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Врз основа на член 52 став 1 алинеа 27 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,
20/2015, 98/2015, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 120/2016), Универзитетскиот сенат на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 155-та седница одржана на ден
04.10.2017 година, го донесе следниoв

ПРАВИЛНИК
за изменување и дополнување на
ПРАВИЛНИКОТ
за организирање на издавачката дејност на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола

Член 1
Во I. ПОИМНИК, после поимот за учебно помагало, се додава нов став за поимот
монографија, кој гласи:
„- Монографија е академска книга или трактат на еден единствен предмет или група
сродни предмети. Ваквото дело се издава еднократно и е целосно самото за себе.“

Член 2
Во членот 2, во ставот 2, се заменуваат зборовите „претходниот став на овој член“,
со „став 1“.
Во членот 2, после ставот 2, се додава нов став 3 кој гласи:
„Авторите на изданијата од став 1 се обврзуваат да ги почитуваат одредбите од
Уставот на Република Македонија, законите и меѓународните договори ратификувани од
Собранието на Република Македонија, за да не предизвикаат повреда на еднаквоста и
правата на сите граѓани, независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и
социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествена
положба и друг статус“.

Член 3
Во членот 3 „и повеќегодишни“ се брише.

Член 4
Во членот 6, во ставот 1, во првиот ред, зборот „преку“ се заменува со зборот „на“.

Член 5
Во членот 7, во ставот 2, зборовите „Ректорска управа“ се заменуваат со
„Ректорот“.
Во членот 7, во ставот 3, алинеа 3, после зборот „зборници“ се додава зборот
„монографии“.
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Член 6
Во членот 8, после ставот 1, се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат:
„Автори на основни учебници и основни заеднички учебници можат да бидат
редовни и вонредни професори (насловни вонредни професори)/научни советници и виши
научни соработници/професори и виши предавачи, како и доценти/научни
соработници/предавачи во коавторство со авторите.
Автори на скрипти и учебни помагала можат да бидат и доценти (насловни
доценти)/ научни соработници/предавачи и соработници со одбранет докторат.“
Во членот 8, ставовите 2, 3 и 4 стануваат 4, 5 и 6.
Член 7
Во членот 11, во ставот 1, во петтиот ред, зборовите „членуваат претставници на“
се заменуваат со „членува по еден претставник од“. Во редот 6, по зборот „Универзитет“
се додава: „на предлог на Наставно-научниот/Наставничкиот/Научниот совет“.

Член 8
Во членот 12, на крајот на алинеата 2 се додава: „која е во состав на Годишната
програма за работа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола“.

Член 9
Во членот 13, на крајот на алинеата 2 се додава: „која е во состав на Годишната
програма за работа на едницата.“
Во членот 13, во алинеата 4 зборовите „издадените учебници“ се заменуваат со
зборот „изданијата“ и се додава: „согласно Одлуката за највисок износ на продажната
цена на учебници, монографии, скрипти и практикуми“.

Член 10
Во членот 14, на крајот на ставот 5 се додава: „која е составен дел на Годишниот
извештај за работата на Ректорот и Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола“.

Член 11
Во членот 15, во ставот 1, на почетокот на првиот ред зборовите „Секој учебник“ се
замнуваат со зборовите „Секое издание“, зборот „рецензиран“ се заменува со зборот
„рецензирано“, а во вториот ред зборот „учебник“ се замнува со зборот „изданието“.
Во членот 15, во ставот 8 после зборот „Управата“ се додава: „најрано после 15
дена од објавувањето во Билтенот на Универзитетот и доколку нема приговори“
Во членот 15, во ставот 9 после зборовите „Ректорската управа“ се додава: „најрано
после 15 дена од објавувањето во Билтенот на Универзитетот и доколку нема приговори“,
и се брише „и“ пред зборот донесува.
Член 12
Во членот 16, ставот 2 се менува и гласи „Доколку иницијативата потекнува од
единицата, правата и обврските со претходниот став од овој член се регулираат со одлука
на Деканатската управа/Советот,Управата на единицата на Универзитетот, односно
Ректорската управа доколку иницијативата потекнува од Ректорот“.
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Член 13
Во членот 18, во ставот 2 од ЗАКЛУЧОК, зборовите „учебникот односно учебното
помагало“ се заменуваат со зборот „изданието“.
Член 14
Во членот 19, во ставот 1, на почетокот зборовите „издавање учебник, учебно
помагало или скрипта“ се замнуваат со зборовите: „објавување изданија“.
Во членот 19, во ставот 3, во последниот ред после зборот „предметот“ се додаваат
зборовите: „тираж, потребни средства“.
Во членот 19, во ставот 4, во последниот ред зборовите „во врска со истото“ се
брише, а после зборот „предлог“ се додаваат зборовите: „рецензенти за соодветното
издание“.
Член 15
Во членот 26, во ставот 2, после зборот „управа“ се додаваат зборовите:
„Деканатската управа/Советот/ Управата на единицата“.

Член 16
Во членот 33, на крајот од ставот 1, бројот „35“ се заменува со бројот „36“.

Член 17
Во членот 35, во ставот 1, во вториот ред, зборовите „се откупува“ се заменуваат со
зборовите „може да се откупи“.
Во членот 35, во ставот 2, во вториот ред, зборовите „се откупуваат“ се заменуваат
со зборовите „може да се откупат“.

Член 18
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Ректор
Проф. д-р Сашо Коруновски

2
3
4
5

4

6
7
8
10

____________________

подносител на барањето
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УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- БИТОЛА
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До
Наставно-научниот совет на
Економски факултет – Прилеп

Предмет: Извештај за оценка на докторска дисертација
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, на
седницата одржана на ден 29.06.2017 год., со одлука број 02-632/28, формира
Комисија за оценка на докторската дисертација на тема „Збогатување на
Sense-and-Respond Рамката за примена на ниво на тактички менаџмент со
употреба на ИКТ “ од кандидатката м-р Рената Петревска-Нечкоска, во
состав:
1. д-р Ѓорѓи Манчески, ред. професор на Економски факултет – Прилеп,
2. д-р Марика Башеска - Ѓорѓиeскa, ред. професор на Економски Факултет –
Прилеп,
3. д-р Пеце Митревски, ред. професор на Факултет за Информатички и
Комуникациски Технологии – Битола,
4. д-р Снежана Мојсовска Саламовска, вон.професор на Економски факултет –
Прилеп,
5. д-р Марјан Ангелески, вон. професор на Економски факултет – Прилеп.
По разгледувањето на докторската дисертација, а врз основа на член 53, став 1
од Правилникот за единствените основи за организирање последипломски и
докторски студии и стекнување со докторат на науки на Универзитетот „Св. Климент
Охридски” – Битола, Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот
факултет – Прилеп го поднесува следниов:

И З В Е Ш Т А Ј
Биографски податоци за кандидатот
Рената Петревска-Нечкоска е родена на 7 септември 1978 година во Битола. После
завршувањето на средното економско училиште, со голем ентузијазам се запишува на
Економскиот факултет – Прилеп, на Економско-статистичко-кибернетската насока,
каде има интересен мултидисциплинарен и интердисциплинарен пристап на предмети
кои опфаќаат и поврзуваат широки области како економија, математика, статистика и
информатика. За време на студиите, а и неколку години после тоа, е ангажирана на
Економскиот факултет во Прилеп како демонстратор по предметите информатика,
деловна информатика, теорија на извадоци и планирање на експерименти, каде добива
шанса да ги испроба своите стекнати знаења од предавањата по соодветните области
при изведување на вежби за стотици студенти од различни студиски години,
истовремено стекнувајќи се со вештини во конципирање на материјали за вежби,
спроведување на истите, како и во меѓучовечки(те) односи и релации. Паралелно со
тоа се вработува хонорарно во приватна компанија, каде се занимава со изработка на
веб-страници, интерен софтвер за евиденција во комерцијалното работење и сл.
активности. Својата кариера со работен стаж ја стекнува во Про Кредит банка, каде во
интернационална голема компанија, има можност да ги стави на тест своите
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квалификации во економија, банкарство, привлекување и работа со клиенти,
информатика и човечки ресурси, работејќи на различни позиции како советник за
клиенти, сениор и супервизор, специјалист за обука, менаџер за релации со клиенти,
директор на сектор за човечки ресурси во централна управа, директор на филијалите
во Битола и Ресен, како и координатор на проекти од ИТ но и од области од целосното
работење на банката. Во 2008 - 2009 година дипломира на Банкарската академија на
Про Кредит банка за Источна Европа - PCRAEE, а во текот на своето работење се
стекнува со бројни обуки за менаџмент од интернационални тренери како Schwarz &
Partner, ProCredit Holding и сл. Релевантното работно искуство вбројува претежно
одговорни позиции како менаџер на средно ниво, а може да се спомене поставувањето
на систем за електронско учење во Про Кредит банка Македонија, кое искуство е
мултиплицирано и на сестринските банки на Про Кредит холдингот, оптимизација на
процеси и дизајнирање на софтвер за човечки ресурси, изработка на софтвер за обука
на кадри, спроведувањето на комплетните ИКТ тренинг активности за сите вработени
при миграција на банкарскиот софтвер, како и изработката на софтверско решение за
CRM активностите специфично дизајнирано на процесите на банката, кое е
искористено како концепт и прототип за CRM решение за целата мрежа на Про
Кредит банки во светот. Последно, но не и помалку важно, е поставувањето и
одржувањето на систем за електронско учење на Економскиот факултет Прилеп
(moodle), како чекор напред во вклучување на ИКТ во образовниот процес.
Во декември 2012 година, станува член на кадарот на Економскиот факултет
Прилеп, како асистент – соработник, каде се уште работи. Предметите на кои е
ангажирана како асистент – соработник се: електронско банкарство, управување со
промени и деловно комуницирање, каде до израз доаѓа нејзината тенденција да прави
генералистички и специјалистички предизвици, теми и материјали за студентите од
прв циклус и тоа од теоретска и практична природа. Од 2016 година е секретар на
катедрата за Бизнис информатика на Економскиот Факултет Прилеп. Во 2015 година
од страна на Универзитетот Гент во Белгија е назначена за Амбасадор на
Универзитетот Гент – Белгија за Западен Балкан, улога која дава и официјален назив
на активностите на Рената Петревска-Нечкоска во воспоставување на мостови и
конекции на домашните и странски образовни институции по кои може да се
унапредуваат знаењата, компетенциите и соработката како на академскиот кадар така
и на студентите. Во овој контекст, од Ноември 2016 година е назначена за контактлице за информација и дисеминација на активностите на EURAXESS – Агенција на
Европската Комисија за интернационална мобилност на истражувачи. Од Јуни 2015
година е избрана за член на советодавниот панел на Елсевиер – Холандија, во која
улога е до денес и го дава својот придонес во тестирање и определување на бизнис и
информациските карактеристики на софтверски и апликациски прототипови за
интернационалната мрежа на корисници на услугите на Елсевиер – Холандија. Од
Јуни 2015 година е и експерт за евалуација на проекти од Horizon 2020, најголемата
програма на Европската Комисија за поддршка на истражувањето и иновациите. Во
рамките на тој ангажман, до денес има евалуирано над 160 проекти од областа на SME
ICT disruptive innovation scheme (Шема за МСП – ИКТ дисруптивна иновација) кои
бараат финансиска поддршка во износи до 2.500.000 Евра.
Магистрира како прв магистрант на насоката е-бизнис на Економскиот факултет
Прилеп, во Октомври 2012 година, на тема „Иновативни методи на примена на
системите за електронско учење во образованието и бизнисот“, кај проф. д-р Ѓорѓи
Манчески, пристапи и концепти кои во соодветна форма ги применува и денес во
научно-истражувачката и наставната активност.
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Се запишува на трет циклус студии во програмата Менаџмент на Економскиот
факултет Прилеп, во Октомври 2012 година, следејќи и исполнувајќи ги барањата за
следење на предмети и семинари, подготвување на истражувачки и семинарски
трудови и полагање на испити на третиот циклус студии на Факултетот, истовремено
исполнувајќи ги обврските како вработен во Факултетот на позицијата асистентсоработник, по предметите бизнис, информатика, и деловно комуницирање.
Во текот шест месеци, во периодот ноември 2013 до април 2014 година како
добитник на стипендија од Европска комисија – Erasmus Mundus Basileus IV
програмата, остварува истражувачки престој на Факултетот за економија и бизнис
администрација, во секторот Менаџмент информациски системи под водство на проф.
д-р Геерт Поелс, на Универзитетот во Гент, Белгија. Во тој период, посетува курсеви
на докторски школи на Универзитетот во Гент и Универзитетот во Антверпен, Белгија
и друг западноевропски држави. Од поважните комплетирани напредни курсеви може
да се издвојат:
- Комплетирање на третиот циклус на докторската школа во применета
економија на Универзитетот Гент во Белгија
- Introduction to Complexity, Santa Fe Institute, USA, Главен инструктор: Mellanie
Mitchell (Oct 2016 – Jan 2017) Оценка. 96%,
- https://www.complexityexplorer.org/courses/59-introduction-to-complexity-fall-2016
- BENAIS (BeNeLux Association for Information Systems) Семинар (Јануари 2014)
http://www.benais.nl/
- Методологија за инженерство и наука за креирање решенија (Engineering and
Design Science Methodology), University of Antwerp, Belgium (Фебруари – Мај
2014),
- Програма за пост-академска надградба – Low Countries Studies, Post academic
acculturation programme, UGent, Belgium (Фебруари – Јуни 2014),
http://www.lowcountries.ugent.be/about.htm
- Data Preparation Social Network Analysis, GEPHI, GhentCDH, HNR2014
Conference, (September 2014), http://www.ghentcdh.ugent.be/content/hnr-2014conference
Веќе за време на првиот престој во Гент, Белгија, промоторот на ПетревскаНечкоска на Универзитетот во Гент иницира процедура за двоен докторат, која е
формата во која продолжува и ги финализира чекорите за одбрана на двоен докторат.
Со валидност од 01.11.2013 година склучен е индивидуален договор за двоен докторат
меѓу Универзитетот УГент Белгија и Универзитетот Св. Климент Охридски Битола
Македонија за заедничка супервизија на докторските студии на Рената ПетревскаНечкоска. М-р. Петревска-Нечкоска ги следи и спроведува континуирано и во целост
обврските од договорот кај двете институции, како унија на барања и обврски во
поглед на испити од трет циклус, научни трудови, публикации и присуство на
конференции, како и административни постапки. На 22 Август 2017 година во
Универзитетот Гент – Белгија успешно ја реализира пред-одбраната на докторската
дисертација, како барање и обврска од индивидуалниот договор за двоен докторат,
пред интернационална комисија во состав:
- Проф. д-р. Патрик Ван Кенхове, Декан, Универзитет Гент Белгија
- Проф. д-р. Фредерик Гаили, Секретар, Универзитет Гент Белгија
- Проф. д-р. Геерт Поелс, Супервизор, Универзитет Гент Белгија
- Проф. д-р. Ѓорѓи Манчески, Супервизор, Универзитет Св. Климент Охридски
Македонија
- Проф. д-р. Ир. Јан Девос, Универзитет Гент Белгија
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- Проф. д-р. Јелена Здравковиќ, Универзитет во Стокхолм Шведска
- Унив. Проф. Маг. Д-р. Валтер Швајгер, Виенски Универзитет за Технологија,
Австрија
Во текот на истражувањето, веќе од 2014 година воспоставува контакт и
континуирано соработува со г-динот Stephan Haeckel, човекот кој работејќи во IBM,
како директор на секторот за стратегиски студии на институтот за напреден бизнис
(former director of Strategic Studies at IBM’s Advanced Business Institute) (сегашен IBM
J. Watson Research Center) ја воведува во науката рамката Sense-and-Respond за
стратегиски менаџмент. Г-дин Haeckel ја води докторантката во правилно користење
на неговата рамка и со нескриен восхит ги следи и поддржува нејзините придонеси во
науката и практиката на тактичкиот менаџмент. Негов, како и коментар од менаџероткорисник на методот ДЕНИЦА се наоѓаат цитирани во докторската дисертација.
Со успешното комплетирање на пред-одбраната и имплементирање на
забелешките на комисијата за пред-одбрана од УГент во текстот на дисертацијата се
исполнети и условите според барањата на Универзитетот Гент – Белгија од договорот
за двоен докторат.
Рената Петревска-Нечкоска, има одлично познавање на англиски јазик (потврдено
со TOEFL internet based-testing, со резултат од 112 бодови, од можни 120) што е висок
праг доволен за студирање или ангажман на врвните светски универзитети, како и
познавање на германски јазик на ниво Б1. Од странските јазици комуницира на
српски, бугарски јазик а има основни познавања на холандски јазик. ПетревскаНечкоска има програмерско познавање на програмските јазици: Visual Basic, Visual
FoxPro, Pascal, GWBasic, Платформи: Microsoft .NET (Visual Studio, Visual Web
Developer), Content и Learning Management Systems: Moodle – LMS; Joomla – CMS,
како и основни познавања на: Corel Draw Graphics Suite, Camtasia, SQL, HTML.
Имаориснички познавања на: SharePoint, QUIPU GmbH CW, CW.NET Banking
Application, Office applications: Microsoft Office, Microsoft Project и најновите
технологии за Social Network Analysis (Gephi, NodeXL, Linkurious).

Научно-истражувачка дејност и учество на научни собири
Од опусот на научноистражувачка дејност на м-р Рената Петревска-Нечкоска,
како позначајни, можат да се извлечат следниве трудови:
1. CAiSE Radar 2016, Ljubljana, Slovenia, John Krogstie, Haralambos Mouratidis,
Jianwen Su (Eds.), “Identifying and Adressing Adaptability and Information
System Requirements for Tactical Management” Renata Petrevska Nechkoska,
Geert Poels, Gjorgji Manceski, http://eprints.fri.uni-lj.si/3341/1/Radarproceedings.pdf
2. ELECTRONIC JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS EVALUATION. 18(2).
p.146-158 (2015), “Bridging operational, strategic and project management
information systems for tactical management information provision”, Renata
Petrevska Nechkoska, Geert Poels, Gjorgji Manceski,
http://www.ejise.com/volume18/issue2/p147
3.

Proceedings of the CAiSE'2015 Doctoral Consortium at the 27th International
Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE 2015).
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1415(0074-1415-4). p.19-27 , “Tactical management in focus: adaptability and
information systems”, Renata Petrevska Nechkoska, Geert Poels, Gjorgji Manceski
http://ceur-ws.org/Vol-1415/CAISE2015DC03.pdf
4. 8th European Conference on IS Management and Evaluation – ECIME 2014, Best
Poster Award - “Tactical Management in Focus”, Renata Petrevska Nechkoska,
Geert Poels, Gjorgji Manceski, http://academicconferences.org/ecime/ecime2014/ecime14-home.htm
5. 8th European Conference on IS Management and Evaluation – ECIME 2014 ,
“From Strategy to Operations and Vice-Versa – a Bridge that needs an Island”
Renata Petrevska Nechkoska, Geert Poels, Gjorgji Manceski,
https://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&recordOId=5697122&fil
eOId=5697123
6. 8th European Conference on IS Management and Evaluation – ECIME 2014
“Meeting Point of Strategy and Operations – Tactical Management Sense-andRespond Framework Enhancement”, Renata Petrevska Nechkoska, Geert Poels,
Gjorgji Manceski,
https://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&recordOId=5697122&fil
eOId=5697123
7. Хоризонти, Journal, Vol. 12, ISSN 1857- 856X, Универзитет Св. Климент
Охридски Битола, Македонија, стр. 179-193 (2014), “Triggers of the subprime
mortgage crisis still not defeated by the world”, Renata Petrevska Nechkoska
http://www.uklo.edu.mk/files/attachments/HORIZONTI_12.pdf
8. CIIT 2012 Bitola, Macedonia (iKnow – Innovation and Knowledge Management
towards eStudent Information System – Project TEMPUS JPGR 511342,
http://iknow.fon.edu.mk/Home.aspx), “Benefits and SWOT analysis of iKnow
software project for eStudent Services for all Higher education system in
Macedonia”, Renata Petrevska Nechkoska, Gjorgji Manceski
http://ciit.finki.ukim.mk/data/CIIT2012_detailed_schedule.pdf
9. ICT Innovations Ohrid, Macedonia (2012), “Specific Skill Set Training for
Working Professionals by Faculties via e-Learning”, Renata Petrevska
Nechkoska, Gjorgji Manceski, http://www.ictact.org/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=121
10. „Поимник на економски изрази и берзански термини“, ко-автор, заедно со
професорите д-р Тодор Тодоров и д-р Димо Димков, објавен во Скопје 2004
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Награди и признанија
-

Стипендија European Commission Erasmus Mundus Action II – Basileus IV за
размена во рамките на истражување за докторат од Ноември 2013 до Април
2014 во Универзитетот Гент во Белгија (BASILEUS_20120196)

-

Награда за најдобар постер на 8th European Conference on IS Management and
Evaluation – ECIME 2014, Best Poster Award - “Tactical Management in Focus”,
Renata Petrevska Nechkoska, Geert Poels, Gjorgji Manceski, http://academicconferences.org/ecime/ecime2014/ecime14-home.htm

-

Публицирање на сторија за истражувачот и истражувањето (веб-портал, видео
запис, дисеминација на социјални мрежи на интернационално ниво) од светски
најголемиот издавач на научни трудови и публикации Елсевиер Холандија,
Elsevier ScienceDirect под наслов: Journeys of Perseverance – Story #2 - A focus
on tactical management како дел од серијалот на личниот развој на издржливост
од престрижни истражувачи
(https://www.elsevier.com/promo/sciencedirect/journeys-of-perseverance/a-focus-ontactical-management )

-

Амбасадор на Универзитетот Гент Белгија за Западен Балкан

Анализа и коментар на докторската дисертација
Докторската дисертација на Рената Петревска-Нечкоска го адресира проблемот на
недостиг на менаџерска и информациска поддршка за тактичкиот менаџмент. Ова е
релевантен проблем во светот за кого недостигаат адекватни решенија базирани на
солидно научно знаење. Пристапот кон решавање на проблемот кој го имаше
Петревска-Нечкоска е во рамките на Design Science Research, методологија која е
фундаментална во академската дисциплина на информациски системи.
Истражувачкиот процес ги содржеше следните фази:
1. Истражување на проблемот на информациските потреби и специфичностите на
информацискиот систем за тактички менаџмент со специјален фокус на
поддржување на адаптабилноста. Ова истражување на проблемот беше водено
од лични искуства на кандидатката како менаџер со тактички одговорности (од
приближно 10-годишно банкарско искуство), интервјуа со стејкхолдери кои се
длабоко инволвирани во тактички менаџмент и структурирана анализа на
академската научна литература. Резултатите од истражувањето на проблемот
беа формулирани како принципи на решението (solution requirements), кои
треба да се адресираат конкретно при спроведување на целите на
истражувањето во понатамошните чекори.
2. Креативен дизајн-процес за развивање на научно-базирано решение. Имено,
водена од принципите на решението, истражувачката спроведе експлоративно
истражување во литературата и концепциска анализа со цел да се
идентификуваат теоретските компоненти на алтернативни решенија за
наведениот проблем. Меѓу бројните теории, концепциски рамки и менаџерски
алатки кои беа истражени, оние кои имаа најголема компатибилност со
барањата на истражувањето и кои најблиску го адресираа проблемот на
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истражувањето беа теоријата на комплексност, комплексни адаптивни системи,
Sense-and-Respond рамката, теоријата на мрежи, Social Network Analysis (SNA),
и Dynamic Network Analysis (DNA). Мултидисциплинарноста е една важна и
многу силна позитивна карактеристика на оваа дисертација.
3. Развојот на артифакт (што би значено продукт на инженерингот на
истражувањето кој претставува некакво решение на истражуваниот проблем
соодветно на принципите) е методот ДЕНИЦА, кој е метод за самодизанирање
на персонализиран информациски систем за тактички менаџмент. Водена од
принципите на решението како дизајн принципи, и од теоретската база на
решението, беше спроведено истражување со 11 менаџери во 4 компании (2 во
Белгија, 2 во Македонија), со цел методот ДЕНИЦА да се дизајнира и евалуира
минувајќи низ итеративен и инкрементален инженеринг, според методот на
Action Design Research. Резултатите од евалуацијата се ветувачки, и методот
(кој е поддржан со софтверска алатка и користење на бета-верзија на SNA
софтвер) веќе активно се користи од менаџерите во истражуваните компании
повеќе од две години.
Во поглед на колаборацијата академија – бизнис, овој истражувачки проект и
дисертација е пример за нејзино максимално спроведување, но и намена.
Истражувањето и дизајнирањето на решение за менаџерот во проблематиката на
Тактичкиот Менаџмент, беше спроведено во соработка со менаџери од компании во
Белгија, Холандија, Луксембург, Франција и Македонија како бизнис колаборатори.
- Првичното истражување беше спроведено со 30 менаџери од врвен, среден,
оперативен и проектен менаџмент од интернационални компании од Бенелукс,
Холандија и Македонија
- Примарниот индустриски партнер Suelto BV го имплементираше менаџерскиот
метод во повеќе од 3 нови контексти во компании. Крајниот корисник од интерес
за истражувањето постигна самостојност при користењето на методот во голема
мера, а методот ги прикажува очекуваните резултати.
- Во фазите на Action Design Research учествуваа:
o Ad Ultima, Kortrijk, Belgium – интернационална консалтинг компанија во
која на истражувањето се соработуваше со 10 Проектни менаџери и
Директор за човечки ресурси
o Suelto BV, Belgium – консалтинг компанија која ја води примарниот
корисник на дизајнираниот метод за тактички менаџмент
o Витаминка, Прилеп, Македонија – производствена компанија со
интернационална мрежа, во која при истражувањето корисник на методот
беше директорот на секторот за развој
o Геобалкан-инженеринг, Битола, Македонија – компанија која дава
катастарски, инженерски и градежни услуги, во која при истражувањето
корисник на методот беше сопственикот.
Во првиот дел на дисертацијата, се прикажува мотивацијата на истражувачот и
истражувањето – да покаже како на тактичкиот менаџмент му е неопходна
адаптабилност, да елаборира зошто и како треба да се адресира и да дизајнира метод
кој го помага менаџерот во адаптабилно управување на систем кон исполнување на
посакуваните цели. Пристапот кој го мотивира овој дел е компрехензивен, и вклучува
менаџерски и информациски аспекти на решението. Тактичкиот менаџмент оперира во
динамично и комплексно окружување и се соочува со бројни зададени варијабли и
поврзани ентитети и чинители, кои сите засебно, но и заедно, се движат во некаква
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насока. Во исто време тактичкиот менаџер, како оној што се занимава со тактички
менаџмент, сака и треба да иницира промени и да ги спроведува заедно со
соработниците кон напредок. Тактичкиот менаџер не е многу помогнат со водство и
решенија како да менаџира на адаптабилнен начин кој ја вклучува големата слика на
ентитети но исто така и неопходните информациски текови и истовремено да биде во
можност да ја комуницира и спроведува својата менаџерска активност. Ова
истражување има за цел да ја овозможи и асистира менаџерската адаптабилност преку
системски дизајн, вклучување на контекстот, ефективна комуникација и
адаптабилност на информацискиот систем преку самодизајн на информациските
ентитети и текови. Во првото поглавје се разјаснува тактичкиот менаџмент, се дава
современа ре-дефиниција и се назначува неговата важност, при што се сумираат
главните прашања на истражувањето. Понатаму се позиционира тактичкиот
менаџмент во домените на менаџмент од една и менаџмент информациски системи од
друга страна. Се презентира методологијата на Design Science Research, врз чија
основа се применуваат Action Design Research, Nested Problem Solving и CIMOлогиката.
Во второто поглавје се спроведува идентификацијата на проблемот како во
реално окружување преку индивидуални интервјуа со менаџери од различни нивоа
така и во литературата преку структурирано истражување на главните концепти од
интерес. Наодите од овие чекори се испреплетуваат во појасна перцепција за тоа каква
е моменталната ситуација на проблемот, при што се добиваат и сознанија за тоа како
може да се адресира. Овде се користи и работната дефиниција за тактички менаџмент
како основа за диференцирање на тактичкиот, стратегискиот, оперативниот и проектменаџментот и се покажуваат нивните заеднички карактеристики но и разлики. На
крај на ова поглавје се изведуваат принципите на решението за менаџерска и
информациска адаптабилност тактички менаџмент.
Третото поглавје ја содржи теоретската подлога на решението кое се бара во
ова истражување. Првото прашање кое го поставува истражувачот е – што менаџира
тактичкиот менаџмент? Кој тип на организам, механизам е тоа што се менаџира и кои
се неговите карактеристики и атрибути за да може менаџерот најсоодветно да им
пристапи. Ова прашање се одговара со теоријата на комплексност и теоријата на хаос,
заедно со теоријата на комплексни адаптивни системи. Овде се кларифицираат
концептите на адаптивност и адаптабилност бидејќи се неопходни за понатамошниот
тек на истражувањето во кое се нуди адаптабилен менаџерски механизам за водење на
комплексен адаптивен систем кон целта. Следното прашање, како се менаџира
комплексен адаптивен систем се одговара со рамката Cynefin, матрицата на Стејси и
теоријата на комплексност. Потоа, се прегледуваат постулатите на тактичкиот
менаџмент, како системски пристап, вклучување на контекстот и континуирана
ефективна комуникација и визуелизација, со цел да се вклучат во решението. Овие
постулати го овозможуваат воведувањето на динамички системи, когнитивност,
когнитивни артифакти, дистрибуирана когнитивност, ситуациска свесност, и многу
важните визуелизации и репрезентации на мрежи преку Social Nework Analysis и
Dynamic Network Analysis. Во ова поглавје се воведува и фундаментот на решението –
стратегиската рамка Sense-and-Respond и се разработуваат нејзините најважни
концепти. На крајот на ова поглавје се мапираат карактеристиките на комплексни
адаптивни системи, Social/Dynamic Network Analysis и рамката Sense-and-Respond, со
цел да се покаже нивната меѓусебна концепциска компатибилност и да се аргументира
нивниот избор при дизајнирање на решението.
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Четврото поглавје претставува комплекс на примената на Design Science
Research методолошката рамка, преку фазите на развој, градба, оправданост и
евалуација на продуктот од истражувањето, со континуирано консултирање на
теориската бања за ригорозност и реалниот практичен живот за релевантност на
истражувањето. Избраните методи се квалитативни како полуструктурирани
интервјуа, квалитативно структурирано истражување на литературата, Action Design
Research како метод за градба на решение преку негова примена во реално
окружување. Со користење на седлестото решавање на практични и теоретски
проблеми на Виеринга се спроведува регулаторниот циклус на методо. Се спроведува
реалистична евалуација преку CIMO-логиката. За ова поглавје, сите карактеристики на
процесот на дизајн и евалуација комуницираат со Анексот во текстот.
Петтото поглавје ги сумаризира придонесите од истражувањето и реферира на
сите делови од дисертацијата како и фази на истражувањето за поширока елаборација
и детализација. Петте главни придонеси на истражувањето се наведени први, после
што следат импликациите од истражувањето за науката и академијата, импликациите
за праксата, лимитациите и идните потенцијали на истражувањето.

Научен придонес на докторската дисертација
Поставувањето на цели, заедничката акција кон нивно исполнување и се
поголемата испреплетеност на најширокиот систем на ентитети кои треба да
дејствуваат взаемно се окружувањето во кое се бара конкретно водство и ефекти од
менаџерите. На нивото на тактички менаџмент се наоѓа огромен и се уште неоткриен
потенција на компетитивна предност – бидејќи преку одговарањето на прашањето
“како” се постигнува она “што” се очекува, потребен е сеопфатен и применлив
одговор. Петревска-Нечкоска повикува на еден мултидисциплинарен резон низ кој би
се адресирале реалните комплексни и мулти-, интра- и трансдисциплинарни проблеми.
Тоа го постигнува преку својот пример на докторско истражување и дисертација, во
кое се направени функционални мостови меѓу академијата и праксата, научните
дисциплини, различните типови менаџмент и менаџерските улоги и во едно
меѓународно мултикултурно окружување. Имаќи ја предвид комплексноста на
истражуваната проблематика, може да се забележи дека докторантката го реализирала
истражувањето со имплеметација на современи методи и примена на ИКТ алатки и
придонела кон точно формулирање и создавање на нови.
Придонесот на докторската дисертација се манифестира преку следниве
придобивки:




Нуди научно-базиран и практично применлив менаџерски метод ДЕНИЦА –
кој овозможува пурпоссивна адаптабилност и инкорпорира менаџерска
поддршка и самодизајн на информациските потреби постигнувајќи
континуирано бизнис-ИТ порамнување на индивидуално ниво
Гради методолошки калеидоскоп од Design Science Research, Action Design
Research, Nested Problem Solving, CIMO-логика за реалистичка евалуација кој
претставува уникатно ремек дело што нуди рамка на дејствување и подлога за
сите идни истражувања во менаџмент и менаџмент информациски системи. Со
ваквиот методолошки калеидоскоп прави контрибуција и во методолошки
рамки, што е исклучително важен придонес, особено од докторска дисертација
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Го дефинира, делинеира и компарира тактичкиот менаџмент помеѓу
стратегискиот, оперативниот и проектниот менаџмент. Со тоа успева да ги
прецизира и менаџерските и информациските потреби и карактеристики на
тактичкиот менаџмент кои треба да бидат задоволени од идните научни
истражувања

Ги поврзува во теоретска рамка комплексните адаптивни системи, неизвесноста
и тактичкиот менаџмент, резултирајќи ги со поставка која ги проширува
знаењата како треба да се адресира менаџментот со методи и информациски
решенија

Свртува внимание кон личноста на менаџерот и како тој, а не организацијата во
целост, може да направи голема разлика во успешноста на компаниите и да
претставува извор на компетитивна предност. Идејата да се постигне бизнисИТ порамнување на нивото на менаџер, а не на ниво на организација, е
иновативна и отвора важни позитивности во науката и практиката

Нуди комплетна спецификација за информациските потреби на тактичкиот
менаџмент, што е различна од досегашните сфаќања и претставува подлога за
идните софтверски решенија за овој домен

Премостува и обединува развиена и држава во развој, истражувајќи ги
заедничките карактеристики но и специфичностите на работењето и
дејствувањето на различните системи, економии, професионални и
индивидуални профили. Со тоа ја позиционира Република Македонија во врвот
на светските истражувања од областа на тактичкиот менаџмент и соодветните
информациски системи.
Врз основа на претходно изнесеното, може да се констатира дека станува збор
за особено значаен труд што дава научен придонес во науката и практиката на
менаџментот, поконкретно тактичкиот, во којашто, во денешни услови на
глобализација и непредвидливост, и тоа како очекува менаџерска и информациска
поддршка за адаптабилност кон остварувањето на организациските и индивидуалните
цели.

Констатација и предлог
Врз основа на претходно дадената анализа и коментари на докторската
дисертација се констатира дека кандидатот, м-р Рената Петревска-Нечкоска,
реализирала студиозно и темелно истражување што, консеквентно, имплицира понуда
на конструктивни и иновациски концепти, а тоа всушност беа и поставените цели за
истражување во докторската дисертација, на тема: „Збогатување на Sense-andRespond Рамката за примена на ниво на тактички менаџмент со употреба на ИКТ “,
со што се дава соодветен научен придонес во истражувачкиот домен.
Поаѓајќи од наведените констатации и мислења, Комисијата позитивно ја
оцени докторската дисертација на кандидатката, м-р Рената Петревска-Нечкоска, на
тема: „Збогатување на Sense-and-Respond Рамката за примена на ниво на тактички
менаџмент со употреба на ИКТ “ и со особено задоволство му предлага на Наставнонаучниот совет на Економскиот факултет – Прилеп да го прифати Извештајот за
позитивна оценка на докторската дисертација на кандидатката и да формира Комисија
за одбрана на докторската дисертација, којашто ќе ја закаже и организира јавната
одбрана.
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Комисија за оценка на докторска дисертација,
1.
2.
3.

4.
5.

д-р Ѓорѓи Манчески, ред. професор
на Економски факултет – Прилеп, с.р
д-р Марика Башеска - Ѓорѓиeскa, ред. професор
на Економски Факултет – Прилеп, с.р
д-р Пеце Митревски, ред. професор на Факултет
за Информатички и Комуникации Технологии –
Битола, с.р
д-р Снежана Мојсовска Саламовска, вон.професор
на Економски факултет – Прилеп, с.р
д-р Марјан Ангелески, вон. професор
на Економски факултет – Прилеп, с.р

Прилеп,
20.09.2017 год.

16

ИЗВЕШТАЈ

за оценка на докторската дисертација под наслов
„Стратегиски пристап на менаџментот во функција на управувањето со
промените кај компаниите во Република Македонија“
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Прилеп, на својата седница
одржана на ден 29.06.2017 година, со одлука број 02-632/27, формира Комисија за
оценка на докторската дисертација, на тема: „Стратегиски пристап на менаџментот
во функција на управувањето со промените кај компаниите во Република
Македонија“ од кандидатот м-р Јетон Зука, во состав:
1. д-р Марика Башеска- Ѓорѓиеска, ред. професор на Економскиот факултетПрилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
2. академик
д-р
Изет
Зекири,
ред.
професор
факултет,Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово

на

Економскиот

3. д-р Каролина Илиеска, ред. професор на Економскиот факултет-Прилеп,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
4. д-р Коста Сотироски, ред. професор на Економскиот факултет – Прилеп,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
5. д-р Виолета Лашкоска, ред. професор на Економскиот факултет-Прилеп,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Врз основа на член 63 од Законот за високото образование и чл. 51 и 53 од
Правилникот за единствените основи за организирање на последипломски и докторски
студии и стекнување со докторат на науки на Универзитетот “Св. Климент ОхридскиБитола”, Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во
Прилеп го поднесува следниов:
ИЗВЕШТАЈ
1.

Податоци за кандидатот

Кандидатот м-р Јетон Зука е роден на 12 мај 1980 годинаво Скопје. Првите чекори во
образованието ги започнува во основното училиште „Даме Груев” - Скопје, додека
средно образование завршува во Гиманзијата „Зеф Луш Марку” во Скопје.
Во 2000 година се запишува на Филолошкиот Факултет „Блаже Конески”, при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” – Скопје, каде дипломира во 2004 година, и се
стекнува со стручниот назив Дипломиран професор по албански јазик и книжевност.
По завршување на додипломските студии во 2005 година завршува 9 месечен тренинг
курс за преведување и толкување македонски – албански, „National School of
Gavernment” (Trening for category II Civil Servants).
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Во 2007 година се вработува во Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство како помлад соработник во Секторот за координација и техничка
помош на Кабинетот на министерот.
Учесник е на многу семинари, конференции и обуки на најразлични теми од областа
на менџмент на човечки ресурси, менаџмент и лидерство. Како студент на
докторските студии има напишано и објавено неколку трудови од областа на
менаџментот.
Активно го познава англискиот јазик и има звршено различни курсеви за
компјутерски техники.
Во 2009/10 година се запишува на последипломски студии на Институтот за
социолошки и политичко – правни истражувања, Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј” во Скопје на насоката Менаџмент на човечки ресурси. По завршувањето на
предвидените испити и активности на ден 15.07.2011 година успешно ја брани
магистерската теза под наслов: „Реформи во јавната администрација - менаџмент на
промени кај големите организации”, под менторство на проф. д-р Петар Атанасов.
Во 2013 година се запишува на трет циклус на докторски студии на Економскиот
факултет во Прилеп, при Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола, студиска
програма Менаџмент.
Од јануари 2015 година работи во Кабинетот на Државниот секретар при
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
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2. Анализа и коментар на докторската дисертација
Докторската дисертација „Стратегиски пристап на менаџментот во функција на
управувањето со промените кај компаниите во Република Македонија“ од
кандидатот м-р м-р Јетон Зука како предмет на истражување го има процесот на
промени кај компаниите, стратегискиот пристап на менаџментот во функција на
управување со промените кај компаниите во Република Македонија, како и улогата на
менаџерот во целиот тој процес. Притоа тој го дефинира проблемот на истражување
кој се однесува на недостигот на визија како и недостигот на професионализам во
работењето и управувањето со компаниите во Република Македонија, имајќи предвид
дека условите во кои функционираат компаниите се комплексни, динамични,
подложни на постојани промени и она што пред неколку години значеше успешен
начин на менаџирање треба да се менува. Промените во екстерното окружување
предизвикуваат потреба од промени во самата организација, а секоја промена
предизвикува проблем кој бара понатамошно решавање. Докторантот ја истражува
подготвеноста на менаџерите за процесот на промени, степенот на поседување на
визија и план за промени на менаџментот кај македонските компании, како и
постоењето на стратегиски пристап кон процесот на промени, степенот на знаење,
вештини или свест кај менаџментот или работодавачот за процесот на промени и
навременото откривање на изворот на промени.
Целта што докторантот ја постави во оваа докторска дисертација беше да се
истражи и утврди пристапот во менаџирањето во процесот на промени на компаниите
во Република Македонија и да се понудат препораки за примена на стратегиски
пристап и соодветен модел на менаџирање во функција на справување со процесите на
промени. Кандидатот, исто така, постави и посебни цели на истражување, како што
се следниве:
•

•

•
•

•

•

Утврдување на пристапот на компаниите кон организациските промени, степенот
на познавањана истите и нивното искуство во изминативе години со потребата од
организациски промени.
Преку анализа на компаниите кои веќе имаат искуство со организациски промени
да се дојде до податоци за успешноста на истите и да се предложи најсоодветен
модел за македонските компании.
Утврдување на улогата на менаџерите во процесот на организациски промени.
Утврдување на способностите и вештините кои треба да ги има еден менаџер за
препознавање на изворот на промени и поседувањето стратегија за менаџирање на
промените.
Утврдување на начинот на комуницирање со вработените и вклученоста на
вработените во создавањето на стратегија ипоповолна клима за воведување на
промени.
Идентификување на пристапот на вработените кон процесот на промени и
релацијата вработен – менаџер во целиот процес на промени.
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•

Преку анализа на податоците од спроведеното истражување да се утврдат
факторите што влијаат врз создавање клима за промени кај компаниите.

Во своето истражување, м-р Јетон Зука ја поставува следнава генерална хипотеза:
менаџментот кај дел од компаниите во Република Македонија нема стратегиски
пристап при управувањето со промените.
Според податоциите од истражувањето од вкупно 270 испитаници, докторантот ја
потврдува генералната хипотеза. Кај дел од компаниите во Република Македонија
менаџментот нема стратегиски пристап во управувањето со процесот на промени.
Кандидатот поставува и неколку посебни хипотези кои со спроведеното емпириско
истражување ги потврди. Имено:
- Подготвеноста на компаниите и на менаџерите за организациски промени и
идентификација на приоритетите на компанијата позитивно влијаат врз процесот на
промени, полесна транзиција на компанијата од старата состојба до ново посакувана
состојба, се со цел успешно работење во бизнис опкружувањето.
- Успешноста на организациски промени кај компаниите во Република Македонија, ќе
овозможи намалување на невработеноста, зголемување на производството, а со тоа и
полесен премин од транзиција во една стабилна и развојна економија.
-Управувањето на компаниите од страна на самите сопственици кои немаат доволни
способности и вештини за навремено откривање на потребата за промени, како и за
начинот како да ги воведува истите го зголемуваат ризикот од неуспех на промените и
со тоа ги доведуваат бизнисите во неповолна ситуација или пропаст.
- Квалитетот на управување со организациските промени зависи од квалитетот на
донесени одлуки и ефикасност на нивната имплементација, добро планирање,
координација, мотивација и организација на активностите од страна на менаџерот
пред започнување на процесот на промени. Успешноста на менаџерите да ги
мотивираат вработените и да ги прифатат промените, подразбира успешност и на
самиот процес на промени.
Во рамките на ова истражување кандидатот користи повеќе методи, и тоа:
дескриптивен метод, анализа, синтеза, метод на индукција и дедукција и статистички
метод. Со методот на научна дискрипција и експликација на постојаните теоретски
ставови, тој ќе направи содржински опис на истите. Додека употребата на историскиот
метод овозможува проучување на генезата на предметот на истражување. Со
компаративниот метод се прави споредување на искуствата и процесите во земјите на
регионот, но и со земјите на ЕУ и како може тие искуства да се користат кај нас. Исто
така кандидатот анализира секундарни податоци од веќе објавени научни трудови,
стручна литература, различни документи и печатени публикации од различен
временски период, во интерес на истражувањето.
За потребите на конкретното емпириско истражување кандидатот го користи методот
на испитување, пришто е спроведена анкета со структуиран прашалник. Со намерен
примерок се анкетирани 270 менаџери на компании во Република Македонија,. Тој
користи прашалник со структурирани прашања со цел да се извлечат потребните
податоци и сознанија за дадениот проблем. Имено, со поставените прашања
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докторантот доаѓа до информации тоа која е причината за промени, кои се можните
извори за промени, како и кој ги планира организациските промени, кој управува со
промените, кој ги организира и кој е вклучен во процесот на организациски промени,
како менаџерите ги мотивираат вработените во процесот на промени, како се
контролира процесот на промени, како менаџерите се справуваат со отпорот кон
промените и др.
Докторската дисертација е напишана на 296 страници текст којшто опфаќа преглед на
литературата од областа на истражување, ги презентира резултатите од
истражувањето придружени со шематски прикази, табели, графикони и слики.
Материјата што е обработена во докторската дисертација, покрај воведот, опфаќа три
меѓусебно врамнотежени и логички поврзани целини (глави), и тоа:
Воведниот дел на докторската дисертација го опфаќа предметот, проблемот и појавата
на истражување, како и целите на истражувањето. Потоа се разработуваат хипотезите,
главната хипотеза и посебните хипотези, како и методите на истражувањето и
методите и техниките за анализа и обработка на добиените податоци од
истражувањето на терен.
Структура на дисертацијата
Во првата главана дисертацијата, Стратегиски пристап во менаџирањето на
компаниите, докторантот, преку преглед на она што досега го има во литературата,
односно преку ставовите на авторите кои се занимаваат со оваа проблематика
кандидатот го елаборира стратегискиот пристап во менаџирањето со компаниите, како
и значењето, односно, неопходноста за една компанија од поседувањето стратегија
при управување со промени. Во оваа глава исто така се елаборира и улогата на
менаџментот во идентификација и имплементација на стратегија за која се верува дека
ќе биде најповолна за нивната организација. На крајот од овој дел, кандидатот
заклучува дека само со добро формулирана и имплементирана стратегија како дел од
стратегискиот менаџмент една компанија може да воведува успешни промени и да ја
унапреди организационата ефикасност.
Во рамките на втората глава, Менаџирањето на организациските промени во
компаниите се опфатени теоретското дефинирање, факторите и причините кои водат
кон организациски промени, како настануваат и кои се последиците. Кандидатот ги
елаборира и утврдува последиците од ненавременото откривање на изворот за
промени, притоа, со оглед на значењето и комплексноста на организациските промени
ги открива и причините за појавување на организациските промени. Тој потоа ги
анализира интерните и екстерните фактори што влијаат врз потребата на
организациски промени кај компаниите, како и видовите на организациски промени.
Фокусното внимание во рамките на оваа глава кандидатот го посветува на
најефикасните модели на промени и начинот на кој тие овозможуваат процесот на
промени да се реализира. Тој потоа анализира некои од најпознатите модели на
организациски промени. Кандидатот го објаснува процесот, стратегијата и
комуникацијата помеѓу менаџерите и вработените и начините на мотивација за да се
постигне вработените да ги прифатат промените. Во овој дел, кандидатот ги утврдува
можните причинители за неуспехот на организациските промени и последиците од
несупехот од навремено воведување на промените.Притоа, врши анализа на отпорот
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кој се јавува при процесот на промени, причините за појавување на отпор и начините
на кои менаџерите се справуваат со истиот.
Во рамките на третата глава, Истражување на стратегискиот пристап при
менаџирањето со промените кај компаниите во Република Македонија,
кандидатот спроведува обемна емпириска студија на примерок од 270 компании
испитувајќи 270 менаџери на тие компании. Кандидатот, врз основа на изготвен
прашалник кој во три дела и 30 прашања собира податоци за факторите за промени,
комуникацијата помеѓу менаџерите и вработените, начинот како се справуваат со
отпорот од страна на вработените, како се мотивираат вработените за да ги прифатат
промените, дали во последните години компаниите се соочиле со промени и какво
влијание имале тие промени врз работењето на самата компанија, како менаџерите во
компаниите во Република Македонија се справуваат со промените, дали кај овие
компании постои стратегиски пристап и како тоа влијае врз самиот процес на
промени.
Потоа врз основа на Ликертова скала доаѓа до заклучоци по однос на организираноста
на компаниите за промени, стратегијата за промени, отпорот на вработените, методите
на комуникација и ефектите од промените.
На крај, врз основа на добиените податоци од ова истражување, докторантот нуди
предлог модел за менаџирање на промените од страна на менаџментот на компаниите
во Република Македонија
Кандидатот ја потврдува главната хипотеза, како и сите посебни хипотези користејќи
соодветни статистички методи.
Заклучните согледувања ги рефлектираат сите досега споменати наоди и завршуваат
со конкретни предлози наменети за менаџментот на македонските кампании.

3.

Констатација и предлог

Анализирајќи ја содржината на докторската дисертација, поднесена од кандидатот м-р
Јетон Зука, Комисијата за оценка на докторската дисертација, под наслов
„Стратегиски пристап на менаџментот во функција на управувањето со
промените кај компаниите во Република Македонија“, го констатира следново:
Докторската дисертација ја поседува потребната научна оправданост, квалитетно е
обработена од методолошки аспект и при нејзината изработка е користен научен
метод. Имено, кандидатот прецизно ги дефинира појавата на истражувањето,
проблемот, предметот и целите на истражувањето.
Кандидатот прави преглед на најновите сознанија во областа на стратегиското
управување со промени преку користење на обемна домашна и странска литература, ја
истражува и анализира состојбата со македонските компании во поглед на приодот и
начините на менаџирањето со промените преку конкретно емпириско истражување
коешто опфаќа 270 менаџери на компании од Република Македонија, со што ги
потврдува генералната и посебните хипотези.

22

Докторантот, врз основа на добиените сознанија од литературата и сопственото
истражување креира модел за менаџирање со промените кој е адаптиран и прифатлив
за македонските компании од што произлегува и научниот придонес во областа на
истражување.
Имајќи ги предвид претходно споменатите констатации и заклучоци, Комисијата
едногласно констатира дека дисертацијата ги исполнува условите за да биде
подложена на јавна одбрана и со особено задоволство му предлага на Наставнонаучниот совет на Економскиот факултет во Прилеп да го прифати Извештајот за
оценка на докторската дисертација, поднесена од кандидатот, м-р Јетон Зука, на тема
„Стратегиски пристап на менаџментот во функција на управувањето со
промените кај компаниите во Република Македонија“ и да формира Комисија за
одбрана која ќе ја закаже и организира истата.

Комисија за оценка на докторската
дисертација
1. д-р Марика Башеска-Ѓорѓиеска, ред. професор,
Економски факултет – Прилеп, с.р.
2. академик д-р Изет Зекири, ред. професор,
Економски факултет , Универзитет на
Југоисточна Европа - Тетово, с.р.
3. д-р Каролина Илиеска, ред. професор,
Економски факултет – Прилеп, с.р.
Прилеп, 18.09.2017
4. д-р. Коста Сотироски, ред. професор,
Економски факултет – Прилеп, с.р.
5. д-р. Виолета Лашкоска, ред. професор,
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РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ТЕОРИЈА НА КОЛА,
ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИИ И ПРОЦЕСИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ
Врз основа на распишаниот конкурс за избор на наставник од областите Електротехника
(20200), Теорија на кола (20202), Обработка на информации (21204) и Процесирање на
податоци (21206), објавен во весникот “Нова Македонија” од 25.07.2017 год., Наставнонаучниот совет при Техничкиот факултет, на својот состанок одржан на 22.08.2017 год., со
Одлука бр. 02-611/7 од 22.08.2017 год. формира Рецензентска комисија за избор на наставник,
во состав:
1. Ред. проф. д-р Цветко Митровски – претседател
Технички факултет – Битола;
2. Ред. проф. д-р Весна Чешелкоска – член
Технички факултет – Битола;
3. Ред. проф. д-р Пеце Митревски – член
Технички факултет – Битола.
Рецензентската комисија по разгледување на конкурсните материјали го донесе следниот
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областите:
Електротехника, Теорија на кола, Обработка на информации и Процесирање на податоци, од
25.07.2017 год., се пријави само кандидатот д-р Митко Костов, дипл. ел. инж., вонреден
професор на Технички факултет Битола.
Рецензентската кмисија констатира дека поднесените материјали се комплетни и навремено
доставени и дека се исполнети сите услови за избор на наставник предвидени со Законот за
високо образование и актите на Универзитетот Св. "Климент Охридски" Битола.

1.

Основни биографски податоци

Д-р Митко Костов е роден на 20.08.1973 година во Битола. Основно и средно образование
завршил во Битола. По завршувањето на средна школа ги продолжува дипломските студии на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на Електротехничкиот факултет – Скопје на
насоката Електроника и телекомуникации. Студиите ги завршува во мај 1997 год., со што се
стекнува со звање дипломиран инженер по електротехника на насоката Електроника и
телекомуникации. После дипломирањето, продолжува на постдипломски студии на истиот
факултет, каде во мај 2000 год. се стекнува со звањето магистер по електротехника со
одбраната на неговиот магистерски труд „Брз алгоритам за дизајн на QMF банки“.
Во март 2007 год. на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на Факултетот за
електротехника и информациски технологии – Скопје ја одбранува неговата докторска
дисертација „Отстранување на шум во нуклеарни медицински слики со примена на
мултирезолуција“ и се стекнува со звањето доктор на технички науки.
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2.

Наставно-образовна дејност

Од септември 1999 година до септември 2005 година работи како систем администратор во
националната Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството со работни задачи од
областа на примената на информатичките технологии.
Од февруари 1999 година е ангажиран како помлад асистент и асистент на Техничкиот
факултет во Битола. Од 1999 година до 2005 година е ангажиран како помлад асистент на
група предмети од областа електротехника и електроника. Од 2005 година е избран во звањето
асистент, и како редовно вработен асистент изведува аудиториски и лабораториски вежби по
предметите Основи на електротехниката I и II, Мерно-аквизициски системи и Електроника.
Во јуни 2008 година е избран за доцент, а во јуни 2013 година за вонреден професор на
Технички факултет Битола. Во овој период одржува настава на прв циклус студии на
електротехничкиот отсек, отсекот за сообраќај и транспорт, мехатроника и отсекот за
информатика и компјутерска техника од предметите: Теорија на електрични кола, Анализа и
синтеза на електрични кола, Структури и бази на податоци, Бази на податоци, Системи за
управување со бази на податоци и развојни алатки, Основи на телекомуникациски системи,
Компјутерски системи и комуникации, Програмирање и др., а на вториот циклус студии ги
држи предметите Обработка на сигнали и Мултирезолуциска анализа и реконструкција на
сигнали.
Во учебната 2008/09 год. е ангажиран како визитинг професор на Факултетот за информатика
при Европскиот Универзитет Скопје по предметите Интернет технологии и Мрежни
оперативни системи, а во учебната 2011/12 год. е ангажиран како визитинг професор на
Факултетот за информатика при Универзитетот ФОН Скопје по предметите Дигитален пренос
на информации, Компјутерски мрежи и Дигитално процесирање на сигнали.
Во текот на наставно-образовниот процес вонр. проф. д-р Митко Костов бил ментор и член на
комисии на повеќе додипломски и магистерски трудови. Моментално е ментор на еден
кандидат на постдипломски студии. Истовремено, истиот бил член на комисии на две
одбранети докторски дисертации.
Во 2014 година добива акредитација за ментор на трет циклус студии на Информатика и
компјутерска техника.
Од неговото вработување до денес тој е активно вклучен во целокупната дејност на
Техничкиот факултет. Од 15.09.2011 до 15.09.2014 година - ја извршува функцијата
раководител на електротехничкиот отсек, а од 15.09.2014 година и функцијата продекан за
финансиско работење и член на универзитетската комисија за финансово работење.
Во доменот на научно-истражувачката работа неговото внимание е насочено најмногу кон
истражувањата од областа на дигиталната обработка на сигнали, мулти-резолуциската анализа
на сигнали, вејвлет базираната обработка на слики и отстранување на шум, вејвлет базирано
пребарување на слики и видео во бази на податоци, нуклеарни медицински слики, NPR-QMF
банки на филтри.
Во изминатите неколку години кандидатот има напишано вкупно 52 научни труда, од кои 19
после неговиот избор за вонреден профсесор. Автор е на 2 публикации – збирки на решени
задачи по Основи на електротехниката I и Електроника.
Д-р Митко Костов има учествувано во билатерални и меѓународни проекти од програмите на
Tempus, Erasmus, IPA и др., и има реализирано студиски престои во повеќе странски научни
институции.
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Член е на меѓународната организација на електроинженери IEEE (Institute of Electrical and
Electronic Engineers) од 2006 година и на Комората на овластени инженери и овластени
архитекти од 2008 година.

3.

Научна, стручна, истражувачка и апликативна дејност
3.1 Трудови објавени до претходните избори
До изборот на кандидатот во неговото претходно звање, вонреден професор, кандидатот др Митко Костов ги има објавено следните научни и стручни трудови:
3.1.1

Научни трудови на конференции

1. Sofija Bogdanova, Mitko Kostov, and Momcilo Bogdanov, “Design of QMF Banks with
Reduced Number of Iterations”, IEEE Int. Conf. on Signal Processing, Application and
Technology, ICSPAT ’99, Orlando, USA, Nov. 1999.
2. Sofija Bogdanova, Mitko Kostov and Momcilo Bogdanov, “Modified version of Chen and
Lee’s algorithm for the design of QMF banks”, Europ. Conf. on Circuit Theory and Design
(ECCTD ‘99), pp. 1327-1330, Stresa, Italy, 29 Aug.–2 Sept. 1999.
3. Mitko Kostov and Momcilo Bogdanov, “On the design of IIR digital filters”, International
Scientific Conference on Energy and Information Systems and Technologies EIST 2001, vol.
2 pp. 482-487, Bitola, Macedonia, Jun. 2001.
4. Mitko Kostov and Mile Petkovski, “Estimation of the Line Voltage Disturbance in the
Wavelet Domain Processing”, Int. Sc. Conf. on Energy and Information Systems and
Technologies EIST 2001, vol. 2 pp. 510-515, Bitola, Macedonia, Jun. 2001.
5. Cvetko Mitrovski and Mitko Kostov, “On the Preprocessing of Dynamic Nuclear Medicine
Images”, International Scientific Conference on Information, Communication and Energy
Systems and Technologies ICEST 2002, vol. 1 pp. 201-204, Nis, Serbia and Montenegro, Jun.
2002.
6. Cvetko Mitrovski and Mitko Kostov, “A Wavelet Domain Approach On Noise Filtration Of
Nuclear Medicine Images”, International Scientific And Applied Science Conference
Electronics ET’2002, vol. 2 pp. 33-38, Sozopol, Bulgaria, Sept. 2002.
7. Cvetko Mitrovski and Mitko Kostov, “An Approach For Extracting The Vein And Heart
Boundaries From Raw NM Images”, VI National Conference ETAI 2003, pp. E69E72, Ohrid, Macedonia, Sept. 2003.
8. Vesna Ilievska, Mitko Kostov, Petar Trajkovski “Implementation of the Farm Monitoring
System in Macedonia”, International conference PACIOLI 11 – New roads for farm
accounting and FADN, pp. 96-104, Przysick, Poland, Oct. 2003.
9. Cvetko Mitrovski and Mitko Kostov, “On The Radionuclide Movement Depended Filtering
Of Nuclear Medicine Images”, Fourth International Conference for Informatics and
Information Technology 2003, Molika, Macedonia, Dec. 2003.
10. Cvetko Mitrovski and Mitko Kostov, “On the Wavelet Selection for Nuclear Medicine
Images Processing”, XXXIX International Scientific Conference on Information,
Communication and Energy Systems and Technologies, vol.1 pp. 135-138, Bitola,
Macedonia, Jun. 2004.
11. Mitko Kostov and Cvetko Mitrovski, “On The Denoising Of Nuclear Medicine Chest Region
Images”, International Scientific And Applied Science Conference Electronics
ET’2004, Sozopol, Bulgaria, 22-24 Sept. 2004.
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12. Vesna Ilievska and Mitko Kostov “On the Development of Farm Monitoring System in
Macedonia”, International conference PACIOLI 13 - Micro Economic Data on Farm
Diversification, Rural Businesses and the Intra-generational Transfer, Hardingasete,
Norway, Jun. 2005.
13. Cvetko Mitrovski and Mitko Kostov, “QMF Filtering Of Nuclear Medicine Heart Region
Images”, Int. Scientific Conf. on Information, Communication and Energy Systems and
Technologies ICEST 2005, Nis, Serbia and Montenegro, Jun. 2005.
14. Cvetko Mitrovski and Mitko Kostov, “A Wavelet Approach on NM Images Filtering Using
Adjacent Images Information”, VII National Conference ETAI 2005, Ohrid, Macedonia,
Sept. 2005.
15. Cvetko Mitrovski and Mitko Kostov, “NM Images Filtering Using NPR QMF Filters
Dependent on the Images Spectrum”, 7th International Conference on Telecommunications
in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Nis, Serbia and Montenegro, Sept.
2005.
16. Cvetko Mitrovski and Mitko Kostov, “A Wavelet Based GUI for NM Images Filtering Using
Variance-Stabilizing Transformation”,International Scientific Conference on Information,
Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2006, Sofia, Bulgaria, Jun.
2006.
17. Mitko Kostov, Cvetko Mitrovski, and Momcilo Bogdanov, “Signal Estimation with NPRQMF Banks and Multiscale Products”, 14th Telecommunications Forum TELFOR 2006,
Belgrade, Serbia, Noe. 2006.
18. Mitko Kostov, Cvetko Mitrovski, Momcilo Bogdanov, “Non-uniform Thresholds for
Removal of Signal-Dependent Noise in Wavelet Domain”, Int. Scientific Conf. on
Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2007, Ohrid,
Macedonia, Jun. 2007.
19. Mitko Kostov, Cvetko Mitrovski and Momcilo Bogdanov, “Threshold Estimation for
Wavelet Domain Filtering of Signal-dependent Noise”, 14th Int. Conf. on Systems, Signals
and Image Processing IWSSIP 2007 and 6th EURASIP Conf. Focused on Speech and Image
Processing, Multimedia Communications and Services EC-SIPMCS 2007, pp. 49-52,
Maribor, Slovenia, Jun. 2007.
20. Mitko Kostov, Cvetko Mitrovski and Momcilo Bogdanov, “Non-uniform Threshold as an
alternative to Uniform Threshold in Denoising in Wavelet Domain”, Int. Scientific Conf. on
Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2008, pp. 113116, Nis, Serbia, Jun. 2008.
21. Mitko Kostov, Cvetko Mitrovski and Momcilo Bogdanov, “Wavelet Denoising by Using
Linear-Phase NPR-QMF Banks”, Int. Scientific Conf. on Information, Communication and
Energy Systems and Technologies ICEST 2009, Veliko Trnovo, Bulgaria, Jun. 2009.
22. Mitko Kostov and Cvetko Mitrovski, “Wavelet Thresholding by Using Multiscale
Correlation”, Int. Scientific Conf. on Information, Communication and Energy Systems and
Technologies ICEST 2010, Ohrid, Macedonia, Jun. 2010.
23. Mile Petkovski, Mitko Kostov, Sofija Bogdanova and Momcilo Bogdanov, “Adaptive
Sampling Algorithm Applied to SCADA Datalog Database Shrinkage”, 18th Int. Conf. on
Systems, Signals and Image Processing IWSSIP 2011, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,
Jun. 2011.
24. Mitko Kostov, Mile Petkovski and Ilija Jolevski “Fast Querying in Database with Images by
Using Multiresolution”, Int. Scientific Conf. on Information, Communication and Energy
Systems and Technologies ICEST 2011, Nis, Serbia, Jun. 2011.
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25. Mitko Kostov, Mile Petkovski and Ilija Jolevski, “Wavelet-Based Queryng in Images
Database”, Conference on Perspectives of Mechatronics Engineering, Ohrid, Macedonia,
Sept. 2012.
26. Mitko Kostov, Mile Petkovski and Ilija Jolevski, “Application of Multiresolution Technique
for Efficient Querying in Images Database”, Summer Symposium For Electronics And Signal
Processing - LEOS 2012, Mavrovo, Macedonia, Sept. 2012.
27. Mile Petkovski, Mitko Kostov and Aleksandar Markoski, “Application of Hardware in the
Loop Simulation in Power Electronics Courses”, Conference on Perspectives of
Mechatronics Engineering, Ohrid, Macedonia, Sept. 2012.
28. Mile Petkovski and Mitko Kostov, “Low Cost Virtual Test Bed Design for Hardware In the
Loop Testing of Power Electronic Circuits”, Summer Symposium For Electronics And Signal
Processing - LEOS 2012, Mavrovo, Macedonia, Sept. 2012.

3.1.2

Научни трудови во списанија

29. Mitko Kostov, Cvetko Mitrovski and Momcilo Bogdanov, “Non-uniform threshold as an
alternative to uniform threshold in denoising in wavelet domain, ”Facta Universitatis, Nis,
Serbia, Series: Electronics and Energetics, p-ISSN 0353-3670 (Print), e-ISSN 2217-5997
(Online), COBISS.SR-ID 12826626vol. 23, no. 1, pp. 139–146, April 2010.
30. Цветко Митровски и Митко Костов, “Отстранување на неадитивен шум со примена на
мултирезолуција”, Зборник на трудови, Технички факултет Битола, Окт. 2011.
31. Митко Костов, Миле Петковски и Илија Јолевски, “Примена на мултирезолуциска
техника за ефикасно организирање на база на податоци”, Зборник на трудови,
Технички факултет Битола, Окт. 2011.
32. Mitko Kostov, Mile Petkovski and Ilija Jolevski, “Images pseudo-hash by using wavelet
coefficients,” Annual Journal of Electronics, 2012, ISSN 1314-0078, vol. 1, pp. 148–151,
19-21, Sept. 2012.
33. Mile Petkovski and Mitko Kostov, “Model Based Design and Hardware in the Loop Testing
in Power Electronics Courses”, Tem Journal, Vol.1, No.4, pp. 292-296, Nov. 2012.

3.2 Трудови објавени после последниот избор на кандидатот
Во прилог на поднесените конкурсни материјали, на рецензентската комисија и беа
доставени следните трудови на кандидатот, објавени после неговиот избор во звање
вонреден професор.
3.2.1

Научни трудови на конференции

34. V. Kostova, R. Markoska, M. Kostov, “AGV Guidance System Simulation with Lego
Mindstorm NXT and RobotC”, Int. Scientific Conf. on Information, Communication and
Energy Systems and Technologies ICEST 2013, Ohrid, Macedonia, Jun. 2013.
Во овој труд се претставени и илустрирани постапките за симулација, навигација и
управување на автоматски водени возила со користење на пакетот LEGO Mindstorm NXT.
35. M. Petkovski, M. Kostov, V. Ceselkoska, “Real Time Measurement and Analysis of
Magnetic Field Disturbances”, Int. Conf. on Applied Electromagnetics, Niš, Serbia, Sept.
2013.
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Во овој труд е предложен и прикажан нов пристап за мерење и анализа на пореметувања
на магнетно поле во реално време, кое се базира на мулуирезолуциска анализа.
36. M. Kostov, A. Markoski, M. Petkovski, R. Markoska, “Plume Boundaries Extraction by
Multiresolution and Least Squares Approximation”, Int. Conf. on Applied Internet and
Information Technologies, Zrenjanin, Oct. 2013.
37. A.Markoski, M.Kostov, R.Markoska, M.Petkovski, "Knowledge Discovery from Plume Rise
Images Using Wavelet Transform and Genetic Programming" (oral presentation), The 8th
International Conference on Machine Vision, Barcelona, Spain, 19-21 Nov. 2015.
Во погорните трудови се применува вејвлет трансформација и генетско програмирање за
извлекување на податоци од слики кои содржат перјаници од издувни гасови, со цел за
попрецизно предвидување на нивното распространување во околината.
38. R.Markoska, M.Kostov, M.Petkovski, A.Markoski, “Cognitive mapping in robotics using
genetic algorithms”, Int. Conf. on Applied Internet and Information Technologies, Zrenjanin,
Oct. 2013.
Во трудот се разгледува можноста за користење на генетски алгоритми како ефикасна
техника за одредување на управувања кои може од почетните состојби да доведат
достигнување на сакана состојба.
39. R.Markoska, A.Markoski, M.Kostov, M.Petkovski, “E-maintenance management in ebusiness processes of digital companies”, Int. May Conf. on Strategic Management, Bor,
2014.
Во овој труд е даден преглед на компонентите од е-одржувањето со цел да се постигне
квалитет и безбедност на е-бизнис процесите.
40. M.Kostov, B.Gegov, M.Atanasovski, M.Petkovski, C.Mitrovski, “Power Disturbances
Simulation and Analysis in Wavelet Domain”, Int. Scientific Conf. on Information,
Communication and Energy Systems and Technologies ICEST, Nis, Serbia, Jun. 2014.
41. M.Kostov, B.Gegov, M.Atanasovski, M.Petkovski, “Short Time Fourier Transform for
Power Disturbances Analysis”, Int. Scientific Conf. on Information, Communication and
Energy Systems and Technologies ICEST 2015, Sofia, Bulgaria, Jun. 2015.
Во овие трудови се илустрирани примените на вејвлет трансформацијата и кратковременската Фуриеова трансформација за детекција на нарушувањата во напојувањето со
ел. енергија врз база на симулациски сигнали на напојувања.
42. M. Atanasovski, M. Kostov, N. Acevski, B. Arapinoski, E. Kotevska: “Transient Stability of
Asynchronous Generator on Distribution Network”, Int. Scientific Conf. on Information,
Communication and Energy Systems and Technologies, Ohrid, Macedonia, Jun. 2016.
Во погорниот труд е илустрирана анализата на транзиетната стабилност на асинхрони
генератори, врз база на симулациски модел (на дистрибутивна мрежа со поврзан асинхрон
генератор) со примена на програмските пакети NEPLAN и MATLAB/SIMULINK.
43. M. Kostov, E. Kotevska, M. Atanasovski G. Janevska: “Content-Based Images Retrieval
With Discrete Wavelet Transform”, Int. Scientific Conf. on Information, Communication and
Energy Systems and Technologies, Nis, Serbia, Jun. 2017.
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Во трудот е предложена една постапка за брзо пребарување на слики во големи бази на
податоци со примена на мултирезолуциска анализа, а врз база на идентификатори
креирани со декомпозиција на сликите во повеќе резолуциски нивоа.
3.2.2

Научни трудови во списанија

44. М. Костов, М. Петковски, В. Чешелкоска “Симулација на временски одзив во
електрични кола во LabView работна околина преку решавање на диференцијални
равенки”, Зборник на трудови, Технички факултет Битола, 2012.
Во овој труд е прикажана симулација на одзив на електрично коло во работна околина на
програмскиот пакет LabView.
45. М. Петковски, М. Костов, В. Чешелкоска “Вградлив PID контролер во јамка”, Зборник
на трудови, Технички факултет Битола, 2012.
Во погорниот труд е прикажан концептот ”хардвер-во-јамка” преку имплементација на:
индустриски PID контролер и LabView работна околина.
46. M. Petkovski, M. Kostov, R. Markoska, A. Markoski, “DWT Coefficients Estimation In
Images With Missing Samples,” Journal of Association for Information Communication
Technology, Education, Science – TEM Journal, ISSN 2217-8309, Vol.2, No.4, pp. 277-282,
Nov. 2013.
Во трудот се илустрира примена на еден алгоритам за проценка на коефициентите на
дискретна вејвлет трансформација од слики кај кои недостасуваат информација за
интензитетите на поедини пиксели.
47. М. Костов, А. Маркоски, М. Петковски, Р. Маркоска, “Апроксимација на контури на
перјаница чадни гасови во домен на вејвлети”, Зборник на трудови, Технички
факултет Битола, 2013.
Овој труд претставува дополнување и проширување на трудот [36].
48. Р. Маркоска, М. Костов, А. Маркоски, М. Петковски “Специфики на дебагирање во
роботика преку практични примери со RobotC дебагер”, Зборник на трудови, Технички
факултет Битола, 2013.
Во погорниот труд е даден преглед на спецификите на дебагирање на програми кои
управуваат со роботи со дебагерот на програмскиот пакет RobotC.
49. М. Петковски, М. Костов, В. Чешелкоска “Детекција на пореметувања на магнетно
поле со помош на магнетоотпорен сензор во LabView работна околина”, Зборник на
трудови, Технички факултет Битола, 2013.
50. M. Petkovski, M. Kostov, V. Ceselkoska, “Real Time Measurement and Analysis of
Magnetic Field Disturbances”, Russian Electrical Engineering, DOI:
10.3103/S1068371214120190, Print ISSN 1068-3712, Online ISSN 1934-8010, Volume 85,
Issue 12 , pp 794-799, Dec. 2014.
Првиот од горните два труда претставува дополнување и проширување на трудот [35], а
вториот труд, како еден од селектираните трудови на конференцијата Int. Conf. on Applied
Electromagnetics – PES е објавен во меѓународниот часопис Russian Electrical Engineering.
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51. M. Kostov, V. Kostova, R. Markoska “AGV Guidance System Simulations with a
Programmable Robotics Kit”, International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems,
DOI: 10.1504/IJRIS.2015.070911, ISSN 17550564, Vol.7, No.1/2, pp.42-46, 2015.
Погорниот труд претставува дополнета и ревидирана верзија на трудот [34], објавен во
зборникот на трудови ICEST 2013.
52. M. Kostov, E. Kotevska, M. Atanasovski, “MRA Based Efficient Database Storing and Fast
Querying Technique,” Journal of Association for Information Communication Technology,
Education, Science – TEM Journal, ISSN 2217-8309, Vol.6, No.1, pp. 143-146, Feb. 2017.
Во овој труд е претставен специфичен начин на организирање на бази на податоци
креирани со MRA на 1Д и/или 2Д сигнали, со цел за нивно побрзо пребарување.
3.3 Публикации
1. Весна Чешелкоска и Митко Костов, Збирка задачи по Основи на електротехниката I,
Технички факултет, Битола, 2010.
2. Цветко Митровски и Митко Костов, Збирка задачи по Електроника, Технички
факултет, Битола, 2011.
3.4 Конференции и списанија со меѓународен уредувачки одбор каде кандидатот е
рецензент
•
•

International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems
and Technologies – ICEST.
Списание за електротехника и информациски технологии, Факултет за
електротехника и информациски технологии Скопје.

3.5 Меѓународни и билатерални проекти
•
•
•
•
•
•

Introducing Two-Tier Studies in the Field of Metrology, Tempus Project
N°JEP_19010_2004
DRIMS-Development of Regional Interdisciplinary Mechatronics Studies, TEMPUS IV
Project N°158644 – DE – JPCR
WamPPP- Waste management curricula development in partnership with public and
private sector, Erasmus+ Project 561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Cross-border collaboration to fight illegal logging and timber trade, 2014, AITOLOS
European Cross-border collaboration IPA Grant
A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging
(NEUBIAS), CA COST Action CA15124
Transport policy model as a function of sustainable development of the Republic of
Slovenia and Republic of Macedonia

3.6 Реализирани мобилности на странски универзитети
•
•

Универзитет во Гент, програма Basileus (Erasmus Mundus External Cooperation
Window), март 2009.
Универзитет во Марибор, Факултет за електротехника и компјутерски науки,
програма Erasmus+, април 2017.
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3.7 Стекнати лиценци
Овластување А број 4.0411 за проектирање на градби како одговорен проектант од
електротехника, ревизија на проектна документација од електротехника и надзор над
изведување на градби од електротехника, издадено од Комора на овластени инженери и
архитекти.

4. Оценка од самоевалуација
Во насока на претходно наведените констатации, зборува и резултатот од извештајот на
евалуацијата од страна на Комисијата за самоевалуација на Техничкиот факултет Битола
извршена во периодот од 06 – 22 февруари 2017 година.
Резултатот произлегува од статистичката обработка на одговорите на 39 испитаници кои
одговарале на 14 анкетни прашања (оценки од 1 до 5).

1.

Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата

4,46

2.

За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите

4,15

3.

Наставникот користи современи методи на наставна работа

4,69

4.

Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес

3,97

5.

Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите

3,97

6.

Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување
на знаењата од предметот

4,21

7.

Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови

4,79

8.

Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература

4,44

9.

Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата
(компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.)

4,59

10.

Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво

4,79

11.

Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите

4,72

12.

Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма
и предвидената основна литература

4,82

13.

Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања
овозможуваат објективно оценување

4,69

14.

Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите

4,69

Средна постигната оценка

4.50
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Според горе наведеното рецензентската комисија го оцени за позитивен извештајот од
самоевалуацијата на кандидатот.
Покрај погорната анкета, при уписите на сите студенти на ТФБ во летниот семестар од
академската 2015/16 и во зимскиот семстар од академската 2016/17 год. беше спроведена и
анонимна анкета за оценување на работата на наставниците.
Анкетата за вонр. проф. д-р Митко Костов беше спроведена на 59 испитаници кои одговарале
на 9 анкетни прашања (оценки од 5 до 10) и истата е дадена во продолжение.

1.

Го претставува планот за наставата

9.36

2.

Подготвен е за предавањата

9.24

3.

Јасно и разбирливо предава

9.12

4.

Редовно одржува настава

9.38

5.

Достапен е за консултации

9.25

6.

Професионален е и коректен во комуникацијата

9.34

7.

Има соодветен материјал за учење

9.20

8.

Прашањата се во рамките на материјалот од предметната програма

9.40

9.

Објективно го оценува знаењето

9.39

Средна постигната оценка

9.29

Резултатот

и

од

оваа

анкета

е

позитивен

за

кандидатот

д-р

Митко

Костов.
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5.

Оценка за научните, стручните, образовно-педагошките
остварувања од последниот избор до денес

Обемниот научен, научно-истражувачки, апликативен и педагошки ангажман на вонр. проф. др Митко Костов е основа за дефинирање на неговиот стручен профил. Кандидатот покажува
завиден степен на организиран и систематски пристап кон решавање проблеми од
електротехниката, а посебно од областите на теорија на ел. кола, обработка на информации и
процесирање на податоци, со што се профилира како успешен универзитетски педагог со
солидни методски знаења, вештини и способности.
Со неговото учество во поголем број на научно-истражувачки тимови и работа на научни и
стручни проекти, кандидатот д-р Митко Костов се потврдува како научник кој што нуди идеи и
решенија на проблемите што произлегуваат од соодветните истражувања.
Од тука со право може да се констатира дека кандидатот низ научната работа се потврдува
како сериозен и систематски истражувач, кој стекнатите знаења и искуства успешно ги
проширува и пренесува на своите соработници и студенти. Истиот, своите знаења,
компетенции, вештини и способности ги потврдил и афирмирал преку објавување значителен
број на научни и стручни трудови, учества на научни и стручни конференции, меѓународни
проекти, работилници, тркалезни маси, обуки и објавување на учебници и учебни помагала.
Неговата богата педагошка дејност изразена преку вршење на наставната дејност каде се
афирмирал како наставник на прв и втор циклус – универзитетски студии и како член на
Комисии за подобност, оценка и одбрана на магистерски трудови и докторски дисертации,
покажува дека станува збор за успешен научен работник на универзитетската заедница на
Универзитетот Св. „Климент Охридски“- Битола.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на изложените податоци, Рецензентската комисија констатира дека кандидатот на
конкурсот за избор на наставник од областите Електротехника, Теорија на кола, Обработка на
информации и Процесирање на податоци, д-р Митко Костов, ги исполнува условите
пропишани со Законот за високото образование за избор во наставничко звање на
универзитетите во Република Македонија.
Кандидатот д-р Митко Костов и досега беше вонреден професор по предмети од области од
конкурсот и во досегашната работа се истакнува во комуникацијата со студентите и во
успешно пренесување на знаењата.
Анализирајќи ги досегашните негови трудови и областите на научно истражување, може да се
заклучи дека неговата научно-истражувачка дејност се поклопува со проблематиката која ја
опфаќаат областите во конкурсот.
Имајќи го предвид горенаведеното, кандидатот може да се оквалификува како докажан научен
и стручен работник, поради што рецензентската комисија има посебна чест и задоволство да
му предложи на Сенатот на Универзитетот Св. „Климент Охридски“ - Битола, да го избере
вонр. проф. д-р Митко Костов во звање
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Редовен професор
во областите: Електротехника, Теорија на кола, Обработка на информации и Процесирање на
податоци.
Битола, 22. 09. 2017 год.

Рецензентска комисија
1. Ред. проф. д-р Цветко Митровски – претседател, с.р.
Технички факултет – Битола

2. Ред. проф. д-р Весна Чешелкоска – член, с.р.
Технички факултет – Битола

3. Ред. проф. д-р Пеце Митревски – член, с.р.
Технички факултет – Битола
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ :
Метод на анализа на структура и функционирање на претпријатието;
Планирање и организирање на административни процеси

Врз основа на распишаниот конкурс во весниците „Нова Македонија“ и „Лајме“, на
25.07.2017 год., за избор на наставник во сите звања, со одлука на Наставно - научниот совет
при Техничкиот факултет – Битола, со решение бр. 02-611/8 од 22.08.2017 год., се формира
Рецензентска комисија во состав:
1. Д-р Томе Јолевски – Ред. проф. во пензија, претседател
Технички факултет – Битола
2. Д-р Тодор Кралев – Ред. проф. во пензија, член
Машински факултет – Скопје
3. Ред. проф. д-р Игор Неделковски, член
ФИКТ - Битола
На објавениот конкурс се пријави ред. проф. д-р Константин Петковски. Како
членови на рецензентската комисија, на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола, му го доставуваме следниот
ИЗВЕШТАЈ
изработен врз основа на приложените материјали и според условите предвидени во конкурсот.
Комисијата констатира дека потребната документација е комплетна, навремено
доставена и е согласно барањата предвидени со Законот за високо образование и Правилникот
за критериумите и постапката за избор во наставно - научни, наставни, научни, наставно стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, за избор
на наставник од областите: Метод на анализа на структура и функционирање на
претпријатието; Планирање и организирање на административни процеси.

1.

ОПШТИ ПОДАТОЦИ
Основни биографски податоци

ПЕТКОВСКИ НИКОЛА КОНСТАНТИН е роден на 10.08.1952 година во Битола.
Магистрирал во 1996 година, а докторирал во 1998 на Институт за Социолошки и политичко
правни истражувања, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. Професионалната
кариера ја започнува во фабриката за фрижидери „Раде Кончар“ во Битола во 1978 година, од
1979 година се вработува во ЕМУЦ „Ѓорѓи Наумов“ Битола како наставник, аод 1985 до 1997
година е директор во истото училиште. Од 1997 до 1999 година е директор на Центарот за
стручно образование, оспособување и развој во Битола, а од 2002 до 2005 година е заменик
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директор на Бирото за развој на образованието во Скопје. Од 2005 година до денес е професор
на Технички факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола. Својата академска
кариера како универзитетски професор ја започнува во 1999 година на Институт за
Социолошки и политичко правни истражувања, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ –
Скопје на магисреските студии по Менаџмент на човечки ресурси. Повремено е ангажиран од
2000 година на Технички факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола на
додипломски студии. Во изминатиот период бил повремено ангажиран и на Педагошкиот
факултет на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола на магистерски студии по
Образовен менаџмент и на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје на факултетот за
Менаџмент на човечки ресурси.
Во текот на својата професионална кариера, работи и како консултант и обучувач во
образовниот менаџмент, стручното образование и претприемништвото и учествува во
подготовка и реализација на проекти во Република Македонија и странство
Учествува на многу конференции и има студиски престои во странство. Од мноштвото
такви активности може да се издвојат некои:
-

Април 1997 – студиски престој во организација на Светска Банка и Амбасадата на САД, во
Полска, Финска и САД
Мај 1998 – студиски престој во Школата за директори во Блед, Словенија
Март 2003, студиска посета на Словенија и Литванија
Јуни 2004: Студиска посета во CITO Институт, Холандија
Декември, 2004 - консултант во рамките на ФАРЕ проектот за рефоема на стручното
образование во Србија
Декември 2004: UNESCO Conference for TVET in Viena Austria

2005: Coference for VET Peer Review in Balcan Countries vo Torino
-

-

Ноември 2005: EU Conference in Prag, for Life Long Learning
Септември, 2005 Босна и Херцеговина и октомври, 2005 Бугарија (Peer review in VET –
Фондаација за обука од Торино)
2005 - 2008 консултант на CITO Institute Netherland, Проект за реформа на образованието Баку, Азербеџан
2007 Тренер, работилници за менаџмент Hopefellowship Project во Република Македонија и
Црна Гора

20-21 june 2008 Curriculum Development Workshop – BSC Kosovo, Objective of
workshop: Further improve entrepreneurship curricula and entrepreneurial
capacities in higher educational institutions

-

2008 – 2009 Раководител на Проект: Траекторија за (развој на наставниот кадар (Teachers
Development Trajectory) за инкорпорирање на претприемничката едукација на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола, Business Start-up center - Bitola, SPARK
Amsterdam, i prof. d-r Donald Rops, In Holand University, Nederland
- 2009 - Учество на меѓународна конференција во Ротердам за претприемништвото во
високото образование
- 2011, 2014 и 2017 - Учество на меѓународна конференција International Scientific
Conference „Management and Engineering”, Sozopol, Bulgaria
Член е на Македонското друштво за наука во Битола
Автор и коавтор на триесеттина книги и повеќе од шеесет научни и стручни трудови
Активно се служи со англиски, српски, хрватски и бугарски јазик
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2. СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ И ОСТАНАТИ
АКТИВНОСТИ за последните 5 години за период 2012 – 2017 год
2.1 СПИСОК НА ТРУДОВИ ОБЈАВЕНИ НА МЕЃУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ,
КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, ТРУДОВИ СО ЦИТИРАНОСТ ВО БАЗАТА НА
WEB OF SCIENCE И ТРУДОВИ СО ИМПАКТ ФАКТОР
1. Petkovski K., Popovski K. & Joshevska F. (2017) „Organizational learning as an agent of
surmounting the resistance to changes“, XV International Scientific Conference
„Management and Engineering’17”, Sozopol, Bulgaria
2. V. Mucunska Palevska, К. Petkovski, A. Blazeski: „The Access of Young People in the
Usage of the Internet and Social Networks in Life and in Learning“, International Review of
Management and Business Research, Vol. 6 Issue.1, March 2017- Thomson Reuters
Research ID Indexed journal IRMBR (IC Value 7.00 and 0.470 IF)
3. К.Petkovski, F.Јoshevska, R. Stefanovski (2016): „Communication of Doctors With Patients
as a Factor For (Not) Quality Health Service”,Volume. 5, Issue. 4 Part 2, pp.1465-1473,
December 2016, ISSN: 2306-9007 of 'International Review of Management and Business
Research' (IRMBR) - Thomson Reuters Research ID Indexed journal IRMBR (IC Value
7.00 and 0.470 Impact)
4. F.Joshevska, K. Petkovski and G. Baltovska (2016): „Leadership Styles Determinant for
Resistance to Change“, Vol.4, No.5, pp.26-34, September 2016. European-American Journals
(EAJ): Global Journal of Human Resources Management (GJHRM), United Kingdom (IF,
7,71)
5. F, Joshevska, K. Petkovski and R. Stefanovski (2016): „The Behavior of the Managers to
Human Resources as a Factor in Building a Good Organizational Climate“, Vol.4, No.4,
pp.1-11, July 2016. European-American Journals (EAJ): Global Journal of Human Resource
Management (GJHRM), United Kingdom (IF, 7,71)
6. K., Petkovski, A. Milenkovski, and M. Gjorgievski, 2015, Some Aspects and Features of
Tourism Management in Macedonia, UTMS Journal of Economics 6 (1): 115–125.(EBSCO)
7. F. Joshevska, K. Petkovski, V. Milenkovska (2015) „Personal Characteristics and Social
Values as Factors for (Non) - Practicing Organizational Learning“ Merit Research
Journals, ISSN: 2350-2282, Vol.3 No.8 (ISI IMPACT FACTOR = 0.264)
8. K. Petkovski, F. Joshevska, V. Milenkovska (2015) „.Non-practicing the dialogue as a factor
of non-development of the organizational learning“, Global Journal of Management and
Business Research: B Economics and Commerce Volume 15 Issue 2 Version 1.0, USA
(EBSCO)
9. B. Matevska, K. Petkovski: E–Governance, Institucional Model, VI-th International
Scientific Conference “E-GOVERNANCE” jointly with the “Science Days – 2014” of TUSofia
10. B. Matevska and K. Petkovski, „Web based DSS and RET screen - software solution for
energy management and its impact on the improvement ofmodern industrial management“,
ICS06 XVI International Scientific Conference on Industrial Systems (IS'14), Novi Sad,
Serbia, October 15 – 17 2014, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences,
Department for Industrial Engineering and Management
11. K. Petkovski & F. Joshevska (2014) „The Readiness of Managers in the Schools for
Teamwork“, International journal TEACHER, University “St KlimentOhridski" - Bitola,
Faculty of Education – Bitola
12. K.Petkovski & F. Joshevska (2014) „The Need for Leadership Skills of Managers in
Macedonia“, Global Journal of Management and Business Research:
Administration and Management Volume 14 Issue 5 Version 1.0, USA (EBSCO)
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13. K.Petkovski, and F. Joshevska (2014) „Analysis of A Model of Teamwork by Hill“, UTMS
Journal of Economics, University of Tourism and Management in Skopje (EBSCO)
14. K.Petkovski, , and F. Joshevska, „The Readiness of Managers in the Schools for
Teamwork“, TEACHER – International Journal of Education, University „St. Kliment
Ohridski“ Faculty of Education – Bitola, December – 2014, Vol 7
15. K.Petkovski, K. Popovski & F. Joshevska (2014) „Factors for good climate in
educational organizations“, XII International Scientific Conference „Management and
Engineering’14”, Sozopol, Bulgaria
16. K.Popovski, K. Petkovski, B. Ristovski (2014) „Computer Program for Ring-Type Water
Networks, Organizations“, XII International Scientific Conference „Management and
Engineering’14”, Sozopol, Bulgaria
17. A. Pollozhani, E. Kosevska, K. Petkovski, S. Memeti, B. Limani, B.Kasapinov, „ Some
aspects of culturally competent communication in health care in the Republic of Мacedonia“,
Mater Sociomed. 2013 Dec;25(4):250-4. doi: 10.5455/msm. 2013. 25. 250-254. Epub 2013
Nov 24. Review. PubMed NCBI, BiH
18. K. Petkovski, F. Joshevska (2013), „Motivation Factors in Educational Organizations“, XI
International Scientific Conference "Management and Engineering`13" June 23-26, 2013,
Sozopol, Bulgaria
19. K. Popovski, K. Petkovski, B. Ristovski (2013), „Determining the Knowledge
of Students with the Help of a Computer Program“ XI International Scientific Conference
"Management and Engineering`13" June 23-26, 2013, Sozopol, Bulgaria
20. K.Petkovski, R. Talevska Hristovska (2012) „Necessary skills and attributes of managers in
small and medium businesses“„1 st Belgrade International Tourism Conference, Colege of
Tourism“, March 22-24, 2012
21. K. Petkovski, K. Popovski (2012), „Emotional intelligence as a need for successful public
relations“, „Technical University – Sofia, Faculty of Management and Scientific and
Technical Union of Mechanical Engineering“, Sozopol, Bulgaria,june, 17-20, 2012
22. K.Petkovski (2012), „Required Skills and Leadership Characteristics of a Modern Manager
in Tourism and Hospitality“Journal of Economics Vol 3, University of Tourism and
Management Skopje,2012 (EBSCO)
2.2 СПИСОК НА ТРУДОВИ ОБЈАВЕНИ НА МЕЃУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ
ОДДРЖАНИ ВО НАШАТА ЗЕМЈА
1. F.Joshevska, K. Petkovski (2015): „The Organizational Culture as a Determinantfor
Efficient and Effective Organization“: 4rdBiennial International Scientific Congress, Icon
Best, University of Tourism and Management – Skopje
2. K. Petkovski, F. Joshevska, M. Vilarova (2015): „Managerial- Leadership Code“: 4rd
Biennial International Scientific Congress, Icon Best, University of Tourism and Management
– Skopje
3. K.Petkovski, F. Joshevska, L.Sтefanovska (2015): „Teacher’s Profesional Development“:
4rd Biennial International Scientific Congress, Icon Best, Universityof Tourism and
Management – Skopje
4. K. Petkovski, & F. Joshevska (2013), Analysis of a model of teamwork by Hill, 3rd Biennial
International Scientific Congress, Icon BEST, University of Turism and Management –
Skopje,
http://eprints.ugd.edu.mk/8593/2/Zbornik%20
Kongres%
20
ICON%20BEST%202013.pdf
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2.3 СПИСОК НА ТРУДОВИ ОБЈАВЕНИ ВО ЗБОРНИК НА ТЕХНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА
1. Петковски, К. (2015): Задоволството на клиентите како фактор за подобрување на
услугите, Зборник на трудови Технички факултет, Битола
2. Петковски, К. и Јошевска Ф. (2014): Оспособеноста на менаџерите за тимски водачидетерминанта за ефикасна и ефективна организација, Зборник на трудови Технички
факултет, Битола
3. Петковски, К. и Јошевска Ф. (2013): Дијалогот како форма на бизнис-комуникација,
Зборник на трудови Технички факултет, Битола
4. Петковски, К. и Јошевска, Ф. (2012): Предизвиците на современото синдикално
лидерство во земјите во транзиција, Зборник на трудови Технички факултет, Битола
3. УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНИ И ДОМАШННИ ПРОЕКТИ
•
•
•

2010 - 2015 Обучувач во Проектот за млади синдикални лидери – Фондација Фридрих
Еберт
2012 - 2016 Обучувач во Проектот за млади политички лидери – Прогрес институт и
Фондација Фридрих Еберт
2015–2016 учество во Проект на Европската Унија: Enabling Youth Entrepreneurship
овозможување на младинско претприемништво (партнерство на РМ со Холандија и
Италија во проект на Романија) - работилници во Амстердам, Холандија во март 2015
и Сиракуза, Италија во август 2015.

4. ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ
2012 - 2017 Обучувач, КДС - Центар за обука и развој на кадри Скопје - реализирани
осумдесетина работилници и обуки од областа на образованието и комуникациите
• 2013 - 2015 Обучувач, ПЕН – КМ, Битола - реализирани стотина работилници и обуки
од областа на образованието и комуникациите
• 2015 - 2017 Обучувач, Коучинг – Н, Битола - реализирани стотина работилници и
обуки од областа на образованието и комуникациите
5. ИЗДАДЕНИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ УЧЕБНИЦИ И ДРУГА СТРУЧНА
ЛИТЕРАТУРА
•

5.1 Издадени универзитетски учебници

1. Konstantin PETKOVSKI, Valentina SIMONOVSKA, Mome SPASOVSKI, Elizeus
RUTEBEMBERWA: Management in H ealthcare, Makerere University, Kampala – Uganda,
2014 (Универзитетски учебник на англиски јазик за сите студенти на додипломски и
постдипломски студии на Универзитетот Макерере, Кампала – Уганда)
2. Константин ПЕТКОВСКИ: Деловно лидерство, „Универзитет за туризам и менаџмент“,
Скопје, 2010 – Универзитетски учебник
3. Константин ПЕТКОВСКИ и Александра СТОИЛКОВСКА: Менаџмент на човечки
ресурси, „ Универзитет за туризам и менаџмент“, Скопје, 2010 – Универзитетски учебник
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5.2 Издадени книги и прирачници во последните 5 (пет) години
1. Константин ПЕТКОВСКИ, Фанче ЈОШЕВСКА, Предизвиците на меназментот и
лидерството во воспитно-образовните организации, „Херакликомерц“ и
„Коучинг–Н“, Битола, 2015
2. Константин ПЕТКОВСКИ, Фанче ЈОШЕВСКА, Современите аспекти на лидерството
во воспитно-образовните организации, „Херакликомерц“ и „Коучинг – Н“, Битола,
2015
3. Константин ПЕТКОВСКИ и Анета МАЈСТОРОВА ИВАНОВСКА: Мајсторство во
комуницирањето, „Херакликомерц“, Битола,2015
4. Константин ПЕТКОВСКИ, Весна ТЕРЗИОСКА и Лидија СТЕФАНОВСКА: Активна
настава, „Херакликомерц“ и „ПЕН-КМ“, Битола, 2014
5. Константин ПЕТКОВСКИ, Менка КИТЕСКА МИХАИЛОВА и Елизабета ЛЕВЕСКА:
Алатки и инструменти за функционално спроведување на самоевалуацијата во
училиштата, „Херакликомерц“ и „ПЕН-КМ“, Битола, 2014
6. Константин ПЕТКОВСКИ и Весна ТЕРЗИОСКА: Менаџирање со човечки ресурси во
училиштата - Модел и програма за работно воведувањена наставниците во училиштата,
„Херакликомерц“, Битола, 2013
7. Константин ПЕТКОВСКИ и Иванка СЛАВКОВСКА: Современ наставник,
„Херакликомерц“, Битола, 2012
6. МЕНТОР И ЧЛЕН ВО КОМИСИИ ЗА ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ,
МАГИСТЕРСКИ И ДОКТОРСКИ ТРУДОВИ, ВО ПЕРИОДОТ 2012 - 2017 ГОД.
•
•
•

Ментор и член во комисии за одбрана на дипломски работи – повеќе од 80
Ментор и член во комисии за одбрана на магистерски работи – повеќе од 80
Ментор на докторски дисертации – 1 и член во комисии за одбрана на докторски
дисертации – 5

7.

Подготовка на интерен материјал за одржување на предавања и вежби по предметните
содржини на прв циклус за кои е ангажиран: Вовед во менаџмент, Стратегиски
менаџмент, Претприемништво и мал бизнис

8. ОЦЕНКА ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА
Резултати од оценувањето на наставно - образовната дејност на академскиот кадарна прв
циклус студии (студентска анкета) зимски семестар академска 2016-2017

Ред.бр. 19
Наставник: ред. проф. д-р Константин Петковски
Број на анкетирани студенти: 39
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Квалитет на наставата

Оценка

1

Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата

4,31

2

За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите

4,00

3

Наставникот користи современи методи на наставна работа

4,18

4

Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес

3,90

5

Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите

3,62

6

Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување на
знаењата од предметот

4,05

7

Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови

4,44

8

Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература

4,21

9

Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата
(компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.)

4,41

Однос кон студентите
10

Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво

4,46

11

Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите

4,38

Oценување на студентите
12

Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма
ипредвидената основна литература

4,46

13

Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања овозможуваат
објективно оценување

4,41

14

Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите

4,31

15

Средна постигната оценка

4,22

Рецензентската комисија ги оценува како позитивни добиените оценки од
спроведената анкета, односно позитивно ги прифаќа просечните оценки согласно анкетните
критериуми.

9. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на приложеното, може да се заклучи дека ред. проф. д-р Константин
Петковски во својот досегашен работен стаж има плодна наставна, научно - истражувачка и
апликативна дејност.
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Имено, од приложениот список на трудови и останати активности особено во
последните пет години, може да се констатира дека кандидатот ред. проф. д-р Константин
Петковски, објавил голем број на: научно истражувачки трудови во соодветната област,
објавени во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации; трудови кои
се од соодветната област цитирани во базата на Web of Science; научни трудови во научно
списание со импакт фактор; учествувал во научно – истражувачки проекти; во оспособување
на млади научни кадри; покажал способност за изведување на сите видови високообразовна
дејност и стекнал позитивна оценка во последната и сите спроведени самоевалуации, што е во
согласност со Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и постапката за
избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Согласно погоре наведеното, комисијата му предлага на Сенатот при Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола ред. проф. д-р Константин Петковски да го избере во
звањето редовен професор во областите: Метод на анализа на структура и функционирање на
претпријатието; Планирање и организирање на административни процеси

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. Ред. проф. д-р Томе Јолевски
- професор во пензија, Технички факултет – Битола,

с.р.

2. Ред. проф. д-р Тодор Кралев
- професор во пензија, Машински факултет – Скопје, с.р.

3. Ред. проф. д-р Игор Неделковски
ФИКТ – Битола, с.р.
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Врз основа на чл. 28 од Правилникот за единствените основи за организирање
на последипломски и докторски студии и стекнување на докторат на науки на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и донесената Одлука на Наставнонаучниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје бр. 08-5/99 од 29.06.2017 година,
од седницата одржана на 29.06.2017 година, беше формирана комисија за оценка на
докторската дисертација со наслов „Ефикасноста на органите на кривичниот
прогон во спречување, откривање, разјаснување и докажување на кривичните
дела поврзани со злоупотреба на дрога“ од кандидатот м-р Билјана Богданова
Смилевска.
Комисијата во состав проф. д-р Иванчо Стојанов – член, претседател (редовен
професор на Факултетот за безбедност – Скопје), проф. д-р Злате Димовски – член
(редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје), проф. д-р Миодраг Лабовиќ
– член, ментор (редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје), проф. д-р
Искра Акимовска Малетиќ – член (вонреден професор на Факултетот за безбедност –
Скопје) и доц. д-р Љупчо Тодоровски – член (доцент на Факултетот за безбедност –
Скопје), согласно одлуката, е должна во рок од 3 месеци од денот на формирањето да
поднесе извештај до Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје.
Комисијата ја постави докторската дисертација на официјалната интернет страница на
системот за анализа и пронаоѓање на плагијати во трудови од Министерството за наука
и образование на Република Македонија www.plagijati.mon.gov.mk, при што доби
резултат од плагијати – 13,12 %. Трудот беше поставен и на официјалната интернет
страница на Факултетот за безбедност – Скопје, во траење од 20 дена, при што до
комисијата не пристигнаа никакви забелешки и сугестии.
По внимателното разгледување и анализа на докторската дисертација,
членовите на комисијата, на Наставно-научниот совет му го поднесуваат следниот

ИЗВЕШТАЈ
за оценка на докторската дисертација
“ЕФИКАСНОСТА НА ОРГАНИТЕ НА КРИВИЧНИОТ ПРОГОН
ВО СПРЕЧУВАЊЕ, ОТКРИВАЊЕ, РАЗЈАСНУВАЊЕ И ДОКАЖУВАЊЕ
НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА ПОВРЗАНИ СО ЗЛОУПОТРЕБА НА ДРОГА“
од кандидатот м-р БИЛЈАНА БОГДАНОВА СМИЛЕВСКА
Содржина на извештајот:
1. Биографски податоци, образование и научно-истражувачка дејност
2. Информации и податоци за докторската дисертација
3. Структура и приказ на докторската дисертација
4. Оценка на докторската дисертација
5. Заклучок и предлог
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1. Биографски податоци, образование и научно-истражувачка дејност
Кандидатот м-р Билјана Богданова Смилевска е родена на 07.02.1986 година
во Штип. Дипломирала на Факултетот за безбедност – Скопје на 01.07.2008 година, со
просечен успех од 9.75 и се стекнала со стручен назив дипломиран криминалист –
безбедносна насока. Магистрирала на Факултетот за безбедност и детективи – Скопје
при Првиот приватен универзитет ФОН на 22.06.2011 година, со просечен успех од
9.88 и магистерска теза со наслов „Методика на откривање на криминалитетот поврзан
со злоупотреба на дрога“ и се стекнала со научен степен магистер на науки од областа
на безбедносните науки.
М-р Билјана Богданова-Смилевска учествувала на повеќе обуки и курсеви, меѓу
кои: курс за претприемништво, организиран од Агенцијата за вработување на РМ, како
дел од ИПА проект финансиран од ЕУ во периодот 17.02-09.03.2012 година; тркалезна
маса на тема „Дискриминација, состојба и предизвици“ одржана на 31.05.2012 година
во Битола; обука на тема „Основи во комуникација со граѓани“, организирана од
Институтот за парламентарна демократија на 29.06.2012 година во Скопје; обука на
тема „Социјалните медиуми и електронски алатки во поддршка на комуникација со
граѓани“ организирана од Институтот за парламентарна демократија на 12.07.2012
година во Охрид; регионален форум на тема „Зајакнување на учеството на граѓанските
организации во законодавниот процес“, организиран од Институтот за парламентарна
демократија на 18.10.2012 година во Струга; обука на тема „Зајакнување на работата на
пратеничката група – имплементирање на Деловникот за работа во секојдневната
пракса“ организирана од Конрад Аденауер во соработка со Институтот за
парламентарна демократија и Собранието на РМ на 01.12.2012 година во Скопје; обука
за потпишување на Кодекс за фер избори, организирана од Институтот за
парламентарна демократија на 28.02.2013 година во Скопје; била активен учесник на
Летна школа за зависности организирана од Центар за едукации, документирање и
истражување на ХОПС – Опции за здрав живот во Скопје во периодот 25.06-02.07.2013
година во Охрид; со авторски научен труд учествувала на Меѓународна научна
конференција Криминалистичкото образование, состојби и перспективи – 20 години
после Водинелиќ, организирана од страна на Факултетот за безбедност – Скопје и
ФОН Универзитет, одржана на Факултетот за безбедност – Скопје, на 24 и 25.10.2014
година; учествувала на работилница за безбедност и здравје при работа во Охрид во
периодот 28-29.04.2017 година организирана од Здружението за заштита при работа на
Општина Битола; положила базична обука од областа на безбедност при работа
организирана од ЕКО Контрол ДОО Охрид на 23.06.2017 година во Охрид; била
учесник на курс за ракување со различни видови на противпожарни апарати и нивна
употреба во Охрид на 28.07.2017 година организиран од Ватекс Дооел Охрид, со што
стекнала основни познавања од областа на противпожарната заштита, ракување со
противпожарни апарати и нивна практична употреба; во периодот од 2009 до 2016
година посетувала курсеви по англиски и германски јазик, како и курсеви по
компјутерски вештини. Кандидатот м-р Билјана Богданова-Смилевска во периодот
2012-2016 година работела како Асистент во Канцеларија за комуникација со граѓани,
а моментално работи како Соработник за заштита-пожари и осигурување во ЈП
Градски Пазар Охрид.
М-р Билјана Богданова Смилевска покажала и интерес во научноистражувачката дејност, при што има објавено два научни трудови, објавени во
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меѓународни тематски зборници. Трудовите на м-р Билјана Богданова Смилевска се:
Казниви дела поврзани со злоупотреба на дрога во Република Mакедонија, објавен во
Меѓународниот годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2012 година, стр. 227239; и Посебните истражни мерки како значаен конспиративен инструмент за
сузбивање
на
нарко-криминалитетот,
Меѓународна
научна
конференција
Криминалистичкото образование, состојби и перспективи – 20 години после
Водинелиќ, објавен во Меѓународниот годишник на Факултетот за безбедност, Скопје,
бр. 2, 2016 година, стр. 44-51.

2. Информации и податоци за докторската дисертација

Докторската дисертација е напишана согласно Упатството за изработка на
докторски тези и содржи вкупно 239 страници, компјутерски напишан текст со фонт
Times New Roman големина на буквите 12 и проред 1,5. Докторската дисертација
содржи Апстракт со клучни зборови на македонски и англиски јазик, Содржина, Попис
на табели, Користени кратенки, Методолошки дел, Главен текст систематизиран во 7
делови, Заклучни согледувања и препораки, Библиографија и Прилози.

3. Структура и приказ на докторската дисертација

Воведниот дел се однесува на методолошките аспекти на истражувањето на
главниот проблем во докторската дисертација и е составен од Формулирање на
истражувачкиот проблем, Определување на предметот на истражувањето (Теоретско
определување на предметот, Појмовно-категоријален апарат, Операционално
определување на предметот, Временско, Просторно и Дисциплинарно определување на
истражувањето), Цели на истражувањето, Хипотетичка рамка – хипотези, Начин на
истражување – методи и техники и Научна и општествена оправданост на
истражувањето. Кандидатот укажува дека проблемот кој неизбежно се поставува пред
теоретско-емипириското истражување во докторската дисертација е испитување и
анализа на улогата на Министерството за внатрешни работи, Јавните обвинителства и
судовите во откривањето, истрагата и докажувањето на кривичните дела поврзани со
злоупотреба на дрога, кои се причините за непроцесуирање на кривичните предмети за
овој вид на кривични дела, каде се кочи истрагата или понатамошната постапка, зошто
се отфрлаат кривичните пријави, колку трае постапката од поднесување на пријава до
одлука, какви кривични санкции се донесуваат и сл., при што истражувањето ги
опфаќа полнолетните и малолетните сторители на кривичните дела по чл. 215 и чл. 216
од Кривичниот Законик на Република Македонија. Периодот во кој се истражуваат
кривичните дела поврзани со злоупотреба на дрога и пријавените, обвинетите и
осудени полнолетни и малолетни лица за кривичните дела по чл. 215 и чл. 216 од
Кривичниот законик на Република македонија е десетгодишниот период од 2006 до
2015 година на подрачјето на Република Македонија.
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Првиот дел со наслов Дрога и нејзина злоупотреба започнува со појаснување
на научните сознанија и практични искуства за негативното и штетно влијание на
дрогата врз психосоматската структура на личноста и врз нејзиното поведение во
групата и пошироката заедница за нецелесообразна употреба. Понатаму се објаснуваат
листите на опојни дроги, психотропни супстанции и растенија од кои може да се добие
опојна дрога се списоци на супстанции и препарати класифицирани во листите I, II, III
и IV од меѓународните конвенции за контрола на опојните дроги во зависност од
контролните мерки кои се применуваат на нив. Посебен осврт е даден на
класификацијата на дроги според потеклото изработена од Светската здравствена
организација, како и на злоупотребата на дрога како социо-патолошка појава која
предизвикува физичка и психичка зависност, што води кон континуирано
консумирање на дрога.
Кривично-правната одреденост на злоупотребата на дрога во Република
Македонија се обработува во вториот дел од докторската дисертација. На почетокот се
дава теоретско објаснување за криминалитетот поврзан со злоупотреба на дрога,
поимот на нарко-криминалитет, како и специфичностите на нарко-криминалитетот во
Република Македонија. Притоа, кандидатот укажува дека криминалитетот поврзан со
злоупотреба на дрога може да се класифицира во три основни групи: примарен
криминалитет, кој ги опфаќа кривичните дела кои се во врска со производство,
преработка, набавка и дистрибуција на опојна дрога; секундарен криминалитет, кој ги
опфаќа кривичните дела кои се извршени под дејство на дрога и заради набавка на
дрога и терцијарен криминалитет, кој ги опфаќа меѓународните организирани
криминални организации кои вложуваат одреден капитал во производството и
недозволената трговија со дрога и остваруваат огромен профит. Посебно се
анализираат карактеристиките на криминалитетот поврзан со злоупотреба на дрога,
преку неговите кривично-правни карактеристики, при што се појаснуваат кривичните
дела против здравјето на луѓето, од кои од интерес за докторскиот труд се кривичните
дела неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги,
психотропни супстанции и прекурзори и овозможување на употреба на наркотични
дроги. Тука се наведува дека постојат и други видови кривични дела поврзани со
злоупотребата на дрога, а тоа се: кривичните дела извршени под дејство на дрога,
кривичните дела извршени заради набавка на дрога и кривичните дела како составна
алка на нарко-криминалитетот. Покрај кривичните дела инкриминирани со
Кривичниот законик на Република Македонија, во овој дел се нагласува и се
обработува правната одреденост на злоупотребата на дрога во другите закони и правни
акти: Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции, Законот за
прекршоците против јавниот ред и мир, Законот за безбедност на сообраќајот на
патиштата и Законот за производство и промет со опојни дроги, а од големо значење за
решавање на проблемот со злоупотреба на дрога се следниве акти: Закон за
прекурзори, Закон за одредување институции одговорни за спроведување активности
во областа на производството и прометот со опојни дроги, Закон за лекови,
дополнителни лековити средства и медицински помагала, Одлука за утврдување на
списокот за опојни дроги, Одлука за прифаќање на листа на опојни дроги дозволени за
промет за медицински и ветеринарни цели, Закон за извршување санкции, Закон за
кривична постапка, Царински закон, Одлука за распоредување на стоките во форма на
увоз/извоз, Закон за спречување на корупција, Закон за здравствена заштита, Закон за
социјална заштита, Закон за здравствено осигурување, Правилник за поблиските
просторни услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствените

53

установи. Во 2007 година е донесена и Националната стратегија за дрога на Република
Македонија и Акциониот план за контрола на дроги. Бидејќи, моментално во сила е
Националната стратегија за дрога на Република Македонија за периодот 2014-2020
година, таа посебно е анализирана преку критички осврт и интерпретација на нејзините
главни цели.
Третиот дел ја разработува делинквентската тактика на сторителите на
кривичните дела поврзани со злоупотребата на дрога, со оглед на тоа што
криминалитетот поврзан со злоупотреба на дрога претставува долг синџир чии алки се
состојат од голем број на учесници кои имаат посебна улога и специфични задачи во
зависност на која алка од синџирот припаѓаат. На најниското скалило се наоѓаат
уживателите, односно консумерите на дрога, потоа следуваат дилерите на дрога,
познати и како растурачи на дрога и на највисокото скалило се наоѓаат нарко-босовите,
односно финансиерите. Покрај горенаведените, учество во криминалитетот поврзан со
злоупотреба на дрога имаат и производителите, препродавачи, транспортери,
преработувачи, фармаколози, претставници од владината елита, корумпирани
полициски и царински службеници, сметководители и многу други лица кои на било
кој начин ќе остварат профит. Секој од учесниците дава свој придонес во
криминалитетот поврзан со злоупотреба на дрога, почнувајќи од производство па сè до
пласирање на црниот пазар и консумирање од страна на уживателите на опојна дрога.
Тоа овозможува распространување на овој криминалитет ширум светот, што се должи
на организираноста, професионализмот и коспиративноста на сите учесници. Токму
затоа во овој дел кандидатот посебно ги анализира од криминалистички и оперативен
аспект карактеристиките на извршителите на овој вид на криминалитет, преку приказ
на личните, криминолошките и социјалните карактеристики на нарко-криминалците,
дилерите на дрога и консуматорите на дрога. Особено внимание е посветено на modus
operandi на овој вид на криминалитет, како значајна криминалистичка карактеристики
која помага во процесот на откривање, разјаснување и докажување на криминалитетот
и неговите сторители.
Откривањето, разјаснувањето и докажувањето на кривичните дела поврзани со
злоупотребата на дрога се прикажани во четвртиот дел од докторската дисертација.
Притоа, првично е даден преглед на субјекти - институции одговорни за борба против
кривичните дела поврзани со злоупотреба на дрога, при што најнапред се прикажани
овластувањата на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија,
како главен орган за откривање, разјаснување и докажување на овие видови кривични
дела. Понатаму е прикажан делокругот на надлежности на Царинската управа на
Република Македонија, како орган во кој исто така при секодјневното работење
неговите службеници се среќаваат со оваа проблематика, затоа што многу често, патот
на дрогата се одвива преку легалните гранични премини. Во овој дел се анализира и
работата на Јавното обвинителство на Република Македонија, а особено на Основното
јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, кое во најголем
дел е задолжено за гонење на сторителите на овие дела, како и Истражните центри на
јавното обвинителство. Понатаму, се прикажани овластувањата на правосудната
полиција како нов субјект во рамките на текот на преткривичната и кривичната
постапка. На крајот од овој дел се објаснуваат и постапките за откривање и
докажување на кривичните дела поврзани со злоупотребата на дрога одделно од
криминалистичко-оперативен и кривично-процесен аспект.
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Петтиот дел се однесува на меѓународната соработка за борба против кривичните
дела поврзани зо злоупотреба на дрога. На почетокот се дава краток преглед на значењето
на меѓународната соработка во борбата против овој вид на криминалитет, па токму и
затоа сите држави во светот, меѓународни тела и организации секојдневно ја водат оваа
битка донесувајќи најразлични конвенции, стратегии и други акти со кои би се
контролирал овој криминалитет. Република Македонија исто така е дел од оваа
заедничка борба на светот против нарко-криминалитетот и е потписничка на бројни
програми, конвенции и стратегии за борба против овој вид на криминалитет со надеж
за спречување на оваа појава, а исто така е активен учесник на многубројни
интернационални форуми и организации чија главна цел е меѓународна соработка за
контрола на дрогата и со тоа има активна улога во борбата против нарко-криминалот.
Кандидатот тука особено нагласува дека Република Македонија со остварувањето на
активна соработка со меѓународните организации и институции на полето на борбата
против нарко-криминалитетот гарантира несебична поддршка во борбата против овој
криминал, бидејќи остварува соработка со Европскиот мониторинг центар за дроги и
зависности од дрога на полето на остварување активности и интервенции за
намалување на побарувачката на дрога и исто така значајни се и Канцеларијата на
ООН за дрога и криминал и Европол за соработка на полето на намалување на
снабдување со дрога. Меѓународната соработка е неопходна за да одговори на
меѓународниот криминалитет и за остварување на оваа цел облигаторна е соработката
и функционирањето на меѓународните организации, како што се Интерпол, Тревигрупа за борба против меѓународниот тероризам, радикализам и екстремизам, Европол,
Европравда, Секи-Регионален центар за борба против прекуграничниот криминал, чија
работа преку нивните извештаи е посебно и детално анализирана, а исто така и Пактот
за стабилност на Југоисточна Европа, Шенгенскиот договор и Конвенцијата за
имплементација на шенгенскиот договор. Овие меѓународни организации имаат
значајна улога во борбата против транснационалниот криминал преку меѓусебна
систематска соработка, подигнување на свеста на државите за меѓународна безбедност
и заедничка соработка, промовирајќи доверба, комуникација и професионално
партнерство помеѓу странските колеги.
Превентивниот модел за борба против кривичните дела поврзани со
злоупотреба на дрога се прикажува во шестиот дел. За таа цел кандидатот тргнува од
тезата дека за превенција од кривичните дела поврзани со злоупотребата на дрога,
особено вежен е мултидисциплинарниот пристап. Тоа значи дека проблемот треба да
се стесне од сите страни за да може да се очекува позитивни резултати. Она на кое што
најпрво треба да се сврти вниманието се ранливите групи и потенцијалните сторители
на овие дела. Лицата кои консумираат дрога или се во некоја од ранливите групи се
првата алка од синџирот на превенцијата. Притоа, кандидатот советува дека
превентивните програми за деца треба да бидат одвоени од програмите за возрасни и
да овозможуваат тие да не доаѓаат во контакт со возрасните корисници. Програмите за
деца треба да имат добра пристапност и да се лесно прифатливи и разбирливи за
децата. Не треба децата да се мешаат со возрасните корисници на дрога, ниту пак да се
поистоветуваат, ниту во третманите, ниту во програмите за превенција и за спречување
на рецидивизам. Главна цел на превенцијата од рецидивизам, според кандидатот е да
се реши проблемот со рецидивизмот, како и да се генерираат техниките за спречување
и управување со оваа појава. Врз основа на когнитивно-бихевиоралната рамка,
превенцијата од рецидивизам бара да се идентификуваат високо ризичните ситуации
во кои индивидуата е подложена на повратништво и да ги користи когнитивните и
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бихевиралните стратегии за превенција и справување со идни повратништва во слични
ситуации. Врз основа на анализата во овој дел, кандидатот констатира дека не постои
унифициран модел за борба против злоупотреба на дрога, бидејќи е речиси
невозможно да се изработи модел кој би одговарал на сите сегментии и кој би го дал
посакуваниот резултат во борбата со злоупотреба на дрога. При борба против
злоупотребата на дрога, не може да се користи еден пристап за секој проблем. Во
предвид треба да се земат сите околности, почнувајќи од возраста на корисниците на
дрога па се до степенот на нивната зависност, како и факторите кои придонеле
поединците да се одлучат да консумираат дрога. При борба со ваков специфичен вид
на криминалитет, да се открие причината која довела до состојба на користење на
дрога, значи чекор напред во борбата со овој вид криминалитет. Секој случај сам по
себе е различен и не треба да се поситоветува со други случаи кои навидум изгледаат
слични, бидејќи тоа може да не го даде очекуваниот резултат. Според кандидатот,
моделот за борба против злоупотреба на дрогата треба да опфати мерки и активности
за превенција од консумирање на дрога, мерки за одвраќање од користење дрога кај
зависниците, како и превентивни и репресивни мерки за сторителите на кривични дела
поврзани со злоупотреба на дрога. Во сите модели за бoрба против злоупотребата на
дрога, несомнено задолжително е меѓусебната соработка на субјектите кои се вклучени
во борбата против овој вид криминалитет и нивна координација.
Последниот, седми дел од докторската дисертација е со наслов Резултати од
емпириското истражување, кој условно се дели на два дела: првиот дел се однесува на
емпириско-статистички преглед на сторителите на кривични дела поврзани со
злоупотреба на дрога, заедно со квантитативен аналитичко-синтетски преглед и
критички осврт на резултатите од спроведеното истражување, а вториот дел се
однесува на резултатите од спроведеното интервју, заедно со квалитативно-аналитички
осврт на резултатите од спроведеното истражување. Квантитативното истражување е
спроведено заради проверка на поставените хипотези во докторскиот труд, а во насока
на исполнување на генералната и практичните цели на истражувањето, при што
неминовно е да се разгледаат, интерпретираат и анализираат статистичките податоци
за пријавени, обвинети и осудени полнолетни и малолетни сторители на двете
кривични дела поврзани со злоупотребата на дрога (кривично дело Неовластено
производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и
прекурзори и кривично дело Овозможување на употреба на наркотични дроги). Со
оглед на тоа што овие две кривични дела учествуваат со повеќе од 95% во рамките на
главата Кривични дела против здравјето на луѓето, во трудот најпрво се разгледани
податоците за пријавените, обвинетите и осудените лица за оваа глава кривични дела
согласно официјалните годишни публикации од Државниот завод за статистика на
Република Македонија за истражуваниот десетгодишен временски период (2006-2015
година), со цел преку ваквите податоци да може да се извлечат соодветни заклучоци за
овие кривични дела, нивните сторители, како и за ефикасноста во процесот на
откривање, разјаснување и докажување на кривичните дела поврзани со злоупотребата
на дрога од страна на органите за кривичен прогон. Преку емпириско-статистичкиот
преглед на осудените полнолетни и малолетни сторители на кривични дела поврзани
со злоупотребата на дрога кандидатот го утврдил профилот на сторителите на овој вид
кривични дела во однос на различни аспекти и критериуми, при што ги прикажува
најзначајните карактеристики на овој вид на криминалитет извршен од страна на
полнолетни сторители во периодот 2006-2015 година. Бидејќи, кај овој вид на
криминалитет е карактеристично тоа што може да биде извршен и од полнолетни, но и
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од малолетни лица, затоа што дрогата постепено се распространува и помеѓу младата
популација, врз основа на анализата на официјалните статистички податоци, понатаму
се изведени и најзначајните карактеристики на профилот на сторителите. Понатаму е
изработен и профил на полнолетните сторители на кривичните дела Неовластено
производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и
прекурсори (чл. 215 КЗ на РМ) и Овозможување на употреба наркотични дроги и
психотропни супстанции (чл. 216 КЗ на РМ) во Република Македонија во периодот
2006-2015 година. Во насока на добивање емпириски информации за ефикасноста на
органите на кривичен прогон во спречување, откривање, разјаснување и докажување
на кривичните дела поврзани со злоупотреба на дрога, за потребите на докторскиот
труд, кандидатот изработил писмен прашалник за реализирање на претходно
планираниот метод на испитување – интервју, кој бил наменет за полициски
службеници, инспектори, царински службеници, јавни обвинители, судии по кривична
материја и адвокати кои биле вклучени во кривичните предмети и полициските акции
за кривични дела поврзани со злоупотребата на дрога. Изработениот писмен
прашалник содржи вкупно единаесет прашања од отворен тип, преку кои се побарало
испитаникот да даде што е можно подетално објаснување и образложение на неговите
ставови и перцепции по однос на ефикасноста на органите на кривичен прогон во
спречување, откривање, разјаснување и докажување на кривичните дела поврзани со
злоупотреба на дрога. Главниот фокус во прашањата е ставен врз оперативните
аспекти и карактеристики на истражувачкиот процес при откривањето и докажувањето
на овие кривични дела, заради тоа што токму за овие аспекти нема доволно стручна
литература и не се доволно истражувани во изминатиот период. Во рамките на овој
дел, понатаму, се интерпретираат и критички се анализираат резултатите добиени врз
основа на одговорите кои ги дале испитаниците.
Заклучните согледувања и препораките на докторската дисертација
преставуваат сублимат на најважните елементи кои кандидатот ги констатирал во
рамките на секој дел од главниот текст. Преку презентираните статистички податоци
од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија се констатира дека
откривањето и заплената на дрога е контиуниран процес и дека марихуаната, хероинот,
кокаинот и екстазите перманентно се откривале од страна на Полицијата, а додека пак
во последните неколку години се откривале и запленувале и амфетамини и
метамфетамините. Преку истражувањето на осудените полнолетни и малолетни лица
за кривичните дела поврзани со злоупотреба на дрога се утврди и профилот на
сторителите на овој вид кривични дела во однос на различни аспекти и критериуми,
како што се: половата структура, возраста, образовната структура, припадноста кон
етничката заедница, занимањето и др. Емпириското истражување на осудените
полнолетни сторители на овие кривични дела утврди кој вид на кривична санкција
најчесто е изрекувана, односно дали тоа се казните (главни и споредни) или
алтернативните мерки, како и кои мерки за безбедност најчесто се изрекувани на овој
тип на сторители. Успешното спречување, откривање, разјаснување и докажување на
кривичните дела поврзани со злоупотреба на дрога започнува со квалитетно водење на
постапката, собирање на потребните докази, воочување на пропустите во постапката,
запазување на разумниот рок и заемна координација и соработка на органите на
кривичниот прогон. Од добиените одговори во интервјуто, анализата на стручната
литература, како и од анализата и прегледот на емпириско-статистичките податоци, се
констатира дека поставената генерална хипотеза во целост се потврдува. Тоа значи
дека ефикасностa на органите на кривичниот прогон го зголемува обемот на
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откривањето, разјаснувањето и докажувањето на кривичните дела поврзани со
злоупотребата на дрога, што резултира со приближување на бројките на пријавени и
обвинети лица со бројот на осудени лица за овие кривични дела. Преку теоретскоемпириското истражување се потврди дека неидентификуваните дроги во Република
Македонија се потенцијална закана за безбедноста на државата и на сите граѓани во
неа, а особено на младите лица. Понатаму, правната регулатива за злоупотребата на
дрога во Република Македонија не соодветствува со бројот на кривичните дела
поврзани со злоупотреба на дрога, при што ни е потребна поостра казнена и
криминална политика, со цел извршувањето на овие кривични дела да се намали.
Заострената казнена политика со зголемување на казната затвор за кривичните дела
поврзани со злоупотреба на дрога ќе доведе и кон намалување на рецидивизмот, што е
доста честа појава кај овој вид на криминалитет. Професионалната делинквентска
тактика на сторителите на кривичните дела поврзани со злоупотреба на дрога го
отежнува нивното откривање, со оглед на тоа што сторителите се високо
професионални, често здружени и организирани во нарко криминални групи. Затоа, се
укажува на фактот дека оперативната дејност и зголемените превентивни активности
од страна на полициските службеници ќе овозможи намалување и спречување на
кривичните дела поврзани со злоупотреба на дрога. Примената на посебните истражни
мерки како значаен конспиративен инструментариум притоа, е неопходна во
откривање и докажување на потешките облици на кривичните дела поврзани со
злоупотреба на дрога, односно нарко-криминалитетот. Понатаму кандидатот
препорачува дека моделот за борба против злоупотребата со дрога треба да се состои
од превентивни и репресивни мерки и да понуди насоки за поголема информираност за
проблемот со дрогата, подобар третман на зависниците од дрога, мерки за нивна
реинтеграција во социјалната средина и работните места, мерки за намалување на
снабдувањето со дрога, намалување на производството и преработката на дрога,
контрола на прекурзорите, брзо препознавање и навремена интервенција,
унапредување на мерките за детекција и идентификација на дроги, мерки за
намалување на рецидивизмот итн. Стратегиите за превенција од дроги треба да
опфаќаат промовирање на вистинските животни стилови односно живот без дрога и во
нивни рамки мора да има поврзаност меѓу возрасните и младата популација и
притоа мора да се упати јасна порака за штетните дејства на дрогата со цел
превенцијата да ги заштити сите социо-економски групи. Превенцијата не може и не
смее да се држи во вакуум и за да биде успешна мора да има еднаков пристап во
општеството и во семејствата меѓу родителите и училиштата. Од големо значење е
контролата, односно не е можно да се има успешна превенција ако дрогата е достапна
и поевтина и е прифатена од општеството. Потребен е ефективен пристап во
решавањето на проблемите со дрогата, подобро разбирање на зависноста, промовирање
на човековите права, зголемување на свесноста, политика базирана на научни
евиденции и подобрување на ефикасноста и ефективноста во откривањето,
докажувањето и разјаснувањето на криминалитетот поврзан со злоупотребата на дрога
првенствено, а исто така и подобрување на третманот, превенцијата и спроведувањето
на законите. Посебен акцент треба да се стави на меѓународната соработка, бидејќи
нарко-криминалитетот не познава граници и е немилосрден кон здравјето на луѓето, а
посебно на најмладите кои директно се изложени на удар на проблемот со дрога и
претставува најголема закана за економиите на сите земји во светот. Меѓународната
соработка овозможува координација на борбата против овој вид криминалитет,
размена на информации, заедничка анализа и прогноза на проблемот со дрога во
целиот свет, заемна поддршка и помагање, унапредување на можностите за
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дејствување против криминалитетот поврзан со злоупотреба на дрога итн. Резултатите
од спроведеното интервју треба да се земат во предвид и со особено внимание при
изградбата на концепција за зголемување на ефикасноста на органите за кривичен
прогон при справувањето со криминалитетот поврзан со злоупотреба на дрога, од
причина што, испитаниците се припадници на стручната јавност, односно стручњаци и
експерти од институциите кои се надлежни во оваа област и кои работеле и работат на
оваа проблематика. Многу често, што се покажа и од емпириското истражување со
припадниците на органите за кривичен прогон, не постои меѓусебна координација меѓу
органите надлежни за справување со овој вид на криминал, а тоа го отежнува или го
спречува исходот на постапката. Кривичната постапка од откривањето до
докажувањето на кривичните дела поврзани со злоупотреба на дрога бара исцрпност,
темелност, истрајност, упорност и посветеност. Координацијата, организираноста,
планското постапување и меѓусебната соработка се услови за успешно откривање,
разјаснување, докажување и спречување на кривичните дела поврзани со злоупотреба
на дрога.
Библиографијата е доста солидно и уредно наведена и организирана во
неколку делови: македонски, странски книги, интернет изданија, трудови во списанија,
годишници, зборници и сл., извештаи, стратегии, планови, конвенции и сл., правни
извори, статистички публикации и интернет извори. Сите извори се коректно наведени
по азбучен ред, заедно со сите потребни информации за нив.
На крајот е даден прилог: прашалникот кој бил користен за спроведување на
интервјуто.

4. Оценка на докторската дисертација
Врз основа на претходно изнесеното, комисијата смета дека кандидатот има
изработено квалитетно истражување на избраната тема. Станува збор за актуелна тема
за чии блиски аспекти во последниот период постојат конкретни истражувања, меѓутоа
за аспектот на ефикасноста на органите за кривичен прогон во борбата против овој вид
на криминалитет не постојат, со што и литературата и истражувањата кои се
однесуваат на оваа област се скромни.
Кандидатот преку докторската дисерација покажа дека успешно ги има
совладано методолошките правила и постапки за реализација на индивидуална научноистражувачка работа. Комисијата смета дека докторската дисертација ја содржи
потребната конзистентност и систематичност во која преку научната дескрипција,
интерпретација и анализа, јасно се препознава секогаш актуелната потреба за
организирано, стручно и ефикасно справување со криминалитетот поврзан со
злоупотребата на дрога.
Кандидатот јасно го дефинира предметот на истражувањето и успешно ја
поставил основната, како и посебните хипотези. Предложената дисертација содржи
конзистентна структура и висок степен на научна прегледност. Во рамки на
поставеностa на содржината, посебно е значајна анализата на бројните библиографски
единици. Проблемот кој беше поставен пред докторската дисертација, кандидатот
успеа теоретски детално и прегледно да го образложи преку научна дескрипција и
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објаснување на надлежностите и одговорноста која ја имаат сите субјекти на
безбедносниот и изградениот превентивен систем при справувањето со овој вид на
криминалитет. Преку истражувањето, се одредува степенот на ефикасност на
целокупниот систем на кривичен прогон, врз основа на теоретско-емпириски пристап.
Во докторската дисертација е применет научен пристап во проучувањето на
нормативно-правната уреденост на злоупотребата на дрогата и мерките кои се
преземаат од надлежните органи за негово превентивно-репресивно сузбивање. Преку
примената на статистичко- аналитички постапки за приказ на временските серии на
податоци, прегледно и јасно се објаснува проблемот со криминалитетот поврзан со
злоупотреба на дрога во Република Македонија во последните десет години.
Со истражувањето се дава придонес кон подигнување на овој проблем како
приоритет во општеството, а со тоа развивање на недоволната општествена и
индивидуална свест за опасноста и штетата која со себе ја носи дрогата како современо
општествено зло. Научните сознанија кои се добиени преку истражувањето во
докторската дисертација во иднина може да бидат корисни за воведување на ефикасен
систем на мерки и активности, политики, стратегии и програми од надлежните
субјекти заради зголемување на свеста и одговорноста на сите граѓани, но и на
институциите од безбедносниот и поширокиот општествено-превентивен систем.
Сепак, Комисијата може да забележи дека во трудот и покрај дадените
укажувања изостана подлабока научна анализа за причините за (не)ефикасноста на
надлежните органи за кривичен прогон во борбата против дрогата, како и поконкретно
утврдување на корелацијата помеѓу степенот на “темната“ бројка на криминалот со
дрога и степенот на ефикасноста и ефективноста на надлежните органи за кривичен
прогон во борба против дрогата. Оттука, Комисијата на кандидатката и сугерира при
понатамошните научни истражувања да обрне поголемо внимание кон посочените
аспекти.
Трудот е пишуван на јасен и разбирлив начин, а материјата е прикажана на
систематичен и детален начин. Користена е методологија, со анализа и синтеза на
квалитетните извори на информации за оваа проблематика, како и оригиналност во
поставувањето на структурната рамка.
Според ова, општата оценка на докторската дисертација со наслов
„Ефикасноста на органите на кривичниот прогон во спречување, откривање,
разјаснување и докажување на кривичните дела поврзани со злоупотреба на
дрога“ од кандидатот м-р Билјана Богданова Смилевска е позитивна.

60

5. Заклучок и предлог
Комисијата констатира дека докторската дисертација со наслов „Ефикасноста
на органите на кривичниот прогон во спречување, откривање, разјаснување и
докажување на кривичните дела поврзани со злоупотреба на дрога“ од кандидатот
м-р Билјана Богданова Смилевска ги исполнува критериумите за нејзина одбрана и
има чест и задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет на Факултетот за
безбедност – Скопје да го усвои Извештајот и да формира комисија за јавна одбрана.
Комисијата во меѓусебни консултации и консултации со кандидатот дополнително ќе
го определи датумот на одбрана на докторската дисертација.

Скопје,
25.08.2017

Комисија за оценка
ред. проф. д-р Иванчо Стојанов – член, претседател с.р.
ред. проф. д-р Злате Димовски – член с.р.
ред. проф. д-р Миодраг Лабовиќ – член, ментор с.р.
вон. проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ – член с.р.
доц. д-р Љупчо Тодоровски – член с.р.
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Рецензија на текстот Стандарден македонски јазик од вонреден
професор д-р Виолета Јанушева од Педагошкиот факултет – Битола
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
Со Одлука број 14-1178/10-1 од 6.9.2017 г., Ректорската управа на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ од Битола, го прифати предлогот на Деканатската управа на
Педагошкиот факултет од Битола, за рецензенти на текстот Стандарден македонски
јазик од вонреден професор д-р Виолета Јанушева да се изберат:
-

проф. д-р Људмил Спасов, редовен професор на Филолошкиот факултет „Б.
Конески“ во Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје и
проф. д-р Димитар Пандев, редовен професор на Филолошкиот факултет „Б.
Конески“ во Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје.
Рецензентската комисија со особено задоволство го доставува следниот

И З В Е Ш ТА Ј
I Општ дел
1. Вид на делото
Според Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот
„Св. Климен Охридски“ – Битола, текстот Стандарден македонски јазик претставува
основен учебник. Текстот ги продлабочува знаењата на студентите за основните
дисциплини од стандардниот македонски јазик, стекнати во основното и средното
образование и истовремено ги воведува во најновите сознанија од развојот на
македонскиот јазик во сите обработени дисциплини. Овие нови сознанија, се резултат
на истражувачката дејност на авторката и на студентите им го доловува неминовниот
развој на јазикот, кој е во согласност со промените во сите сфери од човековото
живеење и дејствување.
2. Обем и распоред на градивото
Текстот содржи 210 страници (компјутерски обработен текст, со проред 1, фонт
Times new Roman, големина на буквите 12). Основниот текст има формат Б5, 10
авторски табаци и ја целосно ја покрива предметна програма по четири предмети на
пет студиски програми на Педагошкиот факултет, што е во согласност со член 9 од
Правилникот. Содржината во текстот е распоредена на тој начин што се воведуваат
студентите постепено во одделните дисциплини од стандардниот македонски јазик,
односно на почеток, се обработуваат основните поими од науката за јазикот, а потоа се
поаѓа од најниското рамниште во јазикот (гласовите) и преку второто рамниште
(формите на зборовите) се доаѓа до највисокото рамниште (синтагми и реченици). На
крајот, се изучуваат јазични содржини што го опфаќаат зборовниот состав на
македонскиот јазик. Последен, и со еднаква важност, е делот што се однесува начините
за формирање на текст (највисокото јазично рамниште) и на афирмацијата и
култивацијата на изразувањето на студентите во писмена форма, што е во согласност
со актуализацијата на писменото изразување и со улогата на есејската задача на
високообразовните институции. Во секој дел, во содржината се вметнати голем број
текстови што треба да послужат како материјал за вежби и за утврдување на
содржината. Овој распоред е во согласност со веќе установениот распоред за
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изучување на дисциплините од стандардниот македонски јазик на сите
високообразовни институции што подготвуваат наставници, воспитувачи и наставници
по јазик, а особено наставници по Македонски јазик. Содржината на текстот е
распоредена во шест поглавја и соодветно поделена во наслови и поднаслови.
3. Содржина и структура на ракописот
Текстот е составен од: содржина, предговор, шест дела и користена литература.
Во првиот дел, Науката за јазикот, надоврзувајќи се на претходните истражувања
во лингвистиката, првенствено на Де Сосир и на проф. д-р Пандев, авторката се
задржува на објаснување на основните поими поврзани со науката за јазикот, и тоа:
природата на јазикот (општествена, психичка и знаковна), структурата на јазикот
(целина составена од неколку рамништа), функцијата на јазикот и методите за
проучување на јазикот. Во оваа глава, авторката се осврнува на јазикот, јазичното
знаење и употребата на јазикот (говор) при тоа задржувајќи се на два основни термина
од лингвистиката и тоа, на компетенцијата на кодот и компетенцијата на
комуникацијата, што се потпираат на дихотомијата јазик – говор на основоположникот
на науката за јазикот, Фердинанд де Сосир и ја објаснува креативноста на јазикот како
систем од знаци. Понатаму, во оваа глава, авторката ги објаснува поимите стандарден
и дијалектен јазик, акцентирајќи ја улогата на дијалектите како основа на стандардниот
јазик и нивната поврзаност со стандардниот јазик. На крајот на оваа глава, се наведени
шесте функции на јазикот.
Имајќи предвид дека фонетиката и фонологијата се затворени науки, односно се
однесуваат на конкретно множество точно определени единици, вториот дел,
Фонетика и фонологија, се потпира на истражувањата спроведени од проф. д-р
Спасов. Авторката ги разграничува поимите фонетика и фонологија и го објаснува
предметот на нивното прочување. Потоа, авторката пристапува кон фонологијата и го
објаснува поимот фонема што го разгледува во контекст на истражувањата за
фонемата во Прашката лингвистичка школа, како и во истражувањата на Спасов и
Савицка. Авторката ја прифаќа нивната дефиниција и ја определува фонемата како
најмала дискретна смислоразликувачка единица и како стабилен гласовноартикулациски тип, карактеристичен за она што се нарекува културен идиом.
Понатаму, се дадени објаснувања за гласовниот систем на македонскиот јазик и за
гласовните промени, а акцентот е особено ставен на едначењето по звучност како
мошне значајна гласовна појава во современиот македонски јазик. Во текстот, особено
внимание им е посветено на акцентот и на акцентските целости, имајќи предвид дека
со отстапувањата присутни во говорната практика постои опасност од губење на ова
важно обележје за македонскиот јазик. Овој дел ги зема предвид најновите сознанија
на Спасов и Пановска, што се однесуваат на знакот за бележење на акцентот, кои се
потпираат на фонетската транскрипција како универзален модел, на неговото место во
акцентираниот слог, како и на разликувањето меѓу акцентските целости и клитичките
изрази. Тоа, пак покажува дека авторката е во тек со развојот на научната јазична
мисла. Во овој дел, се изнесени и нови податоци за улогата на клитиките и
проклитиките во клитичките изрази и се прецизираат досегашните информации за нив,
преку констатацијата дека некои проклитики може да имаат и самостојно значење,
односно да бидат акцентогени зборови, па во таа смисла, при определувањето на
клититчките изрази треба да се биде особено внимателен.
Од гледна точка на тоа дека граматичкиот систем на македонскиот јазик, не
претрпува суштински промени во однос на зборовните групи што постојат во
стандардниот јазик и на нивните карактеристики, третиот дел, Морфологија, се
надоврзува на истражувањата на Б. Конески во оваа област. Во овој дел се наведени
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веќе познати податоци за категориите на постојните зборовни групи, и тоа: именки,
придавки, заменки, броеви, глаголи, прилози, предлози, сврзници, честици, извици и
модални зборови. Делот Морфологија, исто така, содржи нови податоци. Имено, во
содржините за категоријата вид кај глаголите, е даден краток преглед на семантичката
теорија за видот на глаголите во македонскиот јазик. Основач на оваа теорија е проф.
С. Каролак, а во македонскиот јазик за прв пат е применета во истражувањата за видот
на македонскиот глагол на проф. д-р Спасов, проф. д-р Пановска-Димкова, проф. д-р
Тофовиќ и проф. д-р Јанушева. Овој дел претставува значајна новина во текстот, затоа
што студентите што не студираат на Филолошкиот факултет во Скопје, се воведуваат
во една нова теорија, што ги продлабочува нивните сознанија за развојот на
македонскиот јазик и што им овозможува да ги препознаваат глаголските семантеми
како дел од видските конфигурации, карактеристични за оваа теорија. Нови се, исто
така, констатациите дека во говорната практика, преку некористење на вокативни
форми за обраќање, продолжува тенденцијата за нивното губење и покажани се нови и
актуелни примери. Нови податоци се изнесени и во однос на категоријата преодност,
во која се објаснува процесот на транзитивизација на првично непреодни глаголи, а
овие содржините се збогатени со поголеми број примери од секојдневното човеково
живеење и дејствување. Делот што се однесува на морфолошка анализа на реченици е
за прв пат понуден како содржина во учебник за високо образование, од едноставна
причина што знаењата од областа Морфологија се проверуваат и преку морфолошка
анализа на речениците и што ваков вид анализа не е застапен во учебниците за основно
и средно образование.
Четвртиот дел Синтакса, се надоврзува на истражувањата на синтаксичките
конструкции од проф. д-р Минова-Ѓуркова. Најголемо внимание им е посветено на
модалната карактеристика на простата реченица, како и на нејзината граматичка
структура. Во рамките на граматичката структура на простата реченица, посебно се
разгледуваат сите членови на простата реченица, и тоа: прирок, подмет, предмет,
атрибут и апозиција, а се акцентира улогата на прирокот како конститутивен член на
реченицата и на неговата поделба во македонскиот јазик. Сложената реченица се
разгледува само од аспект на објаснување на разликата меѓу простата и сложената
реченица, а во елаборација на типовите сложени реченици не се навлегува, од причина,
што тој дел ги опфаќа именските групи и типовите сложени реченици, што не се
предвидени со предметната програма на горенаведените предмети, а, исто така, овие
содржини не се застапени ниту во Наставниот план и програма по Македонски јазик за
двата развојни периода на основно и бараат поопширна обработка во нов труд. Новите
информации во овој дел, се однесуваат на прецизирање на глаголско-именскиот
прирок во реченицата, а сосема нов е делот во кој е дадена синтаксичка анализа на
реченици, зашто таа воопшто не е застапена во учебниците за основно и средно
образование, а на Факултет знаењата од синтаксата се проверуваат и преку
синтаксичка анализа на реченицата. Нови информации се наведени и во однос на
анализата на сложените реченици од новинарскиот потстил што отстапуваат од
класификацијата на Минова-Ѓуркова за типот на сложените речници, во кои голема
улога имаат реконструкцијата и номинализацијата. Нови информации се застапени и во
делот за асиндетонските реченици за кои се открива дека и синтаксичката синонимија
има ограничувања на семантички план и дека врз нејзините ограничувања на
семантички план голема улога има функционалниот стил на кој му припаѓа сложената
асиндетонска реченица.
Делот Лексикологија се надоврузва на претходните истражувања во оваа област, во
смисла на тоа што се задржани досегашното толкување на зборот и поделбата на
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лексичките значења на зборот, како и класификацијата на зборовниот систем на
македонскиот јазик. Сосема е нов делот за паронимите што не се среќава во ниту еден
учебник досега. Паронимите се објаснуваат како еднокоренски зборови, а не сите
зборови што имаат сличности во гласовниот состав, а различно значење. Оттука,
според авторката нема и нега не се пароними, затоа што ваквата определба на
паронимите се изедначува со улогата на минималниот пар во фонологијата. Сосема
нова е и поделабата на паронимите на: а) целосни пароними – паронимски двојки кои
имаат сличен состав (потекнуваат од еден корен) и во кои значењето е сосема јасно
разграничено, на пример, асептичен и аспетички; б) делумни пароними – потекнуваат
од еден корен меѓутоа значењето не е сосема разграничено; в) лажни пароними –
паронимки двојки што имаат еден корен, но нивното значење е исто. Сосема нови се
информациите дадени во однос на жаргонската лексика, зашто авторката целосно ја
расветлува нивната природа, како и природата на општествените групи што ја
употребува. Авторката наведува голем број пример за жаргонски лексеми во сите
сфери на човековото дејствување Нови информации, се дадени и во однос на
терминолошката лексика. Попрецизно се определени терминолошките единици како
единици што припаѓаат на општиот јазик и на јазиците на одделните науки. Дадени се
нови и актуелни примери. За првпат се спомнуваат и објаснуваат термините
терминологизација, ретерминологизација и детерминологизација, поврзани со
карактеристиките на термините. Нов е и делот што го објаснува отстапувањето од
нормата во однос на зборовите по и после.
Последниот дел е сосема нов и се однесува на начините за формирање на
највиоската синтаксичка единица текст, односно на Писменото изразување на
студентите. Имајќи предвид дека со реформите во високото образование на есејската
форма на изразување ѝ е дадено големо значење, а притоа, согледувајќи дека во
наставната практика се забележуваат пропусти од студентите во овој важен сегмент,
станува јасна потребата дека студентите треба да се поучуваат за тоа како да се
изразуваат во писмена форма и да создаваат кохерентни и смисловни целини
(текстови). Овој дел нуди прецизни и детални инструкции за тоа кои активности треба
да се преземат со цел поефикасно да се постави конкретна, ниту премногу широка,
ниту премногу тесна тема, го објаснува значењето на поимот теза што треба да се
брани во петпараграфскиот есеј и дава инструкции за тоа како треба да се напише
тезата. Потоа се разработува делот кохеренција што има важна улога за текот на
мислата и пишување на речениците во една јасна и разбирлива целина. Во овој дел, се
поаѓа од најмалата структурна единица на есејот (текстот), а тоа е параграфот и се
објаснуваат карактеристиките на петте параграфи на овој вид есеј: воведниот, трите
параграфи од телото, како и завршниот параграф. Објаснувањата се проткаени со
голем број текстови (параграфи) кои треба да послужат за реализирање на активности
што се поврзани со пишувањето на петпараграфскиот есеј (текст) и што треба да ја
подобрат пишаната практика на студентите
4. Оригиналност на текстот
Иако текстот, во голема мера, се надоврзува на претходните истражувања за
стандардниот македонски јазик, што е сосема природно зашто основите на стандардот
се поставени веднаш по ослободувањето, не може да се занемари големиот степен на
оригиналност на овој текст, што се согледува првенствено во новите сознанија со кои
се проткаени веќе утврдените факти во науката за јазикот, како и со сосема новите
делови кои досега не се обработувани на овој начин во македонската наука за јазикот,
што се веќе спомнати погоре и што претставуваат резултат на научноистражувачката
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дејност на авторката и на нејзиниот постојан интерес за стандардниот македонски
јазик.
5. Степен на соодветност на текстот со Наставната (предметната) програма
Текстот Стандарден македонски јазик ја опфаќа предметната програма по
предметите Македонски јазик и Современ македонски јазик 1, Фонетика и фонологија
на современиот македонскиот јазик, Морфологија на современиот македонски јазик и
Академско пишување на студиите од прв циклус на Педагошкиот факултет во Битола,
застапени на пет студиски програми на Педагошкиот факултет во Битола. Последниот
дел од текстот се користи и за потребите на предметот Академско пишување, на
вториот циклус студии на Факултетот. Според тоа, текстот е целосно соодветен со
Наставната програма, односно со Предметната програма на овие предмети.
6. Методичко-дидактички вредности на делови од текстот и на текстот во
целина
Овој текст се одликува со јасни и значајни методичко-дидактички вредности.
Содржините на текстот се јасно и системски образложени, што значи следени се
принципот на постапност и принципот на изложување од поедноставно кон посложено,
а тоа им овозможува на студентите да се воведат во научните дисциплини постепено и
да ги прошират и продлабочат веќе стекнатите знаења за македонскиот јазик. Особена
методичко-дидактичка вредност се согледува во текстовите предвидени за вежби и
проверување на стекнатите знаења. Текстовите се внимателно избрани и се во
функција на секој од деловите на кој се однесуваат, а особено е важен нивниот
придонес во практичното оспособување на студентите да ги применуваат знаењата
стекнати во процесот на поучување. Во најголем број од текстовите се присутни задачи
што го нагласуваат активното учество на студентите во наставната практика и го
развиваат нивното логичко, креативно и критичко размислување. Исто така, во
поголем број задачи се бара ангажирање на повисоките мисловни процеси, анализа,
синтеза и вреднување, што на текстот му даваат уште поголема методичко-дидактичка
вредност.
II Посебен дел
1. Соодветност на насловот на делото со насловот на наставната дисциплина
Насловот на текстот е соодветен со насловот на наставната дисциплина.
2. Делови на делото, содржина и нивно обележување
Текстот се состои следните делови: од содржина, предговор, шест дела (Науката за
јазикот, Фонетика и фонологија, Морфологија, Синтакса, Лексикологија и Писмено
изразување, и Користена литература. Во содржината, деловите се обележани на
следниов начин: Содржината и предговорот имаат наслов, но не се обележани, ниту
нумерирани. Нумерирањето и обележувањето почнуваат од првиот дел, во кој насловот
е обележан со 1, а потоа последувателно се обележани сите делови и подделови на
првиот дел. Вториот дел, исто така, започнува со 1, а потоа последувателно се
обележани сите делови на вториот дел итн.
3. Актуелност и оригиналност на делото
Како што веќе се напомена, текстот се надоврзува на претходните истражувања за
стандардниот македонски јазик, што е сосема природно зашто основите на стандардот
се поставени веднаш по ослободувањето. Но не може да се занемари големиот степен
на оригиналност на овој текст, што се согледува првенствено во новите сознанија со
кои се проткаени веќе утврдените факти во науката за јазикот, како и со сосема новите
делови кои досега не се обработувани на овој начин во македонската наука за јазикот,
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што претставуваат резултат на научноистражувачката дејност на авторката и на
нејзиниот постојан интерес за стандардниот македонски јазик.
4. Илустрации
Текстот не содржи илустрации, од едноставна причина што природата на
содржините е од експликативен карактер и не постои потреба од илустрации.
5. Литература
Користената литература опфаќа 42 извори на кирилица, 45 на латиница, како и 10
извори од кои се ексцерпирани одделни сегменти и е целосно соодветна на содржините
во текстот. Цитираните извори, всушност, ги претставуваат делата на македонски
значајни научни работници, но и дела на странски автори, што дале свој придонес во
развојот на македонската наука за јазикот и на науката за јазикот воопшто. Голем број
извори се извори на авторката, што претставува потврда за нејзиниот континуиран
ангажман во истражувањата поврзани со стандардниот македонски јазик.
6. Терминологија, јазик и стил
Терминологијата користена во учебникот се надоврзува на општоприфатената
терминолошка лексика во македонскиот јазик. Јазикот и стилот се одликуваат со
карактеристиките на научно-учебничкиот потстил. Одредени сегменти од текстот, за
кои наставната практика покажува дека се тешки за објаснување, се одликуваат со
поголема експликативност со цел да се направат јасни и разбирливи за студентите.
Текстот со одликува со висок степен на кохерентност што им овозможува на
студентите да го следат текот на мислата и полесно да ги усвојуваат елаборираните
содржини.

ЗАКЛУЧОК
Од содржината на Извештајот, може да се заклучи дека текстот Стандарден
македонски јазик ги обработува основните дисциплини на стандардниот македонски
јазик. Надоврзувајќи се на веќе установените факти во македонската науката за
јазикот, етаблирани од најзначајните македонски културни и научни работници,
авторката нуди и низа оригинални опсервации во одделни сегменти и делови на
текстот, што го вреднуваат текстот како солиден извор за продлабочување на знаењата
на студентите и за стекнување на нови сознанија. Особено е важна методичкодидактичката компонента на текстот што им овозможува на студентите да ги применат
стекнатите знаења во практиката, со што целосно е застапен приницпот на поврзување
на теоријата со практиката. Имајќи предвид дека јазикот постојано се развива и се
менува, големот број задачи поставени пред студентите во текстот, исто така,
придонесуваат за нивната активна улога во наставниот процес, што подразбира, меѓу
другото, критички и креативен пристап кон решавање на одредени прашања во науката
за јазикот. На тој начин, тие стануваат директни учесници во креирање на решенија во
одделни сегменти од науката за јазикот.
Текстот се одликува со сите карактеристики на научно-учебничкиот потстил, што
значи дека содржината е елаборирана на начин разбирлив за студентите. Поради
неговите методичко-дидактички вредности, како и поради примената на новите
сознанија од развојот на македонскиот јазик, текстот може да им користи на
наставниците од основно и средно образование што предаваат Македонски јазик,
зашто во тие учебници содржините се дадени во премногу скратена форма и
понекогаш се изоставени важни информации и затоа што за првпат се нуди пишан
материјал за пишување на есеј, што, пак е главно барање на матурскиот испит. Текстот
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може да го користи секој што на каков било начин е инволвиран во проучувањето на
стандардниот македонски јазик.
Според тоа, рецензентите со особена чест и со особено задоволство ѝ предлагаат на
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола да го
прифати Извештајот од рецензијата на текстот Стандарден македонски јазик и да
донесе одлука за издавање на текстот како основен учебник.

Скопје, 27.9.2017
Рецензенти
проф. д-р Љ. Спасов
проф. д-р Димитар Пандев
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Рецензија на текстот Академско пишување 1 од вонреден професор д-р
Виолета Јанушева и доц. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска од
Педагошкиот факултет – Битола на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола
Со Одлука број 14-1178/10-2 од 6.9.2017 г. Ректорската управа на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ од Битола, го прифати предлогот на Деканатската управа на
Педагошкиот факултет од Битола, за рецензенти на текстот Академско пишување 1 од
вонреден професор д-р Виолета Јанушева и доц. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска
да се изберат:
-

проф. д-р Људмил Спасов, редовен професор на Филолошкиот факултет „Б.
Конески“ во Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје и
проф. д-р Ирина Петровска, редовен професор на Факултетот за туризам и
угостителство во Охрид на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола.
По читањето на текстот, со особено задоволство, го доставувам следниот

И З В Е Ш ТА Ј
I Општ дел
1. Вид на делото
Според Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот
„Св. Климен Охридски“ – Битола, текстот Академско пишување 1 претставува основен
учебник. Имајќи предвид дека наставниот предмет Академско пишување станува дел
од студиските програми на сите високообразовни институции во сите циклуси на
образование, како и дека во досегашните истражувања на авторките се констатирани
недоволните компетенции на студентите во однос на нивниот пишан израз, повеќе од
очигледна е потребата од постоење на учебник од овој вид. Текстот ги воведува
студентите во основите на академското пишување и ги запознава со структурата на
петпараграфскиот есеј, како основна форма од која се поаѓа при пишувањето есеј, како
и со сите неопходни елементи на процесот на пишување. На овој начин, студентите ги
следат фазите во пишувањето есеј, почнувајќи од најмалата структурна единица –
параграфот до целосната верзија на есејот и практично се оспособуваат да напишат
есеј, според сите правила за почитување на интелектуалната сопственост, а
истовремено го култивираат сопственото писмено изразување.
2. Обем и распоред на градивото
Текстот содржи 90 страници (компјутерски обработен текст, со проред 1, фонт
Times new Roman, големина на буквите 12). Основниот текст има формат Б5, 4,5
авторски табаци и ја целосно ја покрива предметна програма по еден предмет на 4
студиски програми на Педагошкиот факултет, што е во согласност со член 9 од
Правилникот. Содржината во текстот е распоредена на тој начин што се воведуваат
студентите постепено во основите на академското пишување, односно на почеток се
обработува најмалата структурна единица на есејот – параграфот. Особено внимание се
посветува на оспособувањето за пишување на воведниот и завршниот паргаграф со
нагласување на улогата на средствата што ја обезбедуваат кохеренцијата на еден
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пишан текст, за на крај, вниманието да се насочи кон спојувањето на параграфите во
една целина, односно есеј. Елаборацијата е збогатена со објаснување и на елементите
на процесот на пишување, како што се: мотивот за пишување, публиката што ќе го
чита есејот, целта на есејот, тонот и ставот на пишувачот, а особено се нагласуваат
содржини што ги запознаваат студентите со правото на интелектуална сопственост и
кражбата на авторско право, како и со позитивните законски одредби од областа на
заштитата на таа сопственост и почитувањето на методолошките стандарди. Во секој
дел, во содржината се вметнати голем број текстови што треба да послужат како
материјал за вежби и за подобрување на способноста на студентите за изразување во
писмена форма. Содржината на текстот е распоредена во 10 глави и соодветно
поделена во наслови и поднаслови.
3. Содржина и структура на ракописот
Текстот е составен од: содржина, предговор, 10 дела и користена литература.
Во првиот дел, Избор и формулација на тема, авторките се задржуваат на
објаснување на основното прашање при пишувањето, а тоа е избор и формулација на
темата. Истражувањата на авторките, покажуваат дека во средното и високото
образование, многу малку внимание се посветува на ова важно прашање, дека не се
поучува за овој важен концепт, па оттука произлегуваат и недоволните компетенции на
студентите да определат тема и правилно и соодветно да ја формулираат, како и да ја
разграничуваат од една општа поширока тема. Покрај деталното објаснување, во овој
дел е наведен предлог-модел за избор и формулација на темата, а тоа, во голема мера,
им помага на студентите успешно да се воведат во она што претставува основа за
натамошен развој на идеите.
Имајќи предвид дека темата и тезата не се идентични поими и дека тие треба да се
разграничуваат при пишувањето есеј, во вториот дел Избор и формулација на теза,
авторките ја нагласуваат оваа разлика и ја покажуваат преку конкретни примери.
Имено, темата се определува како главна идеја во есејот, како она што е предмет на
интерес на пишувачот, додека, пак, тезата се однесува на тврдење или став што
понатаму во есејот треба да се одбрани. Во овој дел, авторките, исто така, наведуваат
предлог-модел што има за цел да им помогне на студентите во избор и успешна
формулацијата на тезата.
Од гледна точка на фактот дека во секој процес на пишување од големо значење е и
мотивот, во третиот дел Мотив, авторките го определуваат овој поим како
интелектуален контекст што ги поврзува темата и тезата и што ги покажува причините
поради кои се започнува со пишувањето, односно причините поради кои за одредена
тема се јавува потреба од натамошна елаборација.
Четвртиот дел Јазик и стил, се надоврзува на претходните делови и укажува на
важноста од употреба на прецизен јазик и стил при пишувањето есеј. Во овој дел се
наведуваат голем број насоки во однос на јазикот, стилот, должината на речениците,
употребата на пасивни форми, употребата на одредени зборови што на исказот му
даваат сосема друго значење и употребата на поврзувачки зборови со цел да се
обезбеди кохезија и кохеренција на мислите.
Делот Публика и цел, е петтиот дел и во него авторките покажуваат дека начинот на
презентација на информациите во есејот, во голема мера, е определен од
потенцијалната публика, односно од потенцијалните читатели. Според публиката, се
определуваат јазикот и стилот на есејот. Целта ги воведува студентите во важноста на
намерата на пишувачот. Оттука, еден есеј може да информира и да забавува, но од
гледна точка на петпараграфскиот есеј, најважна цел е да се убедат потенцијалните
читатели во исправноста на гледната точка на пишувачот.
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Во шестиот дел, Тон и став, авторките ги разграничуваат овие два поима, што
често неоправдано се заменуваат меѓу себе. Тонот се определува како емоционална
поставеност на пишувачот кон една појава или проблем. Ставот, пак, се поврзува со
аргументите и со тоа дали пишувачот ја брани афирмативната или негативната
алтернатива на тезата.
Седмиот дел, Кохеренција, ги воведува студентите во основните правила што ја
обезбедуваат кохеренцијата на есејот. Кохеренцијата придонесува за единството на
текстот, затоа што зборовите, фразите, речениците и параграфите се држат заедно и се
поврзани едни со други во една смисловна целина. Понатаму, се определуваат
видовите кохеренција и се наведуваат голем број техники, како и транзициски сигнали
за да се направи текстот колку што е можно покохерентен. На тој начин, се зголемува
квалитетот на текстот и се обезбедува логичен след на мислите и идеите во есејот.
Осмиот дел, Параграф, се однесува на најмалата структурна единица од есејот,
параграфот и дава низа корисни информации за неговата структура и за начинот на
пишување. Параграфот е поквалитетен, доколку има здрава внатрешна структура и се
одликува со единство и кохеренција. Во овој дел, се објаснуваат сите параграфи на
есејот, како и нивната структура, зашто секој од петте параграфи има различна
структура. Тешка задача во пишувањето на воведниот параграф е запишувањето на
главната реченица, како и определувањето на тезата. Авторките нудат низа сугестии,
но и модел за пишување на овој параграф. Особено внимание се посветува на
аргументите што треба да се дел од тезата и, што, исто така, треба да се наведат уште
во воведниот параграф. Внимание се посветува и на заклучната реченица од воведниот
параграф и на нејзината структура. Понатаму, се анализираат трите параграфи од
телото, и, исто така, се покажуваат нивните структурни елементи. Имајќи предвид дека
во овој дел станува збор за елаборација на аргументите, особено се нагласува
структурата на аргументот и на заклучната реченица. На крајот од овој дел, се
покажува структурата на завршниот параграф, кој, како и воведниот, е особено тежок
за пишување, затоа што во него се сумираат идеите елаборирани претходно и се даваат
предлози и сугестии. Од особено значење е да се потенцира дека овој параграф не
треба да претставува просто повторување на идеите, туку дека е неопходна промена на
лексиката.
Во деветтиот дел, Плагијат, студентите се запознаваат со поимот плагијат и со
начините за почитување на интелектуалната сопственост и методолошките стандарди.
Земен е предвид стилот на Американската психолошка асоцијација и покажани се
неколку најчесто употребувани примери на цитирање на изворите.
Десеттиот и последен дел, Парафраза, ги воведува студентите во основите на
парафразирањето, што е важен елемент од пишувањето есеј. Најважно во
парафразирањето е да се знае дека значењето мора да биде зачувано, значењето мора
да биде исто, а она што се променува за одреден исказ или изјава е формата, односно
зборовите со кои се предава тој исказ.
Објаснувањата се проткаени со голем број текстови (параграфи) кои треба да
послужат за реализирање на активности што се поврзани со пишувањето на
петпараграфскиот есеј (текст) и што треба да ги оспособат студентите за пишување
есеј, не само затоа што е тоа една од испитните обврски туку, пред сè поради фактот
дека на тој начин се подобрува нивната пишана практика воопшто.
4. Оригиналност на текстот
Идејата за текстот целосно произлегува од согледаните пропусти при пишувањето
есеј во наставната практика и од истражувањата на авторките што покажуваат голем
број слабости во писменото изразување на студентите, недоволна вклученост на
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наставниците во поучување за оваа особено значајна област, како и недоволно знаење
за улогата на петпараграфскиот есеј во процесот на оспособување на студентите за
квалитетен пишан израз. Предвид се земени и истражувањата во оваа област во
англиската и американската литература. Ако се земе предвид фактот дека
подобрувањето и култивирањето на писменото изразување на студентите е императив
на секој наставно-образовен процес, како и фактот дека овој учебник е меѓу првите
што се занимава со овој проблем, станува јасно дека со учебникот се пополнува една
голема празнина во областа на писменото изразување на студентите. Во оваа смисла,
понудените содржини покажуваат голем степен на оригиналност, особено во
понудените предлог-модели, како и во текстовите предвидени за вежби.
5. Степен на соодветност на текстот со Наставната (предметната) програма
Текстот Академско пишување 1 ја опфаќа Предметната програма по предметот
Академско пишување на студиите од прв циклус и втор циклус на Педагошкиот
факултет во Битола, застапен на четири студиски програми на Педагошкиот факултет
во Битола. Според тоа, текстот е целосно соодветен со Наставната програма, односно
со Предметната програма на овие предмети.
6. Методичко-дидактички вредности на делови од текстот и на текстот во
целина
Овој текст се одликува со јасни и значајни методичко-дидактички вредности.
Содржините на текстот се јасно и системски образложени, што значи следени се
принципот на постапност и принципот на изложување од поедноставно кон посложено,
а тоа им овозможува на студентите да се воведат во вештините за пишување и да се
оспособат за создавање на квалитетен, креативен и кохерентен академски пишан израз.
Особена методичко-дидактичка вредност се согледува во текстовите предвидени за
вежби. Текстовите се внимателно избрани и се во функција на секој од деловите на кој
се однесуваат, а важен е нивниот придонес во практичното оспособување на
студентите да ги применуваат знаењата стекнати во процесот на поучување. Во
најголем број од текстовите се присутни задачи што го нагласуваат активното учество
на студентите во наставната практика и го развиваат нивното логичко, креативно и
критичко размислување. Исто така, во поголем број задачи се бара ангажирање на
повисоките мисловни процеси, анализа, синтеза и вреднување, што на текстот му
даваат уште поголема методичко-дидактичка вредност.
II Посебен дел
1. Соодветност на насловот на делото со насловот на наставната дисциплина
Насловот на текстот е соодветен со насловот на наставната дисциплина.
2. Делови на делото, содржина и нивно обележување
Текстот се состои следните делови: од содржина, предговор, десет дела (Избор и
формулација на тема, Избор и формулација на теза, Мотив, Јазик и стил, Публика и
цел, Тон и став, Кохеренција, Параграф, Плагијат и Парафраза), и Користена
литература. Во содржината, деловите се обележани на следниов начин: Содржината и
предговорот имаат наслов, но не се обележани, ниту нумерирани. Нумерирањето и
обележувањето почнуваат од првиот дел, во кој насловот е обележан со 1, а потоа
последувателно се обележани сите делови и подделови на првиот дел. Вториот дел,
исто така, започнува со 1, а потоа последувателно се обележани сите делови на вториот
дел итн.
3. Актуелност и оригиналност на делото
Како што веќе се напомена, идејата за текстот целосно произлегува од согледаните
пропусти при пишувањето есеј во наставната практика и од истражувањата на
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авторките што покажуваат голем број слабости во писменото изразување на
студентите, недоволна вклученост на наставниците во поучување за оваа особено
значајна област, како и недоволно знаење за улогата на петпараграфскиот есеј во
процесот на оспособување на студентите за квалитетен пишан израз. Предвид се
земени и истражувањата во оваа област во англиската и американската литература. Ако
се земе предвид фактот дека подобрувањето и култивирањето на писменото
изразување на студентите е императив на секој наставно-образовен процес, како и
фактот дека овој учебник е меѓу првите што се занимава со овој проблем, станува јасно
дека со учебникот се пополнува една голема празнина во областа на писменото
изразување на студентите. Во оваа смисла, понудените содржини покажуваат голем
степен на актуелност и оригиналност, особено во понудените предлог-модели, како и
во текстовите предвидени за вежби.
4. Илустрации
Текстот не содржи илустрации, од едноставна причина што природата на
содржините е од експликативен и практичен карактер и не постои потреба од
илустрации.
5. Литература
Користената литература опфаќа 2 извори на кирилица, 40 на латиница, како и 25
извори од кои се ексцерпирани одделни сегменти и е целосно соодветна на содржините
во текстот. Цитираните извори, всушност, претставуваат статии на авторките за
писменото изразување на студентите, што е потврда за нивниот континуиран ангажман
во истражувањата поврзани со писменото изразување на студентите, но и статии и
книги на странски автори, што дале свој придонес во академското пишување.
6. Терминологија, јазик и стил
Терминологијата користена во учебникот се надоврзува на општоприфатената
терминолошка лексика во македонскиот јазик. Јазикот и стилот се одликуваат со
карактеристиките на научно-учебничкиот потстил. Текстот со одликува со висок
степен на кохерентност што им овозможува на студентите да го следат текот на
мислата и полесно да ги усвојуваат елаборираните содржини.

ЗАКЛУЧОК
Од содржината на Извештајот, може да се заклучи дека со текстот, Академско
пишување 1, се прават пионерски чекори во областа на оспособувањето на студентите
во РМ за афирмација и промоција на сопствениот пишан израз, а тоа несомнено ја
зголемува неговата актуелност и важност. Текстот е посветен на петпараграфскиот есеј
и претставува солиден извор за воведување на студентите во основите на вештините за
пишување. Особено е важна методичко-дидактичката компонента на текстот што им
овозможува на студентите да ги применат стекнатите знаења во практиката, со што
целосно е застапен приницпот на поврзување на теоријата со практиката. Големот број
задачи поставени пред студентите во текстот, исто така, придонесуваат за нивната
активна улога во наставниот процес, што подразбира, меѓу другото, критички и
креативен пристап кон решавање на одредени прашања во писменото изразување.
Текстот се одликува со сите карактеристики на научно-учебничкиот потстил, што
значи дека содржината е елаборирана на начин разбирлив за студентите. Поради
неговите методичко-дидактички вредности, текстот може да им користи на
наставниците од основно и средно образование што предаваат Македонски јазик,
зашто во тие учебници воопшто не постојат информации или содржини што се
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однесуваат на петпараграфскиот есеј или на одделни негови структурни елементи, а
општо е познато дека при полагање на државната матура една од задачите е
пишувањето есеј.
Според тоа, со особена чест и со особено задоволство ѝ предлагам на Ректорската
управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола да го прифати
Извештајот од рецензијата на текстот Академско пишување 1 и да донесе одлука за
издавање на текстот како основен учебник.

Скопје, 27.9.2017
Рецензент
проф. д-р Љ. Спасов
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Рецензија на текстот Академско пишување 1 од вонреден професор д-р
Виолета Јанушева и доц. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска од
Педагошкиот факултет – Битола на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола
Со Одлука број 14-1178/10-2 од 6.9.2017 г. Ректорската управа на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ од Битола, го прифати предлогот на Деканатската управа на
Педагошкиот факултет од Битола, за рецензенти на текстот Академско пишување 1 од
вонреден професор д-р Виолета Јанушева и доц. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска
да се изберат:
-проф. д-р Људмил Спасов, редовен професор на Филолошкиот факултет „Б.
Конески“ во Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје и
-проф. д-р Ирина Петровска, редовен професор на Факултетот за туризам и
угостителство во Охрид на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола.
По читањето на текстот, со особено задоволство, го доставувам следниот

И З В Е Ш ТА Ј
I Општ дел
1. Вид на делото
Според Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот
„Св. Климен Охридски“ – Битола, текстот Академско пишување 1 претставува основен
учебник. Имајќи предвид дека наставниот предмет Академско пишување станува дел
од студиските програми на сите високообразовни институции во сите циклуси на
образование, како и дека во досегашните истражувања на авторките се констатирани
недоволните компетенции на студентите во однос на нивниот пишан израз, повеќе од
очигледна е потребата од постоење на учебник од овој вид. Текстот ги воведува
студентите во основите на академското пишување и ги запознава со структурата на
петпараграфскиот есеј, како основна форма од која се поаѓа при пишувањето есеј, како
и со сите неопходни елементи на процесот на пишување. На овој начин, студентите ги
следат фазите во пишувањето есеј, почнувајќи од најмалата структурна единица –
параграфот до целосната верзија на есејот и практично се оспособуваат да напишат
есеј, според сите правила за почитување на интелектуалната сопственост, а
истовремено го култивираат сопственото писмено изразување.
2. Обем и распоред на градивото
Текстот содржи 90 страници (компјутерски обработен текст, со проред 1, фонт
Times new Roman, големина на буквите 12). Основниот текст има формат Б5, 4,5
авторски табаци и ја целосно ја покрива предметна програма по еден предмет на 4
студиски програми на Педагошкиот факултет, што е во согласност со член 9 од
Правилникот. Содржината во текстот е распоредена на тој начин што се воведуваат
студентите постепено во основите на академското пишување, односно на почеток се
обработува најмалата структурна единица на есејот – параграфот. Особено внимание се
посветува на оспособувањето за пишување на воведниот и завршниот паргаграф со
нагласување на улогата на средствата што ја обезбедуваат кохеренцијата на еден
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пишан текст, за на крај, вниманието да се насочи кон спојувањето на параграфите во
една целина, односно есеј. Елаборацијата е збогатена со објаснување и на елементите
на процесот на пишување, како што се: мотивот за пишување, публиката што ќе го
чита есејот, целта на есејот, тонот и ставот на пишувачот, а особено се нагласуваат
содржини што ги запознаваат студентите со правото на интелектуална сопственост и
кражбата на авторско право, како и со позитивните законски одредби од областа на
заштитата на таа сопственост и почитувањето на методолошките стандарди. Во секој
дел, во содржината се вметнати голем број текстови што треба да послужат како
материјал за вежби и за подобрување на способноста на студентите за изразување во
писмена форма. Содржината на текстот е распоредена во 10 глави и соодветно
поделена во наслови и поднаслови.
3. Содржина и структура на ракописот
Текстот е составен од: содржина, предговор, 10 дела и користена литература.
Во првиот дел, Избор и формулација на тема, авторките се задржуваат на
објаснување на основното прашање при пишувањето, а тоа е избор и формулација на
темата. Истражувањата на авторките, покажуваат дека во средното и високото
образование, многу малку внимание се посветува на ова важно прашање, дека не се
поучува за овој важен концепт, па оттука произлегуваат и недоволните компетенции на
студентите да определат тема и правилно и соодветно да ја формулираат, како и да ја
разграничуваат од една општа поширока тема. Покрај деталното објаснување, во овој
дел е наведен предлог-модел за избор и формулација на темата, а тоа, во голема мера,
им помага на студентите успешно да се воведат во она што претставува основа за
натамошен развој на идеите.
Имајќи предвид дека темата и тезата не се идентични поими и дека тие треба да се
разграничуваат при пишувањето есеј, во вториот дел Избор и формулација на теза,
авторките ја нагласуваат оваа разлика и ја покажуваат преку конкретни примери.
Имено, темата се определува како главна идеја во есејот, како она што е предмет на
интерес на пишувачот, додека, пак, тезата се однесува на тврдење или став што
понатаму во есејот треба да се одбрани. Во овој дел, авторките, исто така, наведуваат
предлог-модел што има за цел да им помогне на студентите во избор и успешна
формулацијата на тезата.
Од гледна точка на фактот дека во секој процес на пишување од големо значење е и
мотивот, во третиот дел Мотив, авторките го определуваат овој поим како
интелектуален контекст што ги поврзува темата и тезата и што ги покажува причините
поради кои се започнува со пишувањето, односно причините поради кои за одредена
тема се јавува потреба од натамошна елаборација.
Четвртиот дел Јазик и стил, се надоврзува на претходните делови и укажува на
важноста од употреба на прецизен јазик и стил при пишувањето есеј. Во овој дел се
наведуваат голем број насоки во однос на јазикот, стилот, должината на речениците,
употребата на пасивни форми, употребата на одредени зборови што на исказот му
даваат сосема друго значење и употребата на поврзувачки зборови со цел да се
обезбеди кохезија и кохеренција на мислите.
Делот Публика и цел, е петтиот дел и во него авторките покажуваат дека начинот на
презентација на информациите во есејот, во голема мера, е определен од
потенцијалната публика, односно од потенцијалните читатели. Според публиката, се
определуваат јазикот и стилот на есејот. Целта ги воведува студентите во важноста на
намерата на пишувачот. Оттука, еден есеј може да информира и да забавува, но од
гледна точка на петпараграфскиот есеј, најважна цел е да се убедат потенцијалните
читатели во исправноста на гледната точка на пишувачот.
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Во шестиот дел, Тон и став, авторките ги разграничуваат овие два поима, што
често неоправдано се заменуваат меѓу себе. Тонот се определува како емоционална
поставеност на пишувачот кон една појава или проблем. Ставот, пак, се поврзува со
аргументите и со тоа дали пишувачот ја брани афирмативната или негативната
алтернатива на тезата.
Седмиот дел, Кохеренција, ги воведува студентите во основните правила што ја
обезбедуваат кохеренцијата на есејот. Кохеренцијата придонесува за единството на
текстот, затоа што зборовите, фразите, речениците и параграфите се држат заедно и се
поврзани едни со други во една смисловна целина. Понатаму, се определуваат
видовите кохеренција и се наведуваат голем број техники, како и транзициски сигнали
за да се направи текстот колку што е можно покохерентен. На тој начин, се зголемува
квалитетот на текстот и се обезбедува логичен след на мислите и идеите во есејот.
Осмиот дел, Параграф, се однесува на најмалата структурна единица од есејот,
параграфот и дава низа корисни информации за неговата структура и за начинот на
пишување. Параграфот е поквалитетен, доколку има здрава внатрешна структура и се
одликува со единство и кохеренција. Во овој дел, се објаснуваат сите параграфи на
есејот, како и нивната структура, зашто секој од петте параграфи има различна
структура. Тешка задача во пишувањето на воведниот параграф е запишувањето на
главната реченица, како и определувањето на тезата. Авторките нудат низа сугестии,
но и модел за пишување на овој параграф. Особено внимание се посветува на
аргументите што треба да се дел од тезата и, што, исто така, треба да се наведат уште
во воведниот параграф. Внимание се посветува и на заклучната реченица од воведниот
параграф и на нејзината структура. Понатаму, се анализираат трите параграфи од
телото, и, исто така, се покажуваат нивните структурни елементи. Имајќи предвид дека
во овој дел станува збор за елаборација на аргументите, особено се нагласува
структурата на аргументот и на заклучната реченица. На крајот од овој дел, се
покажува структурата на завршниот параграф, кој, како и воведниот, е особено тежок
за пишување, затоа што во него се сумираат идеите елаборирани претходно и се даваат
предлози и сугестии. Од особено значење е да се потенцира дека овој параграф не
треба да претставува просто повторување на идеите, туку дека е неопходна промена на
лексиката.
Во деветтиот дел, Плагијат, студентите се запознаваат со поимот плагијат и со
начините за почитување на интелектуалната сопственост и методолошките стандарди.
Земен е предвид стилот на Американската психолошка асоцијација и покажани се
неколку најчесто употребувани примери на цитирање на изворите.
Десеттиот и последен дел, Парафраза, ги воведува студентите во основите на
парафразирањето, што е важен елемент од пишувањето есеј. Најважно во
парафразирањето е да се знае дека значењето мора да биде зачувано, значењето мора
да биде исто, а она што се променува за одреден исказ или изјава е формата, односно
зборовите со кои се предава тој исказ.
Објаснувањата се проткаени со голем број текстови (параграфи) кои треба да
послужат за реализирање на активности што се поврзани со пишувањето на
петпараграфскиот есеј (текст) и што треба да ги оспособат студентите за пишување
есеј, не само затоа што е тоа една од испитните обврски туку, пред сè поради фактот
дека на тој начин се подобрува нивната пишана практика воопшто.
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4. Оригиналност на текстот
Идејата за текстот целосно произлегува од согледаните пропусти при пишувањето
есеј во наставната практика и од истражувањата на авторките што покажуваат голем
број слабости во писменото изразување на студентите, недоволна вклученост на
наставниците во поучување за оваа особено значајна област, како и недоволно знаење
за улогата на петпараграфскиот есеј во процесот на оспособување на студентите за
квалитетен пишан израз. Предвид се земени и истражувањата во оваа област во
англиската и американската литература. Ако се земе предвид фактот дека
подобрувањето и култивирањето на писменото изразување на студентите е императив
на секој наставно-образовен процес, како и фактот дека овој учебник е меѓу првите
што се занимава со овој проблем, станува јасно дека со учебникот се пополнува една
голема празнина во областа на писменото изразување на студентите. Во оваа смисла,
понудените содржини покажуваат голем степен на оригиналност, особено во
понудените предлог-модели, како и во текстовите предвидени за вежби.
5. Степен на соодветност на текстот со Наставната (предметната) програма
Текстот Академско пишување 1 ја опфаќа Предметната програма по предметот
Академско пишување на студиите од прв циклус и втор циклус на Педагошкиот
факултет во Битола, застапен на четири студиски програми на Педагошкиот факултет
во Битола. Според тоа, текстот е целосно соодветен со Наставната програма, односно
со Предметната програма на овие предмети.
6. Методичко-дидактички вредности на делови од текстот и на текстот во
целина
Овој текст се одликува со јасни и значајни методичко-дидактички вредности.
Содржините на текстот се јасно и системски образложени, што значи следени се
принципот на постапност и принципот на изложување од поедноставно кон посложено,
а тоа им овозможува на студентите да се воведат во вештините за пишување и да се
оспособат за создавање на квалитетен, креативен и кохерентен академски пишан израз.
Особена методичко-дидактичка вредност се согледува во текстовите предвидени за
вежби. Текстовите се внимателно избрани и се во функција на секој од деловите на кој
се однесуваат, а важен е нивниот придонес во практичното оспособување на
студентите да ги применуваат знаењата стекнати во процесот на поучување. Во
најголем број од текстовите се присутни задачи што го нагласуваат активното учество
на студентите во наставната практика и го развиваат нивното логичко, креативно и
критичко размислување. Исто така, во поголем број задачи се бара ангажирање на
повисоките мисловни процеси, анализа, синтеза и вреднување, што на текстот му
даваат уште поголема методичко-дидактичка вредност.
II Посебен дел
1. Соодветност на насловот на делото со насловот на наставната дисциплина
Насловот на текстот е соодветен со насловот на наставната дисциплина.
2. Делови на делото, содржина и нивно обележување
Текстот се состои следните делови: од содржина, предговор, десет дела (Избор и
формулација на тема, Избор и формулација на теза, Мотив, Јазик и стил, Публика и
цел, Тон и став, Кохеренција, Параграф, Плагијат и Парафраза), и Користена
литература. Во содржината, деловите се обележани на следниов начин: Содржината и
предговорот имаат наслов, но не се обележани, ниту нумерирани. Нумерирањето и
обележувањето почнуваат од првиот дел, во кој насловот е обележан со 1, а потоа
последувателно се обележани сите делови и подделови на првиот дел. Вториот дел,
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исто така, започнува со 1, а потоа последувателно се обележани сите делови на вториот
дел итн.
3. Актуелност и оригиналност на делото
Како што веќе се напомена, идејата за текстот целосно произлегува од согледаните
пропусти при пишувањето есеј во наставната практика и од истражувањата на
авторките што покажуваат голем број слабости во писменото изразување на
студентите, недоволна вклученост на наставниците во поучување за оваа особено
значајна област, како и недоволно знаење за улогата на петпараграфскиот есеј во
процесот на оспособување на студентите за квалитетен пишан израз. Предвид се
земени и истражувањата во оваа област во англиската и американската литература. Ако
се земе предвид фактот дека подобрувањето и култивирањето на писменото
изразување на студентите е императив на секој наставно-образовен процес, како и
фактот дека овој учебник е меѓу првите што се занимава со овој проблем, станува јасно
дека со учебникот се пополнува една голема празнина во областа на писменото
изразување на студентите. Во оваа смисла, понудените содржини покажуваат голем
степен на актуелност и оригиналност, особено во понудените предлог-модели, како и
во текстовите предвидени за вежби.
4. Илустрации
Текстот не содржи илустрации, од едноставна причина што природата на
содржините е од експликативен и практичен карактер и не постои потреба од
илустрации.
5. Литература
Користената литература опфаќа 2 извори на кирилица, 40 на латиница, како и 25
извори од кои се ексцерпирани одделни сегменти и е целосно соодветна на содржините
во текстот. Цитираните извори, всушност, претставуваат статии на авторките за
писменото изразување на студентите, што е потврда за нивниот континуиран ангажман
во истражувањата поврзани со писменото изразување на студентите, но и статии и
книги на странски автори, што дале свој придонес во академското пишување.
6. Терминологија, јазик и стил
Терминологијата користена во учебникот се надоврзува на општоприфатената
терминолошка лексика во македонскиот јазик. Јазикот и стилот се одликуваат со
карактеристиките на научно-учебничкиот потстил. Текстот со одликува со висок
степен на кохерентност што им овозможува на студентите да го следат текот на
мислата и полесно да ги усвојуваат елаборираните содржини.

ЗАКЛУЧОК
Од содржината на Извештајот, може да се заклучи дека со текстот, Академско
пишување 1, се прават пионерски чекори во областа на оспособувањето на студентите
во РМ за афирмација и промоција на сопствениот пишан израз, а тоа несомнено ја
зголемува неговата актуелност и важност. Текстот е посветен на петпараграфскиот есеј
и претставува солиден извор за воведување на студентите во основите на вештините за
пишување. Особено е важна методичко-дидактичката компонента на текстот што им
овозможува на студентите да ги применат стекнатите знаења во практиката, со што
целосно е застапен приницпот на поврзување на теоријата со практиката. Големот број
задачи поставени пред студентите во текстот, исто така, придонесуваат за нивната
активна улога во наставниот процес, што подразбира, меѓу другото, критички и
креативен пристап кон решавање на одредени прашања во писменото изразување.
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Текстот се одликува со сите карактеристики на научно-учебничкиот потстил, што
значи дека содржината е елаборирана на начин разбирлив за студентите. Поради
неговите методичко-дидактички вредности, текстот може да им користи на
наставниците од основно и средно образование што предаваат Македонски јазик,
зашто во тие учебници воопшто не постојат информации или содржини што се
однесуваат на петпараграфскиот есеј или на одделни негови структурни елементи, а
општо е познато дека при полагање на државната матура една од задачите е
пишувањето есеј.
Според тоа, со особена чест и со особено задоволство ѝ предлагам на Ректорската
управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола да го прифати
Извештајот од рецензијата на текстот Академско пишување 1 и да донесе одлука за
издавање на текстот како основен учебник.

Скопје, 27.6.2017
Рецензент
проф. д-р И. Петровска
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РЕЦЕНЗИЈА
НА РАКОПИСОТ „ИСПИТУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА СЕМЕТО ОД
ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РАСТЕНИЈА” ОД АВТОРКАТА Д-Р АНА КОРУБИН –
АЛЕКСОСКА, РЕДОВЕН ПРОФЕСОР ВО НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН
– ПРИЛЕП, УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- БИТОЛА
Со Одлука број 14-1178/10-3 од 06.09.2017 година, донесена на 222-та седница на
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, избрани се
рецензенти на ракописот под наслов „Испитување на квалитетот на семето од
земјоделските растенија“ од проф. д-р Ана Корубин – Алексоска, и тоа:
1. Д-р Живко Јанкулоски–редовен професор на Факултетот за биотехнички науки –
Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски” – Битола.
2. Д-р Мирослав Димитриески – редовен професор во Научниот институт за тутун –
Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски” – Битола.
Рецензентската комисија со особено задоволство го доставува следниов
ИЗВЕШТАЈ
Предмет на оваа рецензија е ракописот под наслов „Испитување на квалитетот
на семето од земјоделските растенија” од проф. д-р Ана Корубин – Алексоска,
наменет како учебник за одредени методски единици по предметите: Селекција на
тутунот со семепроизводство, на студиската програма Производство на тутун на
Вториот циклус на студии при Научниот институт за тутун – Прилеп, и Одбрани
поглавја од семепроизводството и доработката на семенскиот материјал, на
студиската програма Tехнологија на производство и обработка на тутун и производи
од тутун на Третиот циклус на студии при Научниот институт за тутун – Прилеп.
Ракописот е презентиран на вкупно 209 страници (компјутерски обработен текст со
проред 1.5, фонт Times New Roman, големина на буквите 12). Во состав на ракописот
влегуваат 98 фотографии, 21 табела, една шема и осум формулари.
Целта на овој учебник е да биде обработен еден сегмент од контролата на
земјоделските производи, а тоа е начинот на испитување на квалитетот на семето и
садниот материјал.
Основниот мотив за пишување и печатење на оваа книга е желбата на авторката,
д-р Ана Корубин – Алексоска да им се помогне на учениците и студентите при учење
на предметниот материјал поврзан со проучувања на семето кое претставува основа во
исхраната на човекот и животните и кое значи репродукција на целокупниот
растителен свет. Покрај тоа, намерата на авторката е со ова пишано дело да им се
олесни работата на лицата ангажирани околу контролата на терен и во лабораторија,
како и да се воведе соодветна еднообразност при контролата на квалитетот и
квантитетот на семето од земјоделските растенија.
Ракописот е составен од: Содржина, Предговор, Вовед, Поглавје бр. 1 Земање примероци на семе за контрола на квалитетот [составено од 12 потпоглавја:
Договор за контрола на квалитетот и квантитетот на стоката и услугите, Цел на
земањето примероци за испитување, Дефиниции, Постапка на земање примероци за
испитување, Број на примероци што се земаат од партијата семе, Методи на земање
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примарни (поединечни) примероци за испитување, Земање примероци од зрнести
производи за контрола на здравствената исправност, Подготовка на просечен
(лабораториски) примерок за испитување на квалитетот на семето, Методи за
подготовка на работни примероци, Маса на работен примерок за испитување на
квалитетот на семето, Пакување, пломбирање, етикетирање и евидентирање на
примероците од семе и Обврска за чување на примероците во лабораторија], Поглавје
бр. 2 – Испитување на особините на основната партија семе (составено од шест
потпоглавја: Чистота на семето, ’Ртливост на семето, Маса на 1.000 зрна, Содржина на
влага во семето, Животна способност на семето и Здравствена состојба на семето),
Мерни единици и нормативи, Литература и Прилози. Ваквата систематизација дава
одлична прегледност на обработената материја.
Во првото поглавје насловено „Земање примероци на семе за контрола на
квалитетот“, авторката става акцент на важноста на првата етапа од контролата на
квалитетот на семето, а тоа е стручноста и ритуалноста на земањето примероци на семе
за испитување (мострирање). Самата постапка значи внимателно подготвување на
примарните, збирниот и просечниот примерок, во согласност со пропишаните правила,
бидејќи резултатите од лабораториските анализи се показател за квалитетот на целата
партија семе. Во ова поглавје авторката темелно ги опишува методите за земање
примарни примероци, нивниот пропишан број и намената. Потоа ги наведува
методите, потребниот прибор и апаратура за подготовка на работните примероци,
нивниот пропишан број и маса. На крајот го опишува начинот на пакување,
пломбирање, етикетирање и евидентирање на примероците, при што ја потенцира
целта и обврската за нивно временски одредено лабораториско чување.
Второто поглавје под наслов „Испитување на особините на основната партија
семе“ ги опфаќа методите за оценување на квалитетот на семето, кои авторката
детално ги опишува во шест потпоглавја: чистота, ‘ртливост, маса на 1.000 зрна,
содржина на влага, животна способност и здравствена состојба на семето.
Оценувањето на квалитетот на семето е од особена важност во семенарството. За
добивање на поверодостојни резултати понудени се дефинирани методи за
испитување. Овие методи постојано подлежат на извесни промени кои се во согласност
со новите научни сознанија, првенствено од областа на физиологијата на семето. Врз
промената на методите влијаат и новите технолошки процеси на доработка на семето,
како и низа дополнувања и усовршувања поврзани со целокупниот процес на
семепроизводство. Излагањата на авторката се поткрепени со најновите напатствија и
правила на меѓународната асоцијација ISTA (International Seed Testing Association), која
активно учествува во постојаното усовршување на постоечките меѓународно признати
методи. Исто така, вклучени се и голем број други компетентни организации,
правилници и стандарди, кои се од битно значење за работата на овластените и
акредитирани лаборатории чија задача е контрола на квалитетот на семето и садниот
материјал.
Во првото потпоглавје од второто поглавје, д-р Корубин – Алексоска го
обработува испитувањето на чистотата на семето, како показател за квалитетот на
семенскиот материјал преку кој се утврдува застапеноста на декларираното семе во
испитуваната основна партија. Опишана е опремата и постапката за испитување на ова
својство. Истовремено се прикажани и правилата за одредување на фракциониот
состав на примерокот, мерењето на фракциите и пресметувањето на чистотата. Во ова
потпоглавје авторката известува и за семето на трансгенските организми (семе на
растенија кои содржат гени од други видови). Денес, заради нивната сè поголема
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застапеност на пазарот, а со цел задоволување на вистината и транспарентноста,
задолжителна е контрола на генетската чистота на сортното семе.
Во второто потпоглавје на второто поглавје, авторката го опишува процесот на
испитување на ‘ртливоста како еден од најважните показатели на квалитетот на
семето, условен од многубројни физиолошки, морфобиолошки, биохемиски и други
промени под влијание на низа фактори од генетичка и еколошка природа.
Прикажаниот материјал претставува целина во која се опишани опремата и постапката
за испитување на својството, како и оптималните услови (различни видови на подлоги,
начин на влажење, пропишани температури, осветленост во ’ртилиштата, и
времетраењето на испитувањето), специфични за секое растение. Во ова потпоглавје
обработена е и дормантноста на семето, како и типовите и методите за нејзино
прекинување.
Во третото потпоглавје на второто поглавје е опишано пресметувањето на
масата на 1.000 зрна, како особина на основната партија преку која се определува
нормата за сеидба. Прикажани се опремата и постапката за испитување, како и
пресметувањето и соопштувањето на резултатите.
Во четвртото потпоглавје на второто поглавје е даден сеопфатен приказ на
испитувањето на содржината на влага во семето, битно својство на основната партија
во процесот на прием и складирање на семенската стока. И во овој сегмент од
ракописот опишана е опремата и постапката за испитување на својството, а
последователно и пресметувањето и соопштувањето на
резултатите, како и
методолошките промени кои произлегуваат од постојаните истражувања од оваа
проблематика.
Животната способност на семето е тема која авторката ја обработува во петтото
потпоглавје на второто поглавје, а која има голема важност за производството,
доработката, чувањето (складирањето), трговијата, за фармерите и агенциите
задолжени за контрола на квалитетот, но и за државните органи. Покрај опремата која
се користи и за испитување на ’ртливоста, во ова потпоглавје е прикажана и
дополнителната опрема за изведба на тестовите за оцена на ова својство.
Во шестото потпоглавје на второто поглавје се презентирани причинителите кои
предизвикуваат болести и оштетувања на семето. Исто така опишани се методите,
опремата и постапката за испитување на здравствената состојба на примероците, како
и начинот на соопштување на резултатите од испитувањата. Во ова потпоглавје се
прикажани болестите и оштетувањата кои влијаат на квантитетот и го влошуваат
квалитетот на семето од пченица, јачмен, пченка, соја и сончоглед.
Во третото поглавје од ракописот, авторката дава податоци за мерните единици
и нормативите кои се тесно поврзани со обработената тематика. Концентрацијата на
податоците на едно место прави тие да му стојат на располагање на корисникот на оваа
книга во секое време.
Во Литература, авторката го подредува користениот отпечатен материјал по
азбучен ред, според новите барања и стандарди за внесување на авторите, книгите и
научните трудови што се застапени во ракописот. Треба да се напомене дека
наведената литература ги опфаќа современите научни достигнувања од оваа
проблематика.
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ЗАКЛУЧОК
Ракописот е прегледен, системaтичен, со научна и практична објективност.
Неговата концепција одговара на учебник кој се состои од две суштински поглавја,
составени од вкупно 18 потпоглавја кои се меѓусебно поврзани, сочинувајќи научнометодолошка целина. Ракописот ги исполнува сите критериуми да биде печатен како
учебник, во теоретска и практична смисла, а неговата примена би значела збогатување
на знаењата на студентите, трговските друштва и вработените во овластените и
акредитирани лаборатории за контрола на квалитетот на семето од земјоделските
растенија.
Насловот на ракописот потполно одговара на материјата која е обработена во
учебникот.
Темата е од исклучителна важност, особено во сегашниве услови, кога е
императив да се обезбеди квалитетно здраво семе за репродукција на земјоделските
растенија.
Обработениот материјал нуди широк спектар на информации за методите за
испитување на семето, како што се: земање примероци на семе за испитување,
формирање на работните проби, испитување на чистотата, ’ртливоста, масата ма 1.000
зрна, влагата, животната способност и здравствената состојба на семето, вклучувајќи
ги пресметувањата, евалуацијата и комплетирањето на извештаите од испитувањата.
Учебникот има адекватен методолошки пристап на обработување на материјата,
преку воведување во темата и дефинирање на основните поими, по што следи детално
анализирање и објаснување на методите за испитување на квалитетот на семето. Со
прикажаните слики и табели се дообјаснува, комплетира и збогатува обработенета
материја.
Стилот на пишување е јасен и разбирлив, со соодветна примена на стручната
терминологија. Бројната користена литература соодветствува со предметот на
истражување и претставува добра основа со која студентот лесно може да продолжи со
понатамошно проучување на проблематиката. По својата тематска организација и обем
целосно одговара на материјата од предметната програма од областа на селекцијата на
растенијата и семепроизводството. Учебникот може да го применуваат и студенти од
други факултети, по предмети со слична содржина и тематика.
Врз основа на горенаведеното, а во улога на рецензенти сметаме дека учебникот
заслужува висока научна и стручна оценка и претставува вистински, оригинален и
драгоцен придонес во својата област.
Според согледаните научни, методолошки, апликативни и педагошки вредности,
со особена чест и задоволство предлогаме учебникот „Испитување на квалитетот на
семето од земјоделските растенија”, од авторката д-р Ана Корубин – Алексоска,
редовен професор во Научниот институт за тутун – Прилеп, да се објави и да биде
користен како универзитетски учебник на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
Проф. д-р Живко Јанкулоски, редовен
професор на Факултетот за
биотехнички науки, с.р.
Проф. д-р Мирослав Димитриески,
редовен професор на Научниот институт
за тутун – Прилеп, с.р.
Лектура, Снежана Магдеска – Митоска, с.р.
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Дo
Наставничкиот совет на
Високата медицинска школа
Битола

РЕФЕРАТ
За избор на НАСТАВНИК од научно поле Кинезиологија (5.04), научна област
Применета кинезиологија (50401) на Високата медицинска школа во Битола.

Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола при
Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, на седницата одржана на 30.06.2017
година, донесе Одлука бр. 0441/1 за формирање на Рецензиона комисија за
изготвување на реферат за избор на наставник на научната област применета
кинезиологија (50401) во состав:
1. Ред. проф. д-р Митричка Џамбазовска- Старделова, претседател
2. Ред. проф. д-р Горан Никовски, член
3. Виш предавач д-р Тања Јовановска, член

Комисијата ги разгледа пристигнатите материјали и врз основа на тоа го
поднесува следниов:
ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот кој што беше објавен во весниците "Нова Македонија" и "Коха"
од 20.06.2017 година, за избор на наставник на научната област применета
кинезиологија (50401) се пријави следниот кандидат:м-р Ангелина Чокузовска
М-Р АНГЕЛИНА ЧОКУЗОВСКА
Биографски податоци
М-р Ангелина Чокузовска e родена на 9.10.1980 година во Битола. По
завршувањето на основното образование, се запишала во Гимназијата „Јосип Броз
Тито“ во Битола насока општа, која ја завршила матурирајќи на тема од областа на
физичкото образование.
На Факултетот за физичка култура на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во
Скопје се запишала во учебната 1999/2000 година. Во текот на студиите покажала
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особен интерес и активности во повеќе подрачја, а посебно во кинезиологијата и
кинезитерапијата
Дипломирала на 19.07.2004 година со просечен успех 8,17 и се стекнала со
називот дипломиран професор по физичка култура.

Постдипломски едукации
По дипломирањето се запишала на специјалистички постдипломски студии по
кинезитерапија на Националната спортска академија во Софија, Бугарија. Успешно ги
положила сите предвидени испити од постдипломските студии со висок просечен
успе (9,50) и во 2008 година се стекнала со звањето специјалист по кинезитерапија.
Во учебната 2008/2009 година се запишала на последипломските магистерски
студии на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје. Испитите од последипломските студии ги положила со
висок просечен успех (9,16) а на 28.05.2014 година, успешно го одбранила
магистерскиот труд „Споредба на моторните способности меѓу учениците со
лордотично и кифотично лошо држење на телото и учениците со нормален телесен
статус“, со што се стекнала со научен назив магистер по кинезиологија.

Движења во професијата
Во периодот 2011-2013 била наставник по физичко воспитување во основното
училиште „Елпида Караманди“-Битола.
Од 2009 до 2010 година била советник за истражување во сферата на здравата
исхрана и физичката активност во Хербалајф Скопје.

Членства во здруженија и асоцијации
Член е на Федерацијата на спортските педагози на Македонија.
Наставна дејност
Во периодот 2009-2011 година, на Високата медицинска школа на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола била демонстратор по предметите
Основи на кинезиологијата и Основи на кинезитерапијата. Според член 50 став 1 од
Правилникот за критериумите за избор во наставно научни звања, досега не е бирана
во наставно-хаучно звање.
Научна активност
М-р Ангелина Чокузовска е автор или коавтор на поголем број научни трудови
од областа на кинезиологијата, во меѓународни индексирани научни списанија.
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Учествувала во повеќе научни проекти реализирани од страна на Федерацијата
на спортските педагози на Македонија.
Била учесник на повеќе меѓународни научни конференции за што поседува и
сертификати и тоа:
-Меѓународна научна конференција: Физичко образование, спорт и
кинезитерапија, Универзитет „Неофит Рилски,“ Благоевград, Бугарија, 3-4 ноември 2016
година;
- Меѓународна научна конференција : Современи тенденции, проблеми и иновации
во физичкото вопситување и спортна факултетите; Универзитет за национална и светска
економија, Катедра за физичко воспитување и спорт, Софија, Бугарија, 25 ноември 2016
година;
-Меѓународна научна конференција: Спортот и физичкото образование на
младите, Федерација на спортските педагози на Македонија, Охрид, 30 септември-1
октомври, 2016 година.

Список на рецензирани трудови :
A. Čokuzovska (2017). Basic Indicators for the Condition of the Motor Abilities at
Female Students at the age of 17 and 18. Resarch in Kinesiology, Vol. 45 (2).
1. A. Čokuzovska, A. Naumovski (2017). Дефинирањето на моторните способности
кај женските од 17 години-со осврт на методолошки порационални и поегзактни
факторски процедури /Defintion of the Motor Abilities at Female Students at the Age
of 17 with Reference to More Rational and More Exact Methodological factor
Procedures. Resarch in Kinesiology, Vol. 45 (2).
2. А. Наумовски, Г.Стојчевски, А.Чокузовска (2017). Основна анализа во
компарацијата на факторската структура на некои антропометриски варијабли
кај машките и женските од 17-годишна возраст. Activities in Physical Education
and Sport, Vol.7, (2).
3. А. Наумовски, А. Димитровска (2016). Компарирање на методолошката егзактност
на некои статистички постапки низ еден пример на истражување во
кинезитерапијата. Меѓународна научна конференција Физичко образование, спорт
и кинезитерапија, Универзитет „Неофит Рилски,“ Благоевград, Бугарија.
4. A. Naumovski, K. Bubalo, A. Čokuzovska (2017). Razlike uspjeha izvoñenja
sportskih elemenata kod ispitanika istog uzrasta i pola iz različitih školskih sredina.
Activities in Physical Education and Sport, Vol.7, (2).
5. A. Naumovski, K. Bubalo, A. Čokuzovska (2017). Komparacije uticaja manifestnih i
latentnih motoričkih varijabli na uspjeh sportskih elemenata. Activities in Physical
Education and Sport, Vol.7, (2).
Оценка на трудовите
Објавените трудови, односно резултатите од истражувањата се карактеризираат
со висок степен на познавање на предметот на истражувањето и содржат конкретен
придонес на научната теорија и практиката. Во објавените трудови се применети
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соодветни основни и посебни научноистражувачки методи, а во заклучоците на
трудовите се синтетизирани повеќе сознанија развојот на кинезиологијата.
ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на приложената документација, рецензентската комисија оцени
дека кандидатката, м-р Ангелина Чокузовска ги исполнува условите, за избор во
наставно звање, согласно Законот за високото образование, Статутот на Високата
медицинска школа и Правилникот за единствени критериуми за избор.
Ценејќи ја стручната и научната дејност на кандидатката, Рецензентската
комисија, едногласно констатира, дека м-р Ангелина Чокузовска има завршено
прв и втор циклус академски студии и специјалистички студии од областа на
кинезилогијата.
Комисијата исто така констатира дека кандидатката покажала способност
за наставна и високостручна работа преку ангажманот како демонстратор на
Високата медицинска школа.
Досегашните резултати на м-р Ангелина Чокузовска укажуваат дека таа ќе
придонесува за осознавање и истражување на современите сознанија од доменот
на кинезиологијата и нивна непосредна апликација. Со тоа, се цени дека таа е
оспособена да ги трансферира своите знаења во нејзината наставно-образовна
дејност. На тој начин, своите научни сознанија секојдневно ќе ги имплементира
кај студентите, во текот на својата стручна активност, успешно обединувајќи ја
теоретската и практичната дејност во својот работен ангажман.
Поаѓајќи од погоре изнесените оценки и констатации, а имајќи ја во вид
содржината на целокупната научно-истражувачка, стручна и наставна активност на
кандидатката м-р Ангелина Чокузовска, Рецензентската комисија го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК И МИСЛЕЊЕ
Врз основа на целокупната досегашна наставно-научна и стручна
активност на кандидатката, со особена чест и задоволство Рецензентската
комисија му предлага на Наставничкиот совет на Високата медицинска школа Битола, да ја избере кандидатката м-р Ангелина Чокузовска, за наставник во
научната област: применета кинезиологија (50401) во наставно звање предавач
на висока стручна школа.
Рецензентска комисија:

1. Ред . проф. д-р Митричка Џамбазовска-Старделова

2. Ред. проф. д-р Горан Никовски

3.Виш предавач д-р Тања Јовановска
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