготвен и има своја неоспорна научна - стручна и педагошко-дидактичка вредност. Ито
така, ги задоволува критериумите и стандардите за учебник. Од тие причини, со
задоволство и предлагам на Деканатската управа на Факултетот за безбедност - Скопје,
трудот да го објави и да го издаде како основен учебник за студиската програма
Криминологија на Факултетот за безбедност – Скопје.
Прилеп, 06.04.2017 година

Рецензент
Проф. д-р Коста Сотироски, с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА
За трудот „Основи на статистиката на криминалот“ од авторoт д-р Цане Т.
Мојаноски, редовен професор на Факултетот за безбедност-Скопје
По предлог на Деканатската управа на Факултетот за безбедност - Скопје,
Ректорската управа на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,, - Битола, на ден 24.02
2017 година донесе Одлука и ме избра за рецензент на трудот: „Основи на статистиката
на криминалот“ од проф. д-р Цане Т. Мојаноски
Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, имам задоволство и чест до
Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје да го поднесам следниов
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ
1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ТРУДОТ
Обем, содржина и структура на делото.
Доставениот ракопис за учебникот „Основи на статистиката на криминалот“ e
комплексен и сеопфатен труд во кој се претставени сите релевантни аспекти на
статистиката во оваа област. Содржината на ракописот е елаборирана на 340 страници и
истата е илустрирана со голем број на: основни и работни табели (75), графички прикази
(26), слики - шеми (11), табеларни компјутерски извештаи (13), статистички табели (13).
Посебна вредност на трудот му дава големиот број на решени примери (87), потоа
прегледот на обемната користена литература (во која се поместени 140 библиографски
единици), списанија и интернет извори (23), како и индексот на автори и индексот на
поими.
Книгата е конципирана во десет глави кои претставуваат заокружени целини каде
се елаборирани основите на статистиката во областа на криминалот. Тие се однесуваат на:
Прва глава - Примена на статистичкиот метод во проучувањето на криминалот
Втора глава - Оценување и обработка на податоците
Трета глава - Објавување на статистичките податоци
Четврта глава - Показатели на структурата и динамиката на појавите на
криминалитет
Петта глава - Средни големини
Шеста глава - Показатели на дисперзијата
Седма глава - Основи на веројатноста и дистрибуција на фреквенцијата
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Осма глава - Примерок
Деветта глава - Тестирање на статистичките хипотези
Десетта глава - Корелација и регресија
Презентираната материја во десетте поглавја на трудот е систематизирана во
логичка и функционална целина. При нејзиното конципирање се користат современи
теоретски сознанија од статистикатата, богатото искуство на авторот во оваа област и
соодветна софтверска поддршка. Секоја глава содржи: преглед, целите кои треба да се
постигнат, вовед, разработка на тематската целина, резиме, прашања за дискусија и
дополнителна литература. Тоа на ракописот му дава атрибут на современо учебно
помагало.
Во првата глава авторот се осврнува на потребата од статистичко проучување на
криминалитетот и најзначајните аспекти на примената на статистичкиот метод во оваа
област. Во таа насока се претставени статистичкиот метод и фазите на статистичко
истражување во криминологијата, потоа поимот, задачите и единиците на набљудување во
статистиката на киминалитетот, како и големината, структурата и начинот за изнаѓање на
темната бројка на криминалитетот. Оваа глава авторот ја заокружува со опсервација на
значењето на статистичката евиденција на круминалитетот и на суштината на
организацијата на статистичката активност. Вака презентираната материја на студентите
ќе им овозможи да ги стекнат потребните знаења за примена на статистичкиот метод во
проучувањето на криминалот.
Втората глава има за цел студентите да се стекнат со знаења и со способности за
оценување на податоците и одстранувањето на грешките, како и нивна обработка и
користење. Во таа насока, авторот во овој дел од трудот ги објаснува типовите варијабли и
нивното вкрстување, изборот на скали и мерки, вклучително и постапката за проверка на
сигурноста на скалата. Од аспект на валидноста на мерната скала, пак, преку примери ги
објаснува номиналната, ординалната, интервалната и скалата на односи, кои се
издвојуваат како најупотребуваните мерни скали во статитстичката практика.
При конципирањето на содржината на третата глава авторот настојува да го
потенцира значењето на презентацијата на податоците и на статистичката анализа. За таа
цел тој ги запознава студентите со елементите на статистичкaта табелa, графичкото
прикажување на податоците, посебно на временските серии, потоа со основите на цртање
на графиконите во Word и Excel, како и со анализата на статистичките серии и методите
за обработка на податоците во статистичките серии.
Поаѓајќи од се поголемото значење на показателите во современата статистичка
анализа во наредните три глави авторот вниманието го фокусира на релевантните
показатели кои се користат при проучувањето на криминалот. Така, во четвртата глава
се претставени показателите за односите на структурата и на динамиката. Освен тоа, се
разработени индексите на динамиката и методот на подвижни средини. Во петтата
глава авторот ги актуелизира прашањата поврзани со средните големини. Притоа преку
теоретска елаборација и низ примери се опсервираат поимот средни вредности и начинот
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на нивното класификување, потоа практичната и аналитичка вредност на аритметичката,
хармониска, геометриската средна големина и примената на позиционите и
фреквенционите средни вредности, како и особините на мерките на централната
тенденција. Во шестата глава, пак, е претставена расправата за показателите на
дисперзијата која има за цел да се стекнат и продлабочат сознанијата за значењето и
придобивките на статистичките постапки во анализата на криминалот. Во овој дел
посебно внимание се посветува на мерките нa дисперзија (нивните видови, начин на
примена и значење), примената на апсолутните и релативните мерки на дисперзијата, како
претпоставка за подобрување на истражувачките преференции во функција на добивање
објективни, вистинити, проверливи и точни резултати; различните модалитети на мерките
на варијабилитет (интервал, квартили, средното аритметичко отстапување, варијансата,
стандардната девијација, коефициентот на варијација, мерките на асиметричноста и
обликот на дистрибуцијата на фреквенции).
Во седмата глава, авторот ги елаборира дистрибуциите на фрекфренции преку
основните категории и правила на веројатноста (основни категории, правила и методи) и
основите на распоредот на веројатноста и дистрибуции на веројатноста. Притоа, преку
примери ги објаснува прекинатите дистрибуции (биномната и Poisson-овата) и
непрекинатите дистрибуции (студентовата, нормалната и стандардизираната нормална
дистрибуција). Освен тоа, овој дел од трудот овозможува проширување на знаењата за
веројатноста кај отворените интервали и за определување на интервалот врз основа на
дадената веројатност.
Во осмата глава опсервацијата е посветена на примерокот и оценувањето на
параметрите на статистичката маса врз основа на статистиките на примерокот. Таа има за
цел да придонесе за унапредување на знаењата за конструирање на примерок и за
определување на неговата големина, потоа како да се разликуваат облиците на примероци,
како и за можностите за оценување врз основа на мострата, како неопходна претпоставка
за успешна анализа на криминалот и другите девијантни поведенија.
Во деветата глава, која се однесува на тестирањето на статистички хипотези,
дискусијата е во функција на продлабочување на сознанијата и знаењата за начините на
кои се обезбедува одговор за сличностите и разликите помеѓу појавите, за статистичките
техники за споредување групи, како и алатките со чија помош може да се донесуваат
релевантни заклучоци. Во таа насока дефинирани се претпоставките за примена на
статистичките техники при сопоставувањето на податоците и тестирањето на хипотезите
во три случаи: Тестирање на хипотезата преку вредноста на аритметичката средина на
основната статистичката маса, при што се презентира еднонасочен и двонасочен тест на
проверка на статистичката хипотеза; Тестирање на хипотезата кога пропорцијата на
основната маса е непозната; Тестирање на значајните разлики помеѓу оценките на два
основни збира. Освен тоа, во овој дел од ракописот претставена е статистичка проверка на
хипотезите во случај на различни вредности на аритметичките средини, преку
параметарскиот тест ANOVA, Kruskal Walilis-от тест и фридмановиот тест, како
непараметарски тестови.
Во последната десета глава од трудот, е претставена примената на статистичките
постапки со кои се утврдува поврзаноста или интензитетот на врски помеѓу појавите,
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посебно на појавите поврзани со криминалот. Во таа насока, авторот преку теоретска и
математичко - формалната елаборација ги објаснува основните параметри кои се добиваат
со корелационата и регресионата анализа, методи кои даваат информации за
интеракцијата на истражуваните појави. Притоа, преку примери се објаснуваат:
пирсоновите коефициенти на корелација; дијаграмот на растурање, како и графичка
презентација на податоците во корелационата анализа; коефициентот на детерминација;
тестирањето на коефициентот на корелација; параметрите кои произлегуваат од делумната
корелација (бисерискиот, поинт-бисерсикиот и тетрахорениот коефициент на корелација);
параметрите кои произлегуваат од криволиниската корелација, како и параметарските и
непараметарските тестови кои се користат за оценување на параметрите на регресиониот
модел. Авторот посебно внимание посветува во објаснувањето на примената на
непараметарските тестови како: Kendall-от коефициент на соглесност, Kendall-от
коефициент на ранг на корелација,  2 – тестот, Fischer-овиот тест на точна веројатност,
тестот на знаците, Wilcoxon-овиот ранг сума тест, Man-Whitnes U-тест. Во овој дел од
трудот се претставени и основите на регресионата анализа и едноставниот праволиниски
регресионен модел, со сите негови параметри врз основа на кои може да се донесе влидна
одлука за проучуваните појави во криминологијата.
Оригиналност на трудот
Ракописот кој е предмет на оваа рецензија според сите белези може да се оцени
како единствен труд од ваков вид во Република Македонија. Неговата оригиналност
произлегува од користената обемна современа литература од повеќе области
(криминологија, статистика, социологија и др.), врз основа на која се презентирани
теоретските сознанија за статистиката во областа на криминологијата. Трудот се одликува
со конзистентен пристап при конципирањето на неговата содржина од аспект на
статистичката квантификација во криминолошките и криминалистичките истражувања.
Оригиналноста на трудот произлегува и од практичните сознанија на авторот во оваа
област, кои на мошне креативен начин ги користи при истражувањето на појавите од
криминологијата. Во тој контекст, не помалку значајна е примената на современи
статистички методи и техники со соодветна софтверска поддршка при презентацијата на
резултатите од неговите истражувања.
Степен на соодветност на текстот со програмата
Трудот „Основи на статистиката на криминалот“ е наменет како учебник по
наставниот предмет Основи на статистиката на креминалот, на студиската програма
Криминологија, за студентите на Прв циклус на студии на Факултетот за безбеднот.
Ракописот е соодветен и одлично усогласен со целите и содржината на предметната
програма, односно во целост соодветствува за додипломските студии по криминологија.
Со својата содржина, начинот на кој е презентирана истата и многубројните примери овој
учебник ќе претсавуваат мошне корисно четиво за студентите при совладувањето на
знаењата од наставниот предмет Основи на статистиката на креминалот.
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Методичко-дидактички вредности
Во трудот се претставени релевантни теоретски аспекти, концепти и научно
засновани аргументи и факти во областа на статистиката на криминалот. Тие се
поткрепени со емпириски сознанија добиени со обработка на податоци за појавите кои се
предмет на истражувањето, а кои се претставени во многубројните примери. Притоа, во
десетте поглавја на ракописот се елаборираат суштинските прашања од областа на
криминолошките и криминалистичките истражувања.
Логичка композиција,
систематизираноста и прегледноста на презентираните сознанијата кои се добиваат со
примената на опсервираните статистички методи и техники, на трудот му дава високи
методолошко-дидактички вредности. Тие се претставени на академско ниво и со примена
на соодветна стручна терминологија, но со едноставен и разбирлив јазичен израз. Тоа на
студентите ќе им овозможи полесно да ги совладаат претставените модалитети на
статистичките методи и техники и истите, соодветно да ги применуваат при анализата и
идентификувањето на законитостите, промените во динамиката и заемната обусловеност,
како и при статистичкото оценување на појавите кои се предмет на криминолошките и
криминалистичките истражувања. Освен тоа, трудот нуди спознавањето и на
софтверските решенија за обработка на статистичките податоци, кои во голема мера ги
олеснуваат статистичките истражувања во областа на криминологијата.
2. МИСЛЕЊЕ И ПРЕДЛОГ
Согласно претходно изнесеното во однос на содржината и структурата на ракописот,
потоа неговата оригиналност и усогласеност со целите и содржината на предметната
програма, како и методичко-дидактичките вредности со убеденост можам да констатирам
дека проф. д-р Цане Т. Мојаноски изработил комплексен и сеопфатен труд насловен како
„Основи на статистиката на криминалот“. Во него доаѓаат до израз солидните
познавања на авторот во областа на криминологијата и статистиката, врз основа на кои тој
мошне умешно ги обединува најновите научни сознанија и искуства. Овој труд според
сите атрибути (обем, содржина, структура, применливост во образовниот процес),
методолошкиот приод при неговата подготовка, научно-стручната и педагошкодидактичката вредност неспорно може да претставува современ учебник во областа на
статистиката на криминалот. Ракописот ги задоволува сите критериуми и стандарди за
негова примена во совладувањето на наставата по предметот Основи на статистиката на
креминалот. Оттаму ми претставува чест и задоволство да и предложам на Деканатската
управа на Факултетот за безбедност - Скопје, да го објави овој труд и да го издаде како
основен учебник за студиската програма Криминологија на Факултетот за безбедност –
Скопје.

Скопје, 17.04.2017 година

Рецензент
Проф.д-р Верица Јанеска, с.р.
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Број: 212-1/17
Датум: 21.03.2017. годинa

Со Одлука на Ректорската управа на Универзитетот „Свети Климент Охридски“-Битола,
бр. 14-238/10-3, од 24.02.2017 година, а во согласност со Предлог-Одлуката на
Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје, бр. 02-2/24 од 15.03.2017
година, одреден сум за еден од рецензентите на учебникот за предметот „Тактика и
техника на обезбедување“, од доцент д-р Татјана Гергинова, предложен за учебник по
предметот „Тактика и техника на обезбедување“ на Факултетот за безбедност-Скопје. Во
согласност со чл. 18 од Правилникот за организирање на издавачка дејност на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, По прегледувањето на предложениот
текст, имам чест да ја доставам следнава:
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1. ОПШТ ДЕЛ
Доставените ракопис под наслов "Тактика и техника на обезбедување", од доцент д-р
Татјана Гергинова има за цел да биде Основен учебник за предметот "Тактики и техники
на безбедноста" Факултетот за безбедност - Скопје, Студиска програма “Безбедност“ и
“Криминалист“. Ракописот покрива содржини од насловениот предмет.
Ракописот е напишан на 206 страници (вклучувајќи ја и литературата)) А4 (1,5 проред).
Содржината е операционализирана во вовед, пет глави и попис на користена литература).
Во пописот на литературата се наведени околу 200 библиографски единици (не се
нумерирани) групирани во општи дела (книги, монографии, статии), прописи на
националното право и на меѓународното право, лексикони, речници и електронски извори
(Интернет сајтови). Ракописот е илустриран со 14 слики и една шема.
Главниот дел од ракописот е операционализиран во пет глави со компатибилна содржина
и тоа: Прва глава - "Приватна безбедност": Втора глава - "Законска основа и дејност –
Приватен сектор за безбедност во земјите членки на Европската унија"; Трета глава –
"Приватната безбедност во Република Македонија"; Четвртата глава - "Техничка заштита"
и петтата глава - "Приватните организации за безбедност во Република Македонија".
Авторот во обработката на содржините користи голем број на домашни и странски
извори, пред се прописи од правен карактер. Затоа, во голем дел од обемот на ракописот
се наведени одредби на прописите и ставови на цитирани автори.
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Ставови на други автори и одредбите од прописи, се наведени во 361 фусноти, авторот
користи за поддршка сопствени размислувања и коментари за предметната проблематика,
и во таа смисла текстот може да се определи како оригинален.
Ракописот е усогласен со содржините на наставниот предмет „Тактика и техника на
обезбедување“.
Авторката, методолошки коректно, секоја глава од ракописот ја операционализира во
неколку компатибилни поглавја, а поглавјата на прашања и на две или три нивоа на
расчленување. Во дидактичка смисла гледано, на почетокот на секоја глава, авторот
коректно ги упатува студентите на цели, знаења и вештини за учење и совладување на
материјата која се обработува во конкретната глава.
2. ПОСЕБЕН ДЕЛ
Насловот на ракописот е во целост усогласен со наставната дисциплина, а покрај воведот
го сочинуваат и неговите компатибилни делови – глави.
Воведот во учебникот е напишан во склад со начинот на пишување на тој вид на дела од
наставен карактер.Најпрво, авторот ја наведува намената и содржината на учебникот а
потоа во потребен обем дава осврт на проблематиката која е обработена во учебникот.
Првата глава, под насловом „Приватна безбедност“, опфаќа околу 25% од текстот (од 1067 страни) и е операционализирана во две поглавја. Забелешки од техничка природа: (1)
над насловот од првата глава стои наслов ПРВ ДЕЛ (10 страна) за кое не е јасно што значи
и зошто тука стои и (2) поглавје од првата глава се означени со 1 и 2, а треба 1.1 и 1.2,
како што е направено при означување на останатите глави и поглавја.
Првото поглавје од првата глава (означено е со 1, а треба 1.1) е насловено исто како и
првата глава – „Приватна безбедност“. Со оглед на содржините кои се обработени во
првото поглавје, ова поглавје би можело да се наслови како – “Основи на приватната
безбедност и приватизацијата“. Првото прашање од првото поглавје носи наслов
„Приватизација на безбедноста и периодот после Студената војна“ и ова поглавје треба да
се преименува во „Приватизација на безбедноста во периодот после Студената војна“.
Второто прашање од првото поглавје е насловено како „Глобализација и концептот на
човечка безбедност“. Тргнувајќи од констатацијата дека глобализацијата е процес на
современиот свет, авторката во најкратки црти го дефинира поимот „глобализација“, а
потоа научно го истражува прашањето за човечка безбедност, со фокусирање на
безбедноста на човекот – индивидуата.
Третото прашање од првото поглавје носи наслов „Воведни размислувања за
приватизација на безбедносните работи“. Во првиот дела авторката изнесува различни
сваќања за приватизација на безбедноста, како во теоријата така и во практиката, од
теориски размислувања до дефиниции.Во вториот дел, авторката дава историски приказ
на развојот на приватизацијата на безбедносните работи и услуги, наведувајќи дека тоа не
е изум на современиот свет, туку датира од древни времиња, па дури и од пред новата ера.
Своите тврдења авторката ги поткрепува со ставови од литературата која ја користи.
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Второто поглавје на првата глава, под наслов „Приватен сектор за безбедност“ е
операционализирано во две прашања, а секое прашање во неколку подпрашања. Во
техничка смисла гледано, означувањето на прашања и подпрашања создава забуна и
потребно е јасно да се уреди во целиот текст.
Првото прашање од второто поглавје, под наслов „Поим, историски развој и
карактеристики“ како што кажува самиот наслов, го разработува поимното определување
(првото подпрашање) и карактеристиките (второто подпрашање) на приватниот сектор за
безбедност. Во најширока смисла гледано, авторката ги прифаќа познатите определувања
на приватниот сектор за безбедност во научната литература како сектор кој дава услуги на
безбедност кои не ги даваат државните органи и организации од една страна а ги опфаќа
приватните компании кои даваат безбедносни услуги од друга страна. Во согласност со
така прифатениот поим на приватен сектор за безбедност, авторката истакнува дека
основни карактеристики на приватниот сектор за безбедност се: мноштво на поддоговори,
како и дека секторот е конкурентен и флексибилен.
Второто прашање на првото поглавје носи наслов “Дефинирање на поимот приватна
безбедност“. Со оглед дека авторката го заклучува воведниот дел на ова прашање со
констатација дека нема прецизна дефиниција за приватната безбедност во научната
литература, предлагам ова прашање да се преформулира во „Теориско определување на
приватната безбедност“ како што налага методологијата на општествените науки.
Након воведот во кој се дадени дефиниции за приватната безбедност, второто прашање е
операционализирано во три подпрашања: (1) Реконструкција на монополот на примена на
сила, (2) Причини и законски можности за приватизација на безбедноста и (3) Субјекти на
приватниот сектор за безбедност и нивните дејности. Авторката го подржува
размислувањето дека после скоро 400 години, принципот на Вестфалските национални
држави полека исчезнува, а на глобален план се повеќе се востановува приватноста на
војната и судирите, со појава на еден нов сектор во сферата за безбедност – приватниот
сектор за безбедност. Ова тврдење понатаму авторката го разработува во второто
подпрашање каде ги анализира причините и законските можности за приватизација на
безбедносните работи, повторувајќи го прашањето поставено од бројни аналитичари –
Што доведе до приватизација на безбедноста? Наведувајќи ги одговорите на бројни
автори на наведеното прашање, авторката се согласува со нивните причини за
приватизација на безбедносните работи, кои во суштина се содржани во outsourcing,
односно во одредување на некои работи за државата, кои се одредуваат и до најмрачните,
односно до оние кои не би добиле поддршка од владата. На крајот од ова прашање (трето
подпрашање), авторката детално ги наведува и ја опишува организацијата на приватната
безбедност, како што се: приватни безбедносни компании; компании за физичко
обезбедување (со своите компоненти); компании за техничко обезбедување; приватни
детективски компании и приватни воени компании. При тоа, авторката детално ги
анализира приватните воени компании, кои некогаш не можело да се замислат, и ги
наведува нивните основни карактеристики и дејности, и ги апострофира најпознатите
(Blackwater - USA, DynCorp International LLC - USA, Military Professional Resources Inc. MPRI-USA, Vinneli Corporation - USA, Armor Group - UK, Control Risks Group - UK, Erinys
International Ltd - UK/South Africa).
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Втората глава, под наслов „Законска основа и дејност – приватен сектор за безбедност во
земјите членки на Европската унија“, опфаќа околу 8% текст (67-84. страни) и е
операционализирана во седум кратки, но суштински, содржински поглавја. Како и во
секоја глава, авторката прво дава дидактичко упатство на студентите за целите, знаењата и
вештините за учење од материјата која во оваа глава се обработува.
Поглавјето на втората глава се заснова на регулативата за Европската унија, поткрепено со
признати извори во научната литература и со бројни примери од практиката. Многу
суштински и компатибилно се разработени значајни прашања за приватниот сектор во
Европската унија, како што се: (1) регулирање на приватниот сектор на регионално ниво,
(2) критериуми за работа на компаниите, сопствениците, членовите и надлежните органи,
(3) обука и идентификација на лица во приватната безбедност, (4) овластувања и
приватната безбедност, (5) употреба на огнено оружје, (6) врска меѓу приватниот сектор за
безбедност и полицијата и (7) контрола и надзор над приватниот сектор за безбедност.
Третата глава, под наслов „Приватна безбедност во Република Македонија“, опфаќа
околу 32% текст (84-151. страна) и како по обем, така и содржински го представува
тежиштето во ракописот. Како тежиштен дел во ракописот, третата глава е
операционализирана во девет поглавја, кои понатаму се расчленуваат или не се
расчленуваат на прашања. Забелешка од техничка природа: потребно е да се усогласи
начинот на обележување на поглавјата и прашањата во поглавјата! Како и претходните
глави, и третата глава започнува со дудактички насочувања за студентите.
Со оглед на карактерот на материјата, во најголем дел, содржините на третата глава се
обработени со користење на Законот за приватно обезбедување во Република Македонија
од 2012 година, како и некои други извори (во помал обем), меѓу кои е и материјалот за
студенти на авторката – Тактика и техника на обезбедување од 2012 година.
Во првото поглавје, под наслов „Регулирање на приватниот сектор за безбедност на
регионално ниво“, авторката поаѓа од констатацијата дека приватната безбедност не е
производ на 21 век само за Република Македонија или Балканот, и истакнува бројни
примери во светот. Понатаму авторката користи податоци од Монографијата „15 години
постоење на Комората на Република Македонија за приватно обезбедување 2000-2015
(2015), и истакнува дека приватната безбедност во Република Македонија е изградена на
уникатен начин во однос на екс-југословенскиот контекст, и авторката широко го
анализира развојот на приватната безбедност и неговите карактеристики во современи
услови. Она што го разликува секторот за приватна безбедност во Република Македонија
од таквите сектори на просторот на бивша Југославија, авторката го превзема од
наведената монографија и го квалифицира како: „...активностите на приватното
обезбедување, уште од самото основање не биле поврзани со било какви криминални
елементи, ниту соекстремниот национализам, ниту тоа било последица на внатрешен
конфликт“ (страна 87). Наведената констатација, импликации, подразбира дека секторите
за приватна безбедност на просторот на бивша Југославија биле поврзани со криминални
елементи и со екстремниот национализам и дека се последица на внатрешните конфликти.
Таквата констатација е „претешка“ за еден учебник и сама по себе би барала додатни
образложувања, кои во ракописот не се наведуваат.
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Второто поглавје на третата глава носи наслов „Законодавна регулатива за приватниот
сектор за безбедност во Република Македонија“. Многу суштински и содржински е
опишан развојот на приватната безбедност, почнувајќи од Законот за обезбедување на
лица и имот од 1999 година, неговите измени и дополнувања во 2007 година, до Законот
за приватно обезбедување во Република Македонија во 2012 година кој е изменет и
дополнет во 2013 година. Понатаму авторката наведува најзначајни подзаконски акти,
правилници, упатства и одлуки).
Третото поглавје од третата глава носи наслов „Одредување на поимот приватна
безбедност“. Поаѓајќи од дефиницијата за приватното обезбедување која е утврдена со
Законот за приватно обезбедување (2012), авторката кратко но суштински ги определува
услугите кои тоа обезбедување ги дава, со тежиште на физичкото обезбедување и
техничкото обезбедување и мониторинг центарот.
Четвртото поглавје, под наслов „Историски развој на обезбедувањето“, е
операционализирано во пет прашања. Технички пропуст е што се појавуваат две прашања
кои се означени со 3.5, односно е прескочена ознаката 3.4.
Прашањата
од
четвртото
поглавје
се
методолошки-сознајно
коректно
операционализирани, од општо преку посебно до поединечно, и многу детално се
разработени под наслов: (1) обезбедување на лица и имот и (2) дефинирање на поимот
обезбедување, (3) услови за извршување на приватно обезбедување, (4) видови на дозвола
за приватно обезбедување и (5) општи услови за физички лица за извршување на приватно
обезбедување. Со оглед на карактерот на материјата која се обработува во ова поглавје и
неговите поедини прашања, авторката тежишно и многу коректно се ослонува на
одредбите на Законот за приватно обезбедување од 2012 година.
Во петтото поглавје на третата глава се дадени информации за Комората на Република
Македонија. Во суштина, ова поглавје е детална разработка на одредбите на два закони,
првенствено Законот за приватно обезбедување од 2012 година и во помал обем –
Кривичниот законик за период 1996-2006 година. Во таа насока, многу детално се дадени
податоци по прашањата: (1) физичко обезбедување (опфаќа и користење на огнено
оружје), (2) техничка заштита, (3) мониторинг – следење и патролно обезбедување, (4)
обезбедување на превоз и пренос на пари и други вредносни пратки, (5) обезбедување на
јавни собири и на други настани и (6) техничко обезбедување.
Седмото поглавје на третата глава е многу кратко и обработува прашања за приватното
обезбедување за сопствени потреби, како и задолжително приватно обезбедување кое
Владата на Република Македонија го пропишува за одредени правни лица, како и нивните
обврски.
Осмото поглавје ги обработува овластувањата на работниците за обезбедување. Во
суштина, ова е давање на осврт на одредбите од Законот за приватна безбедност од 2012
година кои се однесуваат на: видовите на обезбедувања, легитимација на работникот за
обезбедување, постапување по наредба (на овластено лице кое не е наведено во насловот
но е дадено во текстот), почитување на угледот и достоинството на граѓаните при
користење на овластувањата (проверка на идентитет, превенција, забрана за влез и
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неовластено снимање, задржување, преглед на лица, предмети, возила и примена на
средства за принуда) и извештај.
Во посебен дел (без бројни ознаки) е обработено прашањето за работна облека и ознаки на
работникот за обезбедување.
Во третото поглавје на третата глава се обработува тактиката и техниката на обезбедување
и тоа во смисла на неговото поимно и терминолошко определување. Поглавјето треба да
се внесе во некое друго поглавје. Вака ја попречува методолошката структура главапоглавје-прашање.
Четвртата глава е со наслов „Техничка заштита“ и опфаќа околу 13% текст (151-170.
страна), и е операционализирана во четири поглавја, со или без понатамошна
операционализација на прашањата. Според примерот на добра пракса, и оваа глава
започнува со дидактички насочувања за студентите. Потребно е да се примени единствено
словно означување по поглавја и прашања.
Четвртата глава, во суштина е приказ на средствата за техничка заштита утврдени во
„Прирачникот за оспособување и полагање стручен испит за извршување на работите на
обезбедување на лица и имот“ (теориски дел), чиј издавач е Комората во 2011 година. Во
таа смисла, тежишно се обработени следните содржини: (1) средства и објекти на
техничка заштита, (2) алармни системи (алармни системи за противпожарна заштита и
алармни системи за периметарска заштита, (3) затворени видео системи (камери,
дигитални затворени видео системи, системи за контрола на просторот, комуникациски
врски и системи за контрола на објектот и мониторинг центарот) и (4) техничка заштита
на објектот од висок ризик.
Петтата глава, под наслов „Приватни агенции за обезбедување во Република Македонија“,
опфаќа околу 9% текст (171-195. страна). Како и другите глави и оваа глава почнува со
дидактички насочувања за студентите. Оваа глава е технички некоректно уредена, и се
огледа во следното: (1) иако авторката дава информации за неколку приватни агенции за
обезбедување, само содржините за НИКОБ агенцијата се означени со бројот (5.1), додека
останатите (ПИТОН, СОКОЛ и ОСА) не се; (2) ова е единствена глава во која се дадени
илустрации но на технички непримерен начин (изглед, големина, назив на сликите и
шеми...) и (3) големо шаренило во врска со фондот и големината на буквите во текстот.
Во суштина, во оваа глава се опишани напред наведените четири приватни агенции за
обезбедување во Република Македонија, преку основните податоци за нив и
информациите за нивните можности. Текстот на оваа глава дава доста информации кои
треба во учебникот технички коректно да се уредат.
Доставениот ракопис е актуелен од два аспекта. Првиот аспект на актуелност се огледа во
се повеќе присутниот и силен развој на приватното обезбедување во теоријата и
практиката, како и во развојот и ангажирањето на приватните агенции во јавниот живот.
Од друга страна, ракописот е актуелен бидејќи дава огромен фонд на податоци од
актуелни извори на литература.
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Како што е напред наведено, ракописот во голем обем користи извори од научната
литература, пред се прописи (закони) кои во најголем дел се наведени или цитирани. Во
таа смисла, оригиналноста на ракописот се огледа и во изборот на адекватна литература и
во коментарите и ставовите во врска со одредени прашања кои авторката ги обработува.
Ракописот е само во петтата глава обогатен со илустрации (14 слики и една шема).
Меѓутоа ни сликите ни шемата не се дадени на коректен начин, односно потребно е да се
применат некои од признатите стандарди за приказ и обележување на слики и шеми во
делата од типот на учебници.
Освртот на користена литература има неколку аспекти, и тоа: (1) адекватност, актуелност
и обем на користена литература, (2) класификација на користена литература и (3)
коректност во наведувањата и во цитирањето и (4) приказ на литературата во фусноти и во
пописот на крајот на ракописот.
Според обемот, адекватноста и актуелноста, литературата во се ги задоволува потребите
на изработка на основен учебник. Околу 200 извори од литературата се класифицирани во
општиот дел, лексикони и речници, прописи на националното право и меѓународното
право и електронски извори (интернет сајтови). Во таа класификација има и мали
технички грешки. Така на пример, Монографија, “15 години постоење на Комората на
Република Македонија за приватно обезбедување (2000-2015), 2015”, као и Научни скуп
"Дани безбједности" на тему: "Развој система безбједности и заштите корпорација",
Зборникот на трудови на Факултетот за безбедност и заштита – Универзитет Синергија,
Бања Лука и Oxford Advanced Leaners Dictionary, Oxford University Press, 6th Edition, New
York 2000, не припаѓаат во правни прописи, како стои во пописот на користена
литература.
Во наведувањето на авторите и делата е применета голема разноликост.
Потребно е да се применат некои од стандардите кои се користат во Република
Македонија, а како предлог наведувам: Презиме, име на авторот; назив на делото, издавач,
место, година на издавање. Ако делото се прикажува во фусноти, се внесува презиме и
првата буква на името, а се наведува и страницата во делото (ако не е општ осврт, како:
пошироко види во:...). Страните од некое дело од кое се превземени податоци, не се
наведува во пописот на користена литература. При наведување на интернет сајтовите,
потребно е да се стави датумот кога е пристапено кон сајтот.
Терминологијата во ракописот одговара на системот на вредности на подрачјето од кое се
користат изворите на литература. Стилот на пишување е разбирлив и јасен. Евидентно е
да ракописот не е лекториран и потребна е интервенција од јазичен експерт.

ЗАКЛУЧОК
Ракописот „Тактика и техника на обезбедување“, кој го напишала доц. д-р Татјана
Гергинова ги исполнува стандардите за изработка на основен учебник за предметот
„Тактика и техника на обезбедување“.
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На ракописот кој ми е доставен, пред печатење е потребно да се извршат поправки,
во согласност со напред наведените примедби и сугестии, како и лектура.

Белград, 21.03.2017 година

РЕЦЕНЗЕНТ
Редовен професор Божидар Форца, с.р.
Факултет за деловни студии и право
Универзитет „Унион – Никола Тесла“ во Белград
Република Србија
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Со Одлука на Ректорската управа на Универзитетот „Свети Климент Охридски“-Битола,
бр. 14-238/10-3, од 24.02.2017 година, а на предлог на Деканатската управа на Факултетот
за безбедност-Скопје, одреден сум за еден од рецензентите на текстот под наслов
„Тактика и техника на обезбедување“, од доцент д-р Татјана Гергинова, предложен за
учебник по предметот „Тактика и техника на обезбедување“ на Факултетот за безбедностСкопје. По прегледувањето на предложениот текст, имам чест да ја доставам следнава:
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Предложениот текст под наслов „Тактика и техника на обезбедување“ од доцент д-р
Татјана Гергинова, за Основен учебник по предметот „Тактика и техника на
обезбедување“ на Факултетот за безбедност - Скопје, структуриран е во пет дела, (текстот
е во обем од 213 страници, со презентирани 187 библиографски единици – книги, статии,
интернет сајтови, меѓународни правни акти, национални правни и политички акти,
лексикони).
Општ осврт на ракописот:
Ракописот "Тактика и техника на обезбедување" е напишан и во целост усогласен со
наставната програма за научната дисциплина „Тактика и техника на обезбедување“, која се
изучува на Факултетот за безбедност – Скопје, на Студиската програма – Безбедност во VIII
семестар, и за Студиската програма – Криминалистика во VII семестар и истиот е изготвен да
го покрие најголемиот дел од наставните содржини предвидени за овој предмет. Ракописот
содржи пет дела: Првиот дел е со наслов: – Приватна Безбедност; Вториот дел е со наслов:
Законска основа и дејност – Приватен сектор за безбедност во земјите членки на Европската
унија; Третиот дел е со наслов; Приватната безбедност во Република Македонија;
Четвртиот дел е со наслов: Техничка заштита и петтиот дел е со наслов: Приватни агенции
за обезбедување во Република Македонија.
Без сомнение приватната безбедност станува sine qua non во безбедноста најопшто
гледано како на национално ниво, така и на регионално и на глобално ниво. Содржината
на ракописот дава основни знаења од областа на приватна безбедност како и подобро
запознавање и информирање со содржините на приватната безбедност; со структурата и
динамиката во приватниот сектор за безбедност, со неговата феноменологија; запознавање
со правното регулирање на приватниот сектор за безбедност на национално ниво и на
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меѓународно ниво; запознавање со условите за вршење на приватно обезбедување, и со
видовите на дозволи за приватно обезбедување, со овластувањата на работниците за
приватно обезбедување и со значењето и содржината на правилата за поседување и
употреба на огненото оружје, запознавање со елементите на техничкиот систем за
обезбедување и со средствата и уредите за техничка заштита; запознавање со услугите кои
ги даваат приватните агенции за обезбедување во државата и со видовите на обезбедување
кои ги даваат неколку приватнит агенции за обезбедување во Република Македонија (на
пример Никоб, Питон, Сокол и Оса) како приватни агенции за обезбедување во државата; и
овој ракопис укажува на реалната димензија на проблемите и содржините кои досега не
биле во потполност согледани.
Во поглед на компатибилноста на содржината на книгата и Наставната програма на
дисциплината Тактика и техника на обезбедување која се изучува на Факултетот за
безбедност во Скопје, заклучувам дека наставната материја која е предвидена со
Образецот бр. 3 (Прилог 3.: Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии –
ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ) со овој учебник ќе биде во најголема
мера покриена.
Кога станува збор за методичко-дидактичките компоненти на текстот Корпоративна
безбедност, може да се каже дека ова претставува вистински наставен учебник: авторката
на почетокот од секое поглавје ги определува целите на наставната материја, знаења и
вештини кои ќе се стекнат со изучување на наставните содржини. Понатаму, текстот е
изложен од поединечни, преку посебни кон општи категории на безбедносните науки.
Покрај заклучоците кои ги изведува авторката, се остава можност да и самите читатели
изведат свои заклучоци, со простор за конструктивна дискусија. Во таа смисла, текстот ги
задоволува сите методичко-дидактички стандарди на учебник.
Посебен осврт на ракописот:
Насловот на книгата (Тактика и техника на обезбедување) е идентичен со називот на
наставно-научната дисциплина (Тактика и техника на обезбедување) која се изучува на
студиите при Факултетот за безбедност во Скопје.
Ракописот представува квалитетно научно дело од областа на приватната безбедност чие
објавување значително ќе влијае на развојот на оваа научна дисциплина во иднина.
Ракописот е напишан со разбирлив стил и јазик, со одлично познавање на теријата и
практиката од оваа област, што секако оди во прилог на констатацијата дека се работи за
кавалитетно научно дело кое покрај својата намена како основен учебник за студентите на
Факултетот за безбедност – Скопје, ќе најде соодветна примена и на другите
високообразовни институции во Република Македонија.
Во изработката на овој учебник, авторката користела референтни и актуелни домашни и
странски пишани извори на македонски, српски, хрватски и англиски јазик. Во врска со
ова, текстот е оплеменет со 361 фусноти, а пописот на користена литература содржи
научни статии, учебници, монографии и други книги; лексикони и речници; прописи на
националното право; прописи на меѓународното право и 20 интернет извори.
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На крај, покрај литературен македонски јазик, авторката во текстот користи струковна
терминологија на безбедносните науки. Текстот е јасно и постапно изложен, така што
прикажаната материја може да се разбере и да ја свати оној кој нема предзнаења од
областа на безбедноста.

ЗАКЛУЧОК
Може со право да се констатира дека ракописот на доц. д-р Татјана Гергинова претставува
основа за натамошно изучување на теоријата и за развивање на практични знаења за
приватната безбедност не само во Република Македонија, туку и пошироко. Неспорно е
дека авторот одлично ја познава оваа материја, дека има лесен и концизен стил на
пишување и методолошки го води читателот од почеток до крај. Ракописот представува
квалитетно научно дело од областа на приватната безбедност чие објавување значително
ќе влијае на развојот на оваа научна дисциплина во иднина. Ракописот е напишан со
разбирлив стил и јазик, со одлично познавање на теријата и практиката од оваа област,
што секако оди во прилог на констатацијата дека се работи за кавалитетно научно дело
кое покрај својата намена како основен учебник за студентите на Факултетот за
безбедност – Скопје, ќе најде соодветна примена и на другите високообразовни
институции во Република Македонија. Исто така им предлагам и на научните работници,
студентите и на вработените во приватните агенции за обезбедување да се запознаат со
содржините на ова научно дело.

Рецезент:
проф.др Милан Даничић с.р.
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Со Одлука на Ректорската управа на Универзитетот „Свети Климент Охридски“-Битола,
бр. 14-238/10-4, од 24.02.2017 година, а во согласност со Предлог-Одлуката на
Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје, бр. 02-2/25 од 15.03.2017
година, одреден сум за еден од рецензентите на учебникот за предметот „“, од доцент д-р
Татјана Гергинова, предложен за учебник по предметот „Корпоративна безбедност“ на
Факултетот за безбедност-Скопје. Во согласност со чл. 18 од Правилникот за
организирање на издавачка дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,
По прегледувањето на предложениот текст, имам чест да ја доставам следнава:
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1. ОПШТ ДЕЛ
Доставените ракопис под наслов „Корпоративна безбедност“, од доцент д-р Татјана
Гергинова има за цел да биде Основен учебник за предметот „Корпоративна безбедност“,
Факултетот за безбедност - Скопје, Студиска програма “Безбедност“. Ракописот ги
покрива во најголем дел содржините од насловениот предмет.
Ракописот е напишан на 192 страници (вклучувајќи го и пописот на литература) А4 (1,5
проред).
Содржината е операционализирана во вовед, три глави и попис на користена литература).
Во пописот на литературата се наведени околу 200 библиографски единици (не се
нумерирани) групирани во општи дела (книги, монографии, статии), прописи на
националното право и на меѓународното право, лексикони, речници и електронски извори
(Интернет сајтови).
Главниот дел од ракописот е операционализиран во три глави со компатибилна содржина
и тоа: Прва глава - „Современи сваќања на корпорацијата и корпоративната безбедност“:
Втора глава - „Систем за обезбедување на лица, имот и деловно работење на компаниите“;
Трета глава – „Загрозувања на корпоративната безбедност“.
Авторката во обработката на содржините користи голем број на домашни и странски
извори. Затоа, во голем дел од обемот на ракописот се ставовите на наведени (цитирани)
автори или делови од прописи. Ставови на други автори и одредбите од прописи, се
наведени во 259 фусноти, авторката користи за поддршка сопствени размислувања и
коментари за предметната проблематика, и во таа смисла текстот може да се определи
како оригинален.
Ракописот е усогласен со содржините на наставниот предмет „Корпоративна безбедност“.
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Авторката, методолошки коректно, секоја глава од ракописот ја операционализира во
неколку компатибилни поглавја, а поглавјата на прашања и на две или три нивоа на
расчленување. Во дидактичка смисла гледано, на почетокот на секоја глава, авторката
коректно ги упатува студентите на цели, знаења и вештини за учење и совладување на
материјата која се обработува во конкретната глава.
2. ПОСЕБЕН ДЕЛ
Насловот на ракописот е во целост усогласен со наставната дисциплина, а покрај воведот
го сочинуваат и неговите компатибилни делови – глави.
Воведот во учебникот е напишан во склад со начинот на пишување на тој вид на дела од
наставен карактер. Најпрво, авторката ја наведува намената и содржината на учебникот, а
потоа во потребен обем дава осврт на проблематиката која е обработена во учебникот.
Првата глава, под насловом „"Современи сваќања на корпорацијата и корпоративната
безбедност“, опфаќа околу 15% од текстот (од 8-32 страни) и е операционализирана во
седум поглавја. Во суштина, првата глава се однесува на клучните поими, нивно теоретско
определување и прифаќање во практиката, како и меѓусебните односи на тие поими. Во
таа смисла, авторката методолошки коректно ги упатува студентите на целите, знаењата и
научните учења. Теоретски се разработени поимите: „корпоративизам“, „корпоративна
безбедност“, „корпорација“, „корпорациска безбедност“, „приватна безбедност“ и
„интегрална безбедност во корпорациите“. Сознајно коректно, во теоретското
определување на наведените поими, авторката (поглавје 1.1) поаѓа од современите
сваќања за корпоративната безбедност, како своеврсен увод до детерминирањето на
клучните поими. Впечатлив е и многу инспиративниот осврт на авторката на влијанието
на глобализацијата на меѓународните односи на процесот на намалување на моќта на
државата од една страна и зголемувањето на моќта на корпоративизмот и корпорацијата
од друга страна.
Втората глава, под наслов „Систем за обезбедување на лица, имот и деловно работење на
компаниите“, опфаќа околу 50% текст (32-123. страни) и во обем и содржински
представува тежишен дел од ракописот. Во методолошко – логичко структуирање на
содржината во ракописот, оваа глава би требало да биде трета. Имено, во ракописот
третата глава ги разработува содржините за „загрозувања на корпоративната безбедност“.
Затоа, логични се чини дека прво треба да се идентификува – што загрозува безбедноста, а
потоа да се детерминира – кој и како се спротивставува на загрозувањата на безбедноста.
Но оваа забелешка нема критериумско значење.
Втората глава е операционализирана и разработена во девет поглавја, со различно ниво на
општост, содржини и начин на обработка. Општата цел на авторката, како и наводите во
дидактичко упатство за студентите, се да се обработи системот за обезбедување на лица,
имот и деловно работење во компаниите, што представува и наслов на дадената
глава.Критериумска забелешка е дека се истоветни насловот на втората глава (страна 32.)
и поглавјето 2.2 (страна 42.).
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Во првото поглавје на втората глава (33-42.страни), авторката ги обработува основните
поими во системот за приватна безбедност. Тежишно се обработени поимите: безбедност,
корпорациска безбедност, компанија, приватна безбедносна компанија, лица, имот,
физичко обезбедување, техничко обезбедување, безбедносно-заштитна компонента на
обезбедување, заштита на личности, заштита на објекти, систем на приватна безбедност и
процедури. Секако, наведените поими се значајни за обработка на содржините во втората
глава. Наведените поими се во целост превземени од литературата (првенствено од делата
на Милан даничиќ), што авторката во најголем дел коректно го наведува. На поединечни
места (страна 39 и 40), иако постојат знаци на наведување, недостасуваат знаци на извод и
податок од каде е текстот превземен (цитиран).
Во второто поглавје во втората глава, која носи ист наслов како и втората глава, авторката
прво ги определува историските зачетоци на системот за обезбедување на лица, имот и
деловно работење во компаниите во прописите и практиката на поранешна ФНРЈ и СФРЈ,
а потоа наведува примери од тој систем во САД и западните земји, како и во земјите во
опкружувањето околу Република Македонија. По овој историски зафат, авторката
тежишно ги обработува прашањата: (1) физичко обезбедување, (2) техничко обезбедување
и заштита, како и (3) безбедносно-заштитна компонента на системот за обезбедување на
лица, имот и деловно работење во компанијата. Евидентно е сведувањето на системот за
обезбедување на лица, имот и деловно работење во компанијата само на наведените три
елементи, како што е дадено во ова поглавје, и е многу тесен аспект од насловот на
втората глава, која е операционализирана во девет поглавја со многу различно ниво на
општост и содржини.
Третото поглавје во втората глава ги обработува целите на корпоративната безбедност и
вредностите на корпорацијата. Во суштина, ова поглавје го дава односот на наведените
цели и вредности, и треба да носи наслов „Односот на целите на корпоративната
безбедност према вредностите на корпорациите“.
Во четвртото поглавје од втората глава се разработени задачите на корпорациската
безбедност. Поаѓајќи од тврдењето дека оваа проблематика во светот се истражува од
осумдесетите години на минатиот век, авторката разработува широк спектар на работи и
задачи, како што се: административна безбедност, физичка безбедност, безбедност на
имотот и странското партнерство, заштита на лица и заштита на работа, заштита од
пожари, работи во кризна вонредна ситуација, кризен менаџмент, информатичка
безбедност, менаџер за безбедност, безбедност во работите со државните структури,
програма за заштита од криминалитетот и едукација за развој на безбедносната култура.
Петото поглавје во втората глава носи наслов „Принципи на функционирање на
корпорациите“. Авторката вешто го воведува читателот во оваа проблематика,
определувајќи три основни елементи во деловното работење на корпорацијата – поволни
околности, ранливост и зависност. Понатаму, првенствено во врска со кризите и кризните
ситуации, се разработени две групи на принципи на функционирање на корпорациите,
како ги третира странската научна литература. Првата група на принципи е HSEC (Health,
Safety, Environment Management, Community Relations) – здравје, безбедност, управување
со животната средина и соработка со заедницата. Вториот принцип е BCCM, кој го
детерминира деловното работење во корпорацијата во нормални услови, за време на
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кризи, вонредни ситуации и несреќи, како и обезбедување на деловното работење по
завршувањето на кризите и вонредните ситуации. ПОглавјето завршува со дефинирање на
стратегија за излез од кризата, како ги третира модерната светска литература.
Шестото поглавје во втората глава, под наслов „Корпоративно управување“, во
методолошко-сознајна смисла, коректно е поделео во два дела. Во првиот дел е опфатен
општиот аспект на корпоративното управување, од неговата дефиниција, преку функциите
и структурата. Во вториот дел е даден приказ на корпоративното управување во
компаниите во Република Македонија. Авторката поаѓа од тврдење дека за
корпоративното управување со компаниите во Република Македонија се пишува и говори
неколку години наназад, а потоа разработува неколку клучни параметри како што се:
стандардизација, процеси, причини за развој на корпоративното управување, цели и
принципи на корпоративното управување. Единствена примедба за овој дел од текстот е
што како основен извор се користи Wikipedija.
Седмото поглавје во втората глава е насловена како „Профитна ефикасност“ и е
разработено на две страни. Местото на ова поглавје е во некое од другите поглавја, како
едно од многуте прашања.
Осмото поглавје во втората глава е со наслов „Активности на организационите единици за
корпорациска безбедност“, и тежишно ја опфаќа организацијата и функционирањето на
тие единици. Поглавјето е коректно обработено пред се со користење на неколку странски
извори на литература.
Деветото поглавје во втората глава е со наслов „Поимот менаџмент“ и е
операционализирано во две прашања: (1) Безбедносен менаџмент и (2) Менаџмент на
човечки ресурси. Техничка примедба е дека насловот на поглавјето е означен на ист начин
(со големи букви) како и насловите на наведените прашања, што не е случај во текстот
погоре. Основна содржинска примедба во врска со прашањето околу дефинирање на
поимот „менаџмент“ е што авторката се задржува само на една класификација на
функциите на менаџментот, а таа класификација е превземена од изворот Wikipedija. Оваа
забелешка е посебно упатена кон прашањето за „Менаџмент на човечки ресурси“. Јавно се
достапни мноштво извори на литература од признати автори, кои даваат различен пристап
кон бројот и видовите на функции на менаџментот.
Како целина и во целина гледано, покрај наведените вредности, втората глава од
ракописот се карактеризира со поглавја со различна содржина и општост.
Третата глава е со наслов „Загрозувања на безбедноста“, и од напред наведените причини,
би требало да биде втора глава. Оваа глава опфаќа околу 35% текст (123-178. страни).
Главата е операционализирана во четири поглавја, со или без натамошна
операционализација на тие поглавја на прашања. Техничка забелешка е дека некои
поглавја се означени на ист начин како и прашањата во тие поглавја (со големи букви), а
некои различно од поглавјата (со мали букви – болд). Како и во претходните глави, и
третата глава коректно започнува со дидактички упатства за студентите кои се однесуваат
на целите, значењето и вештините на учење.
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Првото поглавје од третата глава е со наслов „Поимот загрозувања на безбедноста“ и е
обработено од два аспекта. Првиот аспект поаѓа од околноста дека нема единствено
поимање на загрозувања на безбедноста, и авторката дава негово определување во
кривично-правна и социолошка смисла и ја превзема дефиницијата која ја дава
професорот Љубомир Стајиќ. Во вториот дел на ова поглавје, а заради поблиско
определување на поимот загрозувања на безбедноста, дефинирани се (превземени од
различни извори) поимите: безбедносна појава, безбедносна околност, безбедносна
ситуација, безбедносен амбиент, ризици на безбедност, облици на загрозувања на
безбедноста – закани, ризици и опасности, криза и ресурси.
Во современата теорија и пракса, кога е во прашање загрозувањето на безбедноста,
типични се два пристапа. Првиот пристап е од теориска природа (автори од Република
Србија), и подразбира извори, облици и носители на загорувања на безбедноста. Вториот
пристап е од прагматична природа и се среќава во бројни стратегии за безбедност во
светот. Во тој пристап кој е усвоен од многу земји, па и во Република Македонија,
загрозувањата на безбедноста се поима преку предизвици, ризици и закани по безбедноста.
Авторката детално го нема земено во предвид наведеното, и во својот осврт на
загрозувања на безбедноста се ослонила само на теорискиот пристап, што не е некоректно,
но не е во потполност. Односно, авторката површно дава осврт на „ризици и опасности“,
наведувајќи ги онака како што ги третира Законот за управување со кризи, донесен во
Република Македонија во 2005 година.
Второт поглавје од третата глава е со наслов „Извори на загрозувања“, и сознајно е
обработено во два дела (прашања). Во првиот дел се наведуваат три основни извори на
загрозувања – општествени, природни и техничко-техолошки, а потоа истите се
класифицираат по разни критериуми. Во вториот дел тежишно се разработуваат
природните опасности и несреќи и техничко-технолошките опасности и несреќи, како
извори на загрозувања. Тој втор дел почнува со ставовите доктрина и теорија на одбрана
и цивилна одбрана (италик во оригинал) како што наведува авторката, но не е јасно која
(чија) доктрина и теорија.
Третото поглавје во третата глава е со наслов „Облици на загрозувања на надворешна и
внатрешна безбедност“. Кога внимателно ќе се прочита краткиот текст на ова поглавје,
евидентно е дека насловот треба да се преименува во „Надворешни и внатрешни облици
на загрозувања на безбедност“. Авторката само таксативно ги набројува надворешните и
внатрешните облици на загрозувања на безбедноста, класифицирајќи ги на вооружени и
невооружени.
Четвртото и тежишно поглавје од третата глава носи наслов „Облици на загрозувања на
лица, имот и деловно работење“. Поглавјето е операционализирано и обработено во пет
прашања: (1) идентификација на облиците на загрозувања, (2) носители на загрозувања,
(3) надворешни и комбинирани носители на загрозувања, (4) проценка на ризик и
проценка на безбедноста на деловното работење во корпорациите и (5) улогата на
менаџерот за безбедност во управување со ризици. Забелешка од техничка природа е што
четвртото поглавје е означено како и неговите прашања (со големи букви). Забелешка од
методолошка-сознајна природа е дека ова поглавје не е коректно операционализирано,
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односно од насловите на поглавјата не можат да се определат содржините кои се дадени
во наведените прашања по кои е поглавјето обработено. Имено, (1) облиците на
загрозувања на безбедноста се во исто ниво на општост со изворите и носителите на
загрозувања, (2) надворешните и комбинирани носители на загрозувања не се сврстуваат
под облици на загрозувања од една страна и не можат да бидат рамни со носителите на
загрозувања, бидејќи се нивен составен дел од друга страна, (3) проценката на ризик и
улогата на менаџерот за безбедност не можат да бидат дел од содржината на облиците на
загрозувања, туку се дел од безбедносниот или кризниот менаџмент.
Доставениот ракопис е актуелен од два аспекта. Првиот аспект на актуелност се огледа во
се повеќе присутниот корпоративизам и корпоративната безбедност во јавниот живот. Од
друга страна, ракописот е актуелен бидејќи се дадени актуелни извори на литература, кои
се поткрепени со ставови на авторката.
Како што е напред наведено, ракописот во голем обем користи извори од научната
литература, кои во најголем дел се наведени или цитирани. Во таа смисла, оригиналноста
на ракописот се огледа и во изборот на адекватна литература и во коментарите и ставовите
во врска со одредени прашања кои авторката ги обработува.
Во доставениот ракпопис нема илустрации, што не мора да биде недостаток за еден ваков
тежиштен теориски ракопис. Меѓутоа, постои простор одредени ставови да се
илустрираат со шеми, особено ако се земе во предвид дека тоа е присутно и во делата кои
авторката ги користи во својот ракопис.
Освртот на користена литература има неколку аспекти, и тоа: (1) адекватност, актуелност
и обем на користена литература, (2) класификација на користена литература и (3)
коректност во наведувањата и во цитирањето и (4) приказ на литературата во фусноти и во
пописот на крајот на ракописот.
Според обемот, адекватноста и актуелноста, литературата во се ги задоволува потребите
на изработка на основен учебник. Околу 200 извори од литературата се класифицирани во
општиот дел, лексикони и речници, прописи на националното право и меѓународното
право и електронски извори (интернет сајтови). Во таа класификација има и мали
технички грешки. Така на пример, Зборникот на трудови на Факултетот за безбедност и
заштита – Универзитет Синергија, Бања Лука и Oxford Advanced Leaners Dictionary,
Oxford University Press, 6th Edition, New York 2000, не припаѓаат во правни прописи, како
стои во пописот на користена литература. Исто така Wikipedija не може да се смета за
коректен и поуздан извор на литература.
Во наведувањето на авторите и делата е применета голема разноликост.
Потребно е да се применат некои од стандардите кои се користат во Република
Македонија, а како предлог наведувам: Презиме, име на авторот; назив на делото, издавач,
место, година на издавање. Ако делото се прикажува во фусноти, се внесува презиме и
првата буква на името, а се наведува и страницата во делото (ако не е општ осврт, како:
пошироко види во:...). Страните од некое дело од кое се превземени податоци, не се
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наведуваат во пописот на користена литература. При наведување на интернет сајтовите,
потребно е да се стави датумот кога е пристапено кон сајтот.
Терминологијата во ракописот одговара на системот на вредности на подрачјето од кое се
користат изворите на литература. Стилот на пишување е разбирлив и јасен. Евидентно е
да ракописот не е лекториран и потребна е интервенција од јазичен експерт.
ЗАКЛУЧОК
Ракописот „Корпоративна безбедност“, кој го напишала доц. д-р Татјана Гергинова
ги исполнува стандардите за изработка на основен учебник за предметот
„Корпоративна безбедност“.
На ракописот кој ми е доставен, пред печатење е потребно да се извршат поправки,
во согласност со напред наведените примедби и сугестии, како и лектура.

Белград, 21.03.2017 година

РЕЦЕНЗЕНТ
Редовен професор Божидар Форца, с.р.
Факултет за деловни студии и право
Универзитет „Унион – Никола Тесла“ во Белград
Република Србија
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Со Одлука на Ректорската управа на Универзитетот „Свети Климент Охридски“-Битола,
бр. 14-238/10-4 од 24.02.2017 година, а на предлог на Деканатската управа на Факултетот
за безбедност-Скопје, одреден сум за еден од рецензентите на текстот под наслов
„Корпоративна безбедност“, од доцент д-р Татјана Гергинова, предложен за учебник по
предметот „Корпоративна безбедност“ на Факултетот за безбедност-Скопје. По
прегледувањето на предложениот текст, имам чест да ја доставам следнава:
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Предложениот текст под наслов „Корпоративна безбедност“ од доцент д-р Татјана
Гергинова, за учебник по предметот „Корпоративна безбедност“ на Факултетот за
безбедност-Скопје, структуриран е во три дела, (текстот е во обем од 192 страници, со
презентирани 212 библиографски единици – книги, статии, интернет сајтови, меѓународни
правни акти, национални правни и политички акти, лексикони).

Општ осврт на ракописот:
Учебникот „Корпоративна безбедност“ е напишан и во целост усогласен со наставната
програма за научната дисциплина „Корпоративна безбедност“, која се изучува на Факултетот
за безбедност – Скопје, на Студиската програма – Безбедност во VII семестар, и истиот е
изготвен да го покрие најголемиот дел од наставните содржини предвидени за овој предмет.
Учебникот содржи три глави. Глава 1 е со наслов "Современи сваќања на корпорацијата и
корпоративна безбедност" и тука се опфатени следните содржини: Современи сваќања на
корпоративната безбедност; Корпоративизам и корпоративна безбедност; Поимот
Корпорација; Односот на корпорациската безбедност и приватната безбедност;
Определување на поимите корпоративна безбедност и корпорациска безбедност;
Содржина и основни карактеристики на корпорациската безбедност; Интегрална
безбедност во корпорациите;
Глава 2 е со наслов "Систем за обезбедување на лица, имот и деловно работење на
компаниите" и тука се опфатени следните содржини: Основни поими во системот за
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приватна безбедност; Системот за обезбедување на лица, имот и деловното работење на
компаниите; Цели и вредности на корпоративната безбедност; Задачи на корпоративната
безбедност; Корпорациска општествена одговорност; Принципи на функционирање на
корпорациите; Корпорациско управување; Профитна ефикасност; Активности на
организациските единици за корпорациска безбедност; Поимот менаџмент; Поимот
Безбедносен менаџмент; Менаџмент на човечки ресурси.
Глава 3 е со наслов "Загрозувања на корпоративната безбедност" и тука се опфатени
следните содржини: Поимот загрозувања на безбедноста; Извори на загрозувања; Природни
опасности и несреќи и Техничко-технолошки опасности и несреќи; Облици на загрозувања
на надворешната и внатрешната безбедност во компаниите; Облици на загрозувања на лица,
имот и деловно работење; Идентификација на облиците на загрозувања; Носители на
загрозувања; Проценка на ризик и процена на безбедноста на работењето во корпорацијата;
Улогата на менаџерот за безбедност во управување со ризици.
Без сомнение корпоративната безбедност станува sine qua non во современите корпорации
и тоа како во корпорациите на национално ниво, така и на регионално и на глобално ниво.
Содржината на ракописот се огледа во напорите на авторот да укаже како на теорискиот
аспект на корпоративната безбедност од една страна, така и на нејзината практична
примена во современото деловно работење на корпорациите во глобални услови од друга
страна почитувајќи ги при тоа теориските, психолошките и стручните стандарди.
Традиционалната корпоративна безбедност која се остварува преку физичка заштита на
ствари, имотот на корпорацијата и вработените, денес е заменета со современа
корпоративна безбедност која се фокусира на информационите системи како основа за
корпоративната безбедност.
Во поглед на компатибилноста на содржината на книгата и Наставната програма на
дисциплината Корпоративна безбедност која се изучува на Факултетот за безбедност во
Скопје, заклучувам дека наставната материја која е предвидена со Образецот бр. 3
(Прилог 3.: Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии – КОРПОРАТИВНА
БЕЗБЕДНОСТ) со овој учебник ќе биде во најголема мера покриена.
Кога станува збор за методичко-дидактичките компоненти на текстот Корпоративна
безбедност, може да се каже дека ова претставува вистински наставен учебник: авторката
на почетокот од секое поглавје ги определува целите на наставната материја, знаења и
вештини кои ќе се стекнат со изучување на наставните содржини. Понатаму, текстот е
изложен од поединечни, преку посебни кон општи категории на безбедносните науки.
Покрај заклучоците кои ги изведува авторката, се остава можност да и самите читатели
изведат свои заклучоци, со простор за конструктивна дискусија. Во таа смисла, текстот ги
задоволува сите методичко-дидактички стандарди на учебник.
Посебен осврт на ракописот:
Насловот на книгата (Корпоративна безбедност) е идентичен со називот на наставнонаучната дисциплина (Корпоративна безбедност) која се изучува на студиите при
Факултетот за безбедност во Скопје. И насловите на делови од книгата, како и поедини

66
теми кои во рамките на нив се обработуваат, се компатибилни со областите и темите кои
се предвидени со наставната програма за Корпоративна безбедност.
Текстот на учебник, кој го изработила доц. д-р Татјана Гергинова, го покажува
моменталниот пресек на состојби и актуелни достигнувања на корпоративната безбедност,
а во поедини делови има и прогнозирачка – предвидувачка димензија. Меѓутоа, ова не ја
ослободува авторката од обврската, да продолжи со следење на стварноста на
корпоративната безбедност, и да ја внесе во наредното издание на учебникот.
Иако, е готово неможно да се биде апсолутно оригинален во теориската обработка и
обработка во форма на учебник на проблематиката врзана за корпоративна безбедност,
авторката доц. д-р Татјана Гергинова ги почитувала сите професионални и етички аспекти
на туѓа интелектуална сопственост, коректно цитирајќи ги и почитувајќи ги теориските
достигнувања на другите автори кои претходно се занимавале со прашањата на
корпоративна безбедност.
ЗАКЛУЧОК
Може со право да се констатира дека Ракописот "Корпоративна безбедност" на авторката
доц. д-р Татјана Гергинова претставува сериозна систематизација на постоечки научни
знаења од областа на корпоративната безбедност и основа за натамошно изучување на
теоријата и за развивање на пракса за корпоративна безбедност не само во Република
Македонија, туку и пошироко. Неспорно е дека авторот одлично ја познава оваа материја,
дека има лесен и концизен стил на пишување и методолошки го води читателот од
почеток до крај.
Затоа со посебно задоволство му предлагам на издавачот – Факултетот за безбедност во
Скопје да се објави наведениот ракопис како основен учебник во наставниот процес на
студиите при Факултетот за безбедност во Скопје. Исто така им предлагам и на научните
работници, студентите и на вработените во современите корпорации да се запознаат со
содржините на ова научно дело.

Рецезент:
проф.д-р Милан Даничић, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТА СТВАРНО ПРАВО НА ПРАВНИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО КИЧЕВО

Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, при Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ во Битола, на својата седница одржана на ден 27.02.2017 год. со
Одлука бр. 02-119/4 од 02.03.2017, а врз основа на член 64 став 3 алинеја 7, член 131,
член 132 и член 125 од Законот за високото образование (“ Службен весник на РМ” бр.
35/2008,103/2008. 26/2009. 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013.
24/2013, 41/2014, 116/2014, 130/2014, 10/2015 и 20/2015), член 223 став 1 од Статутот на
Универзитетот ,, Св. Климент Охридски” – Битола и член 43, член 44 и член 45 од
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно – научни, наставни,
наставно – стручни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски” –
Битола, а во врска со распишаниот конкурс од страна на Правниот факултет – Кичево за
избор на еден наставник во сите наставно-научни звања од областа Стварно право (50835)
објавен на 25.01.2017 во дневните весници ,,Нова Македонија” и ,,Лајм” формира
рецензентска комисија во состав:
1. Д-р Саша Дукоски, вонреден професор на Правниот факултет- Кичево при
УКЛО Битола, претседател
2. Д-р Ристо Речкоски, редовен професор на Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид при УКЛО Битола, член и
3. Д-р Светлана Вељаноска, доцент на Правниот факултет- Кичево при УКЛО
Битола, член
Согласно член 132 став 5 и 6 од Законот за високото образование (Сл. Весник на
Р. Македонија, бр. 35 од 14.03.2008 година) и член 47, член 48, член 49 и член 50 од
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно – научни,
наставни, наставно – стручни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент
Охридски” – Битола и 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
научната област Стварно право, објавен на 25.01.2017 во дневните весници ,,Нова
Македонија” и ,,Лајм” се пријави еден кандидат и тоа:
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1. Д-р Лазе Јаќимоски - асистент на Правниот факултет Кичево
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола.

при

Д-р Лазе Јаќимоски
Д-р Лазе Јаќимоски е роден во Кичево на 13.04.1984 год. Средно гимназиско
образование завршил во ОСУ ,,Мирко Милески” – Кичево. Високо образование завршил
на Југозападниот Универзитет ,,Неофит Рилски” – Благоевград , Р. Бугарија во 2009 год.
со полагањето на трите државни испити и тоа: од областа на Граѓанско правните науки
како и Кривично правните и Административно правните науки, успешно ги завршил
студиите со просек 8.00 и се стекнува со диплома за високо образование за образовно
квалификациски степен Магистер по специјалноста Право. Ваквата диплома со решение
на Министерството за образование на Р. Македонија му се признава како документ за
завршен втор циклус на студии и стекнат научен степен магистар по правни науки.
Со ваквото образование бил ангажиран на Правниот факултет во Кичево и тоа во летниот
семестар на академската 2009/2010 год. како демонстратор по предметот Наследно Право,
а потоа и во зимскиот семестар на академската 2010/2011 год. како демонстратор по
предметот Облигационо Право, а наредната академска година е ангажиран како помлад
асистент на Правниот факултет Кичево каде што работи и денес како асистент и одржува
вежби по предметите од областа на Граѓанското право како што се Наследно право,
Облигационо право, Семејно право, Стварно право и Римско право.
По запишувањето на третиот степен на образование т.е Докторски студии од областа на
Граѓанското право и со одбрана на неговата докторска дисертација на тема
,,
Ревиндакциона тужба за заштита на правото на сопственост – компаративно
Р.
Македонија, Р. Бугарија и Украина,, во Април 2015 год. се стекнува со диплома доктор
по право и за истата стекната диплома добива решение за нострификација од
Министерството за образование на Р. Македонија.
Според резултатите од студентската анкета за квалитетот на наставата на Правниот
факултет Кичево (со дисперзирани студии во Битола и Струга), Д-р Лазе Јаќимоски има
позитивна оцена од анкетата спроведена за академската 2015/16 год. и тоа средна оцена
4,49 (од максимум 5).
Кандитатот има објавено повеќе научни трудови како автор и коавтор во меѓународни
научни списанија кои во прилог ги има доставено и учествувано на неколку меѓународни
конференции.
Список на дел од објавените научни и стручни трудови (автор, коавтор):
1.

Laze Jakimoski M.Sc., Liljana Jonoski MSc. “ PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS AND
OTHER REAL RIGHTS IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF THE REPUBLIC OF
MACEDONIA WITH SPECIAL EMPHASIS ON OWNERSHIP LAWSUIT FOR RETURN OF
THE ITEM AND LAWSUIT THE PRESUMED OWNER” – “ЗАШТИТА НА ПРАВАТО НА
СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИТЕ СТВАРНИ ПРАВА ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОНИТЕ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА СОПСТВЕНИЧКАТА ТУЖБА ЗА
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ПОВРАТ НА СТВАРТА И ТУЖБАТА НА ПРЕТПОСТАВЕНИОТ СОПСТВЕНИК”
KNOWLEDGE International Journal Scientific and Applicative papers V9 ISSN 1857-92 - INSTITUTE
OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SKOPJE, MACEDONIA

2.

Laze Jakimoski M.Sc. “Виндикационно-правовая защита прав собственности в современной
научной разработке: сущностная характеристика”- “Vindication legal protection of property
rights in the modern scientific development: the essential characteristic” - матеріали міжнародної
науково-практичної конференції “Управління бізнесом в глобальної нестабільності”- м. Київ МАУП
26 березня 2015 р. Випуск 13 – ББК 63.3(4УКР) я43+67.9(УКР)301 я43 - Proceedings of the
International Scientific Conference “Business management in global instability”

3.

Laze Jakimoski MSc. Gjorgji Petreski MSc. Goce Veleski MSc. “CALCULATING NECESSARY
PART, RETURN OF GIFTS AND CALCULATION OF INCOME TAX THE OF LEGACY AND
GIFT” “ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НУЖНИОТ ДЕЛ, ВРАЌАЊЕ НА ПОДАРОЦИТЕ И
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК” International Journal Scientific
and Applicative papers V11/2 ISSN 1857-92 INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT
SKOPJE, MACEDONIA

4.

Laze
Jakimoski
M.Sc.
, “PUBLIC
INTEREST,
SOCIAL
VALUES
AND
THE
GOVERNMENT”. International scientific conference (3 ; 2014) pp. 860-890. ISBN 978-608-4729-03-7
„CONTEMPORARY MANAGEMENT CHALLENGES AND THE ORGANIZATIONAL SCIENCES“
subject focus: „STRATEGICALLY FOCUSED ORGANIZATION AND SUSTAINABLE ENTERPRISE
COMPETITIVENESS“ - BAS INSTITUTE OF MANAGEMENT, BITOLA BUSINESS ACADEMY
SMILEVSKI – BAS, SKOPJE BELGRADE BUSINESS SCHOOL, BELGRADE, SERBIA

5.

Laze Jakimoski M.Sc ,, Free Movement of Labor Force in the European Union” International
Journal
of
Advances
in
Management
and
Economics
Available online at

www.managementjournal.info ISSN: 2278-3369 Sep.-Oct. 2016 | Vol.5| Issue 5|
6.

Liljana Jonoski MSc. ,Gjorgji Petreski MSc. , Laze Jakimoski MSc. “CORPORATE
GOVERNANCE - CHALLENGE FOR THE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF
MACEDONIA” KNOWLEDGE : international journal. #Vol. #4, Scientific and applicative papers (4;
2014) pp. 642-645. ISBN 978-608-65653-8-1 INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT
SKOPJE, MACEDONIA- (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies, International
Vol. 3, No.2, 2015. ISSN: 2334-7449

7.

Gjorgji Petreski MSc., Laze Jakimoski MSc. “Провизии при трансакции со платежни
картички”. YEARBOOK FACULTY OF LAW (4; 2014) ISSN 1857-8713 GOCE DELCEV
UNIVERSITY – STIP FACULTY OF LAW

8.

Liljana Jonoski MSc., Laze Jakimoski MSc. “ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА
КОЈА ШТО ГО ТРЕТИРА КОРПОРАТИВНИОТ КРИМИНАЛ”- “CHALLENGES IN LAW
REGULATIVE WHICH TREATS CORPORATIVE CRIMINAL”- Меѓународна научна
конференција “ ОХРИДСКА ПРАВНА ШКОЛА” Новите предизвици во уредувањето на
правните односи во духот на Европските вредности. Association for Legal-Economic Research
and Education JURIDICA 14-17 May Ohrid 2015

9.

Liljana Jonoski MSc., Laze Jakimoski MSc. “УЛОГАТА НА НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР
ВО КРЕИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ДРЖАВАТА “четврт
симпозиум МЕНАЏМЕНТОТ И СОВРЕМЕНИТЕ ПРАКТИКИ со предметен фокус
УЛОГАТА НА ОБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ ВО СОЗДАВАЊЕ НА ОДРЖЛИВА
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ВРАБОТЛИВОСТ- БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ – БАС, СКОПЈЕ - БАС
ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ, БИТОЛА
10. Gjorgji Petreski MSc. Laze Jakimoski MSc. “TAX EVASION AS CHRONICAL PROBLEM OF
НА

CONTEMPORARY ECONOMIES”- “ДАНОЧНАТА ЕВАЗИЈА КАКО ХРОНОЧЕН ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕНИТЕ ЕКОНОМИИ” International Journal Scientific Papers Vol. 13.3 ISSN 1857-92

Кандидатот одлично ги говори и се користи со Англискиот, Бугарскиот и Српскиот јазик.
Исто така добро ги владее и компјутерските вештини.
Познавање на јазик, од 1 до 5 (5 – одлично, 1 – основно)
Јазик
Читање
Зборување
англиски
5
5
српски
5
5
бугарски
5
5

Пишување
5
5
5

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
По деталниот преглед на конкурсната документација на кандидатот Д-р Лазе Јаќимоски,
по исцрпната проверка на фактите и анализирање на деталите за неговата
наставна, научна, но и општествена дејност што ја реализирал во периодот од кога е
ангажиран на Правниот Факултет Кичево, ние, долупотпишаните членови на
рецензенската комисија, со задоволство му предлагаме на Наставно –научниот совет на
Правен Факултет Кичево при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –Битола, да го
избере Д-р Лазе Јаќимоски во звањето наставник - доцент во научната област Стварно
право

Рецензентска комисија
1. Д-р Саша Дуковски, претседател,с.р.

2. Д-р Светлана Вељановска, член,с.р.
3. Д-р Ристо Речковски , член,с.р.
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Р Е Ф Е Р А Т
ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ НАУЧЕН СОВЕТНИК ВО ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА
СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА ВО ПРИЛЕП
Врз основа на Конкурсот објавен од Институтот во весникот„Дневник“ бр.6332 од
05. април 2017 год., Советот на Институтот за старословенска култура од Прилеп на
седницата одржана на 19.04.2017 година, со одлука бр. 02-137/3 нè избра за рецензенти за
изготвување и поднесување писмен реферат по пријавата на д-р Владимир Караџоски бр.
04-122/1 од 07.04.2017 година за избор во научно звање - научен советник.
По разгледувањето на пријавата и поднесоците со кои кандидатот д-р Владимир
Караџоски конкурира, согласно Законот за научноистражувачка дејност на Р. Македонија
(„Сл. Весник на Р.М.“ бр. 46/2008), и Статутот на Институтот за старословенска култура
во Прилеп, Рецензентската комисија во состав:

1. Проф. д-р Танас Вражиновски, научен советник
2. Проф. д-р Весна Петреска, научен советник
3. Проф. д-р Јорде Јаќимовски, редовен професор
Има чест на Советот на Институтот да му го поднесе следниот

И З В Е Ш Т А Ј

I.Основни биографски податоци
Кандидатот д-р Владимир Караџоски е роден во 1958 година во Прилеп. Основно
образование и гимназија завршил во Прилеп. Во 1984 година дипломирал на Филозофскоисторискиот факултет, на наставно научната студиска група за Историја на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“, во Скопје. Во 1987 година стапил на работа во Институтот за
старословенска култура во Прилеп како документатор. Во 1990 година бил избран во
звање стручен соработник, а во 1992 во звање помлад асистент. Во 1994 година се
запишал на постдипломски студии во Институтот за социолошки и политичко - правни
истражувања во Скопје, на групата социологија, каде на 15.07.1999 година магистрирал на
темата: Влијанието на традицијата врз социо - културниот живот на населението во
руралната средина (студија на случај Прилепско)“. Во текот на 2000 година бил избран во
звањето асистент - истражувач, а во 2004 година реизбран во истото.
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На 26.04.2005 година кандидатот м-р Владимир Караџоски, во Институтот за
социолошки и политичко - правни истражувања во Скопје ја одбрани својата докторска
дисертација на тема: Аграрната магија и нејзиното влијание врз традиционалната култура
на селското население во Македонија, под менторство на Проф. д-р Јорде Јаќимовски, со
што се стекна со титулата доктор по социлошки науки. Во 2006 година е избран во научно
звање - научен соработник, во 2009 година во научното звање - виш научен соработник, а
на 25.07.2012 избран е во звање научен советник.
Член е на Етнолошкото друштво на Македонија, Друштвото на историчарите на
Македонија, како и на Друштвото за наука и уметност од Прилеп.

II. Научно – истражувачка дејност

Од почетокот на своето вработување во ИСК во Прилеп во 1987 година па сé до
денес - 2017 година, д-р Владимир Караџоски бил вклучен во работата на следните
научно-истражувачки проекти:
1.Карактеристики и специфичности на културата на Македонските Словени од
доселувањето до крајот на XIV век во светлината на археолошката документација,
2.Етногенезата на Јужните Словени со посебен акцент на етногенезата на
македонскиот народ.
Тој исто така бил вклучен и во изведувањето на археолошко-конзерваторските
работи на локалитетот „Маркови Кули“.
Во периодот од 1992 па до 2006 година е ангажиран во работата на научно
истражувачките проекти под раководство на д-р Танас Вражиновски, научен советник во
Институтот, и тоа: Народна митологија на Македонците. Во рамките на овој проект
извршувал повеќе дејности, меѓу кои:
- Ексцерпција на верувањата и другите податоци за митските суштества во
објавените зборници со македонско народно творештво од XIX и од XX век,
- Теренски истражувања во повеќе региони на Македонија, каде што регистрирал
богат теренски материјал за верувања во митски суштества,
- Дешифрирање и обработка на голем дел од собраниот теренски материјал,
- Учествувал во подготовката на монографскиот труд, „Народна демонологија на
Македонците“, како соработник.
Во периодот од 1995 до 1998 година бил вклучен во работата на вториот дел од
горенаведениот проект. Во реализирањето на поставените задачи во овој дел од проектот,
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д-р Владимир Караџоски учествувал во изведувањето на сите теренски истражувања, а
голем дел од богатиот собран теренски материјал го дешифрирал. Покрај тоа учествувал и
во подготовката на монографскиот труд „Народна митологија на Македонците“ како
соработник.
Од 1998 година па сé до 2000 година тој е член на тимот кој работел на научно
истражувачкиот проект: Речник на митови и на народната култура на Македонците, каде
со успех ги извршувал сите задолженија кои ги добил од страна на својот раководител д-р
Танас Вражиновски. За неговите потреби изработил околу 80 одредници кои беа составен
дел на трудот кој излезе под истиот наслов.
Од 2001 до 2004 година д-р Владимир Караџоски партиципирал во работата на
новиот научно - истражувачки проект: Јозеф Обрембски - еден од најистакнатите
странски истражувачи на народната култура на Македонците. За негова реализација тој
работел врз :
- теренски истражувања,
- дешифрирање,
- обработката и
- подготовката на фолклорните и етнографските материјали од Порече, собрани од
Јозеф Обрембски при неговиот престој на овој терен во текот на 1932-33 година.
Собраните материјали кои ги имал на располагање и кои биле предмет на опсервација, се
однесуваат на народните обичаи: свадбениот обреден комплекс, посмртниот обреден
комплекс, гатањата, календарската обредност, стопанските дејности, природните
непогоди, народните верувања за демонски суштества, магии, магиски противдејства,
забрани, исхрана, соништа, за болестите, за родството, како и за народните песни и
приказни. Како резултат на работата од самиот проект произлезе книгата под наслов:
Фолклорните и етнографски материјали од Порече, од Јозеф Обрембски а во редакција на
д-р Танас Вражиновски.
Покрај работењето на овие проекти од 2004 година д-р Владимир Караџоски е
ангажиран и во работата на проектот: Улогата на мажот и жената во христијанската и
муслиманската народна традиција во Македонија, под раководство на д-р Соња
Јовановска-Ризоска, научен соработник во Институтот за старословенска култура-Прилеп.
Во периодот од 2004 до 2006 година кандидатот е член на тимот кој работеше на
проектот: Пеколот и рајот во македонската и албанската народна култура.
За реализација на погорниот научно-истражувачки проект организирал и
учествувал во изведувањето на поголем број теренски истражувања на народните
верувања и фолклорот кај Македонците и Албанците во Западна, Југозападна и Северна
Македонија. Активно учествувал во дешифрирањето на поголемиот дел од снимениот
аудио материјал, како и во ексцерпцијата на податоци од соодветната литература потребна
за обработка на овој проект, тоа значи на припадници на две различни религии, во кои се
опфатени разликите и сличностите. Од 2005 година до завршувањето со работа на овој
научно-истражувачки проект д-р Владимир Караџоски е негов раководител.
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2.1. Раководител на научно – истражувачки проекти
Кандидатот д-р Владимир Караџоски е раководител на научно-истражувачкиот
проект: НАРОДНАТА МЕДИЦИНА КАЈ МАКЕДОНЦИТЕ (традиција и современост), кој
се реализира во периодот од 2009 - 2017 година. Овој проект има за цел да ги истражи,
евидентира, проучи, анализира, и претстави народните обичаи, верувања и
традиционалните дејства поврзани со народната медицина, а кои и денес егзистираат не
само во селските, туку и во некои развиени урбани македонски средини. Направени се
обемни теренски истражувања на територијата на Р. Македонија, а снимениот материјал
комплетно го дешифрирал.
2.2. Учесник во меѓународни научно-истражувачки проекти
Во 2012 и 2013 година година кандидатот е вклучен во работата на меѓународниот
проект: 80 години истражувања на Јозеф Обрембски во Порече. Раководител на овој
проект е д-р Каролина Бјеленин - Лесновска од Институтот за етнологија и културна
антропологија од универзитетот во Варшава, Р Полска. Истражувањата поврзани со овој
проект се одвиваа во населените места во Порече, Општина Македонски Брод. Основната
цел беше преку теренски истражувања да се направи една компарација на материјалoт
забележан од страна на Јозеф Обремски со материјалот кој беше забележан за време на
теренските истражувања кои се одвиваа во овој временски период.
Во периодот од 2014 до 2016 година д-р Караџоски бил вклучен во работата на
проектот: Современи проекции на културните традиции во европска перспектива:
етнолошки, фолклористички и етно-музиколошки аспекти, односно во потпроектот
„Зачувување и популаризирање на традиционалното наследство: фолклорни
манифестации и фестивали во Република Македонија и Република Бугарија“ и работел на
остварување на темата: Историскиот развој на фолклорните манифестации, собори и
фестивали, во Р. Македонија и Р. Бугарија. Проектот е резултат на научната соработката
на Македонската Академија на Науките и Уметностите и Бугарската Академија на
Науките (2014-2016), раководител на проектот од македонска страна е Проф. д-р Танас
Вражиновски, а од бугарска страна Проф. Лозанка Пејчева (ИЕФЕМ – Институт за
етнологија и фолклористика со Етнографски музеј). Проектот претставува
интердисциплинарно истражување од областа на хуманистиката, или поконкретно
етнологијата
(етномузикологија,
етнокореологија,
визуелна
етнологија)
и
фолклористиката, со основна цел позадлабочено проучување на современите проекции на
културните традиции во европска перспектива. За време на неговото изведување
кандидатот учествувал во реализирањето на повеќедневно теренско истражување во
градот Сандански во Р. Бугарија.
Од последниот избор на кандидатот д-р Владимир Караџоски во научно звањенаучен советник, кандидатот своите стекнати знаења и работа на проекти ги обработил и
презентирал во следните научни трудови:
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III. Објавени и рецензирани научни и стручни трудови во земјата и странство:

3.3.1. Монографии:
Прилеп - Милениумско пулсирање 1014 – 2014, Главен и одговорен уредник, ДНУЛокална самоуправа на Општина Прилеп, Прилеп 2014;
3.3.2. Дел од научни монографии
Велигденското празнување во Македонски Брод, Slowianskie teksty kultury, Samokovske
kontuacje II,,Redakrorzy: Zvonko Dimoski, Eli Luceska, Patryk Borowiak, Institut Filologii
Slowianskiej UAM, Институт за старословенска култура - Прилеп, Р. Македонија, Poznan Prilep, 2015, 53-62;
2. Наде Караџоска, Црква „Св.Петка“,Соработници: д-р Владимир Караџоски, Бранко
Нешкоски, Винко Душан Тодороски, Емилијан Зелнички, Тренчо Димитриоски, ЈОУ
Градска библиотека „Борка Талески, МПЦ-ОА, Преспанско–пелагониска епархија,
Прилепско архирејско намесништво, Прилеп 2015;
3. Св. Ѓорѓи во македонската народна традиција, Obraz swietosci – Swietosc w obrazie, Un. Im
Adam Mickiewicza w Poznaniu – Instytut filologii slowianskiej, Muzeum – Zamek Gorkow w
Szamotulach, Poznan 2014, 173 – 180;
4. Забраните забележани од Јозеф Обрембски во Порече и нивните улоги, Tabu, w oku szeroko
otwartym, redakcija Natalija Dlugosz przy wspolpracy Zvonka Dimoskiego, Uniwersytet IM.
Adama Mickiewicza,Insttytut Filologii Slowiamskiej - Poznan, Poznan 2012, 121-127;
1.

3.3.3. Дел од стручни монографии
1.

2.

3.

4.

Прилеп за време на национално - револуционерниот период, Прилеп - Милениумско
пулсирање 1014 – 2014, Главен и одговорен уредник Владимир Караџоски, ДНУЛокална самоуправа на Општина Прилеп, Прилеп 2014, 130-140;
Прилеп од Балканските до Првата светска војна, Прилеп - Милениумско пулсирање 1014
– 2014, Главен и одговорен уредник Владимир Караџоски, ДНУ- Локална самоуправа на
Општина Прилеп, Прилеп 2014, 143-148;
Облековната култура во Прилеп, Прилеп - Милениумско пулсирање 1014 – 2014, Главен
и одговорен уредник Владимир Караџоски, ДНУ- Локална самоуправа на Општина
Прилеп, Прилеп 2014, 326-332;
Исхраната во Прилеп, Прилеп - Милениумско пулсирање 1014 – 2014, Главен и
одговорен уредник Владимир Караџоски, ДНУ- Локална самоуправа на Општина
Прилеп, Прилеп 2014, 333-338;

3.3.4. Научни и стручни статии:
1. Историскиот развој на фолклорните манифестации, собори и фестивали, во Р.
Македонија и Р. Бугарија, Проекции на културните традиции: България Македония, Издател: Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", София 2017
2. Обредно-религискиот живот на муслиманското население од село КанатларциПрилепско, Балканославика, бр.45,ИСК-Прилеп, Прилеп 2016, 73-84;
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3. Прилог кон биографијата на Али Фети Окјар; војник, дипломат и политичар,
Списание на трудови на Друштвото за наука и уметност-Прилеп, том 28-29,
годиште 2012-2013, Прилеп 2016, 35-43, (коавтор со Слободан Беличански);
4. „Провлекувањето“ - составен дел на народна медицинска пракса во Македонија,
Балканославика, бр.40-44, ИСК-Прилеп, Прилеп 2015, 99-107;
5. Детските и младешки игри како дел од културното наследство во Македонија,
Балканскиот фолклор како интеркултутен код II, Редакција Весна Петревска,
Јоанна Ренкас, Институт за фолклор „Марко Цепенков“- Скопје, Институт за
словенска филологија, Универтзитет „Адам Мицкиевич“- Познањ, Скопје –
Познањ 2015, 343-352;
6. Prospects and opportunities on the development of the rural tourism in Macedonia,
Institute for Socio-cultural Anthropology of Macedonia, Skopje 2015, 252-258;
7. Health and disease - integral part of Macedonian folk dances, Horizons, international
scientific journal Series A, Social Sciences and Humanities, University “St. Kliment
Ohridski” –Bitola,Year X, Volume 15, Bitola 2014, 93-102;
8. Јозеф Обрембски за празничниот обреден комплекс во Порече, 105 години од
раѓањето на Јозеф Обрембски, Институт за старословенска култура-Прилеп,
Институт за словенска филологија УАМ-Познањ, Прилеп-Познањ 2013, 47-57.
3.3.5. Трудови во печат:
2017- Тhe character of Кing Мarko in the Macedonian and Balkan folklore, Познан,

Полска

2017 - Фестивалите под маски на Балканот со посебен осврт на Македонија: традиција и
совремност, ИСК-Локална самоуправа-Општина Прилеп, Прилеп

3.4 Етнодокументарeн филм
2012 - Лековитите својства на каменот во Македонија, Етно филм, прикажан на
11 мај пред студентите на групата за Балкански студии на Институтот за
славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкиевич“ - Познањ, Р.
Полска;

3.4.1. Учество на фестивали на етнолошки филм
2015 - година со филмот „Кули“ учествува на меѓународниот фестивал на
етнолошкиот филм во Кратово. Организатор Етнолошко друштво на Македонија.
3.5. Учество на научни конференции во земјата и странство:
1. Прва меѓународната научна конференција: Обреди и фестивали под маски на
Балканот: традиција, состојба, тенденциja, Локална самоуправа - Општина Прилеп,
ЈНУ Институт за старословенска култура, Прилеп, Р. Македонија, 25 фебруари 2017;
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2. Меѓународна научна конференција, Rewriting, Diversity and Interpenetration of Cultures:
The Slavonic Tower of Babel. Translations, Correspondences, Mutual Influences, Факултет
за полска и класична филологија (Универзитет „Адам Мицкиевич“, Познањ, Полска),
Универзитет „Јосип Јурај Штросмајер“ (Осиек, Хрватска) и Познањско здружение на
пријатели на науката, Познањ. Р. Полска, 26-28 октомври 2016 ;
3. Научна конференција: Современите проекции на културните традиции во соврeмена
перспектива: етнолошки, фолклористички и етномузиколошки аспекти , МАНУБАН, Скопје, Р.Македонија, 27 септември 2016;
4. Меѓународна конференција по повод 35 години ЈНУ Институт за старословенска
култура - Прилеп, Институт за старословенска култура-Прилеп, Институт за словенска
филологија, Универзитет „Адам Мицкиевич“- Познањ, Кратово, Р. Македонија, 9-11
септември 2015;
5. International Conference on Mythology and Folklore, 1st Edition, Faculty of Foreign
Languages and Literatures from the University of Bucharest, 8 – 9 March 2014;
6. 2nd International Scientific Conference on Cultural Heritage, Tourism and Media, Institute
for Socio-cultural Anthropology of Macedonia, Ohrid, Macedonia, 17-18 January 2013,
7. Меѓународна научна конференција: Obraz Świętości – Świętość w Obrazie, Instytut
Filologii Slowiañskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Muzeum – Zamek
Górków w Szamotuły, Szamotuły, Р.Полска, 9 – 10 мај 2012;
8. Втора меѓународна интердисциплинарна конференција: Балканскиот фолклор како
интеркултурен код, INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UAM, INSTYTUT
FOLKLORU IM. MARKO CEPENKOVA W SKOPIU, Uniwersytet “Adam Mickievic”Познан, Р.Полска, 28-30 март 2012;

IV.

Научно наставни, стручно-апликативни и организациони активности

4.1. Предавања

2014 - По покана од Институтот за славистичка филологија при Универзитетот
„Адам Мицкиевич“ во Познањ, Р.Полска, а во рамките на третиот циклус на отворени
предавања, работилници и изложби, во рамките на постоечкиот проект „Патишта и
безпатишта на современата фолклористика“ д-р Владимир Караџоски одржал
предавање пред студентите на групата за Балкански студии на тема: Машките обредни
поворки застапени во зимскиот календар на народни празници во Македонија.
2013 - Велигденските обичаи во Македонски Брод, одржано предавање на 16 мај
пред студентите на групата за Балкански студии на Институтот за славистичка
филологија при Универзитетот „Адам Мицкиевич“ - Познањ, Р. Полска;
2013 - Народните исцелители од Македонија, одржано предавање на 16 мај на
Институтот за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкиевич“ Познањ, Р. Полска;
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2012 - Народната медицина во Македонија, одржано предавање на 11 мај на
Институтот за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкиевич“ Познањ, Р. Полска;
2012- По покана на локалната самоуправа – Прилеп, на ден 04.05.2012 одржал
предавање посветено на стогодишнината од загинувањето на познатиот прилепски и
македонски револуционерен деец Пере Тошев, посветено на неговиот живот и дело.
2012-2013- За време на изведувањето на проектот, 80 години истражувања на Јозеф
Обрембски во Порече, во соработка со Проф. д-р Танас Вражиновски, кандидатот
одржал неколку предавања пред учесниците на овие истражувања поврзани со
работата на полскиот етно-социолог Јозеф Обремски во Порече.
Покрај тоа, кандидатот активно помага со одредени совети и посочување на
потребната стручна литература, при изработката на додипломски и последипломски
работи на студенти од различни факултети.

4.2. Работа на проекти од културата

Покрај работата на научни проекти својот интерес го насочил и кон работата на
проекти во културата за валоризација на духовното културно наследство на Република
Македонија.
2017 - Обичај „Дева“ - Крушево, проект од областа на заштитата на нематеријалното
културно наследство, раководител - главен истражувач, финансиран од Министерство за
култура на Р.Македонија.
2015 - Проект „Кули“ Македонски Брод, раководител - главен истражувач, финансиран
од Министерство за култура на Р. Македонија. На вториот ден на големиот христијански
празник Велигден традиционално во градот Македонски Брод се изведува обичајот
„Кули“. Изведувањето на обичајот „Кули“ има исклучително значење не само кај
населението од Македонски Брод и околните населени места кои директно учествуваат во
неговото изведување, но и кај останатото население кое присуства на неговата изведба.
За поттикнување на пренесувањето на обичајот „Кули“ во неговата изворна форма
било потребна поголема афирмација преку презентирање на документарни материјали,
филмови и емисии кои ќе ја доловат атмосферата на Велигденските празнувања и
изведувањето на обичајот „Кули“. За таа цел биле направени дополнителни теренски
истражувања. Од собраниот евидентиран материјал бил подготвен видео запис; етно документарен филм во траење од 23 минути, и биле изработени флаери на македонски и
на англиски јазик.
2013 - Валоризација на обичајот „Курбан“ с. Витолиште, Мариово, Општина Прилеп,
раководител - главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на
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Р.Македонија. Во чест на празникот Илинден во селото Витолиште, прилепско Мариово
се извршува еден интересен обичај наречен „Курбан“. Имено на овој ден жителите на ова
село во чест на домаќините колат вол, кој подоцна се подготвува, а на ручекот
присуствуваат не само жителите на ова, но и на околните села, како и од Прилеп и
пошироко од Македонија и странство.

4.3. Елаборати
За потребите на обработените проекти од културата кандидатот ги изработил
следните елаборати
2017 - Обичај „Дева“ - Крушево, проект од областа на заштитата на
нематеријалното културно наследство раководител - главен истражувач, финансиран од
Министерство за култура на Р.Македонија.
2015 - Обичај „Кули“ Македонски Брод, снимање на видео и аудио материјал и
изработка на етно-документарен филм и флаери, раководител - главен истражувач,
финансиран од Министерство за култура на Р.Македонија.
2013 - „Курбан“ с. Витолиште, Мариово, Општина Прилеп, раководител - главен
истражувач, финансиран од Министерство за култура на Р.Македонија.

4.4. Рецезент

Д-р Владимир Караџоски во овој период е рецензент и тоа :
2016 – рецензент на книгата „Прилеп и Прилепско во XIX век (културно - историски
процеси“, од Славчо Ковилоски
2016 – рецензент на книгата „Јордан Гавазов“, од Тренчо Димитриоски
2016 – рецензент на книгата „Војводите Спиро Црне и Ѓорѓија Лажот“ од Тренчо
Димитриоски
2016 – рецензент на книгата „Војводата Диме Чакре“, од Тренчо Димитриоски
2016 – рецензент на книгата „Војводите Коне Павлев и Мирче Ацев“ од Тренчо
Димитриоски
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4.5. Организација на научни собири и други манифестации:

Во 2017 година кандидатот активно учествувал во организирањето на Првата
меѓународната научна конференција на тема: Обреди и фестивали под маски на
балканот: традиција, состојба, тенденциja. Конференцијата ја организираа Локална
самоуправа - Општина Прилеп и ЈНУ Институт за старословенска култура, во Прилеп, Р.
Македонија, на 25 февруари 2017 година. Претседател е на Организациониот одбор;
Член е на Организациониот одбор за одржување на Меѓународна конференција по
повод 35 години ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп, во организација на
Институт за старословенска култура-Прилеп и Институт за словенска филологија,
Универзитет „Адам Мицкиевич“- Познањ, одржан во Кратово, Р. Македонија, 9-11
септември 2015;
Член е на Организациониот одбор за одржување на научен собир посветен на: 75
години од загинувањето на Борка Талески и Лазо Филиповски, Организатор: Градска
библиотека „Борка Талески“-Прилеп, одржан во Прилеп 2012 година.
2005 до 2015 - член на Организациониот одбор на Меѓународниот карневал „Прочка“
во Прилеп, членка на ФЕК карневалите во светот;
4.6. Учество во работата на комисии
Во периодот од 2015-2017, кандидатот е член на Комисија за меѓународна соработка на
Универзитет„Св.Климент Охридски“-Битола
4.7. Член во управен, организациски, редакциски одбор на институции
Д-р Владимир Караџоски, како претставник на Институтот - сенатор, во периодот од
2012-2017 активно учествува во работа на Сенатот на Универзитетот „Св.Климент
Охридски“- Битола,
Од 2009 па се до 2017 година кандидатот е член на Советот на Институтот за
старословенска култура Прилеп и негов претседател,
Во периодот од 2004-2016 е потпретседател и член на Претседателство на Друштво за
наука и уметност-Прилеп,
Во периодот од 2012-2016 е член на Редакциски одбор на Списание на трудови на
Друштво за наука и уметност-Прилеп,
Во 2013 и во 2016 година е член на Редакциски одбор на списанието „Балканославика“
бр.34-36, и „Балканославика“ бр.45., издание на Институтот за старословенска култура –
Прилеп.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на биографските податоци, научните, научно-наставните, стручноапликативните и организациони активности во изминатиов период на д-р Караџоски,
Комисијата констатира дека се работи за солиден и трудолубив научен работник, кој
покажува перманентен интерес кон научно-истражувачката работа од областа на
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Етнологијата и етногенезата, посебно кон духовна култура, народната религија,
обредност, митологија и фолклор. Кандидатот својот интерес го насочил и кон други
научни дисциплини: рурална и урбана култура, културна антропологија, социологија на
семејството, како и кон национална средновековна и понова историја на Македонија.
Комисијата смета дека кандидатот во целост ги исполнува условите предвидени со
Законот и Правилникот за избор во повисоки звања („Сл. весник на Р.М.“) бр. 92 (член 10)
од 1 јуни 2009 година, и дека во понатамошната своја работа ќе даде придонес за развојот
на научната работата и афирмација на Институтот за старословенска култура од Прилеп.
Врз основа на изнесеното погоре, а земајќи го предвид досегашното целокупно
ангажирање во работата на ИСК - Прилеп, Комисијата има чест да му предложи на
Советот на Институтот за старословенска култура во Прилеп, кандидатот д-р Владимир
Караџоски да го избере во научно звање - научен советник.
Скопје 25.04.2017 година
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
1. Проф. д-р Танас Вражиновски, научен советник с.р.

2. Проф. д-р Весна Петреска, научен советник с.р.

3. Проф. д-р Јорде Јаќимовски, редовен професор с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ НАУЧЕН СОВЕТНИК ВО
ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА – ПРИЛЕП

Врз основа на одлуката Советот на ЈНУ Институт за старословенска култураПрилеп бр.02-137/3 од 19.04.2017 година, донесена на редовна седница, одржана на
19.04.2017 година е избрана Рецензентска комисија за избор во научно звање научен
советник, во состав: д-р Елица Манева, редовен професор, д-р Виктор Лилчиќ, редовен
професор, д-р Драги Митревски, редовен професор.
На објавениот јавен конкурс објавен во весникот “Дневник”бр.6332 од 5.04.2017
година се пријави д-р Бранислав Ристески, научен советник во ЈНУ Институт за
старословенска култура-Прилеп.
По прегледот и оценката на доставениот материјал, а во согласност со одлуката на
Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп, Рецензентската комисија
има чест на Советот да му го достави следниов

И З В Е Ш Т АЈ
Биографски податоци
Д-р Бранислав Ристески е роден на 24.04.1959 година во Прилеп, каде што завршил
основно и средно образование. Во 1983 година ги завршил студиите на Наставно-научната
и студиска група за историја на уметноста со археологија при Филозофскиот факултет во
Скопје со одбрана на дипломската работа со наслов: “ Ранохристијански сакрални објекти
во Прилепскиот крај ”. После положените испити и одбраната на магистерскиот труд со
наслов “ Средновековна кујнска керамика од Република Македонија VII - XIV век ” на
Филозофскиот факултет во Скопје, Институт за историја на уметноста со археологија, на
31.10.1998 година се стекнал со звање магистер по археологија. На Филозофскиот
факултет во Скопје, на ден 5.11.2002 година ја одбранил дисертацијата со наслов:
“Средновековно грнчарство во централните делови од Балканскиот Полуостров” и се
стекнал со звање доктор на археологија.

Работна биографија
Во 1988 година се запослил во Институтот за старословенска култура во Прилеп на
работното место помлад асистент, а во 1998 година, после одбраната на магистерскиот
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труд и изборот во звање ( Билтен на Универзитетот “ Св. Климент Охридски ”- Битола, бр.
189, Битола 1998, 63-64.) на работното место асистент-истражувач.
После одбраната на докторската дисертација и изборот во звање (Билтен на
Универзитетот “ Св. Климент Охридски ”- Битола, бр. 244, Битола 2004, 84-88.), бил
распореден на работното место научен соработник, истотака во ЈНУ Институт за
старословенска култура – Прилеп.
Во 2006 година бил избран во звање виш научен соработник во ЈНУ Институт за
старословенска култура - Прилеп (Билтен на Универзитетот “ Св. Климент Охридски ”Битола, бр. 290, од 1.12.2006 г.,, 18-23).
Во 2012 година бил избран (Билтен на Универзитетот “ Св. Климент Охридски ”Битола, бр. 347, од 1.12.2012 г., 36 – 43.), во звање научен советник.

-

-

-

-

-

Учество во реализацијата на национални научноистражувачки и стручнонаучни проекти
“Средновековен Прилеп, раносредновековни словенски населби, настанување и
развиток на градската населба и тврдината Маркови Кули”, (1981 – 1990 г.), главен
истражувач д-р Бошко Бабиќ;
“Првите словенски населби на Балканот во светлината на археолошките
истражувања на локалитетот Градиште кај селото Дебреште”, (1981 – 1990 г.),
главен истражувач д-р Бошко Бабиќ;
“Карактеристики и специфичности на културата на Македонските Словени од
доселувањето до крајот на XIV век во светлината на археолошката документација”,
(1984 – 1990 г.), главен истражувач д-р Бошко Бабиќ;
“Раносредновековни населби и некрополи во Македонија од VI/VII до VIII век”,
(1988 – 1990 г.), главен истражувач д-р Бошко Бабиќ;
“Материјалната култура на народите во Македонија“, (1996-1998 г.), главен
истражувач академик Блага Алексова;
“Културно – ликовно минато на Мариово” (1989-1998 г.), главен истражувач
проф.д-р Петар Миљковиќ – Пепек;
“Убикација на средновековна Битола” (1996-2001 г.), главен истражувач д-р Томе
Јанакиевски;
“Кралството на Античките Македонци” (2008-2010 г.), главен истражувач проф. д-р
Виктор Лилчиќ.
“Археолошки истражувања на локалитетот Колкот, с. Подмол “ (1988) во
организација на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Прилеп;
“Систематски археолошки истражувања на локалитетот Скупи, Скопје“ (1988) во
организација на НУ Завод за заштита на спомениците на културата на град Скопје ;
“Заштитни археолошки истражувања на локалитетот Џамија, с. Јаболце “ (1990) во
организација на Завод за заштита на спомениците на културата на град Скопје;
“Заштитни археолошки истражувања на локалитетот Скупи, Скопје“ (1991) во
организација на НУ Завод за заштита на спомениците на културата на град Скопје ;
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“Систематски археолошки истражувања на локалитетот Хераклеја, Битола“ (1998) )
во организација на НУ Завод за заштита на спомениците на културата, музеј и
ликовна галерија - Битола;
“Систематски археолошки истражувања на локалитетот Хераклеја, Битола“ (1999)
во организација на НУ Завод за заштита на спомениците на културата, музеј и
ликовна галерија - Битола;
“Систематски археолошки истражувања на локалитетот Хераклеја, Битола“ (2000)
во организација на НУ Завод за заштита на спомениците на културата, музеј и
ликовна галерија - Битола;
“Систематски археолошки истражувања на локалитетот Хераклеја, Битола“ (2007)
во организација на НУ Завод за заштита на спомениците на културата, музеј и
ликовна галерија - Битола;
“Систематски археолошки истражувања на локалитетот Кале, Скопје“ (2008) во
организација на Управата за заштита на културното наследство - Скопје;
“Систематски археолошки истражувања на локалитетот Хераклеја, Битола“ (2011)
во организација на НУ Завод за заштита на спомениците на културата, музеј и
ликовна галерија - Битола;
“Проект за санација, реконструкција и ревитализација на црквата Успение на
Пресвета Богородица, Трескавец” (2014) во организација на НУ Завод за заштита
на спомениците на културата и Музеј, Прилеп .
“Проект за санација, реконструкција и ревитализација на магерничкиот конак од
манастрирот Успение на Пресвета Богородица, Трескавец, с. Дабница” (2016) во
организација на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј, Прилеп
.
“Проект за санација, реконструкција и ревитализација на северниот конак од
манастрирот Успение на Пресвета Богородица, Трескавец, с. Дабница” (2016) во
организација на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј, Прилеп
.
“Проект за санација, реконструкција и ревитализација на источниот конак од
манастрирот Успение на Пресвета Богородица, Трескавец, с. Дабница”(2017) во
организација на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј, Прилеп
Раководител на национални научноистражувачки и стручно-научни проекти.
“Заштитни археолошки истражувања на манастирскиот комплекс Св. Никола во
селото Манастир-Мариово “ (2004) во организација на НУ Завод за заштита на
спомениците на културата и музеј - Прилеп;
“Заштитни археолошки истражувања на манастирскиот комплекс Св. Никола во
селото Манастир-Мариово “ (2005) во организација на НУ Завод за заштита на
спомениците на културата и музеј - Прилеп;
“Заштитни археолошки истражувања на манастирскиот комплекс Св. Никола во
селото Манастир-Мариово “ (2007) во организација на НУ Завод за заштита на
спомениците на културата и музеј - Прилеп;
“Заштитни археолошки истражувања на локалитетот Панагириште, Варош-Прилеп
“ (2007) во организација на ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

- “Доцноантички и средновековни населби во Северна Пелагонија” (2004-
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2006);
- “Археолошки истражувања на манастирскиот комплекс Св. Преображение
-

крај селото Зрзе” (2008);
“Систематски археолошки истражувања на културниот комплекс Тескавец, с.
Дабница” (2008);
“Систематски археолошки истражувања на културниот комплекс Св.
Преображение крај селото Зрзе” (2009);
“Доцноантички и средновековни населби во Северна Пелагонија, Мариово и
Порече” (2009-2012).
“Доцноантички и средновековни населби во Северна Пелагонија, Мариово и
Порече”(2013-2016) .
“Конзервација на металните наоди откриени при истражувањата на манастирскиот
комплекс Св. Никола во селото Манастир – Мариово, 2013 година”.
“Систематски археолошки истражувања на манастирскиот комплекс Св.Никола во
селото Манастир – Мариово, 2013 година”.
“Дигитализација на археолошката документација од археолошкиот комплекс
Св.Преображение кај селото Зрзе, 2013 година”.
“Систематски археолошки истражувања на комплекстот Маркови Кули, ВарошПрилеп, 2014 година”.
“Дигитализација на документацијата од археолошките истражувања на локалитетот
Св.Никола во селото Манастир – Мариово, 2014 година”.
“Археолошки истражувања во функција на конструктивно зајакнување на темелите
од црквата Св.Никола во селото Манастир –Мариово, 2014 година”.
“Конзервација на металните наоди од археолошкиот комплекс Св. Преображение
кај селото Зрзе, 2014 година”.
“Археолошки истражувања на комплексот Трескавец, с. Дабница, 2014 година”.
“Систематски археолошки истражувања на комплексот Маркови Кули, Варош –
Прилеп, 2015 година”.
“Археолошки истражувања на просторот од магерничкиот конак во рамките на
манастрискиот комплекс Трескавец, с. Дабница, 2016 година”.
“Систематски археолошки истражувања на комплексот Трескавец, с. Дабница, 2016
година”

Учество во реализацијата на меѓународни научноистражувачки и стручнонаучни проекти
- “Етнокултурни паралели” (1980-1983), главни истражувачи д-р Бошко Бабиќ и d-r
Ivona Dombrowska;
- “Етнокултурни паралели” (19841989), главни истражувачи д-р Бошко Бабиќ и d-r
Ivona Dombrowska;
- “Методологија на дигитализирање на археологијата, историјата, историјата на
уметноста и етнологијата” (2007), главен истражувач проф. Д-р Данчо Давчев;
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“Примена на современите аналитички инструментални техники за испитување на
античката мат-боена керамика и некои византиски ументички наоди” (2007 ),
главен истражувач проф.д-р Биљана Минчева – Шукарова.
Раководител на меѓународни научноистражувачкии стручно-научни проекти.
“Словените во република Македонија”, како сегмент од меѓународниот проект
“Словените во Европа” /кораководител/.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Учество на научни собири
На Научната конференција на младите научници од Балканот, одржана 1002 година
во Софија учествувал со трудот: “Доцносредновековна трпезна керамика од
Македонија ( XII - XIV век)” ;
На научниот собир по повод јубилејот на Институтот за историја при УКИМ,
одржан 2007 година во Скопје, учествувал со трудот: “Словено-византиски
елементи во раносредновековната садова керамика од Република Македонија” ;
На меѓународниот научен собир “Социокултурни аспекти на евроинтеграцијата”,
одржан 2008 година во Прилеп го презентирал трудот: “Културно наследство во
регионот Мариово”;
Со трудот: “Комплексните истражувања како основ за туристичка валоризација на
културното наследство врз примерот на културните целини во Северна Пелагонија
и Мариово”, учествувал на меѓународниот симпозиум “Туризмот во 21 век“,
одржан во 2010 година во Скопје;
На Македонско-рускиот научен собир Македонија и Русија/СССР (историјаполитика-култура) од Првата Светска Војна до формирањето на современата
македонска државност (1914-1944), одржан во Охрид на 17-18.IX.2008, во
организација на МАНУ, учествувал со трудот: “Придонесот на руските научници
во проучувањето на средновековното грнчарство во Република Македонија”;
Со трудот: “Најраните манифестации на христијанството во регионите на Мариово
и Северна Пелагонија”, учествувал на меѓународниот научен собир Ниш и
Византија IX, одржан во Ниш во 2010.
Со трудот: “Цеметеријално плато во рамките на старохристијанскиот комплекс на
локалитетот Св.Преображение кај селото Зрзе”, учествувал на меѓународниот
научен собир Ниш и Византија XII, одржан во Ниш во 2013.
Учество на стручни собири.
Прелиминарни сознанија и одделни движни наоди презентирал во рамките на
изложбата “Археологијата во 2009 година во Република Македонија“, одржана во
НУ Музеите на Македонија, Скопје, при што бил презентиран и плакат со издвоени
археолошки целини од локалитетот Св. Преображени крај селото Зрзе;
Во 2012 година, во Стар Дојран учествувал на симпозиумот на МАНД со прилогот
“Засводената гробница во рамките на старохристијанскиот комплекс на
локалитетот Св. Преображение крај селото Зрзе“.
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Научно-наставна дејност
Во 2011 година учествувал во одбраната на докторската дисертација на д-р
Миланчо Миленкоски, “Ранохристијански сакрални објекти во сливот на реката
Брегалница“, како ментор.

Организационо-развојна дејност
Учество во работата на Одборот за Трескавец
Во времето од 2008 до 2010 година учествувал во работата на Одборот за манастирот
Успение на Пресвета Богородица, Трескавец.

Научни собири
Во соработка со Институтот за социолошки и политичкоправни истражувања – Скопје,
ЈНУ Институтот за старословенска култура – Прилеп, во периодот од 14 до 15 ноември
2008 година, во Прилеп бил организиран меѓународниот научен собир “Социо-културни
аспекти на евроинтеграцијата”.
Член на организациониот одбор на меѓународниот научен собор по повод 35 години од
основањето на ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп.

Издавачка дејност
Во периодот од 2005 до 2008 година бил главен уредник на научното списание на ЈНУ
Институт за старословенска култура – Прилеп, Balcanoslavica.
Во истиот период бил и главен уредник на едицијата на монографии на ЈНУ Институт
за старословенска култура – Прилеп.
Актуелен член на издавачкиот одбор на на научното списание на ЈНУ Институт за
старословенска култура – Прилеп, Balcanoslavica.
Стручно-апликативна дејност
Изработка на стратегиски документи
При изработката на нацрт-верзијата на “Планот за управување на споменикот на
природата Маркови Кули”, учествувал во финалното вообличување на овој стратегиски
документ, при што ја изработил и студијата за културното наследство во рамките на
споменикот на природата Маркови Кули.
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Учество во изработката на елаборатот за ревалоризација на споменикот на културата
Маркови Кули, Прилеп.
Учество во изработката на нацрт-верзијата на “Планот за управување на споменикот
на природата Маркови Кули, Варош-Прилеп” (2012).
Учество во изработката на елаборатот за ревалоризација на споменикот на културата
Варош, Прилеп.

Информативни табли
Информативни табли за културните содржини на просторот на споменикот на
природата Маркови Кули, Варош-Прилеп.
Непосредна заштита на материјалните остатоци
Археолошки надзор врз земјените работи при за санацијате, реконструкцијате и
ревитализацијата на западниот конак од манастрирот Успение на Пресвета Богородица,
Трескавец, с. Дабница, 2016 година.
Археолошки надзор врз земјените работи при за санацијате, реконструкцијате и
ревитализацијата на северниот конак од манастрирот Успение на Пресвета Богородица,
Трескавец, с. Дабница, 2016 година.
Археолошки надзор врз земјените работи при за санацијате, реконструкцијате и
ревитализацијата на источниот конак од манастрирот Успение на Пресвета Богородица,
Трескавец, с. Дабница, 2017 година.

-

-

-

-

-
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“Засводената гробница во рамките на старохристијанскиот комплекс на
локалитетот Св. Преображение крај селото Зрзе”, проч. на симпозиумот на
МАНД во Стар Дојран во 2012 год.
“Развитокот на фортификацијата на локалитетот Маркови Кули, ВарошПрилеп”, Македонско наследство 40 - 41, Скопје 2013; Macedonian Heritage 4041, Skopje 2013, 56-82 .
“Цеметеријално плато во рамките на старохристијанскиот комплекс на
локалитетот Св.Преображение кај селото Зрзе”, проч. на меѓународниот научен
собир Ниш и Византија XII, одржан во Ниш во 2013.
“Панагириште”, Варош-Прилеп, Македонски археолошки преглед 2, Скопје;
Macedonian Archaeological Review 2. /во печат/
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“Археолошки истражувања на манастирскиот комплекс Св. Никола во селото
Манастир-Мариово”, Македонски археолошки преглед 2,
Macedonian
Archaeological Review 2, Skopje. /во печат/
“Систематски археолошки истражувања на манастирскиот комплекс Св.
Преображение кај селото Зрзе”, Македонски археолошки преглед 3,
Macedonian Archaeological Review 3, Skopje. /во печат/
“Систематски археолошки истражувања на културниот комплекс Трескавец,
с.Дабница”, Македонски археолошки преглед 3, Macedonian Archaeological
Review 3, Skopje. /во печат/
“Основни тенденции во развитокот на раносредновековното грнчарство од
централните делови на Балканскиот Полуостров”, Македонско наследство 42,
Скопје, Macedonian Heritage 40-41, Skopje.
“Средновековни наоди од словенскиот културен круг во Република
Македонија”, Macedoniae Acta Archaeologica 23, Скопје. /во печат/
“Основни тенденции во развитокот на раносредновековната садова керамика од
централните делови на Балканскиот Полуостров”, Folia Arheologica Balkanica,
vol. III, Skopje 2015, 531-540.
“Словенски наоди во рано и полносредновековната материјална култура во
Република Македонија”, Зборник на трудови 20, Битола 2017.

-

-
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-

-

-

монографии:
“Градешница: римска вила и ранохристијански сакрален комплекс”, Скопје
2011; Gradeshnica: Roman villa and Early Christian sacred compleh, Skopje 2011.
“Markovi Kuli near Prilep”, The most significant values of the cultural and natural
heritage, Skopje 201
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Исполнетост на условите за избор
Во согласност со бројот на публикуваните стручни и научни трудови, монографии,
учество на научни собири во земјата и странство, научно-образовната активност,
реализација на домашни и меѓународни научноистражувачки проекти, стручноапликативните и организационо-развојните актвности и др.,кандидатот д-р Бранислав
Ристески во целост ги исполнува условите за избор во научно звање – научен советник,
пропишани со член 10 од Правилникот за начинот и постапката за избор во повисоко
научно звање (“Сл. Весник на РМ” бр. 92 од 1 јуни 2009 година).
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Заклучок и предлог

Со објавените научни и стручни трудови публикувани во референтни научни
списанија и презентирани на еминентни научни собири, публикуваните монографии, а
особено со реализираните меѓународни и национални научноистражувачки проекти, на
мислење сме дека кандидатот д-р Бранислав Ристески врши значајно влијание врз
развирокот на научната мисла и усовршувањето на практиката во областа на
средновековната археологија и со тоа ги исполнува условите предвидени со Законот за
научноистражувачка дејност, Правилникот за начинот и постапката за избор во повисоко
научно звање и Статутот на ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп за избор во
научно звање - научен советник.
Според тоа, со задоволство му предлагаме на Советот на ЈНУ Институт за
старословенска култура-Прилеп, д-р Бранислав Ристески до го избере во научно звање научен советник.

Членови на Рецензентската комисија:
1. Д-р Елица Манева, редовен професор, Институт за археологија, Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”, Скопје. с.р.

2. Д-р Виктор Лилчиќ, редовен професор, Институт за археологија, Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”, Скопје. с.р.

3. Д-р Драги Митревски, редовен професор, Институт за археологија, Универзитет
“Св. Кирил и Методиј”, Скопје. с.р.
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Р Е Ф Е Р А Т
За избор во научно звање – научен советник- на д-р Виолета Крстеска, научен советник во
Институтот за старословенска култура - Прилеп

Врз основа на објавениот јавен Конкурс за избор на истражувачи во сите
научни звања од дејноста на Институтот, објавен во весниците “Дневник“ од 05.04.2017 г.
и “Коха“ од 04.04.2017 г., Советот на ИСК – Прилеп, на седницата одржана на 19.04.2017г.
нѐ избра за членови на Рецензентската комисија, во состав: д-р Димитар Пандев-редовен
професор на Филолошки факултет-Скопје; д-р Људмил Спасов-редовен професор на
Филолошки факултет-Скопје; д-р Соња Зоговиќ-научен советник, за изготвување и
поднесување писмен реферат по пријавата на д-р Виолета Крстеска, бр.04 123/1 од
07.04.2017 г., за избор во звање – научен советник.
Изразувајќи ја нашата благодарност за довербата, слободни сме да го
доставиме следниов

И З В Е Ш Т А Ј
Д-р Виолета Крстеска е родена на 07. 08. 1955 година во Прилеп каде
завршува основно и средно образование - гимназија, а Филолошки факултет, гр.
Македонски јазик и јужнословенска книжевност во Скопје, 1979 година.
Во 1996 година станува магистер по филолошки науки (македонистика) со
одбрана на темата: Трескавечки грамоти-лингвистичка анализа, при Филолошкиот
факултет, гр. Македонски јазик, Универзитет “Св. Кирил и Мртодиј“-Скопје, а 2005
година докторира на тема Зборникот на БАН-Софија, бр. 87(во корелација со други
македонски текстови, пишувани со грчки алфабет) на Филолошкиот факултет, гр.
Македонски јазик, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.
Од 1980 година, па досега, работи во Институтот за старословенска култура
во Прилеп, најпрво како библиотекар, па документатор на архивски материјали, а во
1991/92 г. се запишува на постдипломски студии од областа на македонистиката, кои
успешно ги завршува, и денес има научно звање - научен советник во Одделението за
лингвистика. Како научен работник од подрачјето на науката за јазикот, односно областа
македонистика, нејзиниот интерес, дејност и цел се насочени кон изучување и спознавање
на фазите или процесите на дијахронискиот развој и промени на македонскиот писмен
јазик (14 - 19 век), преку палеографско-епиграфски, текстолошки и јазични анализи на дел
од уникатната македонска ракописна и старопечатена оставина, сочувана во
најраритетните и највредните ракописни збирки во нашите, но и познатите светски
библиотечно-архивски депòа.

94
Преглед на објавени и рецензирани научни трудови
Научни монографии
Трескавечки грамоти, прва половина на XIV век /јазичен осврт/, Прилеп 2017,
с. 250, рецензирана и комплетно подготвена за печат монографија, за 2017 година, во
издание на Институтот за старословенска култура, Прилеп. Крстеска, анализата ја
насочила кон едно значајно и досега нецелосно обработено прашање во проучувањето на
староцрковнословенската писмена традиција – “административниот јазик“ или т.н.
службеноправен јазик на дипломатско-правната граѓа настаната на македонски терен. Се
работи за четирите Трескавечки даровни грамоти, историско - правни акти, настанати на
македонски терен, во Прилеп, издадени во периодот од 1334 до 1345 година, од страна на
цар Стефан Душан на манастирот Трескавец. Грамотите или хрисовулите, повелбите итн.
се, всушност, правни документи со коишто одреден владетел им доделувал различни
привилегии, права, имотни единици итн. на, по негов избор, заслужно одбрани физички
или јавни лица. Тие се интересен средновековен ракописен материјал од кој можеме да
ексцерпираме детални податоци, најпрво, од историската географија (некогашни имиња
на места, но и колку се задржани тие до денес), од историската дипломатика, од
средновековната историја на македонскиот народ, во смисла на поврзаноста на
македонските објекти со туѓите фактори, и за нас суштинско - од текстолошко-јазичен
аспект. Во овој јазичен контекст, без разлика на канцелариската обоеност која продуцира
званичен јазик на тогашната провениенција, геолингвистичкиот ареал во кој настануваат
грамотите е релевантниот фактор во нејзините анализи, бидејќи учеството на
македонската јазична средина која на свој начин си вршела влијание преку нивниот
манастирски концепт или преку учеството при определувањето на меѓите, овие текстови,
на некој начин, ги моделира како неизбежна подлога за јазична интерференција,
препознатлива низ локалниот говорен елемент (во случајов прилепскиот) и
провениентниот
административен,
службеноправен
јазик
(во
случајов
српскоцрковнословенскиот јазик ). Крстеска, согледувајќи го тоа, направи многу сериозен
и деликатен “чекор” со обработката на ваков тип световно-правна пишана граѓа со што
придонесе кон спознавањето на уште еден средновековен пишан раритет.
Речник на странски зборови и изрази од Јанаки Стрезов, втора половина на 19
век, Прилеп 2014, с. 306. Книгата произлегува како резултат од работата на истоимениот
проект на Крстеска, одобрен од Министерството за култура- Скопје, кое го финансира и
нејзиното издавање. Текстот претставува извонреден лексикографски потфат на познатиот
охридски преродбенски деец и ентузијаст, Јанаки Стрезов, кој со својата вредност,
достоинствено се вклопува во тогашниот европски маниризам во филологијата (посебно
втората половина на 19 век), како најсоодветна форма за претставување на јазичниот
пуризам во една јазична заедница. Самиот Речник е типолошки и е збирка на туѓи зборови
и изрази или интернационализми, собирани од најразлична тематско-содржинска граѓа
(ботаника, книжевност, филозофија, медицина, хемија, физика итн, итн.), и веќе
функционално навлезени во македонскиот јазик, на кој е напишана разновидната
литература во иновативниот преродбенски период. Со оваа непроценлива зборовна збирка
во која е фиксиран дел од европското лексичко милје, каде се огледа желбата на Стрезов,
македонскиот јазичен израз да биде оспособен за високи комуникативни цели, без
никакви “комплекси“, енциклопедиски едуцираниот Јанаки може да го гледаме како
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македонскиот Шерингер, кој исто така, првпат во Загреб објави Речник на странски
зботрови и изрази (1899 г.). Како што нѐ известува Крстеска, Речникот содржи 5993
азбучно подредени лексички единици, а добар дел од нив (2356) се со етимолошка
одредница. Писмото е кириличен современ курзив со многу збиени букви, а некаде и цели
редови. Јазичната анализа на ракописот (фонетско-фонолошка и морфо-синтаксичка и
лексиколошка) го дефинира јазикот дека е македонски, со дијалектна припадност на
охридското говорно подрачје. Собирањето во една книга на ваквите зборови од различна
провениенција и различна сфера на употреба, дејноста на Стрезов ја прави непреценлива,
бидејќи тој го соединува тогашниот дијахрониски “момент“ на македонскиот јазик ( се
гледа во толкувачкиот дел на туѓиот збор и израз) со неговата јазично-изразна и
комуникативна перспектива (преку интернационалните зборови и изрази) како совремие,
но и европска иднина. А, Крстеска го изваде од историската анонимност ова прекрасно
лексиконско дело, и успешно го презентира за сите заинтересирани консументи.
Зборник од поученија, македонски ракопис со грчко писмо, Прилеп 2008, с.
238. Монографијата претставува заокружување на работата на Крстеска врз нејзината
докторската дисертација со истоимен наслов. Самиот текст (218 страни), кој нема
званичен автор, претставува многу тешко расчитлив оригинален македонски ракопис со
религиозно-поучителна содржина, пишуван со грчко курзивно писмо, во временски
период од 1827 до 1830 година. Според анализата на Крстеска, јазикот е чист, народен
македонски, од западниот дијасистем, посебно од периферната говорна сфера, а уште
поконкретно, дебарско-мијачкиот говор, со доста примеси од Струшко и Охридско.
Значајноста од обработката на овој ракопис на Крстеска е посебно поврзана со аспектот на
историската дијалектологија, но и со прашањата кои се однесуваат на моделот на
транслитерација и транскрипција, односно правилата и прописите за автентичниот пренос
на грчко-графискиот со македонско-графискиот систем. Тука е многу значајна и
преодноста на црковнословенската јазична норма во современа, говорно - дијалектна
норма со која успешно ќе се втемели индивидуалитетот на македонскиот стандарден,
литературен јазик во групата на другите словенски, односно балкански јазици.
The Konikovo Gospel/Konikovsko evangelie /Bibl. Patr. Alex. 268, Editors: Jouko
Lindstedt, Ljudmil Spasov, Juhani Nuorluoto/Редактори:Јоуко Линдстет, Људмил Спасов,
Јухани Нуорлуото, Тammiisaari/Ekenäs 2008/В. Крстеска со група автори: Љ. Спасов, М.
Аргировски, М.Ч.Алексиќ, А.Ј. Улчар, Дијалектна транскрипција на македонскиот текст,
с. 179 - 235. Книгата е резултат од работата на финско-македонскиот истражувачки
проект, раководен од страна на проф. Јоуко Линдстет(од Универзитетот во Хелсинки) и
проф. Људмил Спасов (од Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”-Скопје), и таа
претставува евангелиски текст, печатен во 1852 или 1853 г. во Солун, пишуван во два
столпца, на грчки и на македонски јазик , со грчко писмо, на 267 страни. Македонскиот
превод е на македонски егејски говор, од долновардарски тип. Извонредно значаен
ракопис, пред сè, што е најрано современо македонско евангелие и што како такво
претставува писмен споменик во кој преовладува македонскиот народен јазик на сметка
на сега веќе многу поретко употребуваниот гломазен и сложен црковнословенски јазик.
Прилеп, милениумско пулсирање, 1014-2014, (монографија за Прилеп), В.
Крстеска, Писмената традиција во Прилеп и Прилепско, во периодот од 13 -18 век,
Друштво за наука и уметност, Прилеп 2014.
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Научни трудови
Кратки навраќања околу хронолошкиот аспект на глаголицата и кирилицата,
Зборник од Третата меѓународна конференција “Education across Borders
“, Education
th
and Research across Time and Space (1100 Death Anniversary of St. Clement of Ohrid),
Битола 2017, рецензиран труд во печат.
Јазичен опис на Лекарственик од втората половина на 19 век, галички
дијалект, Balcanoslavica 45-46, Прилеп 2017, рецензиран труд, во печат.
Функционалноста на македонскиот народен јазик во пишаното наследство од
19 век, Balcanoslavica 45- 46, Прилеп 2017, рецензиран труд, во печат.
Житието за св. Алексеј-човек божји, прозен ракопис од 1828 г., Balcanoslavica
40-44, ИСК, Прилеп 2015, 89 – 92.
Средновековната писмена традиција во Македонија, Предавање во
Институтот за славистика при Универзитетот “Адам Мицкјевич“, Познањ 2014, 29.6.2014.
Палеографијата, наука за старите писма, врз македонски глаголски и кирилски
текстови, Предавање во Институтот за славистика при Универзитетот “Адам Мицкјевич”,
Познањ 2013, 17.1.2013.
Реакција на бугарската “врева“ околу веродостојноста на 39-те средновековни
македонски ракописи, Илјада години писмена традиција во Македонија, Изложба во
Кралски музеј на Мариемонт, Марланвелтс, Белгија ,Македонска ризница 4 Скопје 2012.
Околу Трескавечките грамоти, Balcanoslavica 37-39, ИСК-Прилеп, 2007-2010,
107-116.
Македонски текстови со грчко писмо, со посебен осврт на Зборникот од
поученија, Balcanoslavica 34-36, ИСК-Прилеп, 2004-2006,22-39.
Средновековните ракописи, дел од културната историја на манастирскиот
комплекс Трескавец кај Прилеп, реферат презентиран на Вториот меѓународен научен
симпозиум на тема Духовната и материјална култура во претхристијанскиот и
христијанскиот период на територијата на Македонија, Самоков, 14 - 16. 09. 2011.
Македонски ракописи пишувани со грчко писмо, реферат презентиран на
Тематската конференција со наслов Писма со кои се пишувал македонскиот јазик низ
вековите, Прилеп 2011, предаден за печатење.
Приматот на народниот македонски јазик во писменоста од 19 век, реферат
презентиран на Меѓународниот научен симпозиум по повод 30 години од основањето на
Институтот за старословенска култура-Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф
Обрембски, Самоков , 15 -17. 09. 2010.
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Заемните односи на украинската и македонската култура, посебно во
ракописното наследство, Украïнсько-Македонський науковий збıрник, випуск 3 /
Украјинско-Македонски научен зборник, број 3, Нацıональна академия наук України /
Национална академија на науките на Украјина и Македонската академија на науките и
уметностите, Київ 2009 (Прилози од Меѓународната конференција за македонскоукраинските врски, одржана во Крушево 2007 g.), 1-18.
Слоевитоста на вокабуларот, како и карактеристичните дијалектни црти во
песните на Марко Цепенков, реферат презентиран на научните средби “Денови на Марко
Цепенков“, Прилеп, 07.05.2006.
Историска читанка, македонски јазик, охридски говор од II половина на XIX век
(расчитување, компјутеризација и јазична анализа со одредување на дијалектот на текст со
171 страница) // М. Георгиевски, Словенски ракописи во Македонија, кн.VII-VIII, ИСКПрилеп / НУБ „Св. Климент Охридски” -Скопје, Скопје 2000, 86-87.
За претпоставките околу можноста св. Наум Охридски како можен автор на
трактатот „О писменех”, Развиток 1-2, Битола 1997, 47-55.
Лидија Славева-Владимир Мошин, Српски грамоти од Душаново време, ИСКПрилеп 1988, Balcanoslavica 13-15, Прилеп 1996, 121-123 (приказ).
Михајло Георгиевски, Словенски ракописи во Македонија, кн.V-VI, ИСКПрилеп/НУБ „Св.Климент Охридски” -Скопје 1993, Balcanoslavica 13-15, Прилеп 1996,
153-154 (приказ).

Учество во научноистражувачки проекти и постигнувања во примена на
научноистражувачки резултати
Научноистражувачката работа на д-р Виолета Крстеска континуирано се одвива со
нејзино учество во следните проекти:
1989-1992 ”Етногенеза на Јужните Словени со посебен акцент на етногенезата
на македонскиот народ” , под раководство на д-р Бошко Бабиќ и д-р Лидија Славева.
Ова е макро научноистражувачки проект во чии рамки се реализира, покрај другите, и
микро научноистражувачкиот проект „Споменици за средновековната и поновата историја
на Македонија” во кој свое учество има и д-р Крстеска со звање стручен соработник.
Нејзината работа се сведува на: 1. ексцерпција на лексички единици од сферата на
материјалната средновековна култура, од материјалот на тритомното издание на Ѓура
Даничиќ, Рјечник из књижевних старина српских, издаден во 1863 година. Ексцерпирани
се над 450 лексички единици, на картони кои се наоѓаат во картотеката на лингвистичкото
одделение. 2. ексцерпција на топономастички материјал односно на топонимите од
текстот на Трескавечките грамоти, издаден во реконструирана верзија во четвртиот том
на едицијата Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија, 1981
година. Извадени се 187 топономастички единици кои се останати во Институтот.
3.Ексцерпција на членови од Законикот на цар Стефан Душан, кн.1, 1975 и кн. 2,1981 г.,
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кои се однесуваат на физичките казни на осудените лица. Овој ескцерпиран материјал,
според целите и задачите на раководителите на споменатите проекти, бил предвиден да
биде искористен во целокупниот истражувачки материјал за осознавање на материјалните
и духовни состојби како и културно- историските прилики за време на српското владеење
во Македонија. Во овој проект таа работи и врз превод на научни трудови(од српски на
македонски) од соработници на Институтот (меѓу другите, е и преводот на монографијата
на д-р Р. Петровиќ ”Крстови - енколпиони на тлото на Македонија”, со вкупно 877
страници).
1992-2004 „Книжевно, културно-историско наследство на Македонија”, главен
истражувач, д-р Михајло Георгиевски. Во овој проект Крстеска најпрво работи како
помлад асистент (1992-1996 г.), а потоа и како асистент-истражувач (1996-2006г.).
Нејзината научноистражувачка работа се сведува на научен опис (расчитување,
компјутеризација и јазична анализа) на македонски средновековни текстови кои
хронолошки го зафаќаат периодот од 14 до 19 век, а територијално Македонија. Преку
студиозната јазична анализа таа доаѓа до дефинирање на провениенцијата, односно
редакцијата на ракописот, како и откривање на неговата дијалектна обоеност или
припадност. Ракописите врз кои истражува Крстеска, содржински, припаѓаат на повеќе
средновековни книжевни жанрови, кои тематски се од световен карактер. Во тој контекст,
таа го обработи комплексот лекарственици, пронајдени на македонско тло, но останаа
како трудови во ракопис, се разбира, произлезени од самата работа на Проектот:
како необјавени ракописи), како и ракописот со книжевно-историска содржина
Trudovi vo rakopis, proizlezeni od rabotata na proektite
1. Lekarstvenik na Angel Georgievi~ od selo Piperovo, Strumi~ko, kraj na XIX vek, rakopis
so poluuncijalno pismo.
3. Lekarstvenik po poteklo od s.Lazaropole, vtora polovina na XIX vek, rakopis so siten
poluustav.
4. Zbornik na narodni lekovi, od krajot na XIX vek, rakopis so pismo od pe~aten tip.
5. Lekarstvenik od po~etokot na XIX vek, rakopisot e pi{uvan so te{ko ~itliv brzopis, od
neve{ta raka.
6. Рецепти за правење на лекови, собрани и напишани од свештеникот Јоанаки, од 1884 г.,
ракопис со курзивно и полууставно писмо.
7. Историска читанка, од вт. пол. на 19 век, со 171 страница. Писмото е курзивно.
Содржински се работи за еден вид книжевно-историска читанка, во која преку наративен
метод на изнесување на историски настани, доживувања и случки на познати историски
личности: императори, кнезови, цареви, папи итн. непознатиот автор дава историски
податоци за тоа време, како и податоци за моралниот и политички лик на овие
неприкосновени луѓе од минатото. Објавени се главните податоци во Словенски ракописи
од М.Георгиевски (споменато е во научните трудови).
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2003 – 2004 “Општеството и народната култура на територијата на
Македонија, во периодот од XI – XIV век“, главен истражувач д-р Соња Зоговиќ.
Дејноста на Крстеска во овој Проект се однесува на ексцерпција и кратка етимолошка
анализа на лексеми од материјалната сфера на народната култура Македонија, во периодот
од XI – XIV век.
2006-2007 „Кониковско евангелие”- меѓународен финско-македонски проект, со
гл. истражувачи проф. Јоуко Линдстед и проф. Људмил Спасов. Во овој проект д-р
Крстеска е дел од екипата (д-р Љ.Спасов, д-р М.Аргировски, д-р Е.Ј.Улчар, м-р
М.Ч.Алексиќ) која работи на основната кирилска транскрипција на првата рака на
Кониковското евангелие. Овој извонредно значаен новопронајден (прв кој известува за
него е финецот Мика Хакарајнен, во 2003 година, претходно науката знаеше само за
неколку листови) двојазичен ракопис (грчки и македонски, а целосно грчко писмо)
претставува најстар познат текст од поголем обем што непосредно ги претставува живите
говори во јужна Македонија. Со успешното вклопување во работата на овој меѓународен
проект, Крстеска ги прошири своите истражувања од тематската категорија - македонски
текстови пишувани со грчки алфабет.

Како самостоен истражувач, Крстеска работи на следните проекти:
2004 - 2006 „Писмени споменици за средновековната култура на Македонија”.
Главен истражувач во првите две години е д-р Љупчо Георгиевски, а последната 2006 г.
главен истражувач е д-р Виолета Крстеска. Најпрво како соработник-истражувач, а потоа
и како главен истражувач во овој проект, работејќи врз дел од македонското пишано
наследство, таа тематски се вклопува во претходните истражувања на проектот кој
успешно функционирал повеќе од 10 години).Така, продолжувајќи ја неговата идејна
компонента(последен изработен ракопис од овој проект е Трескавечкиот еухологиј кој е
објавен) Крстеска ги прошири своите сознанија работејки врз документарно-историската
граѓа, настаната во Македонија, со проучувањето на т.н. службеноправен јазик во
Трескавечките грамоти, кои претставуваат само еден сегмент од таа граѓа.
2009 - 2012 „Средновековната книжевна продукција на манастирскиот
комплекс Трескавец кај Прилеп“ Проектот е одобрен од Министерството за
образование и наука - Скопје, а се однесува на истражување и обработка на една значајна
збирка од 8 ракописи, кои се пишувани или настанати во манастирскиот комплекс
Трескавец, во период од два века, 14 - 16, а денес го сочинуваат најскапоцениот дел од
словенскиот ракописен фонд во библиотеката при Јагелонскиот универзитет во Краков, Р
Полска.
2008 - 2009 „Ракописни и старопечатени книги во Прилеп и Прилепско, во
периодот од 14 до крајот на 19 век“ Овој едногодишен Проект е одобрен од
Министерството за култура - Скопје и во рамките на работната програма која, главно, се
однесуваше на реализација на теренски истражувања во Прилепската околија со цел, да се
евидентира состојбата со останатите пишани споменици во црквите и манастирите по
прилепските села, се констатира дека се уште има останато старопечатен религиозно-
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црковен материјал, претежно пишуван на црковнословенски јазик, руска редакција, со
временски распон од 18 и скоро целиот 19 век. Се најдоа и неколку раритетни ракописи од
поран период (17 -18 век), и тоа претежно во мариовските стари цркви, а исто така и во
с,Ореовец (во црквата Св.Димитрија има стар Месецослов од 1767, печатен во Москва),
како и Ропотово каде во црквата Св.Тројца се наоѓа многу стар руски Триод, печатен во
Москва во 1557 година, а има и интересни записи во неа, итн.итн. Вкупниот број на
инвентаризирани стари книги изнесува 140.
2009 - 2010 „Речник на странски зборови и изрази од Јанаки Стрезов, втора
половина на 19 век“ И овој едногодишен Проект е потврден од Министерството за
култура - Скопје, и целта беше ракописот да се префрли во електронска форма, а потоа да
се изврши соодветната јазична анализа, што и се реализира. Тоа, всушност, е и првата
фаза од обработката на овој ракопис, која се поклопува со целта на овој Проект.

Научноистражувачка работа и престој во странство
Во рамките на базичната програма за успешно остварување на целите и задачите од
работата на проектите, една од етапите покрива и наужноистражувачката дејност во
странство која ги опфаќа посетите на Крстеска во Р Бугарија, Р Србија и Р Полска. Во
Софија воспостави доста успешни контакти со тамошните колеги од сродни институции
(ја обнови некогашната соработка на лингвистичкото одделение од Институтот со
Кирилометодиевскиот научен центар преку разговорите со директорката проф. Сфетлина
Николова), го посети и Црковниот историско архивен институт кој изобилува со значајни
стари книги и од македонска редакција, Центарот за словеновизантиски проучувања
“Иван Дујчев“, потоа Библиотеката на БАН - Софија каде ги користеше познатата
Ватопедска грамота и Номоканонот на Матеј Властар итн.итн. Во Белград работеше во
Институтот за српски јазик и воспостави добри работни релации со таа институција за
евентуални заеднички проекти, а исто така успешно ги реализира истражувањата и
консултациите во врска со средновековните даровни грамоти и специфичниот
црковнословенски јазик во нив, благодарение на контактите со колегите од Институтот за
лингвистика и Катедрата за старословенски јазик при Нови Сад. Престојуваше и во
Краковскиот универзитет, при што на увид и беа дадени шесте оригинални трескавечки
ракописи, кои претставуваат најценетата археографска збирка на Јагелонскиот
универзитет во Краков.
Во сферата на општествената активност, Крстеска е член во Сенатот на
Универзитетот “Св. Климент Охридски“- Битола, како и член на Наставно-научниот совет
при истиот Универзитет. Исто така, таа е член во Уредничкиот одбор на списанието
Balcanoslavica, чиј издавач е Институтот за старословенска култура –Прилеп.

Заклучок и предлог
Врз основа на изнесеното за кандидатката д-р Виолета Крстеска, со целосна
компетентност можеме да констатираме дека станува збор за сериозен научен работник
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кој континуирано работи врз еден од главните сегменти на културно-историското
постоење на македонскиот народ, а тоа е неговата богата писмена оставина. Нејзините
трудови, учество и самостално раководење на проектите со кои се анализираат
историските состојби и етапи на развој на македонскиот писмен јазик претставуваат
солиден придонес кон севкупните историско-лингвистички и филолошки истражувања во
македонистиката, а тоа ни дава за право да утврдиме дека д-р Виолета Крстеска ги
исполнува законските обврски за избор во звање научен советник, и во тој контекст ја
имаме честа да му препорачаме на советот на ЈНУ-Прилеп да ја избере д-р Виолета
Крстеска во звање научен советник.

Рецензентска комисија

д-р Димитар Пандев, редовен професор, с.р.

д-р Људмил Спасов, редовен професор, с.р.

д-р Соња Зоговиќ, научен советник, с.р.
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