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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ
ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА И ЕКОНОМИЈА НА ТРУД
НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ-ПРИЛЕП
Со одлука број 02-1059/3 од 28.09.2017 година, Наставно-научниот совет на
Економски факултет-Прилеп формира Рецензентска комисија за избор на наставник во
сите наставно-научни звања од областите Економска статистика и Економија на труд,
во состав:
1. проф. д-р Димко Кокароски, редовен професор во пензија
Економски факултет-Прилеп
2. проф. д-р Коста Сотироски, редовен професор
Економски факултет-Прилеп
3. проф. д-р Мирослав Гвероски, редовен професор
Економски факултет-Прилеп
По разгледувањето на пристигнатите материјали, а врз основа на Законот
високото образование и член 42 од Правилникот за критериумите и постапката
избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања
Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, Рецензентската комисија
поднесува следниов:

за
за
на
го

ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот, објавен од Наставно-научниот совет на Економскиот факултет –
Прилеп во весникот „Нова Македонија“ на ден 31.08.2017 година, за избор на
наставник во сите наставно-научни звања од областите Економска статистика и
Економија на труд се пријави кандидатот д-р Димитар Николоски, вонреден професор
на Економски факултет-Прилеп. Врз основа на конкурсната пријава, биографските
податоци, научната и стручната активност на кандидатот го констатираме следново:
БИОГРАФИЈА
Кандидатот, д-р Димитар Николоски е роден на 06.05.1974 година во Велес.
Основното образование го завршил во Велес и Прилеп, а средно насочено образование
во гимназијата „Мирче Ацев“ во Прилеп, насока математика-информатика, со одличен
успех. Високото образование го продолжил на Економскиот факултет-Прилеп каде
што во декември 1996 година завршил VII/1 степен на Економско-статистичкокибернетската насока, со просечен успех 8,96. За време на студиите кандидатот бил
корисник на стипендија за талентирани студенти од страна на Министерството за
образование на Република Македонија, а во завршната година од студиите бил избран
за демонстратор по група предмети на Катедрата за математика, статистика и
кибернетика. Уште како студент на додипломските студии на Економски факултет-
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Прилеп тој бил активен член на повеќе студентски организации а учествувал и во
неколку летни школи како што се: Летните школи во организација на Универзитет “Св.
Климент Охридски” и Државниот Универзитет на Флорида, Охрид, 1996 и 1997
година, како и Меѓународниот институт за политички и економски студии, во
организација на Универзитетот во Џорџтаун, 1996 година.
Почнувајќи од октомври 1998 до март 2000 година кандидатот, д-р Димитар
Николоски ги завршил постдипломските студии на Универзитетот во Нојшател,
Швајцарија, на групата по статистика, на Факултетот за правни и економски науки. Во
текот на трите семестри од студиите кандидатот успешно ги положил испитите,
исполнувајќи ја квотата на потребни кредити и стекнувајќи се со право за изработка на
завршен магистерски труд. Магистерскиот труд, насловен „Мерки на нееднаквост во
распределбата на приходите во Република Македонија“, кандидатот го изработил во
соработка со Меѓународната организација на трудот и Државниот завод за статистика
на Република Македонија.
Во периодот од септември 2002 до април 2007 година кандидатот, д-р Димитар
Николоски, следеше дописни докторски студии на Универзитет во Стафордшир,
Велика Британија, кадешто во април 2007 година успешно ја одбрани докторската
дисертација, под наслов: „Детерминанти на одржлива стапка на невработеност во
земјите во транзиција, со посебен осврт на Македонија“. За време на дописните студии
кандидатот беше корисник на стипендија од Институтот отворено општество, а
паралелно ги извршуваше и работните обврски како асистент на Економскиот
факултет-Прилеп. Како докторант тој зел активно учество на повеќе регионални
средби на докторанти од Универзитетот во Стафордшир што имале за цел
промовирање и дискутирање на актуелните истражувачки проблеми.
Димитар Николоски е вработен на Економски факултет-Прилеп од декември
2000 година, каде што најнапред беше соработник по предметите математика за
економисти, статистика за економисти и компјутерска техника и технологија, а од
февруари 2008 година тој е избран за доцент по предметот Економетрија. Во периодот
од 2006 до 2010 година тој ја извршуваше функцијата секретар на Катедрата за
математика, статистика и кибернетика (подоцна Катедра за бизнис информатика) на
Економски факултет-Прилеп. Во февруари, 2012 година избран е за доцент од областа
Економија на труд, а воедно тој е основоположникот на оваа наставна дисциплина на
Економскиот факултет-Прилеп. Од март, 2013 година избран е за вонреден професор
од областите Економска статистика и Економија на трудот.
Од октомври 2010 до септември 2014 година кандидатот, проф. д-р Димитар
Николоски ја извршува функцијата раководител на Центарот за научно-истражувачка
работа на Економски факултет-Прилеп во чии рамки има реализирано повеќе
активности. Меѓу другото, Центарот за научно-истражувачка работа беше иницијатор
на првиот интерен повик за истражувачки проекти што беше објавен на 9 јуни, 2011
година и наиде на голем одзив кај наставничкиот и соработничкиот кадар во
Факултетот. Освен тоа, во рамките на Центарот за научно-истражувачка работа д-р
Димитар Николоски активно ја поттикнува работата на подготовка апликации за
научно-истражувачки проекти и организирање научну конференции. Меѓу повеќето
научни конференции во чија организациски и научни одбори учествувал канидатот д-р
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Димитар Николоски, вредно е да се споменат следниве: „Миграцијата и пазарот на
труд“, Крушево, 19-20 октомври, 2012 година; „Развој на малите и средни
претпријатија: Градење конкурентска иднина на Југоисточна Европа“, Охрид, 3-4
октомври, 2014 година; Меѓународна Балканска и Блискоисточна конференција за
општествени науки (IBANESS), Прилеп, 29 октомври 2016.
Во периодот од октомври 2014 година до денес кандидатот, проф. д-р Димитар
Николоски ја извршува функцијата продекан за меѓународна соработка и развој на
Економски факултет-Прилеп. Во овој период тој е посветен на подигнување на нивото
на меѓународна соработка на Факултетот што може да се согледа преку зголемен број
меѓународни мобилности на кадарот и студентите во рамките на програмата Еразмус+.
Во тој поглед тој овозможи континуирано информирање на студентите на Економски
факултет-Прилеп за можностите за користење стипендии за студирање во странство,
учество на летни/зимски школи, натпревари, семинари и сл. Освен тоа, свој придонес
кандидатот има дадено за склучување нови билатерални Еразмус+ договори со други
универзитети како што се: Универзитетот Бабеш Болај од Клуј Напока (Романија),
Колеџот за економија и стручно образование во Целје (Словенија), Универзитетот во
Ополе (Полска), Универзитетот за агробизнис и рурален развој во Пловдив (Бугарија).
Исто така, во рамки на програмата Еразмус+ направен е успех со остварувањето на
првите дојдовни мобилности на професори од Турција и Хрватска кои со свои
предавања гостуваа на Економскиот факултет-Прилеп.
Во периодот од септември 2013 година до септември 2016 година кандидатот,
проф. д-р Димитар Николоски беше член на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“-Битола. Како сенатор има учествувано во повеќе активности и има дадено
значаен придонес во унапредувањето на наставно-научната дејност на Универзитетот.
Освен тоа, во периодот 2011-2013 година тој беше вклучен во работата на телата на
Универзитетот како Претседател на Комисијата за оценка на научните трудови за
доделување награда на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола.
Вредно е да се истакне придонесот што проф. д-р Димитар Николоски го има
дадено за идејното осмислување и публикување на списанието „Еквилибриум“. Имено,
тој е активен член на редакцискиот одбор на ова гласило на Економскиот факултетПрилеп уште од самото негово основање во декември, 2011 година. Целта на
„Еквилибриум“ е публикување на активностите на Економски факултет-Прилеп заради
нивно популаризирање меѓу студентите, партнерските институции и пошироката
јавност. Покрај информации за тековните активности во Факултетот, во рамките на
списанието веќе се етаблирани повеќе рубрики, а исто така, се објавуваат информации
за соработка со други универзитети и за активностите на студентските организации. Во
изминатиот период објавени се вкупно 24 броеви од „Еквилибриум“, а покрај во
печатена форма, тој се објавува и во електронски облик на интернет страницата на
Факултетот.
Од мај 2013 година до денес кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски
назначен е за национален експерт за предвидување на вештини и развој на пазарот на
труд од страна на Европскиот центар за развој на стручно образование (CEDEFOP). Во
рамките на овој ангажман тој редовно учествува во тековните активности за валидација
на проекциите за идниот развој на понудата и побарувачката на вештини во Република
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Македонија како дел од европскиот пазар на труд. Од поголемиот број активности како
национален експерт во CEDEFOP, вредно е да се истакнат следниве работилници:
„Предвидување на понудата и побарувачката на вештини во Европа и Експертски
семинар за методологија и нови идеи”, CEDEFOP, Солун, 3-4 октомври 2013 година;
Предвидување на понудата и побарувачката на вештини во Европа: Валидација на
предвидувањата за 2016 година“, CEDEFOP, Солун, 5-6 ноември, 2015 година;
„Предвидување на понудата и побарувачката на вештини: Подготовка на нови
податоци“, CEDEFOP, Солун, 24-25 ноември 2016 година.
Од ноември 2008 година кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски е член на
Друштвото за наука и уметност-Прилеп во чии рамки учествувал во повеќе
активности. Покрај работниот ангажман во Економски факултет-Прилеп, тој има
професионално искуство како обучувач од областа на статистичката и економетриска
едукација за вработени во ЕВН-Македонија, во периодот од октомври 2008 до
февруари 2009 година. Како експерт од областа на пазарот на труд учествувал во
повеќе меѓународни проекти финансирани од страна на Европска комисија (IPA),
Глобална развојна мрежа (GDN), Европска фондација за обуки (ETF), Британски совет
и др. Во 2010 година проф. д-р Димитар Николоски ја преведе книгата „Операциони
истражувања: вовед“ (осмо издание) од Хамди Таха во издание на издавачката куќа
„Магор“ од Скопје. Покрај тоа, тој има објавено повеќе статии со стручна
проблематика во дневни весници и има учествувано во голем број јавни дебати,
трибини и тркалезни маси.
Кандидатот проф. д-р Димитар Николоски во изминатиот период има
реализирано повеќе студиски престои во странство, а меѓу нив вредно е да се истакнат
следниве: Стоук-он-Трент, Велика Британија, 18-26 мај 2011, студиски престој на
Универзитетот во Стафордшир во рамките на ТЕМПУС проектот „Постдипломски
студии по претприемништво и локален економски развој“; Бон, Германија, 25-29
ноември 2013, студиски престој преку CEDEFOP „Дуален систем на стручно
образование во Германија: Учење на работното место“; Текирдаг, Турција, 18-22 мај,
2015, студиска мобилност на Универзитетот „Намик Кемал“ во рамки на програмата
Еразмус+; Нирнберг, Германија, 11 октомври-12 ноември, 2017, студиски престој на
Универзитетот „Фридрих-Александер “ во рамките на проектот „Природата и
последиците од ниските плати во пост-транзицијата: Емпириско согледување од
Република Македонија“.
Кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски, активно се служи со два странски
јазици: англиски и француски коишто ги има совладано во текот на редовното
образование и разни други напредни курсеви. Меѓу другото, тој се има стекнато со
цертификати за деловен француски јазик во 1995 и 1996 година, во рамките на
меѓународниот натпревар „Златен збор“, како и диплома од Француската Алијанса за
активно познавање на францускиот јазик. Освен тоа, тој има стекнато дипломи за прв,
втор и трет степен на курс по англиски јазик во работнички универзитет „Моша
Пијаде“-Прилеп.
Исто така, кандидатот проф. д-р Димитар Николоски поседува широки
компјутерски познавања од следниве подрачја на информатиката: Канцелариско
работење (Microsoft Word, Excel, Power Point), статистички софтвер (S-Plus, SPSS,
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Microfit), матеметички софтвер (MathCad) и бази на податоци (FoxPro). Познавањата
на овие софтверски апликации во голема мера ги има применето во изведување на
вежбите како соработник, а потоа и во предавањата како наставник на Економски
факултет-Прилеп.
НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА ДЕЈНОСТ
Кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски, во својата работна кариера на
Економскиот факултет-Прилеп бил ангажиран во повеќе наставни дисциплини.
Најнапред, како асистент изведувал вежби во рамките на следниве предмети:
Компјутерска техника и информатика, Математика за економисти и Статистика за
економисти. Подоцна, како наставник тој е ангажиран на следниве наставни
дисциплини во прв циклус студии: Економетрија, Бази на податоци и статистичка
класификација, Теорија на статистичко заклучување, Економија на иновации и
Економија на труд. Во рамките на втор циклус студии кандидатот бил ангажиран во
наставата по предметите Економетрија-напредно ниво и Иновации и интелектуална
сопственост. На третиот циклус студии, кандидатот проф. д-р Димитар Николоски ја
изведувал наставата по следниве наставни дисциплини: Економија и Семинар по
методологија на научно истражување. Тој, исто така, е ментор и член во комисии на
повеќе докторанти на Економски факултет-Прилеп, а бил ментор и член во комисии за
одбрани на повеќе магистерски трудови.
Освен тоа, кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски активно бил вклучен во
наставата на неколку меѓународни студиски програми, а меѓу нив вредно е да се
издвојат следниве: пост-дипломските студии по МБА од Универзитетот Френклин
(Охајо, САД) во заедничка организација со Универзитетот „Св. Климент Охридски“Битола каде го спроведува курсот по Менаџерска економија; и заедничката
докторската програма „Претприемништво и менаџмент на мали и средни
претпријатија“ организирани во рамките на ТЕМПУС проект, каде го спроведува
курсот по Истражувачки методи.
Како наставник по предметот Економетрија, проф. д-р Димитар Николоски
објавил „Илустриран прирачник за Microfit 4.0 со збирка решени задачи по
економетрија“ со што значително е зголемен квалитетот во изведувањето на наставата
по оваа наставна дисциплина. Трудот е наменет за студентите кои изучуваат
економетрија на додипломските и постдипломските студии за полесно совладување на
практичните аспекти од примената на економетриските техники. Ова учебно помагало
се состои од два дела: илустриран прирачник за Microfit и збирка решени задачи по
економетрија. Прирачникот, што е разработен во првиот дел од книгата, претставува
водич за едноставна примена на софтверскиот пакет Microfit, додека збирката задачи,
во вториот дел, содржи бројни обработени примери од економетрија. Во прилог кон
овој труд е приложен компакт диск што ја содржи демо верзијатa на софтверскиот
пакет Microfit, како и податоците за задачите од вториот дел. На тој начин е
овозможено полесно совладување на задачите и користење на овој софтверски пакет за
решавање бројни практични проблеми.
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Како наставник, проф. д-р Димитар Николоски го внесол целото свое знаење,
креативност, педагошко искуство, методолошка логистика, интелектуален хабитус и,
пред сè, големата професионалност, насочувајќи ги студентите кон аналитички и
проблемски начин на апсолвирање на наставните содржини. Сосема накратко, неговите
основни педагошко-едукациски начела во себе ги антиципираат следниве содржини:
примена на современи едукациски и истражувачки методи (пристапи, модели и
техники) при изведувањето на предавањата, вежбите и консултациите со студентите;
отвореност кон иновации при конципирањето и реализирањето на наставните
програми и планови; сеопфатна теоретска елаборација на наставните содржини;
ориентираност кон апликативните пристапи при изведувањето на наставата; и
толерантност и флексибилност во комуникацијата со студентите.
На овој начин проф. д-р Димитар Николоски ја развива систематичноста и
мотивираноста во работењето на студентите, стимулирајќи ја неопходната креативност
и автентичност во процесот на студирањето, а истовремено развивајќи го и нивното
чувство за дијалог и почитување на аргументите на другиот. Со самото тоа, тој дава
значаен придонес, како во стекнувањето на нивните професионални знаења, така и во
формирањето на нивниот поглед на живот.
Оценка од самоевалуација.
Врз основа на спроведената внатрешна евалуација на Економскиот факултет Прилепје
во 2015 година на првиот циклус на студии од страна на Комисијата за евалуација
севкупниот работен ангажман на вон. проф. д-р Димитар Николоски е оценет со
просечна оценка 4,31 од вкупен број анкетирани студенти 66, а која се однесува на
квалитетот на наставата, односот спрема студентите и оценувањето на студентите.
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски, уште за време на своето
образование на додипломските и постдипломските студии пројавува интерес за
научно-истражувачка работа. Во своите рани трудови тој големо внимание посветува
на теоретските и методолошките аспекти на истражувањето, односно гради прецизна
епистемолошка основа којашто, подоцна, ќе му овозможи супериорна методолошка
позиција во научното работење. Тоа особено доаѓа до израз при истражувањето на
глобалните и крајно комплексни социо-економски феномени во транзицискиот период
во Република Македонија. Во тој контекст само ќе спомнеме дел од проблемите што се
предмет на негов интерес: влијанието на промените во политичкиот и економскиот
систем врз вредносните ориентири и типовите политичка култура на граѓаните во
Република Македонија; задоволување на културните потреби на граѓаните во
Република Македонија; животниот стандард на граѓаните во Република Македонија;
социјалната дистанца; и социјалната нееднаквост. Во овој период пособено треба да се
потенцира неговиот придонес во пишувањето и објавувањето на книгата „Граѓаните на
Република Македонија на крајот од дваесеттиот и почетокот од дваесет и првиот век“
во коавторство со проф. д-р Љупчо Печијарески и Стевчо Димески, кадешто на
систематичен начин се сублимирани економските, социјалните и политичките
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проблеми во Република Македонија на преминот од дваесеттиот во дваесет и првиот
век.
Една група трудови на кандидатот проф. д-р Димитар Николоски се однесуваат
на истражување на проблемите на сиромаштијата, подвработеноста и нееднаквоста во
распределбата на приходите. Така, во еден од трудовите подетално се разработени
статистичките показатели за сиромаштијата, додека во други два труда поодделно се
третираат теоретските аспекти на нееднаквоста и студијата на случај за доходовната
нееднаквост во Република Македонија. Најновите негови истражувања во оваа област
опфаќаат анализа на взаемната поврзаност на нееднаквоста, сиромаштијата и
економскиот раст. Овие трудови претставуваат значаен придонес за економската наука
во Република Македонија со оглед на тоа што станува збор за проблематика што
мошне малку е третирана во стручната и научната литература кај нас.
За време на докторските студии и потоа кандидатот, проф. д-р Димитар
Николоски, особен интерес пројавува за истражување на проблемите што се
однесуваат на пазарите на труд, со посебен осврт на пазарот на труд во Република
Македонија. Во тој контекст, вредно е да се споменат неколку групи трудови. Имено,
во првата група се издвојуваат трудовите што се однесуваат на регионалните
карактеристики на пазарите на труд во земјите во транзиција. Во нив авторот прави
обид да ги диференцира карактеристиките на пазарите на труд во земјите од
Југоисточна Европа, со посебен осврт на карактеристиките на македонскиот пазар на
труд. Во втората група трудови акцентот е ставен врз тековите на пазарите на труд, при
што авторот применува современи статистички и математички методи на сохастичко
моделирање. За одбележување е фактот што во овие трудови за првпат се третира
динамиката на пазарот на труд во Република Македонија и се расветлуваат некои
проблеми поврзани со неговиот стагнантен карактер. Во третата група трудови се
вбројуваат оние во коишто авторот разработува различни аспекти на пазарите на труд
во земјите во транзиција со посебен осврт на Република Македонија, како што се:
Применливоста на теоретскиот концепт на NAIRU за македонскиот пазар на труд,
Перспективите на македонскиот пазар на труд во периодот на пост-рецесиски развој,
Сегментација на пазарот на труд во Република Македонија и др. Со овие свои трудови
проф. д-р Димитар Николоски се промовира на македонската научна сцена како еден
од најзначајните, ако не и најзначаен истражувач на пазарот на труд во Република
Македонија.
Веднаш по одбраната на својата докторска дисертација, во април 2007
кандидатот, д-р Димитар Николоски, ја доби престижната втора награда за млади
истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата што за првпат ја додели
Народната банка на Република Македонија, по повод 15 години од монетарното
остамостојување на Република Македонија. Насловот на наградениот труд беше:
„Модел на одржлива стапка на невработеност за земјите во транзиција, со осврт на
Република Македонија“.
Во 2009 година проф. д-р Димитар Николоски ја објавува својата книга на
англиски јазик „Одржлива стапка на невработеност во земјите во транзиција – студија
на случај за Република Македонија“, во издание на германската издавачка куќа „ВДМ
Верлаг“. Преку ова издание проблемите поврзани со пазарот на труд во Република
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Македонија добија уште поголем публицитет во светската стручна и научна јавност.
Секако, овој чин дефинитивно на проф. д-р Димитар Николоски му отвори нови
перспективи во градење меѓународна научна кариера, втемелена врз перманента
комуникација со колеги од странство што, само по себе, ги зголеми стандардите на
неговата научноистражувачка работа.
Во најновите истражувања кај проф. д-р Димитар Николоски можат да се
забележат неколку насоки на интерес коишто се во непосредна корелација со
проблемите поврзани со економијата и пазарите на трудот.
Во првиот случај поле на интерес се алтернативните механизми за
прилагодување на пазарот на труд, како што се: вработувањето во неформалниот
сектор, емиграцијата и неактивноста. Како резултат на ваквите механизми на
прилагодување, субоптималниот еквилибриум на пазарот на труд се одржува речиси
две децении и претставува своевидна енигма во економската теорија. Во тој поглед
кандидатот своите напори ги насочува кон идентификување на капацитетот на овие
механизми да апсорбираат дел од невработените и на тој начин да ги амортизираат
економските и социјалните последици од високата невработеност. За таа цел тој
користи официјално публикувани податоци, а исто така спроведува соодветни
теренски истражувања. Секако, тој не останува само на тоа, но како ангажиран млад
научник се обидува да антиципира соодветни мерки за политики што би придонесле за
подобрување на понудата на пазарот на труд и поттикнување на креирањето работни
места во формалниот сектор.
Како второ поле на интерес, проф. д-р Димитар Николоски своето внимание го
насочува кон анализа на понудата и побарувачката на вештини на пазарот на трудот
како и нивна меѓусебна усогласеност. Со оглед на тоа што проблемот на
неусогласеност во понудата и побарувачката на пазарот на труд во Република
Македонија сé повеќе добива значење, кандидатот се обидува да понуди иновативни
методи за истражување на динамиката и потеклото на ваквата неусогласеност. Секако,
крајна цел е формулирање соодветни препораки за политиките кои би воделе кон
поголема ефикасност на пазарот на труд во Република Македонија.
Трет, и најнов домен на истражувачки интерес на проф. д-р Димитар Николоски
претставува природата и консеквенците од ниските плати во Република Македонија.
Имено, ниските плати како своевиден феномен во транзицискиот и пост-транзицискиот
период претставуваат голем научен предизвик за анализа, како на микроекономските
ефекти како што се: животниот стандард, сиромаштијата и социјалната исклученост,
така и за нивните макроекономски ефекти изразени преку намалена агрегатна
побарувачка. И во овој случај, крајната цел на истражувањето би биле препораки за
креаторите на политиките во насока на постигнување балансиран економски раст и
зголемена благосостојба на граѓаните во Република Македонија.
Посебно треба да се нагласи дека кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски, во
голем број од своите трудови прави успешен спој меѓу теоретското елаборирање на
истражуваните проблеми и примената на современите статистички техники и
економетриски модели. На таков начин, тој настојува да ги следи светските трендови
во анализирањето на социо-економските феномени преку примена на совремни алатки
за квантитативна анализа. На тој начин, македонската економска наука значително се
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збогатува со емпириски потврдени хипотези, а истовремено се придонесува во
етаблирањето на овој научен метод како стандард во економската научна пракса.
ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

1. „Теоретско-методолошки претпоставки за едно можно истражување на јавното
мислење – Студија на случај: Влијанието на промените во политичкиот и
економскиот систем врз вредносните ориентири и типовите политичка култура на
граѓаните во Република Македонија“, Годишник на Економски факултет-Прилеп,
бр.19-20, 2000;
2. „Теоретско-методолошки претпоставки за истражување на феноменот на
подвработеност во Македонија“, Економија и бизнис, мај 2001;
3. „Статистички показатели за сиромаштијата со посебен осврт на показателите за
сиромаштијата во Македонија“, Годишник на Економски факултет-Прилеп, мај
2001;
4. „Животниот стандард на граѓаните во Република Македонија“, Зборник на трудови
од Меѓународниот симпозиум „Статистиката како основа за креирање на
економската политика и економскиот развој во Југо-Источна Европа“, октомври,
2001;
5. „Дали е можна политика на trade off помеѓу невработеноста и инфлацијата во
Македонија?“, Економија и бизнис, декември 2001;
6. „Теоретски аспекти на нееднаквоста во распределбата на приходите“, Економија и
бизнис, јуни 2002;
7. „Регионални карактериситки на пазарите на труд во земјите во транзиција“, Зборник
на трудови од Меѓународниот симпозиум „Регионалната соработка и
економскиот развој“, Економски факултет-Прилеп, октомври 2003;
8. „Демографските промени на пазарите на труд во земјите во транзиција со посебен
осврт на Македонија“, Зборник на трудови од меѓународната конференција
„Регионалниот развој и демографските промени во Балканските земји“, Економски
факултет-Ниш, јуни 2003;
9. „Утврдување на начинот на задоволување на културните потреби на граѓаните на
Република Македонија во слободното време“, Годишник на Економски факултетПрилеп, бр.20, стр.186-208, 2003;
10. „Тековите на пазарите на труд во земјите во транзиција со посебен осврт на
Република Македонија“, Зборник на трудови од Меѓународниот симпозиум
„Економскиот развој и мерките за реконструкција на Југоисточна Европа –
Влијанието на европската интеграција“, Дубровник, мај 2004;
11. „Некои аспекти на квантифицирањето на невработеноста во Република
Македонија“, Економија и бизнис, бр. 79/80, јули/август 2004;
12. „Некои аспекти на проблемот на невработеност во Република Македонија“,
Економски развој, бр.1-2-3/2004, стр.241-260;
13. „Стохастичко моделирање на динамиката на пазарот на труд со примена за
Република Македонија“, Зборник на трудови од III Конгрес на математичарите
на Република Македонија, Струга, 29 септември – 2 октомври, 2005;
14. „Новата економија и пазарот на труд во Република Македонија, колку се блиски
односно далечни?“, Зборник на трудови од меѓународната конференција
„Предизвиците на новата економија“, Охрид, 14-16 октомври 2005;
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15. „Некои аспекти на доходовната нееднаквост – студија на случај за Република
Македонија“, Зборник на трудови од Меѓународната конференција
„Структурните промени и демографските трендови во земјите на Југоисточна
Европа“, Ниш, јуни 2006;
16. „Применливоста на теоретскиот концепт на NAIRU за македонскиот пазар на
труд“, Билтен на Министерство за финансии на Република Македонија, 09-10,
2008, стр.46-53;
17. „Перспективите на македонскиот пазар на труд во периодот на пост-рецесиски
развој“, Зборник на трудови од меѓународната конференција „Економијата и
бизнисот во пост-рецесискиот период“, Прилеп, 29 октомври, 2010;
18. „Сегментација на пазарот на труд во Република Македонија“, Економија и бизнис,
бр. 154, март 2011;
19. „ Македонскиот пазар на труд и улогата на универзитетските бизнис инкубатори“,
Зборник на трудови од 4-та Меѓународна конференција за претприемништво,
иновации и регионален развој, Охрид, 5-7 мај, 2011;
20. „Приврзаноста кон пазарот на труд во пост-транзициските змји – Студија на случај
за Република Македонија“, Зборник на трудови од Меѓународната конференција
„Економски и општествени предизвици – Глобализација и одржлив развој“,
Тирана, 9-10 декември, 2011;
21. „Претприемништвото во неформалниот сектор како облик на прилагодување на
пазарот на труд – студија на случај за Република Македонија“, Зборник на трудови
од 5-та Меѓународна конференција за претприемништво, иновации и регионален
развој, Софија, 1-2 јуни, 2012;
22. „Невработеноста кај младите во Република Македонија“, Економија и бизнис, бр.
170, август 2012;
23. „Влијанието на механизмите за прилагодување на пазарот на труд врз
сегментацијата на пазарот на труд во Република Македонија“, Зборник на трудови
од меѓународната конференција „Миграциите и пазарот на труд“, Крушево, 1920 октомври, 2012;
24. „Влијанието на глобалниот општествен амбиент во Република Македонија врз
пазарот на труд“, Зборник на трудови од меѓународната конференција
„Миграциите и пазарот на труд“, Крушево, 19-20 октомври, 2012;
25. „Влијанието на економската криза врз леснотијата за водење бизнис во земјите од
Западен Балкан“, Зборник на трудови од меѓународната научна конференција
„Истражување на економскиот развој и претприемништвото во транзициските
економии“, Бања Лука, Босна и Херцеговина, 25-27 октомври, 2012;
26. „Емиграцијата и дознаките од странство како механизам за прилагодување на
пазарот на труд – Студија на случај за Република Македонија“, Analytical Journal,
Vol.5, No.1, November 2012;
27. „Улогата на алтернативните механизми за прилагодување на пазарот на труд во
Република Македонија за време на економската криза“, wiiw Balkan Observatory
Working Paper No. 101, November 2012;
28. „Детерминанти на сегментацијата на пазарот на труд во земјите во транзиција со
посебен осврт на Република Македонија“, Der Donauraum Volume 52, Issue 3-4,
2012, pp.429-444;
29. „Филипсовата крива во Република Македонија како инструмент за креирање
политики“, Економија и бизнис, бр. 179, мај 2013;
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30. „Оценка на потребите за универзитетски бизнис инкубатори во земјите на
Југоисточна Европа“, Зборник на трудови од 6-та Меѓународна конференција за
претприемништво, иновации и регионален развој, Истанбул, 20-21 јуни, 2013;
31. „Оценка на задоволството на студентите во земјите на Југоисточна Европа:
Алтернативен пристап за вреднување на квалитетот на високото образование“,
TEM Journal, Vol.2, No.3, pp.265-272;
32. „Економски пристап кон безбедноста и здравјето при работа: Какви поуки можат
да се извлечат за Република Македонија“, Зборник на трудови од првата
меѓународна научно-стручна конференција „Безбедносно инженерство при
работа и пожар“, Битола 4-5 октомври 2013;
33. „Безбедноста и здравјето при работа како суштински дел за профитабилноста на
компаниите“,Зборник на трудови од првата меѓународна научно-стручна
конференција „Безбедносно инженерство при работа и пожар“, Битола 4-5
октомври 2013;
34. „Германскиот дуален систем за стручно образование и тренинг“, Економија и
бизнис, бр. 186, декември 2013;
35. „Социо-економските аспекти на проблемот на невработеност во Република
Македонија“, Зборник на трудови на Друштвото за наука и уметност-Прилеп,
бр.26/27, стр.15-28, Прилеп, 2014;
36. „Олимписките игри и економијата“, Економија и бизнис, бр. 188, февруари 2014;
37. „Зајакнување на иновациските потенцијали на Crowd-сорсингот“, Зборник на
трудови од 8-та Меѓународна конференција „Предизвици на општеството
засновано на знаење“, стр.541-548, Букурешт, 16-17 мај 2014;
38. „Дали високото образование го промовира претприемничкиот потенцијал на
студентите во земјите на Југоисточна Европа?“, Annals of the “Constantin Brâncuşi”
University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2014;
39. „Знаењата и вештините на студентите – предуслов за нивна вработливост на
пазарите на труд во Југоисточна Европа“, Зборник на трудови од Советувањето
на тема: „Како до поголема вработливост на студентите и дипломците?“,
МАНУ, 14 март, 2014;
40. „Младите невработени и улогата на алтернативните механизми за приспособување
на пазарот на труд – студија на случај за Република Македонија“,Зборник на
трудови од Советувањето на тема: „Како до поголема вработливост на
студентите и дипломците?“, МАНУ, 14 март, 2014;
41. „Влијателни економисти – Гери Бекер“, Економија и бизнис, бр. 193, јули 2014;
42. „Анализа на финансирањето на малите и средни претпријатија во Република
Македонија – услови и перспективи“, Annals of the “Constantin Brâncuşi” University
of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2014;
43. „Детерминантите на половите разлики во поглед на невработеноста во посттранзициските земји: случајот на Р. Македонија“, книга „Животот утре –
општествените трансформации во Југоисточна Европа“, Институт за
демократија „Сосиетас Цивилис“, Скопје, февруари 2015, стр.155-172;
44. „Скорешната економска криза и невработеноста на младите во Р. Македонија“,
Зборник на трудови од Меѓународната конференција „Предизвици на
современото општество“, стр.1-13, Институт за социолошки и политичко-правни
истражувања, Скопје, 12 ноември, 2015;
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45. „Интер- и интра-етничките конфликти како фактор за намалување на
демократските и развојните капацитети на Р. Македонија“, Зборник на трудови од
Меѓународната конференција „Предизвици на современото општество“, стр.337344, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, 12
ноември, 2015;
46. „Дигитални можности за вработување на младите во Југоисточна Европа“,
Research Journal of Economics, Business and ICT, Vol.10, No.2, 2015, pp.14-18;
47. „Понуда и побарувачка на вештини во Република Македонија: Извлекување поуки
за идни интервенции на политиките”, SEER Journal for Labour and Social Affairs in
Eastern Europe, Volume 18 (2015), Issue 2, pp.203-215;
48. „Истражувањето и развојот во пост-транзицијата: Студија на случај за земјите од
Западен Балкан“, SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe,
Volume 18 (2015), Issue 2, pp.231-240;
49. „Влијанието на скорешната економска криза врз субјективната благосостојба на
невработените во Р. Македонија: Улогата на алтернативните механизми за
прилагодување“, Зборник на трудови од Меѓународната конференција
„Економија, здравје и среќа“, Лугано, 14-16 јануари, 2016;
50. „Оценка на влијанието на економскиот раст и нееднаквоста во приходите врз
намалување на сиромаштијата: Случај на Р. Македонија“, Balkan and Near Eastern
Journal of Social Sciences, 2016:02(04), pp 134-141;
51. „Влијанието на пристапот до финансии врз перформансите на формалните и
неформалните мали и средни претпријатија: Случај на Косово“, Зборник на
трудови од втората Меѓународна Балканска и Блискоисточна конференција за
општествени науки, Прилеп, 29 октомври 2016;
52. „Фактори што влијаат врз склоноста за иновации и патенти во малите и средни
претпријатија: Согледување од Р.Македонија“, TEM Journal, Vol.6, No.2, pp.407415;
53. „Перцепциите за стрес и перспективи за вработување на невработените работници
во Р.Македонија: Улогата на алтернативните механизми за прилагодување“, South
East European Journal of Economics and Business, Vol.12, No.1, pp.68-79;
54. „Реформи на политиките за е-инклузија и интеграција на лица со попречености во
високото образование“, Proceedings from the International Scientific Conference
“Security Concepts and Policies – New Generation of Risks and Threats”, Ohrid, June
4-5, 2017;
55. „Оценка на врската сиромаштија-раст-нееднаквост: Случај на Р. Македонија“,
Eastern Journal of European Studies, Vol.8, Issue 1, pp.29-43;
56. „Поврзување на пазарот на труд во Р. Македонија: Анализа заснована на
поместување на кривата на Бевериџ“, Зборник на трудови од петта меѓународна
конференција „Економија на интеграција: Улогата на економската мисла во
модерното окружување“ (ICEI 2017), Тузла, 7-9 декември, 2017;
ОБЈАВЕНИ КНИГИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
1. „Граѓаните на Република Македонија на крајот од дваесеттиот и почетокот од
дваесет и првиот век“ коавторство со Љупчо Печијарески и Стевчо Димески,
Метафора, Прилеп, март 2002;
2. „Илустриран прирачник за Microfit 4.0 со збирка решени задачи по економетрија“,
Економски факултет-Прилеп, април 2008;
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3. „Одржлива стапка на невработеност во земјите во транзиција – студија на случај за
Р.Македонија“, (на англиски јазик), ВДМ Верлаг, мај 2009.
СТАТИИ ВО ВЕСНИЦИ
1. „Попис да, но само во соодветни услови“, Дневник, 1 септември 2001;
2. „Баланс помеѓу квалитетот и масовноста“, Дневник, 11 февруари 2011;
УЧЕСТВА НА МЕЃУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ
Со свои реферати кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски, има учествувано на
повеќе меѓународни конференции и симпозиуми, како што се следниве:
1. „Статистиката како основа за креирање на економската политика и економскиот
развој во Југо-Источна Европа“, Скопје, 29-30 октомври, 2001;
2. „Регионалната соработка и економскиот развој“ – Меѓународен симпозиум на
Економски факултет-Прилеп, Прилеп и Охрид, 20-21 јуни, 2003;
3. „Регионалниот развој и демографските промени во Балканските земји“, Ниш, 20
јуни, 2003;
4. „Економскиот развој и мерките за реконструкција на Југоисточна Европа –
Влијанието на европската интеграција“, Дубровник, 7-8 мај, 2004;
5. III Когрес на математичарите на Република Македонија, Струга, 29 септември – 2
окромври, 2005;
6. „Предизвиците на новата економија“, Охрид, 14-16 октомври 2005;
7. „Структурни промени и демографските движења во земјите од Јужна Европа“ - XI
Научен собир, Еконмски факултет-Ниш, јуни 2006;
8. „Економијата и бизнисот во пост-рецесискиот период“, Прилеп, 29 октомври 2010;
9. 4та Меѓународна конференција за претприемништво, иновации и регионален развој
(ICEIRD), Охрид, 5-7 мај, 2011;
10. „Економски и општествени предизвици – Глобализацијата и одржливиот развој“,
Тирана, 9-10 декември, 2011;
11. 5та Меѓународна конференција за претприемништво, иновации и регионален развој
(ICEIRD), Софија, Бугарија, 1-2 јуни, 2012;
12. „Миграциите и пазарот на труд“, Крушево, Македонија 19-20 октомври 2012;
13. „Истражување на економскиот развој и претприемништвото во транзициските
економии (REDETE), Бања Лука, Босна и Херцеговина, 25-27 октомври, 2012;
14. Трет Форум на млади научници во Централна и Југоисточна Европа, Виена,
Австрија, 6-8 декември, 2012;
15. „Европска интеграција во високото образование и истражување во Западен
Балкан“, Белград, Србија, 13 мај, 2013;
16. 6та Меѓународна конференција за претприемништво, иновации и регионален развој
(ICEIRD), Истанбул, Турција 20-21 јуни, 2013;
17. „Добро владеење во земјите во развој“, Економски факултет, Универзитет во
Тирана, Факултет за економија и агробизнис, Земјоделски универзитет во Тирана
во соработка со Регионалната програма за промоција на истражување (RRPP) и
Универзитетот во Фрибург, Тирана, 5-7 декември, 2013;
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18. „13та Меѓународна конференција за Централна и Источна Европа, Старите правила
и новата традиција: Генрациски разлики во Централна и Источна
Европа“,University College of London, School of Slavonic and East European Studies,
Лондон 19-21 февруари 2014;
19. „Како до поголема вработливост на студентите и дипломците?“, Симпозиум во
организација на Македонската академија на науки и уметности, Скопје, 14 март,
2014;
20. „Предизвици на општеството засновано врз знаење“, Меѓународна конференција,
Букурешт, Романија, 16-17 мај, 2014;
21. „Развојот на малите и средни претпријатија и иновациите: Градење конкурентска
иднина на Југоисточна Европа“, Економски факултет-Прилеп со поддршка на
Централно-Европска иницијатива (CEI), Охрид, 3-4 октомври, 2014;
22. „Предизвици на современото општество“, Институт за Социолошки и политичкоправни истражувања, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 12 ноември,
2015 година;
23. „Економија, здравје и среќа“, Универзитет за применети науки и уметности на
Јужна Швајцарија, Лугано, 14-16 јануари, 2016;
24. Втора Меѓународна Балканска и Блискоисточна конференција за општествени
науки (IBANESS), Прилеп, 29 октомври 2016;
25. Универзитетска интерна конференција на Универзитетот „Св. Климент Охридски“Битола, Крушево, 29-30 септември, 2017;
26. Петта меѓународна конференција „Економија на интеграција: Улогата на
економската мисла во модерното окружување“ (ICEI 2017), Тузла, 7-9 декември,
2017;
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ
Исто така, кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски, зема активо учество и во
повеќе научно-истражувачки проекти, како што се:
1. „Влијанието на промените во политичкиот и економскиот систем врз вредносните
ориентири и типовите политичка култура на граѓаните во Република Македонија“,
Економски факултет-Прилеп и Министерство за Наука на Р. Македонија, 2000;
2. „Проценка на општествените потреби за ревитализација на Градската бања во
Прилеп“, Институт Oтворено Oпштество, април-јуни, 2001;
3. „Студија за економски развој на село Маловишта“, Програма ФАРЕ, мајсептември, 2001;
4. „Заеднички постдипломски студии во Југоисочна Европа по економија и наука за
менаџмент“, Заеднички Европски Проект ТЕМПУС бр.41077, 2006;
5. „Школа за млади истражувачи“, Центар за економски, социјален и културен развој
на Република Македонија, февруари-мај 2008;
6. „Постдипломски студии по претприемништво и локален економски развој“,
Заеднички Европски Проект ТЕМПУС бр.145061-TEMPUS-2008-UK-JPHES;
7. „Улогата на алтернативните механизми за прилагодување на пазарот на труд во
Република Македонија во периодот на економската криза“, Меѓународен институт
за економија-Виена, јули 2011- фебруари 2012;
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8. „Поврзување на понудата и побарувачката на вештини на пазарите на труд во
транзициските земји и земјите во развој“, Европска фондација за тренинг, декември
2011 - март 2012;
9. „Развој на модел за предвидување на потребите за вештини во Република
Македонија“, Фондација Отворено општество, Alumni Grant Program, јануаридекември 2013;
10. „Натамошна модернизација на Агенцијата за вработување“, Операционална
програма за развој на човечки ресурси 2007- 2013, ИПА Компонента 4
(EuropeAid/129895/D/SER/MK);
11. „FISCAST: Градење капацитет и алатки за фискална одговорност, одржливост и
транспарентност во Македонија“, Finance Think, ноември 2015-април 2016;
12. „Влијанието на Странските директни инвестиции врз исходите на пазарот на труд:
Случајот на Македонија“,Global Development Network and CERGE-EI, јануаридекември, 2016;
13. „Зајакнување на доживотното учење преку модернизација на стручното
образование и тренинг и системот за образование на возрасни“, Операционална
програма за развој на човечки ресурси 2007- 2013, ИПА Компонента 4
(EuropeAid/135834/IH/SER/MK);
14. „Природата и последиците од ниските плати во пост-транзицијата: Емпириско
согледување од Р. Македонија“, Civil Society Scholar Award, септември 2017-мај
2018;
КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на опстојната анализа на сите аспекти, релевантни за избор на
универзитетски наставник, Комисијата е на мислење дека станува збор за кандидат со
ангажиран творечки опус и високи едукативни и научно-истражувачки капацитети.
Имено, неколку компаративни показатели јасно го илустрираат претходно изнесеното
мислење: Кандидатот, проф. д-р Димитар Николоски, во текот на својата работна
кариера има објавено 56 научни и стручни трудови; раководел или бил составен дел од
истражувачката екипа при реализацијата на 14 научни проекти; учествувал на 26
меѓународни конференции и симпозиуми; има дадено значаен придонес во работата на
десетина летни школи и семинари; објавил три книги и наставни помагала; одржал
голем број предавања и вежби; и партиципирал со својот јавен говор на значајни, за
пошироката општествена заедница, трибини, дебати и дискусии. Оваа импресивна
творечка дејност кандидатот ја збогатил и со организациско-административни
активности поврзани со работата на Економскиот факултет-Прилеп, пред сè, како
раководител на Центарот за научно-истражувачка работа, продекан за меѓународна
соработка и развој, но и како идеен творец и практичен реализатор на списанието
„Еквилибриум“. Кандидатот покажал способност за изведување на сите видови
вискообразовна дејност и има позитивна оценка (4,31) од студентската анкета
спроведена од Комисијата за самоевалуација на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“-Битола.
Несомнено, станува збор за кандидат кој има ангажиран однос кон средината во
којашто работи и живее кој, со својата беспрекорно изградена сциентистичка кариера,
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втемелена како врз цврсто фундираната епистема, така и врз високи гносеолошки
сводови зад коишто стои јасно препознатлив методолошки инстументариум, но и
темелна теоретска поткованост во однос на клучните економски теории и концепти,
остава видливи траги во градењето едни нови стандарди во сфаќањето на професијата
професор на високо-образовните институции во Република Македонија.
Роден истражувач, љубопитен, аналитичен, креативен, издржлив, толерантен,
секогаш подготвен да ги почитува аргументите на другите, и окарактеризиран од
колегите како економист-трагач кој знае да го препознае вистинскиот економски
проблем. Проф. д-р Димитар Николоски гради кариера на научник што ја спојува
најдобрата традиција на старата економска школа во Република Македонија, заснована
врз опстојна квалитативна анализа на живата економска реалност, со новите трендови
втемелени врз квантитативната анализа и методи што во себе инкорпориираат
познавање на математиката, статистиката и економетријата потребни за поголема
егзактност во економската наука, на што инсистира и современиот сциентистички
економски бран. Кога кон ова ќе се додаде неговиот суверен пропедевтичко-педагошки
хабитус, чии основни карактеристики се: систематичност, сеопфатност, отвореност кон
иновации, примена на современи едукациски пристапи и, пред сè чувство за дијалог со
студентите, се чини дека кандидатот проф. д-р Димитар Николоски, уште во својата
рана фаза од кариерата, се промовира во професор и личност која трасира еден нов пат
во развојот на научно-образовната дејност во Република Македонија.
Во согласност со претходно изнесените констатации, Рецензентската комисија
смета дека кандидатот заслужува да напредува во својата академска кариера и на
Сенатот на Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола му предлага проф. д-р
Димитар Николоски, да биде избран во звање редовен професор од областите
Економска статистика и Економија на труд.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. проф. д-р Димко Кокароски, редовен професор во пензија
Економски факултет-Прилеп с.р.

2. проф. д-р Коста Сотироски, редовен професор
Економски факултет-Прилеп с.р.

3. проф. д-р Мирослав Гвероски, редовен професор
Економски факултет-Прилеп с.р.
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Со одлука бр. 14-1306/5-1 од 04.10.2017 година на Ректорската управа на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на седницата одржана на 04.10.2017
година, одреден сум за рецензент на учебникот Основи на приватната безбедност од
авторите проф. д-р. Јордан Спасески, проф. д–р Пере Аслимоски и вонр. проф. д-р
Саше Герасимоски. Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, имам чест и
задоволство до Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје да го
поднесам следниов

РЕЦЕНЗИОНЕН ИЗВЕШТАЈ

1. Приказ на содржината на учебникот
Учебникот под наслов „Основи на приватната безбедност“ од авторите проф. д-р.
Јордан Спасески, проф. д–р Пере Аслимоски и вонр. проф. д-р Саше Герасимоски
опфаќа текст од 303 страници, од кои 4 страници содржина, 3 страници предговор,
текст поделен на 4 дела и 15 поглавја, 13 страници речник на поими и 27 страници
користена литература (книги и членци во научно-стручна периодика, правни акти и
интернет-електронски извори), пишувани во компјутерска техника, фонт 12 и единечен
проред. Секое поглавје се состои од содржина, цели, примери, кратка содржина на
крајот од секое поглавје за најбитното што треба да се запомни, прашања за размисла и
пошироки извори за секое поглавје. Содржините во книгата се изложени по дедуктивен
начин на излагање. Во учебникот има вкупно седум шеми и еден графикон. Вака
систематизираниот и организираниот текст значително ја олеснува задачата при
излагањето на материјалот од страна на професорот, во голема мера го поедноставува
совладувањето на материјалот од страна на студентите, но исто така, обезбедува и
многу поголема прегледност и читливост на содржините за сите други потенцијални
корисници на книгата.
Првиот дел носи назив Општ осврт за безбедносниот систем и приватната
безбедност (стр. 8-104) и се состои од шест поглавја. Во поглавјата се обработени
прашањата за Осамостојувањето на Република Македонија и промените во
безбедносниот систем; Приватната безбедност како интегрален дел на единствениот
безбедносен систем; Правните основи на приватниот безбедносен потсистем во
Република Македонија; Природното право и приватната безбедност; Безбедносната
култура како духовен столб на современата приватна безбедност и Приватната
безбедност во услови на глобализација. Во првото поглавје насловено како
Осамостојувањето на Република Македонија и промените во безбедносниот систем,
авторите го дефинираат поимот за безбедност и безбедносен систем, реформите,
целите и структурата на безбедносниот систем, како и односите меѓу јавниот
(државниот), приватниот и граѓанскиот потсистем на безбедносниот систем. Второто
поглавје насловено Приватната безбедност како интегрален дел на единствениот
безбедносен систем, се однесува на поимот и дефинирањето на приватната безбедност
како нова појава и потсистем интегриран во единствениот современ безбедносен
систем, се дава структурата и функцијата на приватниот безбедносен потсистем, се
обработуваат факторите на процесот на приватизација на безбедноста, а особен
нагласок авторите ставаат на разграничувањето на поимите приватизација и
приватизирање, опасностите од приватизирањето и можностите за нејзино спречување.
Третото поглавје од овој дел носи наслов Правните основи на приватниот

25
безбедносен потсистем во Република Македонија. Во истото се обработени
историскиот осврт на правото на приватната заштита до осамостојувањето на
Република Македонија, фазите во развојот на правната регулатива за приватната
безбедност, како и позитивните правни основи во нашето национално законодавство од
областа на приватната безбедност. Во четвртото поглавје насловено како
Природното право и приватната безбедност, авторите ја разработуваат мошне
важната поврзаност на приватната безбедност (особено дејноста приватно
обезбедување) со одредбите од природното право. Попрецизно, оваа глава опфаќа
изложување на поимот и разликите помеѓу природното и објективното право, правото
и правдата како општи човекови добра, значењето на правните институти нужна
одбрана и крајна нужда за работењето во приватната безбедност, како и
ограничувањето на правото на самоодбрана и самозаштита. Во петтото поглавје кое
носи наслов Безбедносната култура како духовен столб на современата приватна
безбедност, посебно внимание е посветено на честопати запоставуваната улога на
безбедносната култура во приватната безбедност. Тука е обработен поимот и
дефинирањето на културата, поврзаноста на културата и општествените деструкции
(девијации), поимот и дефинирањето на безбедносната култура, создавањето и
развивањето на безбедносната култура, како и значењето на безбедносната култура во
остварувањето на превентивната функција во приватната безбедност. Шестото и
последно поглавје од првиот дел носи наслов Приватната безбедност во услови на
глобализација и во него авторите ги одредуваат поимот и дефиницијата на
глобализацијата, нејзините противречности изразени низ позитивни и негативни
страни, како и улогата на субјектите на приватната безбедност во справувањето со
глобалните безбедносни ризици, закани и загрозувања.
Вториот дел под наслов Безбедносна политика, безбедносни појави и безбедносни
состојби (стр. 105-151) се состои од три поглавја. Поглавјата соодветно се насловени
Безбедносна политика, Безбедносни појави и Безбедносни состојби. Во првото
поглавје од овој дел под наслов Безбедносна политика, авторите ги обработуваат
темите поврзани со поимањето и дефинирањето на безбедносната политика и
криминалната политика како и разликите помеѓу нив, принципите на водењето и
субјектите кои ја водат безбедносната политика, поврзаноста на безбедносната
проценка, безбедносната состојба и безбедносната политика, како и безбедносната
политика во приватната безбедност. Второто поглавје е насловено Безбедносни појави
и во него се обработени прашањата за поимот и дефинирањето на безбедносните
појави (ризикот, заканата и загрозувањето), видовите ризици, закани и загрозувања,
справувањето и управувањето со ризиците, заканите и загрозувањата во приватната
безбедност. Во третото поглавје од овој дел кое носи наслов Безбедносни состојби,
обработени се следниве прашања: поимот и дефинирањето на безбедносната состојба и
видовите безбедносни состојби, со посебно поимно определување на вонредноста
(вонредната сутуација) и вонредната состојба, кризата и кризната состојба, како и
војната и воената состојба, а на крајот посветен е дел и за улогата на приватната
безбедност во услови на вонредна, кризна и воена состојба.
Во третиот дел од учебникот под наслов Приватни безбедносни институции и
дејности (стр. 152-215) обработената материја е систематизирана во три поглавја и
тоа: Приватна детективска дејност, Дејност приватно обезбедување и Комора на
Република Македонија за приватно обезбедување. Во првото поглавје од овој дел под
наслов Приватна детективска дејност, авторите ги обработуваат прашањата на
поимот и дефинирањето на приватната детективска дејност, правните основи за
вршење на приватната детективска дејност, како и приватната детективска дејност во
Република Македонија. Второто поглавје носи наслов Дејност приватно
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обезбедување и во негови рамки се обработени поимот и дефинирањето на дејноста
приватно обезбедување, правните основи за вршење на дејноста приватно
обезбедување, како и дејноста приватно обезбедување во Република Македонија. Во
третото поглавје кое носи наслов Комора на Република Македонија за приватно
обезбедување, се обработени поимот, статусот и значењето на Комората на Република
Македонија за приватно обезбедување, правните основи за нејзиното работење,
нејзините јавни овластувања и органи, а посебен осврт е даден и на придобивките од
делувањето на Комората на Република Македонија за приватно обезбедување за
развојот на дејноста приватно обезбедување кај нас.
Во четвриот и последен дел, кој носи наслов Приватната безбедност и
заштитата на стопанските и нестопанските институции и вредности (стр. 216263), материјата е изложена во три поглавја и тоа: Приватната безбедност и заштитата
на финансиските институции и средства, Приватната безбедност и заштитата на
културните институции и културното наследство и Приватната безбедност и заштитата
на туристичките институции и вредности. Првото поглавје од овој дел е насловено
Приватната безбедност и заштитата на финансиските институции и средства. Во
него, авторите вршат поимно определување, дефинирање и одредување на видовите
финансиски институции и средства, нивната загрозеност и нивната заштита преку
приватната безбедност. Во второто поглавје под наслов Приватната безбедност и
заштитата на културните институции и културното наследство, дадено е поимо
определување, дефинирање и разграничување на видовите и категориите културно
наследство, загрозеноста на културните институции и културното наследство и
нивната заштита преку приватната безбедност. Во третото и последно поглавје на
овој дел и на учебникот во целост, насловено како Приватната безбедност и
заштитата на туристичките институции и вредности, авторите на учебникот вршат
поимот определување, дефинирање и одредување на видовите туристички институции
и вредности, натаму поимно ја определуваат и дефинираат безбедноста во туризмот, а
исто така ја обработуваат загрозеноста на туристичките институции и вредности и
нивната заштита преку приватната безбедност.
2. Оцена на трудот
Учебникот Основи на приватната безбедност претставува квалитетен труд од областа
на приватната безбедност, во кои се обработени содржини со кои студентите и
читателите треба да се стекнат со основни знаења за една релативно нова појава во
безбедноста и безбедносниот систем, а тоа е приватната безбедност. Материјалот во
трудот е изработен согласно високи теоретски и методолошки стандарди, а
содржините се изложени на логичен и осмислен начин, следејќи го дедуктивниот
пристап во излагањето, пришто основните и поопшти поими се изложени на почетокот
на трудот и секое од поглавјата, а секоја глава завршува со бројни примери кои се од
посебна методолошко-дидактичка вредност при успешното совладување на
содржините од материјалот. Бројните примери и дополнителните содржини во вид на
шеми, графикони, кратко запознавање со секое од поглајвата, кратко резиме,
прашањата за подготовка и потесниот избор на литература за секое поглавје, го прават
трудот современ учебник кој одговара на високите стандарди на подготовка на
високошколски учебници кај нас и во светот.
Приватната безбедност е современа безбедносна појава која е неизоставен дел на секој
современ безбедносен систем. Нејзиниот брз и интензивен развој во последниве
неколку децении отвори многу прашања во врска со оптимализацијата на развојот на
овој сегмент од безбедноста и односите со останатите сегменти на безбедносниот
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систем. Во оваа смисла на зборот, авторите на учебникот Основи на приватната
безбедност, заземаат еден сосема конзистентен став кога местото и улогата на
приватната безбедност кај нас и во светот ја гледаат низ призмата на системскофункционалната теорија на безбедноста, па приватната безбедност ја разгледуваат како
потсистем на единствениот безбедносен систем. Тоа подразбира комплементарност со
останатите делови на безбедносниот систем и моделирање на приватниот безбедносен
потсистем во функција на негово зајакнување од една страна и спречување или
намалување на можностите од негово отуѓување и несоодветно функционирање од
друга страна. Исто така, во учебникот се јасно разграничени составните делови на
современиот безбедносен систем, местото и улогата на системот на приватната
безбедност и нејзините односи со останатите делови на безбедносниот систем. Посебна
вредност на учебникот претставува разграничувањето на процесот на приватизација
како генерално позитивна појава, од приватизирањето на безбедноста како негативна
појава која може да ја следи приватизацијата на безбедноста.
Со осмисленоста на целокупниот материјал во трудот, авторите даваат заокружена
претстава за оние основните знаења со кои треба да се стекнат студентите кои ќе учат
по овој учебник, но и сите оние потенцијални корисници од научно-стручната фела од
областа на безбедноста, приватната безбедност и пошироката читателска публика, која
на научен, разбирлив и достапен начин може да стекне основни сознанија за оваа
можне суптилна и деликатна сфера на современата безбедност. Во овој контекст, во
првите два од трудот се опфатени најрелевантните прашања од основите на приватната
безбедност, почнувајќи од осамостојувањето на државата, раѓањето на современиот
македонски безбедносен систем и приватната безбедност, факторите за појава на
приватната безбедност, правната рамка за нејзиното постоење и делување, историскиот
развој на приватната безбедност, сложениот однос на природното право и приватната
безбедност, значењето на безбедносната култура за изградба на современ приватен
безбедносен потсистем, како и придонесот на приватната безбедност за вкупната
безбедност во услови на глобализација. Авторите на издржан начин прават паралела на
безбедносната политика, безбедносните појави и безбедносните состојби и улогата и
значењето на приватната безбедност во водењето и спроведувањето на безбедносната
политика, справувањето со безбедносните ризици, закани и загрозувања, како и
местото и улогата на субјектите на приватната безбедност во вонредни, кризни и воени
состојби. Во последните два дела од трудот, авторите, на мошне исцрпен начин ги
обработуваат двете дејности кои во основа ја сочинуваат приватната безбедност
(приватната детективска дејност и дејноста приватно обезбедување), како и мошне
значајната улога на Комората на Република Македонија за приватно обезбедување за
развој на дејноста приватно обезбедување кај нас. Содржините на трудот се зокружени
со разработка на примената на приватната безбедност во заштитувањето на институции
и вредности од стопанството и нестопанството, што има за цел да укаже на
димензиите, неопходноста и значајноста на приватната безбедност, како за
современиот безбедносен систем, така и за современиот начин на живот воопшто. За
таа цел, обработени се примери на примената на работата на субјектите од приватната
безбедност во заштитатата на нестопанските институции (културни инстититуции и
културно наследство), и позначајните стопански институции и вредности (финансиски
институции и средства и туристички институции и вредности).
Самиот учебник е изработен согласно наставната програма по предметите Основи на
приватна безбедност (задолжителен предмет на студиската програма Безбедност на
Факултетот за безбедност), Систем на приватна безбедност (изборен предмет на
студиската програма Криминалистика на Факултетот за безбедност) и Безбедност во
приватниот сектор (изборен предмет на заедничката студиска програма на Факултетот
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за безбедност-Скопје и Факултетот за туризам и угостителство-Охрид). Истиот се
надоврзува на учебникот Приватна безбедност од истите автори, објавен во 2008
година, кој претставувал основен учебник по наведените предмети. Сегашното
издание на учебникот Основи на приватната безбедност во основа го задржува
основниот концепт на претходниот учебник, но поголемиот дел од содржините се
дополнети и изменети согласно бројните промени кои се случија во последната
деценија во развојот на приватната безбедност кај нас и во светот. Во оваа смисла,
учебникот Основи на приватната безбедност и натаму претставува единствен
високошколски учебник во високообразовните институции кој ја покрива материјата
на основите на приватната безбедност кај нас, што му дава посебна вредност и тежина.
Во подготвувањето на трудот Основи на приватната безбедност, авторите користеле
мошне обемна научно-стручна литература, која е систематски и методолошки поделена
на книги и членци од научно-стручна периодика (403 извори), правни акти (23 извори)
и интернет-електронски извори (16 извори). Обемноста, изборот и релевантноста на
научно-стручната литература и другите користени извори на литература, како и
успешното интегрирање на бројната литература во текстот, говорат за високиот степен
на познавање на оваа проблематика од страна на авторите и придонесуваат за вкупниот
висок квалитет на трудот. Во оваа прилика, мора да го напоменеме и сериозниот напор
кој авторите го вложиле во изработката на речникот на поими од областа на
приватната безбедност, кој по многу нешта е единствен и ги содржи најрелевантните
поими од приватната безбедност и поимите поврзани со приватната безбедност, па
оттука сметаме дека ќе им биде од голема полза на студентите, останатата научностручна јавност и широката читателска публика.

3. Мислење и предлог
Според погоре изнесената оцена на трудот Основи на приватната безбедност од
авторите проф. д-р. Јордан Спасески, проф. д–р Пере Аслимоски и вонр. проф. д-р
Саше Герасимоски, имам чест да ѝ предложам на Деканатската управа на Факултетот
за безбедност-Скопје, да го прифати рецензиониот извештај со позитивна оценка и
да донесе одлука за печатење и користење на трудот како основен учебник во
наставата на Факултетот.

Скопје, Октомври, 2017 година

Рецензент
Ред. проф. д-р Томе Батковски, с.р.
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Со одлука бр. 14-1306/5-1 од 04.10.2017 година на Ректорската управа на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на седницата одржана на 04.10.2017
година, одреден сум за рецензент на учебникот Основи на приватната безбедност од
авторите проф. д-р. Јордан Спасески, проф. д–р Пере Аслимоски и вонр. проф. д-р
Саше Герасимоски. Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, имам чест и
задоволство до Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје да го
поднесам следниов

РЕЦЕНЗИОНЕН ИЗВЕШТАЈ
1. Приказ на содржината на учебникот
Учебникот под наслов „Основи на приватната безбедност“ од авторите проф.
д-р. Јордан Спасески, проф. д–р Пере Аслимоски и вонр. проф. д-р Саше
Герасимоски претставува интересно вредна анализа за исклучително важно прашање
како што е приватната безбедност. Основниот текст е изложен нa повеќе од 300
страници текст и e структуиран во повеќе делови последователно поврзани според
специфичноста на истражувачкото прашање. Во интегралниот дел на учебникот
авторите користеле релевантни извори на литература. Исто така треба да се наведи
дека содржините во учебникот се изложени по дедуктивен начин на излагање. Во
учебникот има вкупно седум шеми и еден графикон. Вака систематизираниот и
организираниот текст значително ја олеснува задачата при излагањето на материјалот
од страна на професорот, во голема мера го поедноставува совладувањето на
материјалот од страна на студентите, но исто така, обезбедува и многу поголема
прегледност и читливост на содржините за сите други потенцијални корисници на
книгата.
Првиот дел носи наслов „Општ осврт за безбедносниот систем и
приватната безбедност“ (стр. 8-104) и се состои од шест поглавја. Во поглавјата се
обработени прашањата кои се особено важни за да се заоклучи целокупната претстава
за безбедносниот систем и приватната безбедност воопшто. Така предмет на анализа во
оваа глава е периодот на осамостојувањето на Република Македонија и промените во
безбедносниот систем; приватната безбедност како интегрален дел на единствениот
безбедносен систем; правните основи на приватниот безбедносен потсистем во
Република Македонија; природното право и приватната безбедност; безбедносната
култура како духовен столб на современата приватна безбедност и Приватната
безбедност во услови на глобализација. Во првото поглавје насловено како
„Осамостојувањето на Република Македонија и промените во безбедносниот
систем“, авторите го дефинираат поимот за безбедност и безбедносен систем,
реформите, целите и структурата на безбедносниот систем, како и односите меѓу
јавниот (државниот), приватниот и граѓанскиот потсистем на безбедносниот систем.
Второто поглавје насловено како „Приватната безбедност како интегрален дел на
единствениот безбедносен систем“, се однесува на поимот и дефинирањето на
приватната безбедност како нова појава и потсистем интегриран во единствениот
современ безбедносен систем, се дава структурата и функцијата на приватниот
безбедносен потсистем, се обработуваат факторите на процесот на приватизација на
безбедноста, а особен нагласок авторите ставаат на разграничувањето на поимите
приватизација и приватизирање, опасностите од приватизирањето и можностите за
нејзино спречување. Третото поглавје од овој дел носи наслов „Правните основи на
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приватниот безбедносен потсистем во Република Македонија“. Во истото се
обработени историскиот осврт на правото на приватната заштита до осамостојувањето
на Република Македонија, фазите во развојот на правната регулатива за приватната
безбедност, како и позитивните правни основи во нашето национално законодавство од
областа на приватната безбедност. Во четвртото поглавје насловено како
„Природното право и приватната безбедност“, авторите ја разработуваат мошне
важната поврзаност на приватната безбедност (особено дејноста приватно
обезбедување) со одредбите од природното право. Поконкретно, оваа глава опфаќа
изложување на поимот и разликите помеѓу природното и објективното право, правото
и правдата како општи човекови добра, значењето на правните институти нужна
одбрана и крајна нужда за работењето во приватната безбедност, како и
ограничувањето на правото на самоодбрана и самозаштита. Во петтото поглавје кое
носи наслов „Безбедносната култура како духовен столб на современата приватна
безбедност“, особено внимание е посветено на честопати запоставуваната улога на
безбедносната култура во приватната безбедност. Тука е обработен поимот и
дефинирањето на културата, поврзаноста на културата и општествените деструкции
(девијации), поимот и дефинирањето на безбедносната култура, создавањето и
развивањето на безбедносната култура, како и значењето на безбедносната култура во
остварувањето на превентивната функција во приватната безбедност. Шестото
поглавје од првиот дел носи наслов „Приватната безбедност во услови на
глобализација“ и во него авторите ги одредуваат поимот и дефиницијата на
глобализацијата, нејзините противречности изразени низ позитивни и негативни
страни, како и улогата на субјектите на приватната безбедност во справувањето со
глобалните безбедносни ризици, закани и загрозувања.
Вториот дел од учебникот е насловен како „Безбедносна политика,
безбедносни појави и безбедносни состојби“ (стр. 105-151) се состои од три поглавја.
Поглавјата соодветно се насловени и ја одразуваат вкупната определба на авторите да
ја утврдат сложеноста, противречноста и меѓузависноста на трите категории:
безбедносна политика, безбедносни појави и безбедносни состојби. Во првото поглавје
од овој дел под наслов „Безбедносна политика“, авторите ги обработуваат темите
поврзани со поимањето и дефинирањето на безбедносната политика и криминалната
политика како и разликите помеѓу нив, принципите на водењето и субјектите кои ја
водат безбедносната политика, поврзаноста на безбедносната процена, безбедносната
состојба и безбедносната политика, како и безбедносната политика во приватната
безбедност. Второто поглавје е насловено како „Безбедносни појави“ и во него се
обработени прашањата за поимот и дефинирањето на безбедносните појави (ризикот,
заканата и загрозувањето), видовите ризици, закани и загрозувања, справувањето и
управувањето со ризиците, заканите и загрозувањата во приватната безбедност. Во
третото поглавје од овој дел кое носи наслов „Безбедносни состојби“, обработени се
следниве прашања: поимот и дефинирањето на безбедносната состојба и видовите
безбедносни состојби, со посебно поимно определување на вонредноста (вонредната
сутуација) и вонредната состојба, кризата и кризната состојба, како и војната и воената
состојба, а на крајот посветен е дел и за улогата на приватната безбедност во услови на
вонредна, кризна и воена состојба.
Во третиот дел од учебникот со наслов „Приватни безбедносни институции
и дејности“ (стр. 152-215) обработената материја е систематизирана во три поглавја и
тоа: приватна детективска дејност, дејност приватно обезбедување и Комора на
Република Македонија за приватно обезбедување. Во првото поглавје од овој дел под
наслов „Приватна детективска дејност“, авторите ги обработуваат прашањата на
поимот и дефинирањето на приватната детективска дејност, правните основи за
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вршење на приватната детективска дејност, како и приватната детективска дејност во
Република Македонија. Второто поглавје носи наслов „Дејност приватно
обезбедување“ и во негови рамки се обработени поимот и дефинирањето на дејноста
приватно обезбедување, правните основи за вршење на дејноста приватно
обезбедување, како и дејноста приватно обезбедување во Република Македонија. Во
третото поглавје кое носи наслов „Комора на Република Македонија за приватно
обезбедување“, се обработени поимот, статусот и значењето на Комората на Република
Македонија за приватно обезбедување, правните основи за нејзиното работење,
нејзините јавни овластувања и органи, а посебен осврт е даден и на придобивките од
делувањето на Комората на Република Македонија за приватно обезбедување за
развојот на дејноста приватно обезбедување кај нас.
Во четвриот дел, кој носи наслов „Приватната безбедност и заштитата на
стопанските и нестопанските институции и вредности“ (стр. 216-263),
материјата е изложена во три поглавја и тоа: Приватната безбедност и заштитата на
финансиските институции и средства, Приватната безбедност и заштитата на
културните институции и културното наследство и Приватната безбедност и заштитата
на туристичките институции и вредности. Првото поглавје од овој дел е насловено
„Приватната безбедност и заштитата на финансиските институции и средства“.
Во него, авторите вршат поимно определување, дефинирање и одредување на видовите
финансиски институции и средства, нивната загрозеност и нивната заштита преку
приватната безбедност. Во второто поглавје под наслов „Приватната безбедност и
заштитата на културните институции и културното наследство“, дадено е поимо
определување, дефинирање и разграничување на видовите и категориите културно
наследство, загрозеноста на културните институции и културното наследство и
нивната заштита преку приватната безбедност. Во третото поглавје на овој дел и на
учебникот во целост, насловено како „Приватната безбедност и заштитата на
туристичките институции и вредности“, авторите на учебникот вршат поимно
определување, дефинирање и одредување на видовите туристички институции и
вредности, натаму поимно ја определуваат и дефинираат безбедноста во туризмот, а
исто така ја обработуваат загрозеноста на туристичките институции и вредности и
нивната заштита преку приватната безбедност.
2. Оцена на трудот
Учебникот „Основи на приватната безбедност“ претставува квалитетен труд
од областа на приватната безбедност, во кои се обработени содржини со кои
студентите и читателите треба да се стекнат со основни знаења за една релативно нова
појава во безбедноста и безбедносниот систем, а тоа е приватната безбедност.
Материјалот во трудот е изработен во согласност со високите теоретски и
методолошки стандарди, а содржините се изложени на логичен и осмислен начин,
следејќи го дедуктивниот пристап во излагањето, пришто основните и поопшти поими
се изложени на почетокот на трудот и секое од поглавјата, а секоја глава завршува со
бројни примери кои се од посебна методолошко-дидактичка вредност при успешното
совладување на содржините од материјалот. Бројните примери и дополнителните
содржини во вид на шеми, графикони, кратко запознавање со секое од поглајвата,
кратко резиме, прашањата за подготовка и потесниот избор на литература за секое
поглавје, го прават трудот да претставува современ учебник кој одговара на високите
стандарди на подготовка на високошколски учебници во нашата држава и во светот.
Приватната безбедност е современа безбедносна појава која е неизбежен дел на
секој современ безбедносен систем. Нејзиниот брз и интензивен развој во последните
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неколку децении отвори многу прашања во врска со оптимализацијата на развојот на
овој сегмент од безбедноста и односите со останатите сегменти на безбедносниот
систем. Во оваа смисла на зборот, авторите на учебникот „Основи на приватната
безбедност“, заземаат еден сосема конзистентен став во однос на тезите за местото и
улогата на приватната безбедност кај нас и во светот. Така тие ја гледаат приватната
безбедност низ призмата на системско-функционалната теорија на безбедноста, па
приватната безбедност ја разгледуваат како потсистем на единствениот безбедносен
систем. Тоа подразбира комплементарност со останатите делови на безбедносниот
систем и моделирање на приватниот безбедносен потсистем во функција на негово
зајакнување од една страна и спречување или намалување на можностите од негово
отуѓување и несоодветно функционирање од друга страна. Исто така, во учебникот се
јасно разграничени составните делови на современиот безбедносен систем, местото и
улогата на системот на приватната безбедност и нејзините односи со останатите делови
на безбедносниот систем. Посебна вредност на учебникот претставува
разграничувањето на процесот на приватизација како генерално позитивна појава, од
приватизирањето на безбедноста како негативна појава која може да ја следи
приватизацијата на безбедноста.
Со осмисленоста на целокупниот материјал во трудот, авторите даваат
заокружена претстава за оние основните знаења со кои треба да се стекнат студентите
кои ќе учат по овој учебник, но и сите оние потенцијални корисници од научностручната фела од областа на безбедноста, приватната безбедност и пошироката
читателска публика, која на научен, разбирлив и достапен начин може да стекне
основни сознанија за оваа можне суптилна и деликатна сфера на современата
безбедност. Во овој контекст, во првите два дела од трудот се опфатени
најрелевантните прашања од основите на приватната безбедност, почнувајќи од
осамостојувањето на државата, раѓањето на современиот македонски безбедносен
систем и приватната безбедност, факторите за појава на приватната безбедност,
правната рамка за нејзиното постоење и дејствување, историскиот развој на приватната
безбедност, сложениот однос на природното право и приватната безбедност, значењето
на безбедносната култура за изградба на современ приватен безбедносен потсистем,
како и придонесот на приватната безбедност за вкупната безбедност во услови на
глобализација. Авторите на издржан начин прават паралела на безбедносната
политика, безбедносните појави и безбедносните состојби и улогата и значењето на
приватната безбедност во водењето и спроведувањето на безбедносната политика,
справувањето со безбедносните ризици, закани и загрозувања, како и местото и улогата
на субјектите на приватната безбедност во вонредни, во кризни и во воени состојби.
Во последните два дела од трудот, авторите, на мошне темелен начин ги обработуваат
двете дејности кои во основа ја сочинуваат приватната безбедност (приватната
детективска дејност и дејноста приватно обезбедување), како и мошне значајната улога
на Комората на Република Македонија за приватно обезбедување за развој на дејноста
приватно обезбедување кај нас. Содржините на трудот се зокружени со разработка на
примената на приватната безбедност во заштитувањето на институции и вредности од
стопанството и нестопанството, што има за цел да укаже на димензиите, неопходноста
и значајноста на приватната безбедност, како за современиот безбедносен систем, така
и за современиот начин на живот воопшто. За таа цел, обработени се примери на
примената на работата на субјектите од приватната безбедност во заштитатата на
нестопанските институции (културни инстититуции и културно наследство), и
позначајните стопански институции и вредности (финансиски институции и средства и
туристички институции и вредности).
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Треба да се потенцира дека учебникот е изработен во согласност со наставната
програма по предметите „Основи на приватна безбедност“ (задолжителен предмет на
студиската програма Безбедност на Факултетот за безбедност), „Систем на приватна
безбедност“ (изборен предмет на студиската програма Криминалистика на Факултетот
за безбедност) и „Безбедност во приватниот сектор“ (изборен предмет на заедничката
студиска програма на Факултетот за безбедност-Скопје и Факултетот за туризам и
угостителство-Охрид). Овој труд се надоврзува на учебникот „Приватна безбедност“
од истоимените автори, објавен во 2008 година, кој претставувал основен учебник по
наведените предмети. Сегашното издание на учебникот „Основи на приватната
безбедност“ во основа го задржува основниот концепт на претходниот учебник, но
поголемиот дел од содржините се дополнети и се изменети во согласност со бројните
промени кои се случија во последната деценија во развојот на приватната безбедност
кај нас и во светот. Во оваа смисла, учебникот „Основи на приватната безбедност“ и
натаму претставува единствен високошколски учебник во високообразовните
институции кој ја покрива материјата на основите на приватната безбедност кај нас,
што му дава особена вредност и тежина.
Во подготвувањето на трудот „Основи на приватната безбедност“, авторите
користеле мошне обемна научно-стручна литература, која е систематски и
методолошки поделена на книги и статии од научно-стручна периодика (403 извори),
правни акти (23 извори) и интернет-електронски извори (16 извори). Обемноста,
изборот и релевантноста на научно-стручната литература и другите користени извори
на литература, како и успешното интегрирање на бројната литература во текстот,
говорат за високиот степен на познавање на оваа проблематика од страна на авторите и
придонесуваат за вкупниот висок квалитет на трудот. Во оваа прилика, мора да го
напоменеме и сериозниот напор кој авторите го вложиле во изработката на речникот на
поими од областа на приватната безбедност, кој по многу нешта е единствен и ги
содржи најрелевантните поими од приватната безбедност и поимите поврзани со
приватната безбедност, па оттука сметаме дека ќе им биде од голема полза на
студентите, останатата научно-стручна јавност и широката читателска публика.

3. Мислење и предлог
Врз основа на изнесените оценки за трудот „Основи на приватната
безбедност“ од авторите проф. д-р. Јордан Спасески, проф. д–р Пере Аслимоски и
вонр. проф. д-р Саше Герасимоски, со особена чест и задоволство можам да ѝ
предложам на Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје, да го
прифати рецензиониот извештај со позитивна оценка и да донесе одлука за
печатење и користење на трудот како основен учебник во наставата на Факултетот.

Скопје, Октомври, 2017 година

Рецензент
Ред. проф. д-р Оливер Бакрески, с.р.
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До
Универзитет „Св. Климент Охридски”
Факултет за безбедност - Скопје
Предмет:
Рецензија на ракописот Protect 1, English for Law Enforcement – 2nd Edition и
прирачникот за наставникот насловен Protect 1, English for Law Enforcement, 2nd Edition,
Teacher’s book.
Со одлука на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од
Битола, донесена на 04.10.2017 година, (акт бр. 14-1306/5-2) избрана сум за рецензент
на второто издание на учебникот Protect 1, English for Law Enforcement - 2nd Edition и
прирачникот за наставникот насловен како Protect 1, English for Law Enforcement, 2nd
Edition, Teacher’s book од авторките д-р Весна Трајковска, доцент при Факултетот за
безбедност, Универзитет Св. Климент Охридски, Битола и д-р Зорица Трајкова, доцент
при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Универзитет Св. Кирил и Методиј,
Скопје.
По внимателното читање на посочените ракописи, имам чест и задоволство да ја
доставам следнава

РЕЦЕНЗИЈА
1. Општи напомени. ракописот претставува дополнение и проширување на
претходното издание Protect 1, English for Law Enforcement, објавено во 2012 година.
Тој претставува една интегрална целина, т.е. дидактички пакет наменет за студентите
од Факултетот за безбедност, кој опфаќа учебник за студентите, прирачник за
наставниците, како и аудио-визуелни материјали во дигитален формат, со богат избор
на фонолошки примери за вежбање на јазичните вештини разбирање по слух и
вежбање на говор. Учебникот е богато илустриран со соодветно избрани визуелни
стимули, кои покрај тоа што соодветствуваат на содржините од лекциите, со својот
квалитет претставуваат дополнителен мотивирачки фактор. Како рецензент и на
првото издание на овој ракопис сугерирав некои дополнувања кои во ова второ
издание се земени во предвид и материјалот е збогатен со повеќе од 20 %
дополнителни текстови за читање кои подлабоко ја разгледуваат тематиката
обработена во секое поглавје, со граматички вежби кои ја прават материјата појасна за
изучувачите, со вежби за зборување и пишување кои придонесуваат за подигнување на
нивото на јазичната компетенција и со текстови за превод кои им овозможуваат на
изучувачите да бидат во тек со тековните случувања и им отвараат поле за
прагматичко надоградување на комуникативната компетенција и контрастивна анализа
на сопствениот јазик и јазикот-цел.
2. Структура на учебникот. Учебникот и во ова второ издание содржи осум тематски
целини (унити), кои доследно го следат системот: текст – граматика/функции –
вокабулар – читање – слушање – говор – пишување – превод. Текстовите се
систематски и доследно проследени со соодветни активности кои понатаму ги
развиваат комуникативните, професионалните и академските компетенции на
студентите.
Учебникот Protect 1, 2nd Edition ги опфаќа следните теми: Police Work, Descriptions,
Special Forces, Crime and Punishment, Legal Procedure, Traffic Police, Environmental
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Crime и Police Missions. Како што може да се види од изборот на темите, материјалот е
тесно поврзан со идната професија на студентите, како и содржините од другите
наставни предмети. Би можело да се каже дека материјалот е во тесна корелација со
професионалниот интерес на слушателите, што се смета за главен двигател на
инструменталната мотивација кај возрасните изучувачи на јазикот.
3. Структура на прирачникот. Прирачникот за наставникот е исто така надограден со
инструкции за наставниците за тоа што се очекува студентот да совлада како цел на
секоја тематска целина одделно, дадени се напатствија за процедурите во текот на
презентацијата на метеријалот, активирањето на студентите врз база на нивните
претходни знаења од односната тематика, креативни задачи за понатамошно развивање
на јазичните вештини, како и транскрипт на текстовите од аудио-материјалите.
4. Заклучок и предлог. На крајот, заблагодарувајќи се за повторно доверената задача,
врз основа на изнесеното имам чест и задоволство да констатирам дека второто
издание на понудениот дидактички пакет учебник и дигитално аудио-визуелен
материјал насловен како Protect 1, English for Law Enforcement, 2nd Edition и
прирачникот за наставникот насловен како Protect 1, English for Law Enforcement, 2nd
Edition, Teacher’s book од авторките д-р Весна Трајковска, доцент и д-р Зорица
Трајкова, доцент претставуваат проширено издание во над 20 проценти од претходното
и во исто време неопходен и мошне квалитетен придонес во учебникарството, кој
несомнено ќе го подигне квалитетот на наставата, а со тоа и на знаењата на студентите
од Факултетот за безбедност, во доменот на англискиот јазик во струката.
Според тоа, понудениот ракопис недвосмислено гo препорачувам за печатење како
основен учебник за студентите на Факултетот за безбедност, Скопје.
Рецензент,
Д-р Екатерина Бабамова, редовен професор во пензија, с.р.
катедра за англиски јазик и книжевност
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
Скопје
08.10.2017 годинa
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До
Универзитет „Св.Климент Охридски“ –Битола
Факултет за безбедност - Скопје
РЕЦЕНЗИЈА
ЗА РАКОПИСОТ “PROTECT 1 - ENGLISH FOR LAW ENFORCEMENT” ОД
АВТОРКИТЕ ДОЦ. Д-Р ВЕСНА ТРАЈКОВСКА И ДОЦ. Д-Р ЗОРИЦА ТРАЈКОВА
Со одлука бр. 14-1306/5-2 од 04.10.2017 година на Ректорската управа на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола одредена сум за рецензент на
учебникот “Protect 1 – English for law enforcement”(повторно издание со измени над
20%) на авторките доц. д-р Весна Трајковска и доц. д-р Зорица Трајкова. Во тоа
својство го доставувам следниов:
РЕЦЕНЗИОНЕН ИЗВЕШТАЈ
1.

Осврт врз содржината на учебникот

Учебникот под наслов „Protect 1 – English for law enforcement” (повторно издание
со измени над 20%) од авторките доц. д-р Весна Трајковска и доц. д-р Зорица Трајкова
претставува изменета и надополнета верзија на првото издание на истоимениот
учебник објавен во 2012 година. Во него се поместени текстови и дидактички,
интерактивни вежби коишто се наменети за изучување на англискиот јазикво струката
преку развивањето на четирите јазични вештини. Учебникот е надополнет со аудио ЦД
и со teachers’ book - прирачникза наставникот.
Учебникот е структуриран во осум лекции кои одговараат на осум тематски целини
во кои се опфатени содржини поврзани со безбедноста, криминологијата,
криминалистиката, правото и полициското работење.
Првата лекција е насловена Police Work и во неа се содржани дидактички текстови
и вежби кои покриваат различни аспекти на полициската професија. Во новото издание
на учебникот, покрај постоечките граматички и лексички вежби, додадени се и вежби
со кои дополнително се обработува вокабуларот поврзан со полициското работење и
полициските овластувања, врз основа на автентичен текст на Законот за полицијата на
Република Македонија. Исто така, лекцијата е надополнета и со вежби поврзани со
жаргонското изразување во контекст на полициската терминологија, како и со
разликите во однос на жаргонското именување на одредени концепти од оваа област во
британската и американската варијанта на англискиот јазик. Новина е и вежбата со која
студентите ги развиваат вештините за пишување биографија за професионални цели,
како важен елемент во контекст на професионалното напредување.
Втората лекција е насловена Descriptions. Во неа се поместени содржини поврзани
со давањето описи, како важен сегмент на полициското работење. Во новото издание
на учебникот, додадени се нови вежби во врска со детален опис на лица, предмети и
ситуации. Исто така, вметнати се и дополнителни вежби во врска со образувањето на
сложените придавки и нивната конкретна употреба во контекст на опишувањето лица и
предмети.
Третата лекција е насловена Special Forces, со текстови и вежби кои се однесуваат
на посебните полициски сили и нивните активности. Лекцијата изобилува со
интерактивни граматички и лексички вежби, при што новото издание е збогатено со
вежби во кои подетално се прикажани активностите на посебните полициски сили и
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нивните специфики. Исто така, дополнет е и делот којшто се однесува на различните
видови повреди и нивното третирање како неизбежен сегмент на работата на
специјалните полициски сили, преку вежби чијашто цел епроширување на вокабуларот
во оваа област.
Чевртата лекција е насловена Crime and Punishment, а содржините кои таа ги
опфаќа се поврзани со различни видови престапи и кривични дела од една, и различни
видови казнувања од друга страна. Во новото дополнето издание во лекцијата се
додадени нови текстови и вежби во кои се обработени семантичките специфики на
одредени престапи и кривични дела кои не се опфатени во првото издание, како и
степенот на тежина и казните кои се предвидени за одделни кривични дела. Посебно се
значајни вежбите во кои се обработени семантичките нијанси на слични кривични
дела, кои даваат можност за проширување на лексичките знаења од оваа област.
Лекцијата е збогатена и со делот кој се однесува на дебатирањето, како и со јазичните
средства за изразување согласување и несогласување при изнесувањето аргументи во
дебата.
Петтата лекција е насловена Legal Procedure. Во неа се поместени содржини кои се
однесуваат на правната постапка по извршувањекривично дело. Во ова издание како
новина додадени се содржини во кои подетално е обработен судскиот систем во
Англија и во Велс. Во однос на лексичките вежби, вметнат е делот што се однесува на
латинската правна терминологија во англискиот јазик, а во однос на функционалниот
јазик лекцијата е збогатена со содржини кои се однесуваат на правилното јазично
изразување во текот на судскиот процес.
Шестата лекција е насловена Traffic Police. Во неа низ текстови и вежби се
обработени активностите на сообраќајната полиција. Во новото издание на учебникот
вметнати се нови лексички вежби кои се однесуваат на вокабуларот од оваа област,
колокациите и фразалните глаголи, а додадени се и граматички вежби кои се
однесуваат на герундот и инфинитивот. Исто така, дополнет е и делот во кој се развива
вештината на пишување есеј преку вежби со кои се усвојуваат соодветните јазични
конструкции за ваквиот тип писмено изразување.
Седмата лекција е насловена Environmental Crimеи во неа се опфатени содржини
кои покриваат различни аспекти на еколошкиот криминал. Додадени се нови содржини
во кои се проширува вокабуларот од оваа област, при што посебен акцент е ставен на
зборообразувањето, но и на колокациите со кои се лексикализирааат одредени аспекти
поврзани со овој вид криминал.
Осмата лекција е насловена Police Missions и опфаќа текстови и вежби поврзани со
карактеристиките на полициските мисии низ светот. Покрај мисиите коишто се
обработени во првото издание, новото издание на учебникот е проширено со содржини
кои се однесуваат на полициските мисии на ЕУ во Босна и Херцеговина и Авганистан.
Во контекст на темата важен аспект претставува и интеркултурното разбирање, при
што овој дел од лекцијата е збогатен со вежби насочени кон развивањето на
интеркултурната комуникацијa. Лекцијата исто така е збогатена и со дополнителни
граматички вежби кои се однесуваат на употребата на индиректниот говор.
Во учебникот исто така се наоѓаат и вежби за проверка на знаењата за сите осум
лекции, при што во новото издание на учебникот, покрај постоечките вежби, додадени
се текстови за превод од англиски јазик.
Учебникот е надополнет со прирачник за наставникот, т.е. teacher’s book, каде што
се дадени насоки за наставникот во однос на реализацијата на дадените содржини во
наставниот процес, со цел нивно полесно усвојување од страна на студентите. Исто
така, во него се поместени и одговорите на вежбите од учебникот, како и
транскриптите од аудио материјалите.
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Аудио содржините од ЦД-то соодветствуваат со осумте тематски единици
поместени во учебникот, преку кои на студентите им се овозможува развивање на
вештините на слушање со директна изложеност на автентична употреба на англискиот
јазик во даден контекст од страна на родени говорители на јазикот.

2. Оцена на трудот
Новото дополнето издание на учебникот “Protect 1 – English for law enforcement”,
надополнето со прирачникот за наставникот и аудио ЦД, претставува добро
систематизиран ракопис во кој дидактички се обработени горенаведените теми, со
текстови и вежби коишто овозможуваат холистичко изучување на англискиот јазик во
струката преку развивање на четирите јазични вештини. Вежбите се осмислени на
начин кој поттикнува интерактивно пренесување и усвојување на содржините.
Посебно значајни се аудио вежбите преку кои студентите имаат можност да ги
усвојуваат јазичните содржини непосредно, низ автентична употреба на јазикот од
страна на родени говорители на англискиот јазик. Темите во учебникот се внимателно
одбрани и прилагодени на нивото на познавање на англискиот јазик на студентите.
Текстовите и вежбите им овозможуваат на студентите да се стекнат како со јазични
знаења, така и со знаења од различни сегменти поврзани со полициското работење и
безбедноста. Граматичките содржини се добро интегрирани, при што одделните
лекции претставуваат компактни целини во кои успешно се вградени лексичките и
граматичките вежби. Прирачникот за наставникот е добро систематизиран со јасни
насоки за наставникот во однос на практичната употреба на учебникот на час, а
содржините од аудио ЦД-то се внимателно одбрани и соодветствуваат со темите
коишто се обработени во учебникот.

1. Заклучок
Врз основа на горенапишаното, а имајќи ги предвид изнесените забелешки во однос на
внесените измени, може да се заклучи дека ракописот „Protect 1 – English for law
enforcement” на авторките доц. д-р Весна Трајковска и доц. д-р Зорица Трајкова
претставува повторно издание на претходно објавениот истоимен учебник, со измени
над 20% во однос на првото издание.
Со задоволство предлагам печатење на повторното дополнето издание на учебникот
кое ќе се користи како учебник за студентите на Факултетот за безбедност – Скопје,
како и на прирачникот за наставникот и аудио ЦД-то.
Збогатен со нови содржини, учебникот несомнено ќе придонесе за подигање на
квалитетот на наставата по англиски јазик на Факултетот за безбедност- Скопје. Во
поширока смисла, издавањето на учебникот ќе биде од големо значење и за
учебникарството во Република Македонија во делот на англискиот јазик во струката.

Скопје, 12.10.2017 година

Рецензент
д-р Викторија Петковска, редовен професор, с.р.
Технички факултет –Битола
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
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Врз основа на член 51 од Правилникот за единствените основи за организирање
на последипломски и докторски студии и стекнување со докторат на науки на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Наставно – научниот совет на
единицата Факултет за безбедност – Скопје, на седницата одржана на 29.06.2017
година, со Одлука бр. 08–5/100 од 29.06.2017 година, формира Комисијата за оценка на
докторскиот труд под наслов „Методски аспекти на истражување на експлозии и
експлозивни материи во Република Македонија во период од 2006 до 2011 година“ на
кандидатот м–р Гоце Анакиевски во состав: ред. проф. д–р Јован Наумоски
(Претседател и член), ред. проф. д–р Злате Димовски (член), вон. проф. д–р Светлана
Николоска (член), доцент д–р Раде Рајковчевски (член) и ред.проф. д–р Росе Смилески
(ментор и член).
Докторската дисертација пред поднесувањето на овој извештај, беше објавена
на интернет страната на Факултетот за безбедност, согласно Законски утврдениот рок
од 20 денови, при што до Комисијата не беа доставени забелешки или сугестии. Исто
така текстот на дисертацијата беше ставен на интернет страницата на Министерството
за образование и наука на електронската адреса plagijati и е добиен Извештај за
степенот на сличност на текстот со документите во базата кој изнесува 7,55%.
По разгледување на доставениот труд, Комисијата за оценка на докторската
дисертација заклучи на Наставно научниот совет да му го поднесе следниов:

ИЗВЕШТАЈ
БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ м-р Гоце Анакиевски
Кандидатот м-р Гоце Дане Анакиевски е роден на 13.02.1976 година во Скопје. Во
1995 година се запишува на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во
Скопје, дипломира со просек 7,70 и во 1999 година се стекнува со звање Дипломиран
пешадиски офицер. Во учебната 2006/07 година се запишува на последипломските
студии на Полициска академија (сегашен Факулет за безбедност). Последипломските
студии ги завршува со просек 7,50, а во октомври 2011 година магистрира на тема
„Современи форми на тероризам – начин на откривање, попречување, докажување“ и
се стекнува со научно звање магистер на науки од областа на криминалистиката и
криминологијата.
Работното искуство на кандидатот е поврзано со вработувањата во АРМ,
Работната кариера ја започнува во баталјонот на Воена полиција, каде што ги
поминува сите должности. Активно е вклучен во конфликтот во Република Македонија
во 2001 година како комадир на вод. Во период од 2002 до 2004 година ја извршува
должноста командир на наставна чета на Воена полиција во Центарот за обука на
родови и специјални единици.
Во 2008 година работната кариера ја продолжува во Генералштабот на Армијата
на Република Македонија, каде што извршува работни обврски од областа на
разузнавањето. Во период од 11.07.2014 до 05.01.2015 година учествува во мировна
операција ИСАФ во Кабул, Исламска Република Авганистан како дел од
Македонскиот контингент во состав на Меѓународните сили за асистенција и
безбедност, каде што е одликуван со медал на НАТО.
На 22.08.2016 година е упатен на извршување на должност од областа на
разузнавањето во Полкот за специјални операции на Армијата на Република
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Македонија, каде што во истата единица од 11.01.2017 година до денес е упатен на
извршување должност од делокругот на цивилно – воената соработка.
Главни научни области на интерес на кои се фокусира кандидатот се
внатрешната и надворешната безбедност, односно области кои се поврзани со:
организација, образование, надзор, контрола и функции на полицијата и армијата;
безбедносни политики и стратегии и меѓународна безбедносна соработка;
финансирање на тероризам; методи на форензичко истражување, особено на експлозии
и експлозивни материи. Во текот на работната кариера кандидатот со свои презентации
и трудови има настапувано во Република Македонија и странство на теми поврзани со
безбедносната феноменологија.
Кандидатот одлично зборува англиски и истиот значајно е користен во
комуникацијата и истражувањето поврзани со докторскиот труд.
Кандидатот во стручни и научни списанија ги има објавено следните трудови:
СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ
1. 9 (девет) специјални препораки на FATF за спречување на финансирање на
тероризам – Состојбите во Република Македонија, Гоце Анакиевски, - Научен
труд објавен во списанието „Современа Македонска одбрана“ бр. 22, Скопје,
Декември 2011 година.
2. Разузнавачка подготовка на борбеното поле во процесот на донесување на
воени одлуки, Методија Дојчиновски, Гоце Анакиевски – Научен труд објавен на
MILCON ’12, Скопје, Мај 2012 година.
3. Chromatography as a forensic method in criminalistic identifications, Методија
Дојчиновски, Гоце Анакиевски – Научен труд објавен на Меѓународен научен
собир во организација на KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA
BEOGRAD, Март 2013 година.

ИНФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ ЗА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Докторската дисертација „Методски аспекти на истражување на експлозии и
експлозивни материи во Република Македонија во период од 2006 до 2011 година“ на
кандидатот м–р Гоце Анакиевски има 305 страни. Содржината на трудот е составена
од апстракт на македонски и англиски јазик, вовед, единаесет структурни дела,
заклучоци и препораки, прилози и библиографски дел. Трудот е пишуван во А4
формат, со македонска поддршка, со фонд Times New Roman и проред 1,5.
Пописот на користената литература опфаќа 193 библиографски единици од
домашни и странски автори. Обработката на содржините е поткрепена со 56
илустративни прикази и табели и во контекст на обработените содржини има 4
прилози.

Содржината на трудот е следната:
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2

Вовед
I дел: Теоретско – хипотетичка рамка
Општествена и научна оправданост на трудот
Теоретско – методолошка разработка на проблемот
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Предмет на трудот
Цели на истражувањето
Појмовно – категоријален апарат
Хипотетичка рамка – хипотези
Методолошки пристап на истражувањето
Временско и просторно определување на предметот на истражувањето
Очекувани резултати од истражувањето
II дел: Експлозии и експлозивни материи
1 Историски развој на истражувањата на експлозивните материи
2 Детонации
3 Поим за експлозии и експлозивни материи
4 Експлозии
5 Експлозивни материи
6 Класификација на експлозивните материи
7 Поделба според агрегатната состојба
8 Поделба според хемискиот состав
9 Поделба според намената (употребата)
10 Поделба според балансот на кислород
11 Видови на експлозивни процеси
III дел: Импровизирани експлозивни материи
1 Историски развој
2 Поим и дефиниција
3 Општо за импровизирани експлозивни материи
4 Начин на изработка и употреба на импровизираните експлозивни материи
IV дел: Кривично – правни аспекти на кривичните дела поврзани со
експлозивните материи во Република Македонија
1 Кривични дела во Република Македонија
2 Предизвикување општа опасност
3 Неотстранување опасност
4 Неовластено производство и промет со општоопасни материи
5 Загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај
6 Терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста
7 Терористичка организација
8 Тероризам
9 Изработување и набавување оружје и средства наменети за извршување на
кривичното дело
10 Недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки
материјали
V дел: Криминалистичка форензика и анализа на експлозии и експлозивни
материи
1 Криминалистичка техника – форензика
2 Карактеристики на местото на експлозија – реакција на детонација
3 Констатација по експлозијата – експлозивни ефекти
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Мерки и дејствија за расветлување на криминалистички настан
Криминалистичка реконструкција
Матријални докази
Претресување
Криминалистички експеримент
VI дел: Квалитативна и квантитативна хемиска анализа
1 Хемиски анализи
2 Волуметриска анализа
3 Гравиметриска анализа
4 Инструментална анализа
5 Спектроскопски методи
6 Емисиона спектроскопија
7 Апсорпциона спектроскопија
8 Видови на спектри
9 Ултравиолетова и видлива спектроскопија
10 Инфрацрвена спектроскопија
11 Масина спектрометрија
12 Рентгенска анализа
13 Апсорпција на Х – зраците
14 Дифракција на Х – зраците
VII дел: Хроматографија
1 Хроматографски методи
2 Гасна хроматографија
3 Течна хроматографија
VIII дел: Методските аспекти на истражување на експлозии и експлозивни
материи во Република Македонија во периодот 2006 – 2011 година
1 Податоци од Државниот завод за статистика
2 Надлежни органи
3 Податоци од Дирекцијата за заштита и спасување
4 Податоци од Царинската управа
5 Истражување на експлозиите и експлозивните материи спроведено на
Територијалните противпожарни единици на територијата на Република
Македонија во периодот од 2006 до 2011 година
6 Експлозии на територијата на град Скопје во период 2006 – 2011 година
7 Податоци од Министерството за внатрешни работи

IX дел: Заклучоци и препораки
Прилози од истражувањето наменето за докторската дисертација
Прилог број 1: Практична примена на методите и средствата за форензичка
анализа и истражување на експлозивните материи во Република Македонија
1 Вовед
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Инструменти за испитувања на експлозивни материи
Методи и техники на форензичка анализа и истражување на експлозивни материи
Спектроскопија
Инфрацрвена спектроскопија
Раманска спектроскопија
Гасна хроматографија
Масена спектрометрија
Прилог број 2: Практична примена на методите и техниките за форензичка
анализа и истражување на експлозивните материи
1 Примероци за истражување
2 Микро – рамански спектрометар
3 Фурие трансформна инфрацрвена спектрометрија
4 Гасен хроматограф спрегнат со масен спектрометар
Прилог број 3: Дискусија од практичната примена на методите и средствата
за форензичка анализа и истражување во Република Македонија
1 Методски аспекти на истражување на експлозии и експлозивни материи
2 Рамански, инфрацрвени и масени спектри на тринитротолуен
3 Рамански и инфрацрвени спектри на тринитротолуен
4 Асигнација на рамански и инфрацрвен спектар на тринитротолуен
5 Масен спектар на тринитротолуен
Прилог број 4: Известувањата од територијалните противпожарни единици
на Република Македонија.
Користена литератира
СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Трудот почнува со првиот дел, насловен „Теоретско–хипотетичка рамка“, кој
дава едно пошироко видување на актуелноста на самата проблематика и каде што се
дава особено значење на теоретското и практичното унапредување на секое општество
преку проучување и анализа на овие појави преку нивно утврдување на причините за
настанување на експлозиите и истражување на експлозивните материи кои доведуваат
до експлозии.
Исто така, нé запознава со теоретско – методолошката разработка на проблемот:
формулација на проблемот, дефинирање на проблемот, определување на предметот на
истражувањето (теоретско определување на проблемот, појмовно – категоријален
апарат, операционално определување на предметот, дисциплинарно одредување на
предметот и временско и просторно одредување на предметот), цел на трудот,
хипотетичка рамка – хипотези, начин на истражување (методи и техники) и очекувани
резултати од истражувањето. Во овој дел се дава приказ на хипотезите, на научните
теории поврзани со истражувањата на експлозиите и експлозивните материи и на
концептот на кој е базирано истражувањето спроведено за целите на докторската
дисертација. Истражувањето нуди основа за утврдување и толкување на одредени
закономерности при настанување на експлозии и истражување на експлозивните
материи.
Вториот дел под наслов „Експлозии и експлозивни материи“, всушност
претставува проучување на генезата на експлозивните материи и начинот на нивната
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примена. Појавата на експлозивните материи се поврзува со појавата на црниот барут и
тука кандидатот има дадено една хронологија на настанувањето и развојот на
експлозивните материи низ историјата. Епохата на црниот барут траела сé до XVIII
век, каде што потоа како експлозивни материи се користат амониум нитратот, кој е
пронајден во 1654 година, а од 1867 година се користи како оксиданс за производство
на стопански експлозиви. Во 1845 година пронајдени се нитроцелулозата и
нитроглицеринот како експлозивни материи, а со додавање на природен хидратантен
силикат на нитроглицеринот добиен е динамитот. Со мешање на нитроцелулозата и
нитроглицеринот произведени се двобазните барути, кои се користат до денес. Во
почетокот на XX век започнато е со производство на тринитротолуенот, кој има
исклучителна стабилност. Разработена е основата на трудот, а тоа е одредувањето на
поимот експлозија и експлозивни материи, нивно дефинирање со цел појаснување на
самиот процес, одредување на методите при негово истражување од криминалистички
аспект. Експлозивните материи кандидатот ги има дефинирано како хемиски систем,
односно соединенија и смеси кои се релативно нестабилни и кои под дејство на
надворешно влијание (удар, триење, топлина) преминуваат во постабилен состав во
термодинамичка смисла, при тоа извршувајќи одредена работа со помош на гасните
продукти кои се создадени како резултат на хемиската реакција и кои се пропратени со
многу високи притисок и температура.
Третиот дел насловен „Импровизирани експлозивни материи“ акцент е
ставен на импровизираните експлозивни направи, кои се објаснуваат како направи кои
се составени на брза рака и се составени на импровизиран начин, во кој се вградени
деструктивни, смртоносни, штетни, пиротехнички, запаливи и хемиски средства, чија
основна цел е да ги уништат, онеспособат, заплашат или да го одвлечат вниманието на
оние за кои е наменета.
Четвртиот дел „Кривично – правни аспекти на кривичните дела поврзани
со експлозивните материи во Република Македонија“ разгледува кои кривични
дела се опфатени во Кривичниот законик на Република Македонија поврзани со
експлозивните материи: Предизвикување општа опасност, неотстранување опасност,
недозволено производство и промет со општоопасни материи, загрозување на
безбедноста на воздушниот сообраќај, терористичко загрозување на уставниот поредок
и безбедноста, терористичка организација, тероризам, изработување и набавување
оружје и средства наменети за извршување на кривично дело и недозволено
изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материјали.
Разработени се битијата на кривичните дела.
Петиот дел „Криминалистичка форензика и анализа на експлозии и
експлозивни материи“ разработува пристап кој претставува појдовна основа, преку
одредени теоретски претпоставки, да се пристапи кон криминалистичко расветлување
на кривично – правен настан. Кандидатот во овој дел ја разработува
криминалистичката техника – форензика, која како дел од криминалистиката има
најголема одговорност во расветлувањето и докажувањето на кривичните дела. Со
самиот пристап кон теоретско спознавање на експлозивните материи, а потоа и
практична примена во истражување на експлозиите и експлозивните материи,
кандидатот јасно го одредува пристапот на самиот труд, а тоа е теоретското сознание
кое го поседува да го примени во практична примена и анализа на експлозивните
материи кои можат да доведат и доведуваат до експлозија.
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Шестиот дел „Квалитативна и квантитативна хемиска анализа“ се однесува
на методите кои се применуваат за определување на составот и количинскиот однос на
хемиската супстанција или смеса на супстанции. Со цел добивање на точни резултати
и прецизни анализи, направена е дистинкцијата и тоа: со квалитативната хемиска
анализа се определува составот на експлозивните материи врз основа на елементите на
супстанцијата, додека со квантитативната хемиска анализа се определува
количинскиот однос на супстанцијата, односно хемиското соединение или смесата.
Според кандидатот, методите кои се користат за испитување можат да бидат: Хемиски,
физичко – хемиски и физички. Методот на волуметрија претставува најупотребуван
квантитативен аналитички метод на анализа, бидејќи станува збор за прилично брза и
точна метода. Во квантитативен аналитички метод на анализа спаѓа и методот на
гравиметриска анализа.
Во инструментална анализа на хемиските соединенија и смеси спаѓаат:
спектроскопски методи на анализа (емисиона и апсорпциона спектроскопија).
Кандидатот ги разработува и следните видови на спектри: ултравиолетува, видлива и
инфрацрвена спектроскопија; масина спектрометрија, рентгенска анализа (апсорпција
и дифракција на Х – зраци).
Во седмиот дел „Хроматографија“ опфатен е хроматографскиот метод на
анализа на хемиските супстанции или смеси, кој претставува физичко – хемиска
метода и опфаќа повеќе подготвителни и аналитички методи, односно фази за
раздвојување на смесите. Во хроматографски методи спаѓаат гасна и течна
хроматографија.
Во осмиот дел „Методски аспекти на истражување на експлозии и
експлозивни материи во Република Македонија во периодот 2006 – 2011 година“
направени се истражувања на кандидатот за потребите на докторскиот труд, во чие
истражување беа вклучени институциите во Република Македонија кои директно или
индиректно се вклучени во превенцијата, справувањето и евидентирањето на настаните
поврзани со експлозивни материи и експлозиите како последица на истите.
Истражувања се спроведени во следните институции: Државен завод за статистика,
Дирекција за заштита и спасување, Царинската управа, Територијалните
противпожарни единици на територијата на Република Македонија и Министерството
за внатрешни работи. Методологијата на обработка на податоци е заснована на избор
на група индикатори кои доведуваат до експлозии преку кои се прикажува
загрозеноста на луѓето, домовите, работната и животната средина, институциите.
Резултатите кои се добиваат при истражувања со квантитативен метод се соопштени
нумерички во облик на табели, графикони, скици или на карти.
Во деветиот дел „Заклучоци и препораки“, врз основа на детално
обработените податоците од спроведеното истражување на територијата на Република
Македонија, кандидатот има донесено заклучоци кои ја прикажуваат состојбата за
истражуваниот период од 2006 – 2011 година. Врз основа на заклучоците, произлезени
се препораки, кои се во корелација со дадените хипотези. Препораките кои кандидатот
ги има изнесено во трудот се однесуваат на постојана координирана, контролирана и
организирана соработка со надлежните субјекти за заштита, отстранување,
неутрализирање и истражување на настанатите експлозии и експлозивни материи;
постојана надоградба на постојните системи и усовршување на методологиите за
евидентирање и обработка на податоците за настанати експлозии и експлозивните
материи кои доведуваат до експлозија; стручно оспособување и усовршување на
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кадарот кој се ангажира; реализација на аналитичка обработка на собраните податоци и
евиденции за настанатите експлозии кои понатаму би се користеле за подобрување на
превенцијата, предлози за измени и дополнувања во спроведувањето на одредени
оперативно – тактички и истражни дејствија во процесот на разоткривање на
кривичните дела од овој вид и дополнување на легислативата која ја уредува областа
на експлозиите и експлозивните материи; воспоставување на единствен систем за
прием на повикот за настаната експлозија, известување до соодветните институции,
координација, сихронизација и контрола на институциите вклучени во системот за
справување со овој вид на кривични дела.
Во рамки на трудот се дадени прилози кои претставуваат лично истражување на
кандидатот за примената на актуелните методи во истражувањето на експлозиите и
експлозивните материи во Република Македонија, како и известувањата од
територијалните противпожарни единици на Република Македонија, кои се во писмена
форма како дел од спроведеното истражување и се наменети за целите на докторската
дисертација.
Во прилог број 1 „Практична примена на методите и средствата за
форензичка анализа и истражување на експлозивните материи во Република
Македонија“ дадени се актуелните методи и средства кои се користат за истражување
на експлозивни материи во Министерството за внатрешни работи и на Природно
математичкиот факултет – Институт за хемија. Од самото истражување на кандидатот
е утврдено дека станува збор за современи средства (микро – рамански спектрометар
FORAM 685 со ласерска екситација од 685 nm; инфрацрвен спектрометар FT – IR
Spectrum 100 Perkin Elmer; гасен хроматограф/масен спектрометар GC/MS 2100 Plus на
фирмата Shimadzu; микро – рамански спектрометар HORIBA Jobin – Yvon, LabRam 300
со ласерска ексцитација од 532 nm и 633 nm; инфрацрвен спектрометар FT – IR Perkin
Elmer 2000 (ATR – Sapphire anvil) ќелија). Од методи се користат (стерео –
микроскопски испитувања, хемиски колор тестови, тенкослојна хроматографија), како
и аналитички техники (гасна хроматографија, гасна хроматографија/масена
спектрометрија, течна хроматографија/масена спектрометрија, Фурие трансформна
инфрацрвена спектроскопија, микро – раманска спектроскопија, флуоресцентна
анализа на Х – зраци, дифракција на Х – зраци, скенирачки електронски
микроскоп/енергетски дисперзивен спектрометар).
Во прилог број 2 „Практична примена на методите и техниките за
форензичка анализа и истражување на експлозивните материи“ е даден осврт на
методите и техниките кои се користат за анализа и истражување на експлозивните
материи, односно со примена на истите се идентификувани експлозивни материи кои
се користени во извршување на кривични дела.
Во прилог број 3 „Дискусија од практичната примена на методите и
средствата за форензичка анализа и истражување во Република Македонија“
основна цел за која беше спроведено истражувањето за изработката на докторскиот
труд е утврдувањето на методските аспекти на идентификација на експлозивните
материи кои биле дел од кривични дела во Република Македонија. Како најчесто
користени експлозивни материи кои се користени на територијата на Република
Македонија се пентритот и тринитротолуенот.
Во прилог број 4 се дадени во писмена форма известувањата од територијалните
противпожарни единици на Република Македонија, кои се добиени на барање на
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кандидатот и истите претставуваат автентично истражување спроведено за потребите
на докторската дисертација.

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ НА ТРУДОТ
Проучувајќи ја докторската дисертација на докторантот м–р Гоце Анакиевски
со наслов „МЕТОДСКИ АСПЕКТИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЕКСПЛОЗИИ И
ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОД ПЕРИОД 2006
– 2011 ГОДИНА“, Комисијата оцени дека тоа е научен труд со изворни и оригинални
сознанија, кој со својата содржина, обем и постигнато ниво на квалитет ги задоволува
стандардите на докторски труд.
Трудот е пишуван на разбирлив начин, а материјата е прикажана на
систематичен, прегледен и детален начин. Може да се констатира дека кандидатот
поседува вештини за цитирање (според Харвард стилот за академско пишување) и
анализа на наведената литература во трудот. Кандидатот рационално ги користи
наведните библиографски единици и детално ги наведува досегашните сознанија и
истражувања од теоретски и апликативен карактер поврзани со дадената тема за
докторска дисертација врз основа на примена на методата на компаративни искуства.
Применетите аналитички методи во емпириското истражување ги објаснуваат
зададените хипотези и се во кореалција со теоретските основи на поставените
проблеми во истражувањето. Применетата истражувачка постапка, начинот на кој е
моделиран инструментот придонесуваат податоците од истражувањето да имаат
посебна важност. Сепак во овој дел, може да се забележи дека кандидатот примени
методи на собирање на податоци, нивна анализа, статистички метод, метод на
дескрипција, компаративен метод, метод на анализа и синтеза, метод на анализа на
содржината на документацијата.
Комисијата е на мислење дека докторската дисертација ја содржи потребната
конзистентност во научно-истражувачката работа и тоа јасно се препознава преку
научното толкување на применетите теоретски пристапи кои придонесуваат врз основа
на научни методи да се препознаат и докажат постоечките предизвици во методите на
истражување на експлозиите и експлозивните материи и да се дадат препораки за
нивно надоградување, усовршување и имплементирање на современите методи. Исто
така, кандидатот во тезите презентирани во трудот ги отвора организациските прашања
кои се составен дел на субординацијата и координацијата при спроведувањето на
меѓуинституционалната соработка, кои се суштински во постигнувањето на
заедничката цел, а тоа е превенција, откривање, спречување и докажување на овој вид
на криминалитет во Република Македонија.
Комисијата констатира дека докторантот даде придонес во однос на научното
значење на докторскиот труд. Исто така, треба да се истакне дека пишувањето на
трудот е направено со разработени нови начини за прикажување на квантитативните
обработки на податоците, прикажани се методи на истражување на експлозии и
експлозивни материи, кои стануваат позначаен предизвик за практично, но и научно
истражување, и кога има мал број научни истражувања од оваа област.
Научниот придонес се гледа во остварување на следните резултати од
истражувањето и тоа:
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1. Во теоретска смисла придонесот би можел да се изрази преку следните
аспекти:
− Анализа на причините кои доведуваат до појава на експлозии како резултат на
експлозивните материи во Република Македонија;
− Детерминирање на елементи кои се предмет на истражувањето, на видот и
начинот на кој тоа се спроведува;
− Анализирање на законската и организациската рамка, кои се предуслов за
спроведување на истражување;
2. Во апликативна смисла, придонесот се состои во утврдување на состојбите во
Република Македонија и согледување на можностите за унапредување на начинот на
откривање и докажување на експлозиите и експлозивните материи. Во овој дел значаен
придонес за откривање на апликативната смисла имаат добиените резултати од
истражувањето спроведено меѓу институциите и лицата кои се директно инволвирани
во справувањето со кривичните дела кои се резултат на настанатите експлозии и
откривањето и докажувањето на експлозивните материи.
Сепак во однос на трудот и на кандидатот можат да се упатат одредени
забелешки и дадат сугестии, пред сé во однос на:
а. Кандидатот се определи да ги истражува методските аспекти на
експлозивните материи кои доведуваат до експлозии во Република Македонија, што
само по себе претставува амбициозен проект, кој реално се соочува со опасноста кој и
колку од огромниот број предизвици од овој вид на истражување треба да се опфати со
истражувачката рамка, без да се потценат или преценат некои облици, со кои оценката
за сéопфатност би била запазена. Од друга страна, сведоци сме дека истражувањето на
експлозиите и експлозивните материи, како динамичен процес е подложен на нови
предизвици и предлози за негово подобрување, така што она што е денес предмет на
истражување, веќе утре може да биде некомплетно и дополнето со нови облици.
Начинот да се превенираат овие ризици кандидатот се обиде да го разреши со
давањето на силни аргументи, а тоа се воспоставување на еден заеднички центар, кој
со добивањето на повикот за настаната експлозија, ги вклучува институциите
(полиција, територијални противпожарни единици, дирекција за заштита и спасување,
итна помош) кои се дел од системот за справување со кривичните дела, а се резултат на
анализираните податоците кои се добиени во текот на изработката на трудот. Се
користеа и релевантни извештаи и изворни материјали на институциите, што имаше
позитивно влијание во структурирањето на трудот. Секако, на овој начин само беа
намалени можните ризици за да не се испушти некој значаен сегмент од
истражувањето спроведено за изработка на трудот, додека можноста за критичка
опсервација на трудот и понатаму е отворена.
б. Втора забелешка, што истовремено е и сугестија од Комисијата кон
кандидатот е дека со ова истражување, тој само навлегол во феноменот на експлозиите
и експлозивните материи, а дека вистинското спознавање на проблемот, и нудење
решенија за негово подобрување, допрва претстои. Овој труд е само првичен исчекор
во тој правец. На тоа се темелат поставките дека кандидатот ја владее терминологијата,
теоретски ја владее областа на интерес, но отсуството на практично искуство ќе треба
да го надополни со континуирано следење, анализирање на состојбите од оваа област,
па дури потоа да нуди заклучоци кои ќе имаат потврдена, апликативна вредност. Во
прилог на оваа констатација е амбициозниот приод на кандидатот, желбата да дојде до
резултати, која некогаш одеше пред реалните состојби и постоеше можност да се
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донесуваат избрзани, нецелосни, не докрај проверени заклучоци. Во текот на
менторското работење тој вид предизвици значително беа надминати.
Забелешките се констатации на комисијата и се дадени во функција на
подобрување на трудот, но истите воопшто не ја намалуваат или оспоруваат вредноста
на автентичноста на извештајот.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на сите претходно наведени факти и констатации, Комисијата за
оцена на докторската дисертација на м-р Гоце Анакиевски, заклучува дека:
− постои успешна теоретска и емпириска разработка на експлозиите и
експлозивните материи како предмет на докторската дисертација;
− трудот содржи податлив број на библиографски единици имплементирани во
теоретската рамка на трудот;
− постои темелен и систематски пристап на кандидатот во утврдувањето на
заемната поврзаност на појавите (методите на истражување, полициското
работење и безбедноста во целина);
− докторската дисертација на м-р Гоце Анакиевски е научен труд со изворни и
оригинални научни сознанија кои се резултат на спроведеното истражување;
− докторантот добро владее со методологијата на научно – истражувачката
работа, особено на емпириските истражувања, во формулирањето и
интерпретацијата на добиените резултати од истражувањето;
− докторантот ги владее техниките на академското пишување и знае да
воспостави корелација помеѓу добиените резултати и теоретските основи;
− докторантот со презентираните истражувања и предложениот модел, го познава
предметот на истражување и владее со тематиката која е предмет на
истражување;
− докторската дисертација според својата содржина, применетата методологија,
техничките аспекти на нејзината изработка, користењето на техничките
можности на софтверските апликации и елаборирањето на прикажаните
резултати од истражувањето укажува дека докторантот располага со знаења и
вештини потребни за вакво истражување;
− кандидатот во научниот труд ја докажа поставената научна хипотеза „Со
методските аспекти на истражување на експлозии и експлозивни материи се
утврдува постоење или не постоење на кривично дело поврзано со настанување
на експлозија, откривање на сторителот и негово санкционирање. Преку
спроведување на една организирана и координирана соработка на надлежните
субјекти за превенирање, рано откривање, јавување или отстранување на
последиците од експлозијата, се наметнува и потребата од примена на
соодветни тактички настапи во откривањето и спречувањето на кривичните
дела во Република Македонија.“; и
− докторантот во согласност во наводите од Извештајот ги исполнува законските
услови за пристапување кон одбрана на докторската дисертација.
Комисијата за оцена на докторската дисертација на м-р Гоце Анакиевски, на
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност во Скопје му предлага:
Имајќи го предвид погоре наведеното, а особено тоа што станува збор за труд
кој ги исполнува стандардите за докторска дисертација, дека е самостоен и оригинален
истражувачки зафат, со јасно применета теориско – методолошка рамка и дека трудот
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воедно претставува придонес во развивање и унапредување на концептот на аспектите
на истражување во услови кога со овој проблем повеќе се занимаваат практичарите и
политичарите, а помалку истражувачите, му даваат посебен атрибут на трудот. Ова се
надоврзува на исполнетоста на потребните услови и критериуми за негова одбрана,
така што со задоволство му препорачуваме на Наставно-научниот совет на Факултетот
за безбедност да го прифати Извештајот за докторската дисертација на кандидатот м-р
Гоце Анакиевски под наслов: „Методски аспекти на истражување на експлозии и
експлозивни материи во Република Македонија во период од 2006 до 2011 година“ и да
формира Комисија за јавна одбрана.

Скопје, 18.09.2017 година
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Факултет за безбедност - Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола
Ред. проф. д-р Росе Смилески, с.р.
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Воена академија „Генарал Михаило Апостолски“ Скопје
-придружна членка-
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РЕЦЕНЗИЈА
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА „ ДРЖАВЕН ПРОТОКОЛ –
ПОТРЕБА ОД РЕФОРМА НА ПРОТОКОЛАРНАТА СЛУЖБА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“ ОД М-Р ИЛЕ МАСАЛКОВСКИ, ПРИЈАВЕНА НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ
ВО БИТОЛА
Врз основа на член 63 од Законот за виското образование, а во врска со член 51
од Правилникот за единствените основи за организирање на последипломски и
докторски студии и стекнување со докторат на науки на Унирвезитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, Наставно- научниот совет на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола, на седницата одржана на 19.09.2017 година,
формираше комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатот м-р Иле
Масалковски под наслов „Државен протокол – потреба од реформа на протоколарната
служба во Република Македонија“, во состав: проф. д-р Борче Давитковски (ментор),
проф. д-р Татјана Петрушевска, проф. д-р Зоран Илиевски, проф. д-р Моника
Марковска и доц.д-р Божидар Миленковски.
Комисијата во наведениот состав со внимание ја разгледа пријавата за изработка
на докторскиот труд и предложената библиографија на кандидатот и на Наставнонаучниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола
му го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ
Преглед на докторската дисертација
Докторската дисертација под наслов „Државен протокол – потреба од реформа на
протоколарната служба во Република Македонија“, претставува една сеопфатна
студија за
дипломатскиот и церемонијал протокол, со посебен осврт на
протоколарните правила и организацијата на протоколарната служба во Република
Македонија, која има за цел да укаже на потребата од донесување на одлука за
формирање на посебна институција Државен протокол, согласно предизвиците кои им
ги наметнува новото време. Тезата опфаќа аспекти и теми кои досега се помалку или
воопшто не се истражувани. Како таква, според својата структура претставува едно
систематизирано научно дело кое ги опфаќа сите поважни поединости поврзани со
дипломатскиот и церемонијал протокол.
Кандидатот со самиот наслов на тезата ја одразува содржината на трудот и ги
навестува поединечните делови од кои истиот се состои.
Во воведот на почетокот се дефинира предметот на истражување и се објаснува
која е и колкава е важноста од истражување на оваа тематика, вклучувајќи ги и
причините поради кои се појавила потребата од преиспитување на суштината на
предметот на истражување, во случајот тоа е организацијата на протоколарната служба
и фукнционирањето на дипломатскиот и церемонијал протокол.
Основната цел на дисертацијата е да се покаже колку големо е значењето
дипломатскиот и церемонијален протокол, како во меѓународните односи на државите
така и во функционирањето на државните органи во самата држава. Дополнително,
целта на оваа теза е да даде и аргументиран одговор на сите дилеми и на мноштво
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други прашања кои произлегуваат од дебати за организирање на протоколарната
служба во Република Македонија во посебна институција Државен протокол.
Многу важен елемент од трудот е и фактот што не се исклучени ниту оние
аспекти кои ја доведуваат во прашање хипотезата, напротив, тие се разгледани од сите
можни аспекти.
Трудот се состои од осум поглавја и дополнителен дел со прилози.
Во првото поглавје е објаснет методолошкиот пристап на истражувањето, кој во
поголем дел се заснова врз дескриптивниот и компаративниот метод, на методите на
дедукција и индукција, како и на методот анкетен прашалник.
Второто поглавје практично го опфаќа историскиот преглед на дипломатијата и
дипломатскиот протокол, од антиката до денес, земајќи го во предвид нивниот
евулутивен развиток. Кодификацијата на дипломатскиот закон која е област од
меѓународното право со која се уредуваат постојаните и повремените дипломатски
мисии, а во посебен дел од поглавјето е разработена Виенската конвенција за
дипломатски односи од 18 април 1961 година, што всушност е и теоретската рамка на
која се базира целокупното функционирање на дипломатскиот и церемонијалниот
протокол.
Третото поглавје од дисертацијата ги обработува современата дипломатија и
правилата на дипломатскиот протокол, во ова поглавје детално се објаснуваат главни
обележја на дипломатијата и меѓународните односи, дипломатските преговори, а во
посебна точка од ова поглавје се обработените дипломатските претставништва и
дипломатските претставници на државите, како теоретски така и низ примери од
праксата. Најзначаен дел е делот во кој теоретски ги обработува суштината и
правилата на дипломатскиот протокол, каде се обработени дипломатскиот кор,
дипломатските мисии, актите на учтивост, формите на обраќање и титулите, а во
последниот дел се обработуваат како теоретски така и преку примери церемонијалите,
приемите, пресеансот, начинот на облекување, урвезалните правила кои произлегуваат
и од Виенската конвенција за дипломатски односи и се прифатени во меѓународните
односи меѓу државите.
Следното четврто поглавје исто така содржи компаративна анализа. Во првиот
дел се обработуваат привилегиите и имунитетите на дипломатските и конзуларните
претставници на државите, кои во основа се базираат на правото на
екстериторијалност, личната недопирливост на дипломатските претставници или
агенти, слободата на комуникациите, судскиот имунитет во делот на кривично –
правната заштита, граѓанската и управната постапка, како и привилегиите кои
произлегуваат од Виенската конвенција за дипломтски односи во делот на социјалните
ослободувања, ослободувањата од данок и царини. Во вториот и третиот дел од ова
поглавје го обработува делот на дипломатската коресподенција како преку правилата
така и преку примери, како и церемонијалниот дел на дипломатскиот протокол при
вршењето на должноста дипломатски претставник од пристигнувањето до
заминувањето на шефовите на дипломатските мисии, организацијата на нивните
официјални средби, приеми, но, исто така се посветува посебно внимание на делот на
прекршувањето на правилата на протоколот.
Во посебно поглавје кандидатот го анализира дипломатскиот протокол во
меѓународните организации, со посебен осврт на Организацијата на обединетите нации
ООН, најголема светска меѓународна организација на државите. На почетокот
накратко хронолошки го обработува развојот на меѓународните организации во текот
на дваесетиот век, како и прашањето на привилегиите и имунитетите во меѓународните
организации. Посебно внимание кандидатот во ова посветува на програмските правила
и протоколарната практика во Организацијата на обединетите нации ООН, каде на
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еден систематски и хронолошки начин ги претставува протоколарните правила на кои
се темели функционирањето на внатрешниот протокол на ООН.
Посебно значајно шестото поглавје од дисертацијата, во него кандидатот ги
обработува протоколарните правила и функционирањето на протоколот во Република
Македонија, но и дава посебен осврт на совреметат дипломатија во Република
Македонија. Посебно внимание посветува на делот на церемонијалниот протокол во
Република Македонија во делот на пречекување и испраќање на шефови на држави во
Република Македонија, делот на комеморации и функционирањето на Баталјонот за
почести при АРМ. Особено внимание посветува на организацијата на Директоратот за
дипломатскиот протокол во министерството за надворешни работи, како и на Законот
за државните симболи и Законот за одликувања, пришто на систематски начин ги
обработува државните одликувања(ордени,медели и повелби), на крајот завршува со
дипломатската коресподенција во Република Македонија.
Седмото поглавје го посветува на емпириското истражување, Во овој дел од
трудот ги претставува на графички и табеларен начин податоците добиени од
емпириското истражување, изготвено за потребите на оваа докторска дисертација.
Анкетирањето по пат на анкетен прашалник го спровел анонимно, на десет
индивидуални лица, кои работат во делот на протоколот во протоколарните служби во
Република Македонија од редот на државните и јавните службеници. При што доаѓа до
резултати кои ја потврдуваат тезата за потребата од реформа на протоколарната
служба во Република Македонија.
Во заклучокот како завршен дел од дисертацијата кандидатот ги потврдува
своите појдовни претпоставки и ги дава препораките како треба да се реформира
протоколарната служба во Државен протокол на Република Македонија, со
конкретните предизвици кои беа елаборирани во трудот. Кандидатот исто така нуди и
решенија како тој да опстане и да се преточи во правило за Државен протокол на
Република Македонија.
Оцена на докторската дисертација
Докторската дисертација под наслов „Државен протокол – потреба од реформа на
протоколарната служба во Република Македонија“, обработува мошне интересна и
значајна тема. И покрај тоа што за дипломатијата, меѓународните односи па и за
дипломатскиот протокол постои значаен фонд на литература, во тезата се содржани
аспекти кои досега не се многу проучувани и пошироко елаборирани, а се опфатени и
перспективите за предметот на обработка на оваа дисертација, што ѝ дава поголем
научен придонес.
Трудот е напишан на јасен и концизен начин и е подржан со соодветни
референци. Во дисертацијата значителна улога има и анализата на протоколот во
практиката, особено во делот кој е со посебен осврт на Република Македонија.
Дисертацијата претставува самостоен научен труд со кој кандидатот дава
придонес за натамошното развивање на проблематиките поврзани со оваа област.
Трудот, истовремено претставува и мошне солидна основа за натамошни истражувања
во конкретната област што го покажува неговото научно значење и вредност, како и
основа од која моѓе во иднина да се формира посебна државна институција Државен
протокол на Република Македонија.
Врз основа на погоре изнесеното, Комисијата во состав: проф. д-р Борче
Давитковски (ментор), проф. д-р Татјана Петрушевска, проф. д-р Зоран Илиевски,
проф. д-р Моника Марковска и доц.д-р Божидар Миленковски, на Наставно-научниот
совет му предлага да го прифати овој позитивен извештај и да овозможи одбрана на
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докторската дисертација со наслов „Државен протокол – потреба од реформа на
протоколарната служба во Република Македонија“ од кандидатот м-р Иле
Масалковски.
Скопје,

19.10. 2017 година

КОМИСИЈА
Проф. д-р Борче Давитковски
Проф. д-р Татјана Петрушевска
Проф. д-р Зоран Илиевски
Проф. д-р Моника Марковска
Доц. д-р Божидар Миленковски
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ИЗВЕШТАЈ
од Комисијата за оценка на докторската дисертација
од кандидатот м-р Јове Јанкуловски, под наслов: „Cloud Computing и
системи за менаџмент на содржини, со посебен осврт на состојбите во
Република Македонија“
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски
технологии при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, со одлука бр. 02453/17 од 30.08.2017 година, формира комисија за оценка на докторската дисертација
од кандидатот м-р Јове Јанкуловски, под наслов: „Cloud Computing и системи за
менаџмент на содржини, со посебен осврт на состојбите во Република Македонија“, во
состав:
1. Ред. проф. д-р Пеце Митревски, Факултет за информатички и комуникациски
технологии – Битола, ментор
2. Вонр. проф. д-р Благој Ристевски, Факултет за информатички и комуникациски
технологии – Битола, член
3. Вонр. проф. д-р Рамона Маркоска, Факултет за информатички и комуникациски
технологии – Битола, член
4. Доц. д-р Наташа Блажеска-Табаковска, Факултет за информатички и
комуникациски технологии – Битола, член
5. Доц. д-р Андријана Боцевска, Факултет за информатички и комуникациски
технологии – Битола, член
По прегледот и проучувањето на докторската дисертација, комисијата има чест,
до Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски
технологии – Битола, да го поднесе следниот:

ИЗВЕШТАЈ
АКТУЕЛНОСТ НА ТЕМАТА
Транзиционите промени во кои се наоѓа општеството и динамиката на тие
промени наметнуваат многу предизвици пред граѓанинот. Интензивните турбуленции
кои со себе ги носи транзицијата влегуваат во сите „пори“ на општеството.
Нестабилната и лесно кршлива економија, брзите промени на условите и приликите на
работното место, секојдневно се рефлектираат и на живеењето и на работењето. Брзиот
развој на техниката и технологиите, дополнително ги интензивира и продлабочува
турбуленциите со тоа што го зголемува предизвиците пред секој од нас.
Глобализацијата и трендовите на интернационално ниво се наметнуваат како
неминовност и од своја страна внесуваат се покомплексни барања и очекувања од
економијата и општеството.
Брзиот и незапирлив развој на Интернет и информатичките и комуникациските
технологии (ИКТ) на просечниот граѓанин во голема мера му овозможуваат нивно
масовно и/или постојано користење за релативно прифатлива цена. Истовремено,
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Интернет нуди скоро неограничено количество на ресурси кои овозможуваат секој
граѓанин да може да ги задоволи своите потреби од обработка на се што му е потребно
(софтвер); пристап до, сместување на податоци и нивна заштита; мрежно поврзување;
хардвер; различни други услуги кои граѓанинот може да ги користи со неговиот
компјутер и мобилен телефон.
Од друга страна, индивидуалните можности на секој граѓанин за поседување
компјутер, мобилен телефон и-или други мобилни уреди по прифатлива цена не го
дозволуваат тоа. „Гладот“ за системи со кои ќе може да се направи се што
технологијата овозможува, расте со развојот на технологија. Затоа, секој од нас
набавува системи кои најчесто имаат инсталиран хардвер и софтвер кои всушност ги
надминуваат секојдневните потреби на просечниот граѓанин, односно, тој не може тие
системи да ги искористи до максимум. Или, средствата потрошени за набавка на
системите не се доволно оправдани според степенот на искористеност на системите од
корисниците.
Во овој контекст, важно е постоењето на тн. „облаци“ кои всушност се
технологии до кои може да се пристапи со посредство на Интернет и обезбедуваат
пристап до податоци, обработка и сместување на податоци, софтвер и други услуги
иако физички корисникот не ги поседува. При тоа, крајниот корисник нема потреба да
ја познава физичката локација и конфигурацијата на системот кој ги врши услугите. И
работите да се уште поинтересни, за да може да се користат овие неисцрпни ресурси,
доволно е да се има само Интернет пребарувач и да се има пристап до Интеренет.
Пристапувањето до и користењето на облакот може да се прави од било кој мобилен
уред од понова генерација, не само од компјутер од различен тип. При тоа, скоро секој
граѓанин на светот или скоро секој граѓанин на Република Македонија има мобилен
уред кој може да пристапи до облак. Понатаму, системите за менаџирање содржина,
теоретски и практично, нудат можности корисниците на системите да менаџираат
различни содржини (дигитални и аналогни). Овде треба да се има во вид дека
корисниците и не мора да се технички лица, односно, не мора да имаат техничко
образование. И покрај тоа, системите за менаџирање содржина овозможуваат
обработка и публикување различни видови документи од различни корисници, работа
со заедници на конституенти и бази на податоци, изработка на веб страни, онлајн
соработка, итн.
Од аспект на инсталирана ИКТ-Интернет инфрастуктура, може да се смета дека
Македонија е една од земјите каде таква инфрастуктура постои. Постоечката
инфрастуктура е дистрибруирана во институциите на системот, домаќинствата,
претпријатијата, услужниот сектор со висок процент на покриеност (географска и
институционална) со релативно брз Интернет. Односно, начелно може да смета дека во
Македонија постои инфраструктура која овозможува користење на пресметување во
облак.
Логично и нормално е да се очекува дека во ваков контекст системот на
вредности е променет и цело време се менува со сите промени и влијанија кои се
наметнуваат од тековите во современото општеството. Во овие услови и образованието
не може и не смее да се разгледува изолирано од сите овие промени, турбуленции,
тенденции и трендови бидејќи сето тоа неповратно влијае на сите актери во воспитнообразовниот процес и сите заинтересирани страни за него, од едноставна причина што
пред сите нив се наметнуваат нови барања, очекувања и потреби од различни аспекти.
Во време на информатичко општество, образованието ја зголемува и зајакнува својата
улога и важност од едноставна причина што науките и информациите стануваат се
позначајни и добиваат водечка улога во современото општество.
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Брзиот развој и незадржливиот пробив на ИКТ, влијанието на глобалните
трендови, нестабилниот и флуктуирачки образовен пазар, промени во образовната
политика неповратно влијаат врз образованието. Сите актери во воспитнообразованиот процес и заинтересирани страни за него се под влијание на овие
трендови и тенденции. Во училиштата постои неизвесност колкав број ученици ќе се
запишат што предизвикува загриженост за нивната сигурност и статус кај сите
вработени во образованието. Затоа, сите фактори и актери во образованието ќе
мораат да се ангажираат за да ја исполнат бараната и очекуваната образовна
иновација од нив и со тоа да се обезбеди подигање на квалитетот на образовниот
процес.

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА
Ова истражување има за цел да истражи дали и во колкав обем се користат
можностите кои ги нудат веќе постоечките облаци, системите за менаџирање содржина
и мобилните технологии, во образовниот систем во Република Македонија. Значи,
предметот на истражување на оваа докторска дисертација е улогата на
пресметувањето во облак врз примената на системи за менаџирање соджина и
мобилни технологии во образовниот систем во Македонија.
Придобивките и резултатите од истражувањето ќе придонесат кон подигнување
на свеста за можностите од применувањето на овие концепти и надополнување на
постоечките научните сознанија во Македонија, споредени со примерите на добра
практика и научените лекции. Односно, анализирајќи ја ситуацијата во Македонија,
потенцијално, ќе може да се идентификуваат точки на подобрување или области на
интервенција за подобрување на состојбата во државата посебно што ИКТ и Интернет
инфраструктура во Македонија постои.
Целта на ова истражување е да провери дали и како применувањето на
пресметување во облак влијае врз применувањето на системите за менаџирање
содржина во образовниот систем во Македонија, односно, дали и како го олеснува
користењето на мобилни уреди за пристап до ресурсите на облакот. Како резултат на
овој труд, ќе биде претставена студија на случај на придобивки од користење на
пресметување во облак врз користење на мобилни технологи и системи за менаџирање
содржина во образовниот систем во Македонија.
Со добивањето на резултатите од оваа студија на случај ќе се овозможи
поврзување на теоријата и практиката, така што согледувањата кои ќе се добијат со
истражувањето ќе можат да се применуваат во Македонија. Потенцијално,
истражувањето ќе му помогне на Министерството за информатичко општество и јавна
администрација и на Министерството за образование и наука, како и на други
министерства, да добијат претстава и можни насоки како да се извлече дополнителна
корист од инсталираната ИКТ и Интернет инфраструктура во Македонија. Резултатите
од ова истражување ќе придонесат и ќе ги надополнат постоечките научните сознанија
во оваа сфера.

СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА
ДИСЕРТАЦИЈА
Докторската дисертација со наслов: „Cloud Computing и системи за менаџмент
на содржини, со посебен осврт на состојбите во Република Македонија“ е напишана на
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185 страница, со стандардна графичка обработка на текстот. Обработената содржина
во текстот е поткрепена со 11 графикони и 38 табели.
Докторската дисертација е организирана во вкупно осум глави, и тоа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вовед
Глобализацијата и ИКТ, ефекти, предизвици, искуства
Пресметување во облак (Cloud Computing)
Системи за менаџирање содржинa (Content Management Systems)
Досегашни искуства во проблематиката
Методологија на истражувањето
Анализа на добиените резултати
Заклучок

Глава 1 претставува вовед во проблематиката на истражувањето. Во оваа глава се
елаборирани мотивите за отпочнување на едно вакво истражување, предметот и целта
на истражувањето, методологијата на истражување, како и очекуваните придобивки од
него.
Глава 2 е посветена на бројни прашања кои што се предмет на дебата. Некои од нив
можат да бидат: Кои се придобивките од глобализацијата? Колку глобализацијата
влијае на животот на поединците и животот во земјите? Дали можеме да ја избегнеме
глобализацијата? Ако можеме да ја избегнеме, како може тоа да се направи? Како да ги
зачуваме вредностите, добрата, јазикот, азбуката, туризмот, и други специфични
поединости и издвојувања на државата од претопување во “колективниот систем на
вредности и поединости” во процесот на глобализација? Колку глобализацијата влијае
на образованието? И многу, многу други прашања кои што можат да бидат поставени
во врска со ефектите од глобализацијата. Секојдневно, се соочуваме со новините од се
поинтензивното користење на ИКТ која е навлезена во секоја пора во современото
електронско-информатичко општество. Едноставно, за да можеме да сме во тек со
динамиката на работата и живеењето во ова општество, секој од нас треба да се стекне
со низа од неопходни вештини кои ќе ни помогнат успешно да функционираме:
критичко размислување, прибирање и анализирање на големи количества податоци и
информации, синтетизирање на валидни и релевантни заклучоци, примена на различни
научени концепти со глобална перспектива. Сега, повеќе од секогаш, учењето,
поучувањето, личното, стручното и професионалното усовршување, работата, бараат
од нас способност да се справуваме со различностите, добро да се согласуваме и
соработуваме со другите и секако да имаме позитивни резултати од работата, односно,
продуктивност во работата. Тргнувајќи од етимологијата на зборот „етика“ која е
директно поврзана со оригиналното значење на грчкиот збор ethos, што значи
„обичај“, исто како латинскиот корен mores со „морал“, компјутерска етика може да се
дефинира како анализа на природата и социјално влијание на компјутерската
технологија и соодветно формулирање и оправданост на политиката за етичко
користење на ваквата технологија Moor (1985) . Како што вели авторот, „Зборот
компјутерска технологија е искористен во широк контекст и ја вклучува целата друга
технологија која што е поврзана или асоцирана со компјутерската технологија, што во
нашиот случај значи дека станува збор за ИКТ“.Комуникацијата со посредство на ИКТ
бара дополнителни правила бидејќи ги надминува рамките на веќе познати правила во
комуникацијата. Во текот на оваа комуникација недостасува личниот контакт, говорот
на телото, гестикулацијата, мимиките, интонацијата на гласот на кои отпаѓаат 2/3 од
комуникацијата лице во лице. Затоа, треба да се внимава и сето ова да се надополни со
дополнителни објаснувања, знаци, придржување кон договорени правила на
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однесување или кон некои интернационално прифатени стандарди на однесување,
покажување на интерес и внимание кон останатите учесници во таа комуникација.
Сите ние, сме затрупани со информации од секаков тип, во секое време од денот и
ноќта. Ако во поранешните години беше тешко да се дојде до информација, сега е
тешко да се избегне напливот од податоци, информации, документи, повици, пораки, емаилови, документи, покани и секаков друг вид на обиди за воспоставување на
комуникација со секој од нас. Во моментот кога треба нешто да подготвиме или
креираме на Интернет имаме на располагање неограничен волумен на податоци,
информации, документи, продукти кои ни се брзо и лесно достапни. Леснотијата со
која може да најдеме се што ни треба и може да се пренесеме во нашете дело –
креација, едноставниот и безболен copy - paste, може да нé понесе и да заборавиме
дека се што најдовме не е наше и дека има начини како тоа што го најдовме може да се
користи и употреби без да се злоупотреби или да се прикаже како сопствено. Значи.
откако ќе ги пронајдеме „вистинските“ податоци, информации и продукти кои ни се
потребни за она што го работиме или креираме, важно е да ја почитуваме
интелектуалната сопственост на авторите, односно, нивните авторски права. Како да се
пронајдат валидните, релевантни и релативно свежи информации е посебна дискусија
која во извесна мера беше елаборирана во поглавјето за Вештини и компeтенции за 21.
век.
Глава 3 ги содржи основите на концептот „пресметување во облак“. Долго време
поимот пресметување во облак не им беше јасен дури и на ИТ професионалците, или
пак не беше прифатен како нов и поинаков концепт на пресметување, бидејќи ИТ
професионалците велеа дека пресметување во облак не е ништо ново, туку дека е само
некаков специфичен вид на оутсорсинг (outsourcing). Во прилог на ова зборува
истражувањето на Version One од Обединетото Кралство преземено Load Storm во
јуни 2009 според кое 41% од сениор ИТ професионалците (ИТ директори – менаџери)
всушност не знаат што е пресметување во облак и 66% од врвните финансиски
професионалци (финансиски директори и менаџери) се збунети од концептот. Затоа е
потребно точно да се определи што претставува и опфаќа концептот на пресметување
во облак. Во подготовката на овој труд се користи дефиницијата на Националниот
институт за стандарди и технологии – НИСТ на Министерство за економија на САД
(NIST - National Institute of Standards and Technology, U.S. Department
of Commerce) за концептот на пресметување во облак заради нејзината сеопфатност
и деталност. Според НИСТ, пресметување во облак (Cloud Computing) е модел кој
овозможува универзален, погоден пристап до мрежа според потреба или до споделиво
множество на ресурси за обработка (на пример: мрежи, сервери, складирање,
апликации и услуги) кои може веднаш да се обезбедат и да бидат на располагање со
минимално ангажирање во менаџирањето или интеракција со провајдерот на услуги.
Овој модел на облак се состои од 5 основни карактеристики, 3 модели на услуги и 4
модели на реализација.
Глава 4 ги презентира основите на системите за менаџмент на содржини. Брзиот развој
на Интернет технологиите ни овозможува неограничен пристап до информации, бројни
можности за комуницирање и вмрежување. Тековно, количеството на информации кое
постои и се повеќе се создава на Интернет е енормно. Затоа, дигиталните производи и
услуги треба да ја одржат атрактивноста помеѓу Интернет корисниците, онлајн
клиентите, крајните корисници на вебовите. Веројатно дека секоја организција има веб
страна, а можда и своја мрежа, кои се текот на времето се користат и се развиваат,
меѓутоа можда да не се идеални. Повеќето од содржините стареат или станува неточни,
се потешко може да се лоцираат потребните информации, ажурирањето на вебот е се
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покомлицирано, изгледот на вебот е застарен. Дури, понекогаш може да се случи да се
изгубат линкови до страни или цели страни. Тоа значи дека и покрај сите ажурирања,
потребата за ажурирања сепак не е задоволена. Ако вебот содржи информации за
клиенти тогаш тие информации мора да се навремени и точни бидејќи, во спротивно
клиентите може неповолно да реагираат, или дури, да престанат да ги користат
информациите или услугите. И колку сето ова изгледа непријатно и несакано, сепак
тоа е потполно нормална ситуација ако за одржување на страната се користат
мануелни алатки. За среќа, постојат системи наречени системи за менаџирање
содржина (СМС) кои ги решаваат проблемите од овој тип од причина што тие се
создадени, помеѓу другото и за оваа намена. Овде важно е да се напомене дека СМС
системите имаат и други намени кои ќе бидат споменати низ ова поглавје.
Претходниот пример беше искористен заради блискоста на проблемот со читателската
публика. Овие системи, иако веќе се релативно долго време на пазарот, не им се
познати на значителен број на корисници, или, барем на извесен дел од корисниците не
им се познати нивните можностите. СМС системите ја обезбедуваат вистинската
информација на вистинскиот корисник; организираат и обезбедуваат пристап до сите
типови на дигитални содржини (дигитална сопственост или дигитални ресурси) –
датотеки кои содржат слики, графикони, анимации, звук, видео, текст, или било која
друга содржина. Дополнитено, овие системи содржат информации за датотеки и можат
да содржат линкови до самите датотеки за да овозможат лоцирање и индивидуален
пристап. Ваквите системи можат да ја вклучуваат целата содржината создадена во
организацијата, како и организацискиот систем. На некаков начин може да се смета
дека СМС се заштитено складиште каде може да се складираат или кaде може да се
подигнуваат информации без оглед на контекстот на веб дизјанот. Според ова, јасно е
дека СМС системите имаат потенцијал драматично да го поедностават одржувањето на
вебови и интерни мрежи (интранети).
Глава 5 е посветена на досегашните искуства во проблематиката. Едно едноставно и
истовремено суштествено прашање гласи: Кои се вештините кои на младите луѓе кои
ќе им овозоможат успешно да работат во 21. век и при тоа да успеваат добро да живеат
во информатичко општество? Од овие причини, постојат многу обиди да се определат
потребните вештини, односно, компетенции за 21. век. За потребите на овој труд се
споменати само неколку. Проектот на Cisco-Intel-Microsoft за оценување и
поучување за вештини за 21. век ги класифицира вештините како: начини за
размислување (кретивност и иновативност, критичко размислување, решавање
проблеми, носење одлуки учење како да се учи, метакогниција – знаења за
когнитивните процеси); начини на работење (комуникација, соработка (тимска
работа)); алатки за работа (информациска писменост, ИКТ писменост); живеење во
светот (граѓанство – локално и глобално; живот и кариера; лична и социјална
одговорност, вклучувајќи културна свест и компетентност). Додека, организацијата
Партнерство за учење во 21. век определува рамка за учење во 21. век, во која
потребните вештини ги групира во: вештини за учење и иновација (креативност и
иновативност, критичко мислење и решавање проблеми, комуникација, соработка),
информациски, медијски и технолошки вештини (информациска писменост, медијска
писменост, ИКТ писменост), животни и кариерни вештини (флексибилност и
адаптибилност, инцијатива и самонасочување, социјални и меѓу-културни вештини,
продуктивност и отчетност, водство и одговорност). Дополнително, оваа организација
набројува и некои клучни теми за 21. век кои треба да ги изучуваат сите ученици
(англиски јазик, странски-светски јазици, уметности, математика, економија, природни
науки, географија, историја, итн). За потребите на истражувањето на Организацијата на
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економска соработка и развој – ОЕЦД (Organisation for Economic Cooperation
and Development – OECD), во извесен број на земји, ОЕЦД членки, Аnaniadou и
Claro (2009) , воведуваaт рамка за концептуализирање според која компетенциите се
разгледуваат во 3 димензии: информациска, комуникациска и етика и социјално
влијание.
Глава 6 ја презентира методологијата на истражувањето. Се презентира проблемот кој
се истражува, мотивот за ова истражување, предметот и целта на истражувањето и
популацијата и примерокот врз кој е извршено ова истражување. Имајќи во вид дека
истражувањето го поврзува применувањето на концептот за пресметувањето во облак
и применувањето на системите за управување со содржина и користењето на мобилни
уреди за пристап до ресурсите на облакот, тогаш ова истражување е каузална
дескрипција. Истражувачките постапки кои се користат за потребите на ова
истражување се: анкетирање, квантитативна анализа на податоци и квалитативна
анализа на податоци. Со анкетирањето се целени наставници од јавните училишта во
Република Македонија по случаен избор, односно, никаков критериум не е воведен
при изборот на наставниците кои ќе бидат анкетирани, со цел да се обезбеди најширока
и најрелевантна лепеза на можни одговори. Од своја страна, ова обезбедува да се
добијат податоци и информации кои „осветлуваат“ различни аспекти на целта на
истражувањето. За потребите на ова истражување се користени анектни прашања од
затворен тип и отворен тип. Добиените одговори на прашањата од затворен тип
овозможуваат квантитативна анализа на искуствата, мислењата и статовите на
наставниците во врска со предметот на истражување. За спроведувањето на оваа
анализа се користени стандардните статистички постапки: крос-табулација,
статистичка анализа и хи-квадрат. Дополнително, добиените одговори на прашањата
од отворен тип даваат пошироки, подлабоки и попрецизни размислувања на
наставниците во врска со нивните одговори на затворените прашања. На ваков начин,
се овозможува солидна и издржана квалитативна анализа базирана на факти.
Во Глава 7 е спроведена анализа на добиените резултати од истражувањето. Со помош
на неколку истражувачки постапки и инструменти се обработени собраните
податоците и е направена анализа на добиените резултати. Во рамките на ова
истражување е спроведено анкетирање со кое беа опфатени 178 наставници и ученици
од урбани училишта од 10 градски средини низ Република Македонија. Примерокот е
репрезентативен имајќи предвид дека училиштата се географски дистрибуирани;
опфатени се основни училишта, средни стручни училишта и гимназии од урбаните
средини. Покрај наставниците од сите училишта, како дел од испитаниците беа
вклучени и ограничен број на ученици (средни стручни, училишта и гимназии и
завршна година основно образование), бидејќи и нивните искуства во примена на
технологиите се релевантни и во многу ќе помогнат во разгледувањето на проблемот.
Имајќи предвид дека целната група испитаници може да има различно ниво на ИКТ
писменост, различно искуство и интерес во проблематиката, на почетокот на
прашалникот беше објаснета неговата цел и намена , односно, како и за што ќе се
обработуваат добиените информации. Исто така, на почетокот на прашалникот на
кратко беа објаснети термините пресметување во облак и системи за менаџирање
содржина – СМС. Исто така беа дадени примери за облаци и за СМС системи кои
испитаниците можеби ги користат. Позадината на овој чекор е фактот што некои од
испитаниците можеби не се запознаени со овие два термини (пресметување во облак и
системи за менаџирање содржина), а сепак ги користат можностите што тие ги нудат.
Исто така, интересно е да се спореди дали испитаниците ќе ги посочат само зададените
примери, или ќе дадат нови со што ќе го потврдат фактот дека тие навистина користат
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облаци или СМС системи. Почетните неколку прашања се однесуваат на општи
информации за родот на испитаниците, нивната возраст, град каде живеат-работат
(опционо), видот на училиштето во кое работат или учат, времетраењето на користење
на ИКТ за професионални или приватни цели и слично. Во продолжение на
прашалникот прашањата се од отворен и затворен тип и се однесуваат на предметот,
односно, целта на истражувањето. Имајќи во вид дека е можно некои од испитаниците
да немаат искуства во проблематиката, одговорите на овие прашања не се
задолжителни. Отворените прашања даваа можност испитаниците да ги изнесат своите
размислувања или искуства, доколку ги имаат. Евентуално неодговарање на прашање
дава информација која може да се анализира и споредува.
Во глава 8 се трасирани насоките за натамошна работа и заклучни согледувања во
врска со обработуваната тематика, се резимирани определени резултати и заклучоци од
направените истражувања и се дадени правци за понатамошни истражувања.

ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Проучувајќи ја докторската дисертација од кандидатот м-р Јове Јанкуловски под
наслов: „Cloud Computing и системи за менаџмент на содржини, со посебен осврт на
состојбите во Република Македонија“, комисијата определена за оценка на
дисертацијата заклучува дека истата е успешно завршена. Проблематиката од
теоретски аспект е детално разработена, а сознанијата за тоа дали и како
применувањето на пресметување во облак влијае врз применувањето на системите за
менаџирање содржина во образовниот систем во Македонија, односно, дали и како го
олеснува користењето на мобилни уреди за пристап до ресурсите на облакот, се
собрани со одредени постапки и инструменти, не влијаејќи, при тоа, на самиот процес
на истражување.
Докторската дисертација е научно-истражувачки труд со изворни и оригинални
сознанија, а со својата содржина, обем и постигнатото ниво на квалитет ги задоволува
и исполнува критериумите потребни за една докторска дисертација.
Целта на истражувањето е успешно реализирана преку изготвување на студија
на случај, којашто, како методолошки пристап, се применува во услови и случаи кога
се направени мал број на истражувања или пак кога воопшто не постојат истражувања
во врска со проблематиката. Затоа, студијата на случај се користи за да ја истражи
одбраната проблематика со намера да обезбеди „свежи“ објаснувања кои ќе помогнат
проблемот посеопфатно да се разјасни. Овој методолошки пристап се користи во
различни ситуации тргнувајќи од опис на ситуација или случка, преку опис на личност,
па с до појаснување на феномен. При тоа, се опишуваат интеракциите во системот
базирани на факти од истражувањето. На ваков начин, студијата на случај обезбедува
дополнителни или потполни нови разјаснувања и размислувања во врска со
анализирањето и објаснувањето на проблемот и предметот на истражување: улогата на
пресметувањето во облак врз примената на системи за менаџирање содржина и
мобилни технологии во образовниот систем во Македонија.
Резултатите од досегашните истражувања се конкретно наведени,
систематизирани и анализирани. Преку креативноста и научниот пристап е
овозможено поврзување на целото истражување во еден заокружен труд.
Дисертацијата е напишана на квалитетно научно и стручно ниво, со одлично
познавање на проблемите и нивно вистинско прикажување, а резултатите добиените од
ова истражување се важни, како од научна, така и од практична гледна точка.
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Искуствата на кандидатот здобиени во текот на досегашното научно и стручно
усовршување, како и активното учество на домашни и меѓународни научни собири и
конференции, ја потврдија актуелноста на изведените истражувања.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на претходно изнесените факти и констатации, Комисијата за оценка
на докторската дисертација со наслов: „Cloud Computing и системи за менаџмент на
содржини, со посебен осврт на состојбите во Република Македонија“, од кандидатот мр Јове Јанкуловски,
ЗАКЛУЧУВА
1. Докторската дисертација од кандидатот м-р Јове Јанкуловски претставува
самостоен и оригинален научно-истражувачки труд, кој внесува значителен
придонес во областа на анализираната проблематика;
2. Докторантот вешто владее со методологијата на научно-истражувачката работа,
што се огледува низ примената на различните методи и постапки во
истражувањето, од една страна, но и во формулирањето, презентацијата и
дискусијата по однос на добиените резултати, од друга страна;
3. Изворно добиените резултати се исклучително важни од научно-истражувачки,
теоретски и апликативен аспект, што е потврдено со публикување на
рецензирани трудови во зборници на научни трудови презентирани на
меѓународни академски собири;
4. Кандидатот, во текот на изработката на дисертацијата, реализирал мноштво
комплементарни активности кои недвосмислено ја потенцираат неговата
креативност, сеопфатно познавање на предметот на истражување и владеење со
презентираната проблематика;
5. Според својата организација, содржината, методологијата и техниката на
изработка, како и според презентираните резултати од истражувањето,
докторската дисертација несомнено укажува на фактот дека докторантот
располага со потребните знаења од областа на пресметување во облак, воопшто,
а посебно од теоријата и практичната примена на системи за менаџмент на
содржини;
6. Со изработената докторска дисертација, кандидатот м-р Јове Јанкуловски
комплетно одговорил на поставените цели и задачи зацртани при дефинирањето
на истата;
7. Според законските прописи на Република Македонија, трудот е внесен во
базата на податоци на Министерството за образование и наука
plagijati.mon.gov.mk и врз основа на добиениот извештај, а и врз основа на
нашите сознанија, трудот не претставува плагијат;
8. Согласно со наводите од извештајот, докторантот ги исполнува сите законски
услови за пристапување кон одбрана на докторската дисертација, во постапката
за стекнување на докторат на науки.
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Имајќи го предвид извештајот во целост, Комисијата за оценка на докторската
дисертација од м-р Јове Јанкуловски, со особена чест и задоволство, на Наставнонаучниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола
му
ПРЕДЛАГА
1. Да го прифати извештајот за оценка на докторската дисертација со наслов
„Cloud Computing и системи за менаџмент на содржини, со посебен осврт
на состојбите во Република Македонија“ од кандидатот м-р Јове Јанкуловски;
2. Да се продолжи постапката за стекнување со докторат на науки;
3. Да се формира Комисија за одбрана на докторската дисертација;
4. Да се одреди времето и местото на јавната одбрана на докторската дисертација.

Комисија за оценка на докторската дисертација:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Доц. д-р Андријана Боцевска, член, с.р.
Факултет за информатички и комуникациски технологии
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
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РЕЦЕНЗИЈА
ЗА РАКОПИСОТ “ПРАКТИКУМ ПО АНАЛИТИКА НА ХРАНА” ОД АВТОРИТЕ Д-Р
ГОРИЦА ПАВЛОВСКА И М-Р ВЕЗИРКА ЈАНКУЛОСКА

Врз основа на решението на Деканатската управа на Технолошко-техничкиот
Факултет во Велес, при универзитетот “ Св. Климент Охридски” од 05.07.2017 год. за
избор на рецензенти за учебното помагало “ПРАКТИКУМ ПО АНАЛИТИКА НА
ХРАНА” од авторите вонр. проф. д-р Горица Павловска и асс. м-р Везирка Јанкулоска,
избрани се рецензентите проф. д-р Момчула Јорданоски редовен професор во пензија
на Ветеринарен Факултет – Битола и професор д-р Валентина Павлова, вонреден
професор на Технолошко технички Факултет, Велес. Рецензентската комисија го
поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ
Ракописот “ПРАКТИКУМ ПО АНАЛИТИКА НА ХРАНА” претставува учебно
помагало, наменето за студентите од Технолошко-техничкиот факултет во Велес, при
универзитетот “Св. Климент Охридски”, но и за студентите од сродните факултети на
овој универзитет и на другите универзитети во Република Македонија, во кои се
изучува анализата на храна.
Практикумот е наменет за изведување на лабораториски вежби по предметот
Аналитика на храна и е во согласност со наставната прогрома на овој предмет, кој се
изучува во првиот циклус студии во студиската програма “Нутриционизам” на
Технолошко-техничкиот факултет во Велес. Затоа овој практикум првенствено е
наменет за студентите од оваа студиска програма на Технолошко-техничкиот факултет
во Велес во првиот циклус на студии.

Практиукумот содржи 7 вежби:
1. Определување на вода
2. Определување на пепел
3. Определување на белковини
4. Определување на масти и масла
5. Определување на јаглехидрати
6. Определување на витамини
7. Определување на адитиви

Секоја вежба започнува со краток теоретски дел во кој се дадени информации за
присуството во храна на компонентата која што се анализира и начинот на кој може да
се анализира. Секоја вежба има повеќе експерименти. За секој експеримент е дадена
постапка и пресметка. Во некои вежби експериментите се кратки и тие можат да се
определат во еден термин предвиден за вежби, но некои вежби содржат повеќе долги
експерименти и тие вежби мора да се изведуваат во два или повеќе термина
предвидени за вежби.
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Во првата вежба се дадени постапки за определување на водата во повеќе
намирници. Содржи три експеримента. Првиот експеримент е со сушење на
примерокот во сушара, во вториот повторно се користи сушара, но во овој случај на
примерокот се додава кварцен песок, а третиот експеримент се врши со рефрактометар.
Втората вежба е за определување на пепел. Во три различни експерименти се
опфатени сите видови пепел. Првиот експеримент е за определување на вкупна пепел,
вториот за определување на пепел растворлива и нерастворлива во вода и третиот за
определување на пепел нерастворлива во киселина HCL, односно песок.
Определувањето на белковини е дадено во третата вежба. Вежбата содржи три
експерименти во кои се определуваат белковините, но и разградните продукти на
белковините.
Четвртата вежба е со голем број на експерименти, дури 8. Два експерименти се
за определување на масти и масла со најкористените методи на Soxhlet и Grosffeld.
Останатите шест експерименти се за определување на хемиски константи важни за
маслата и мастите: пероксиден број, киселински број, сапунификационен број,
естерски број, јоден број и определување на сапуни во масло.
Определувањето на јаглехидратите е дадено во петтата вежба. Оваа вежба
содржи 9 експерименти и е поделена на три дела: определување на моносахариди,
определување на дисахариди и определување на полисахариди. Определувањето на
моносахаридите е дадено во три различни експерименти со три методи: метода на
Meissl, метода на Luff-Schoorl и метода на Lane-Eunon. Во сите методи се дадени
постапки за определување на вкупен шеќер и на инвертен шеќер. Определувањето на
дисахаридите и киселините како нивни разградни продукти е дадено во нови три
експеримента (4, 5 и 6). Во последните три експерименти од оваа вежба (7, 8 и 9) е
објаснето определувањето на полисахаридите. Дадени се постапки за определување на
скроб, целулоза и пектини.
Шестата вежба е за определување на витамини. Содржи само еден експеримент
за определување на витаминн Ц по метода на Tilmans.
Определувањето на адитиви е седмата и последна вежба. Два експеримента од
оваа вежба се за определување на натриум хлорид, од кои едниот експеримент е за
негово квалитативно а другиот експеримент за негово квантитативно определување.
Третиот експеримент е за определување на казеин, а четвртиот за определување на
нитрити во месо и производи од месо.

ЗАКЛУЧОК
“ПРАКТИКУМ ПО АНАЛИТИКА НА ХРАНА” е учебно помагало наменето за
студентите од прв циклус на студиската програма “Нутриционизам” на Технолошкотехнички Факултет во Велес. Потребен е за изведување на лабораториски вежби по
предметот Аналитика на храна и е во согласност со наставната програма од овој
предмет.
Содржи 7 вежби, а секоја вежба има по неколку експерименти. На почетокот на
секоја вежба има мал теоретски дел за присуството во храна на компонентата која што
се анализира и начинот на кој може да се анализира. Некои експерименти се кратки,
некои долги, но сите се по признати методи за определување на соодветниот аналит во
разни видови на храна. Секој експеримент има постапка и пресметка. Опфатени се
голем број на параметри кои се пропишани во правилниците за храна.
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Затоа ни претставува чест и задоволство ракописот “ПРАКТИКУМ ПО
АНАЛИТИКА НА ХРАНА” од авторите д-р Горица Павловска и м-р Везирка
Јанкулоска да се објави и биде користен како универзитетско учебно помагало на
Технолошко-техничкиот Факултет во Велес.
Скопје, 04.10.2017
Рецензенти:

Д-р Момчула Јорданоски, ред. проф. во пензија
Ветеринарен Факултет, Битола
Универзитет “Св. Климент Охридски” Битола

Д-р Валентина Павлова, вонр. проф.
Технолошко-технички Факултет, Велес
Универзитет “Св. Климент Охридски” Битола

