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Р Е Ф Е Р А Т
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК
од областите
АНГЛИСТИКА
на Економскиот факултет – Прилеп

Врз основа на конкурсот објавен на 7 октомври 2017 год. во „Нова
Македонија“ и „Лајм“ за избор на наставник од областа англистика, Наставно научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, со одлука бр. 02-1224/28 од
01.11.2017 година, формира Рецензентска комисија за избор на наставник во сите
наставно-научно звања од областа на англистика, во состав:
1.
2.
3.

Проф д-р Ирина Петровска, редовен професор на Факултетот за
туризам и угостителство – Охрид, УКЛО;
Проф д-р Агим Пошка, вонреден професор на Факултетот за јазици,
култури и комуникација, Универзитет на Југоисточна Европа и
Проф д-р Зоран Николовски, вонреден професор на Економскиот
факултет – Прилеп, УКЛО.

Во предвидениот рок по однос на огласот се пријави еден кандидат, д-р
Никола Димески - вработен како виш лектор на Економскиот факултет – Прилеп при
Универзитет „Св. Климент Охридски-Битола”, Р. Македонија.
Врз основа на член 132 став 5 и 6 од Законот за високото образование како и
чл. 9, чл.47, чл.48, чл.49 и чл.50 од Правилникот за критериумите и постапката за
избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и по разгледувањето на
пристигнатите материјали, Рецензентската комисија го поднесува следниов:

И З В Е Ш Т А Ј

На конкурсот објавен на 7 октомври 2017 год. во „Нова Македонија“ и
„Лајм“ за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областа
англистика, во предвидениот рок се пријави кандидатот д-р Никола Димески.
Врз основа на конкурсната пријава, биографските податоци како и научната и
стручната активност на кандидатот Комисијата го констатира следново:
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Биографски податоци
Кандидатот д-р Никола Димески е роден на 09.04.1979 година во Прилеп.
Основно образование завршил во Прилеп, додека средно образование завршил во
ЕМУЦ „Ѓорѓи Наумов“ Битола. По завршувањето на средното образование, во 1997
година, се запишал на Филолошкиот факултет при Југозападниот Универзитет
„Неофит Рилски“ во Благоевград, Р.Бугарија, група Англиска филологија, каде што
дипломира во 2001 година. Во академската 2002/2003 година, се запишал на
последипломскиот студиум Англиска филологија каде и магистрира во октомври
2006 година со одбрана на магистерскиот труд на тема „Difficulties Encountered by
Machine Translation Systems – How Good Machine Translation Is”. Во 2011 година
се запишува на докторски студии на Факултетот за јазици, култури и комуникација
на Универзитетот на Југоисточна Европа и се стекнува со статус докторант. На овој
универзитет на 06.09.2017 година ја одбранил својата докторска дисертацијата на
тема „Effective Business English Teaching at University Level: Developing a StudentCentered Curriculum and Teaching Methods“ и се стекнува со научен степен Доктор
на филолошки науки.
Професионалната кариера ја започнал како професор по англиски јазик во ОУ
„Климент Охридски“ во Прилеп во 2003 година, а во 2004 година бил и професор по
англиски јазик на Работничкиот универзитет во Скопје. Наредната година заминува
во САД каде до 2006 година следи осумнаесет месечна обука за Бизнис
администрација и менаџмент. Во истиот период, во две сезони, работел и како
менаџер на најстариот летен театар во САД, The Cape Playhouse. Паралелно од 2003
до 2008 година работел како менаџер за развој на студентски програми во
компанијата GTCE. Од февруари до декември 2008 година е извршен директор и
главен и одговорен уредник на локалната телевизија Канал Визија во Прилеп.
Во декември 2008 година со одлука на Наставно-научниот совет на
Економскиот факултет – Прилеп е избран за помлад лектор по предметот Англиски
јазик. На истиот факултет, во септември 2011 година е избран за лектор по
предметите Деловен англиски јазик 1 и Деловен англиски јазик 2, а во мај 2015
година од страна на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп е
изберан за виш лектор од областа англистика.
Од мај 2010 година е назначен за Директор на магистерските МБА студии на
Франклин Универзитетот од Охајо, САД, во Република Македонија пришто успешно
се реализираат две групи на магистранти на овие престижни студии. Во периодот
2013-2017 година, ја извршува функцијата Претседател на Совет на Општина
Прилеп.
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Учество во реализација на наставно-образовниот процес при Економскиот
факултет во Прилеп
Кандидатот д-р Никола Димески е вклучен во наставно-образовниот процес
на Економскиот факултет во Прилеп, како помлад лектор во 2008 година при што
изведува вежби на група предмети од областа англистика – Англиски јазик 1,
Англиски јазик 2 и Англиски јазик 3.
Во 2011 година тој е избран во наставно-стручно звање лектор во научната
област англистика, при што изведува настава и вежби на прв циклус студии по
предметите Деловен англиски јазик 1, Деловен англиски јазик 2 и Англиски јазик 3 и
тоа за сите студиски програми. Во 2015 година кандидатот е избран во наставностручно звање виш лектор и успешно ја реализира наставата на следните наставни
дисциплини на Економскиот факултет – Прилеп за сите студиски програми:
•
•
•

деловен англиски јазик 1 – прв циклус на студии
деловен англиски јазик 2 – прв циклус на студии
англиски јазик 3 – прв циклус на студии

За успешноста и високиот квалитет во реализацијата на наставно-образовната
дејност на кандидатот д-р Никола Димески потврда е и позитивната оценка од
самоевалуацијата на наставниот кадар при Економскиот факултет – Прилеп за
академската 2015/2016 година што може да се виде од последниот извештај на
Комисијата за самоевалуација што го има објавено овој факултет.
Од вкупно анкетирани 190 студенти, кандидатот добива високи оценки по
однос на сите прашања од прашалникот за оценување на наставниот кадар. Имено,
на скала од 1-5 (1 е најниска оценка), кандидатот е оценет со висока просечна оцена
од 4.86 дека истиот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата и
со просечна оценка 4.83 дека за време на предавањата е посветен и предизвикува
интерес кај студентите. Кандидатот исто така добива високи оценки од анкетираните
студенти и за користењето на интерактивни методи на настава како и нивно
мотивирање за вклучување во наставниот процес. Анкетираните студенти
потенцирале дека наставникот редовно ја изведува наставата, дека неговата личната
култура и неговиот однос кон студентите се на соодветно ниво но исто така и дека
кандидатот е отворен и достапен за консултации и соработка(просечна оценка 4.86).
Комисијата за самоевалуација од вкупните резултати од спроведеното
оценување на академскиот кадарот на Економскиот факултет – Прилеп утврдила
дека кандидатот д-р Никола Димески е позитивно оценет од страна на анкетираните
студенти и тоа со просечна оценка 4.72, што е уште една потврда за квалитетот на
наставникот во изведување на наставно-образовната дејност на овој факултет.
Подетално резултатите за кандидатот д-р Никола Димески, од анкетата
спроведена за академска 2015/2016 година на наставниот кадар при Економскиот
факултет – Прилеп, се прикажани во табелата што следи:
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СТУДЕНТСКА АНКЕТА
ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ
НА АКАДЕМСКИ КАДАР ЗА АКАДЕМСКА 2015/2016 ГОДИНА
I. Квалитет на настава
1. Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација
на наставата.
2. Наставникот за време на предавањата е посветен и
предизвикува интерес кај студентите.
3. Наставникот користи интерактивни методи на настава и ги
мотивира студентите за вклучување во наставниот процес.
4. Наставникот стимулира дополнителна активност на студентите.
5. Дополнителните активности се во функција на зголемување и
продлабочување на знаењата од предметот
6. Предметната програма ги прошири и продлабочи вашите знаења
7. Фондот на часови за предавање и вежби е соодветен на обемот и
тежината на предметната програма
II. Редовност
8. Наставникот редовно ја изведува наставата
9. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка.
III. Однос кон студентите
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво
IV. Оценување
11. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на
студентите.
12. Содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат
објективно да се оцени нивото на совладаност на материјалот.
13. Предметната програма е современа, овозможува стекнување со
квалитетни и применливи знаења и вештини
V. Литература
14. За предметот постои соодветна основна и дополнителна
литература.
15. Испитните прашања се во рамките на предметната програма и
предвидената основна литература
16. Обемот, содржината и тежината на предметната програма
кореспондира со профилот на студиската програма
Вкупна просечна оценка
Се оценува на скала од 1 – 5 (1 најниска оценка)

Просечна
оценка
4.86
4.83
4.66
4.46
4.57
4.68
4.73
4.86
4.86
4.83

4.74
4.73
4.68

4.43
4.86
4.71
4.72
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Партиципација во меѓународни проекти, научни конференции, семинари, обуки
и реализирани студиски престои на странски универзитети
Кандидатот д-р Никола Димески, досега учествувал на поголем број
семинари, обуки и меѓународни проекти и конференции меѓу кои:
• IV International Conference, Language for Specific Purposes and Professional
Identity, September 2017, Belgrade;
•

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Prilep,
Macedonia, 2016;

•

Regionalna naučnostručna i biznis Konferencija liderstvo i menadžment: država,
preduzeće, preduzetnik Beograd, Serbia, 2015;

•

III Научно-стручен собир со меѓународно учество „Образованието во 21 век“,
Македонско научно друштво – Битола, декември 2011;

•

Outbound Coordinators Exchange Program 2011, Franklin University, Охајо,
САД, 01.05-12.05.2011;

•

Меѓународна научна конференција, Економијата во пострецесискиот период,
Економски факултет – Прилеп, Македонија, октомври 2010;

•

International MBA Summit, Wroclaw School of Banking (WSB), Вроцлав,
Полска, 14.06-18.06.2010;

•

TEMPUS PROJECT JEP 41077-2006, Vienna University of Economics and
Business, Виена, Австрија, 01.07-15.07.2009;

•

Be leader - be different, предавање, Bridgewater State College, Бриџвотер,
Масачусетс, САД 06.10.2006;

•

Oratory and debates, семинар, Бостон, Масачусетс, САД 11-13 март 2006,

•

Квалитетот на високото образование – искуства, европски спецификации и
нови предизвици, семинар, 12-13.12.2002, Благоевград, Бугарија
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Список на научни и стручни трудови
1. Effective Business English Teaching at University Level in Macedonia – Needs
Analysis, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series,
Prilep, Macedonia, 2016;
2. How Exchange Rate Affects Managing of the Company? Regionalna naučnostručna
i biznis Konferencija liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik
Beograd, Serbia, 2015;
3. Преводот и стандардизацијата на економската терминологија и
квалитетот на високото образование од областа на економијата и
бизнисот, III Научно-стручен собир со меѓународно учество „Образованието
во 21 век“, Македонско научно друштво – Битола, декември 2011;
4. Post-recession outlook of the literary market in Macedonia – new trends and
recovery strategies, Меѓународна научна конференција, Економијата во
пострецесискиот период, Економски факултет – Прилеп, Македонија,
октомври 2010;

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на приложената документација од кандидатот и изнесените
податоци за стручната, научната и наставната активност на д-р Никола Димески,
може да се констатира дека тој ги поседува потребните услови, карактеристики и
потенцијали за успешно реализирање на наставно-образовни и научно-истражувачки
активности давајќи свој придонес во филолошката научна сфера од областа
англистика.
Од 2008 година тој активно е вклучен во наставно-образовниот процес на
Економскиот факултет-Прилеп на почетокот како помлад лектор, а потоа како
лектор и виш лектор на предмети од областа на англистиката. Тој максимално
совесно, одговорно, професионално и квалитетно ги извршува своите работни задачи
и обврски, а притоа остварува коректен однос како со колегите, така и со студентите.
Кандидатот, д-р Никола Димески, постојано се стреми за подобрување и
осовременување на наставата, применувајќи соодветен методолошки пристап во
презентирањето на наставните содржини како и употреба на интерактивни методи на
настава мотивирајќи ги студентите за вклучување во наставниот процес. Токму со
ваквиот темелен пристап, систематичност, концизност и разбирлив стил, тој на
прифатлив и лесен начин знае да им го пренесе своето знаење и искуство на
студентите. Тоа се докажува и со исклучително позитивните резултати од
спроведената самоевалуација од страна на Универзитетот на сите испитувани
индикатори вклучени во анкетното истражување за самоевалуација. Имено, според
Извештајот за самоевалуација на академскиот кадар на Економскиот факултет –
Прилеп, кандидатот е исклучително високо оценет за квалитетот на изведување на
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наставата и интересот кој го предизвикува кај студентите. Просечната оценка од
страна на анкетираните студенти изнесува 4.72 што е одлична оценка, односно
кандидатот е позитивно оценет од страна на анкетираните студенти.
Научноистражувачката работа на кандидатот е верифицирана преку
објавување на научни и стручни трудови релевантни за областа на кандидатот што ја
потврдува неговата ориентација за системски пристап кон непосредната и
пошироката област и проблематиката којашто се однесува на областите за коишто
тој конкурира. Особено е значајно да се напомене дека неговата докторска
дисертација, како и неговата останата истражувачка дејност, се директно поврзани
со преметите кои ги предава и за коишто конкурира, односно за Деловен англиски
јазик, Англиски јазик во струка, Англиски јазик за економисти итн.
Врз основа на изнесените и аргументирани констатации во Извештајот, а
имајќи ја предвид претходно презентираната содржина, Рецензентската комисија
констатира дека кандидатот ги исполнува сите предвидени услови согласно Законот
за високото образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во
наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и му предлага на Наставнонаучниот совет на Економскиот факултет – Прилеп да го избере д-р Никола
Димески за наставник во наставно-научно звање – доцент за научната област –
англисика.

Прилеп

Рецензентска комисија:

15.11.2017 год.
1. проф д-р Ирина Петровска, редовен
професор на Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид

2. проф д-р Агим Пошка, вонреден
професор на Факултетот за јазици, култури
и
комуникација,
Универзитет
на
Југоисточна Европа

3. проф д-р Зоран Николовски, вонреден
професор на Економски факултет –
Прилеп
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До
Советот за докторски студии
Економски факултет - Прилеп

ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторска дисертација
Наставно научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп, на седницата
одржана на 29.06.2017 год, со одлука бр. 02-632/17, формира Комисија за оценка на
докторската дисертација на кандидатот Кујтим Зулфијај, со наслов: „Влијанието
на пристапот до финансии и институционалните бариери врз перформансите
на МСП во Косово – утврдување на разликата меѓу формалниот и
неформалниот сектор“.
Комисијата се состои од следните членови:
1. Проф. д-р Димитар Николоски, Економски факултет-Прилеп, Универзитет
„Св. Климент Охридски“-Битола
2. Проф. д-р Фатмир Мемај, Економски факултет, Универзитет во Тирана
3. Проф. д-р Оливера Костоска, Економски факултет-Прилеп, Универзитет
„Св. Климент Охридски“-Битола
4. Проф. д-р Драгица Оџаклиеска, Економски факултет-Прилеп, Универзитет
„Св. Климент Охридски“-Битола
5. Проф. д-р Мери Бошкоска, Економски факултет-Прилеп, Универзитет „Св.
Климент Охридски“-Битола

Врз основа на чл. 194 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола и чл.56 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за
запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот
факултет во Прилеп го поднесува следниов:
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ИЗВЕШТАЈ
1. Биографски податоци
Кандидатот Кујтим Зулфијај е роден на 15.05.1976 год. во Копернице, Каменица
(Косово).
Работно искуство
• од 09/2011
Наставник по предметите „Бизнис окружување“, „Бизнис етика“ и
„Претприемништво“
Универзитет Дарданиа, Економски факултет
• од 10/2008
Ликвидациски и финансиски службеник
Агенција за приватизација на Косово
• 10/2005 – 07/07/2008
Службеник за трансакции на приватизација
Косовска агенција на доверители
• 04/2005 – 08/2005
Проектен менаџер за електронски плаќања – Енергетска корпорација на Косово
Оддел за понуда – КЕК
• 2000 – 2005
Благајнички и клиент советник и банкарски службеник на шалтер
Прокредит банка – оддел за човекови ресурси
Образование
• од 03/2012
Докторски студии, Регионална заедничка докторска програма по
Претприемништво и менаџмент на мали и средни претпријатија за земјите на
Западен Балкан (DOCSMES)
Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола, Економски факултет-Прилеп
• 09/2007 – 09/2009
Магистер – Менаџмент за недвижнини и окружување
Кралски институт за технологија – Стокхолм, Шведска
• 1995 – 2000
Дипломиран економист од областа „Менаџмент и информатика“
Универзитет во Приштина, Економски факултет
Обуки
• 22/10/2013 – 26/10/2013
Обука на тема „Економска и монетарна интеграција на Европска Унија“
Заеднички Виенски Институт (OeNB), Австрија
• 24/09/2012 – 28/09/2012
Обука на тема „Јавно приватно партнерство“
Виенски институт за меѓународни економски студии (WIIW), Австрија
• 23/05/2011 – 10/06/2011
Обука на тема „Одржлив економски развој во Јужен Балкан“
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Универзитет во Лаквила, Италија
• 15/11/2009 – 19/11/2009
Обука на тема „Политика на странски директни инвестиции“
Виенски институт за меѓународни економски студии (WIIW), Австрија
• 07/2006 – 08/2006
Обука на тема „Лидерство, маркетинг и финансии“
Бледска школа за менаџмент, Блед, Словенија
Компјутерски вештини и компетенции
• Канцелариско работење: Microsoft Access, Word, Excels, Power Point, Outlook
• Статистички софтвер: SPSS, Eviews, Stata
Јазични познавања
• Англиски, флуентно разбирање, зборување и пишување
• Германски, добро разбирање, зборување и пишување
• Српски, добро разбирање, зборување и пишување
• Италјански, добро разбирање, зборување и пишување
Публикации
• Zylfijaj, K., Nikoloski, D. (2016) The impact of access to finance in performance of
formal and informal SMEs: evidence from Kosovo. International Balkan and Near
Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS), pp. 816-829.
• Mahmutaj, L.R., Jusufi, G., Zylfijaj, K. and Grubi, K.A. (2015) The role of quality
management practices in improving the efficiency and effectiveness of financial
services; Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(2 S5), pp.218-225.
• Zylfijaj, K., Rexhepi, L. and Grubi, K.A. (2014) Authoritarian leadership vs.
participative leadership in organizations. In Beyond the horizon of tempus projects:
theory and practice of project management, pp. 447-454. Società Editrice “Il Ponte
Vecchio”, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Sci.
• Zylfijaj, K. (2014) The impact of Business environment in SMEs performance. Horizons
/Horizonti, 12, p. 259. International Doctoral Student Conference Contemporary
Research Issues in Economics, Management, and Business, Priljep, Macedonia.

2. Анализа и коментари за докторската дисертација
Докторската дисертација „Влијанието на пристапот до финансии и
институционалните бариери врз перформансите на МСП во Косово – утврдување на
разликата меѓу формалниот и неформалниот сектор“ од кандидатот Кујтим Зулфијај
се состои од 7 поглавја, напишана на 224 страни.
Првото поглавје е вовед и ја дава позадината на инстражувањето. Во овој
контекст, кандидатот најнапред ги анализира главните макроекономски трендови во
Косово и значењето на секторот на МСП. Освен тоа, кандидатот експлицитно ги
формулира проблемот и целите на истражувањето како и формулирање на клучните
истражувачки прашања.
Во второто поглавје кандидатот го елаборира пристапот до финансии како
детерминанта на растот на малите и средни претпријатија. Во овојконтекст, вредно е
да се истакне дека вкупната макроекономска правна, регулаторна и финансиска
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рамка се претпоставува дека е критична детерминанта на пристапот до финансии на
компниите. Како резултат на информациски асиметрии, поверојтно е малите и
средни претпријатија да плаќаат по повисока каматна стапка и обврзани со повисоки
колатерални гаранции на заемите. Освен тоа, неформалните компании имаат
значителни празнини во информирањето, кредибилноста и вештини потребни за
пристап до екстерни финансии, а исто така, тие пријавуваат повисоки препреки во
споредба со формалните компании. Згора на тоа, кандидатот обезбедува сеопфатна
анализа на финансиските институции во Косово, вклучувајќи го банкарскиот сектор
и институциите за микрофинансирање.
Во фокусот на анализа во третото поглавје се институционалните бариери со
кои се соочуваат малите и средни претпријатија. Генерално, институционалните
фактори претставуваат главна одлика на бизнис окружувањето и се состојат од
правен систем, судски и законски агенции за принуда, како и нивото на криминал и
обемот на корупција во земјата. Институционалните фактори влијаат врз растот на
бизнисите а особено на претприемничките активности. За жал, како резултат на
слабата институционална рамка, многу претпријатија делумно или целосно
преминуваат во неформален сектор преку непочитување на наеопходните закони и
регулативи. Ова води кон нелојална конкуренција, бидејќи оние што ги почитуваат
законите и регулативите се соочуваат со повисоки трошоци за водење бизнис.
Четвртото поглавје од тезите е фокусирано на поврзаноста меѓу формалноста
и неформалноста. Во овој контекст, кандидатот обезбедува дефиниција на
неформалниот сектор, како и критички опфат на различните теоретски концепти за
неформалност. Најопштото гледиште претпоставува дека неформалните компании
би се формализирале но тие се попречени од владините даноци и регулатива,
недостатокот на сигурни сопственички права, како и пристапот до финансии. Според
ова гледиште, неформалните компании се сосема слични со формалните но тие се
ограничени од страна на политиките. Доколку институционалните бариери би се
редуцирале, неформалните компании би се формализирале и би добиле бенефити од
формалното работење, а преку тоа би придонесле за експанзија на економскиот раст.
Истражувачкиот дизајн и анализата на податоци се спроведени во петтото
поглавје. Емпириското истражување е засновано на два извора на податоци за
перцепциите на формалните и неформалните бизниси во однос на бизнис
окружувањето во Косово. Првата анкета е спроведена од страна на Риинвест
Институот врз примерок од формални бизниси, додека втората анкета е спроведена
во рамките на ова истражување врз примерок од неформални бизниси. За таа цел,
кандидатот применува сличен прашалник но, дополнет со прашања коишто се
специфични само за неформалните бизниси за да оцени дали тие ги сметаат
пристапот до финансии и институционалните бариери како пречка за премин во
формален сектор. Резултатите од анкетата се користат со цел да се утврдат
сличности и разлики во влијанието на бизнис окружувањето врз формалните и
неформалните бизниси. Крајната цел, при тоа, е да се истражи влијанието на
пристапот до финансии и институционалните бариери врз потенцијалната
формализација на неформалните бизниси.
Шестото поглавје го содржи економетриското моделирање. Во овој контекст,
ефектите на екстерните фактори врз работењето на компаниите се оценети со
користење на модели со бинарни зависни променливи како што е логит моделот или
алтернативно подреден пробит модел. По спроведување на процесот на
спецификација, кандидатот ги оценува моделите и ги интерпретира добиените
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резултати. Освен тоа, спроведените дијагностички тестови анализа на робустност
помагаат во оправдување на применетите економетриски модели.
На крајот, заклучоците и препораките за политиките се презентирани во
седмото поглавје. Имено, по сумирање на резултатите од истражувањето, кандидатот
ги опфаќа соодветните импликации за политиките. Во овој контекст, препораките
одделно се формулирани во однос на пристапот до финансии и институционалните
реформи. На крајот, кандидатот ги издвојува ограничувањата во истражувањето и
скицира план за натамошно истражување.
2.1 Цели и истражувачки прашања
И покрај тоа што внатрешните карактеристики на компаниите претставуваат
значајни фактори, тие треба да се справуваат со бизнис окружувањето со цел да ги
реализираат своите операции. Ова истражување настојува да истражи на кој начин
пристапот до финансии и институционалните бариери влијаат врз функционирањето
на формалните и неформалните бизниси. Во овој контекст, кандидатот настојува од
перспектива на претпријатие да го анализира влијанието на пристапот до финансии и
институциите врз активностите на формалните и нрформалните бизниси поодделно.
Идејата е да се спореди функционирањето на формалните и неформалните бизниси
преку адресирање на прашањето како тие се справуваат со надворешното
окружување.
Освен тоа, целта на ова истражување е да се разбере на кој начин пристапот
до финансии и институционалните бариери привлекуваат потенцијална
формализација на малите бизниси. Во овој контекст, анализата придонесува да се
разбере важноста од формализација на компаниите за подобрување на квалитетот и
продуктивноста, коректен третман на вработените и придонесот за економскиот
раст. Преку запознавање со формалниот и неформалниот сектор, ќе можат да се
носат правилни заклучоци за влијанието на надворешното окружување врз
неформалните компании што се однесува на трошковните предности во однос на
формалните компании. Од руга страна, неформалните компании преку
избегнувањето даноци можат да ги изгубат можностите што ги даваат институциите
и пристапот до финансии за нивните аспирации за опстанок и раст, што претставува
предмет на кост-бенефит анализа. Освен тоа, многу активности во неформалната
економија во земјите во транзиција можат да се формализираат дококолку
претприемачите забележат пораст на трошоците и опаѓање на бенефитите од
неформалноста. Во овој контекст, кандидатот овозможува разбирање за начинот на
кој работат неформалните компании и како можат да се редуцираат
институционалните бариери со цел да бидат посоодветни на нивните потреби.
Накратко, истражувањето се однесува на следниве истражувачки прашања:
 Која е разликата меѓу формалните и неформалните бизниси во
перцепирањето на бизнис окружувањето?


На кој начин пристапот до финансии и институционалните бариери влијаат
врз формалните и неформалните компании?



Како и во колкава мера пристапот до финансии и институционалните бариери
потенцијално ќе привлечат формализација на компаниите?



Кои се препораките за политиките во однос на формализацијата?
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2.2 Истражувачки дизајн и методологија
Со цел да се определи дали пристапот до финансии и институционалните
бариери имаат влијание врз функционирањето на формалните и неформалните МСП,
истражувањето ги зема предвид двата сектора. Оценката е заснована врз анкети што
се спроведени врз репрезентативни примероци од формални и неформални бизниси.
Анкетата врз примерок од 1,000 формални МСП беше спроведена од стран ана
Риинвест Институтот во сите региони на Косово и вклучувајќи компании од
различни сектори. Примерокот од МСП беше стратификуван според базата на МСП
земена од даночната администрација на Косово. Втората анкета со големина од 250
неформални бизниси беше спроведена со користење на ист прашалник модифициран
за спецификите на неформалниот сектор. Анкетите беа спроведени на сличен начин
во однос на географската и секторската распределба во сите региони на Косово и
вклучувајќи ги главните сектори на економска активност како што се: услуги,
трговија, производство и градежнисштво. Со оглед на тоа што податоците се
оскудни и не постојат бази на податоци на јавните институции што содржат
евиденција на неформалните бизниси, примерокот беше селектиран преку примена
на неверојатносна техника на „снежна топка“ во комбинација со погоден примерок
како еден од главните типови на неверојатносни методи за примероци. Овие техники
беа корисни за пристапување до неформалните бизниси и прибирање на потребните
податоци преку нивно директно контактирање.
Примарната цел на студијата е да се изврши анализа на влијанието на
пристапот до финансии и институционалните бариери во функционирањето на
формалните и неформалните МСП во Косово. За таа цел резултатите од анкетата се
користат за откривање на сличностите и разликите во влијанието на пристапот до
финансии и институционалните бариери кај формалните и неформалните бизниси.
Освен тоа, фокусот на студијата е да се истражи влијанието на пристапот до
финансии и институционални бариери врз потенцијалната формализација на
неформалните бизниси. Почетната анализа вклучува пресметка на вообичаени
сумарни статистики и статистичко заклучување засновано врз споредба на две
популации.
Ова емпириско истражување додава вредност на теоријата во оваа област
преку објаснување на ефектот на пристапот до финансии и институционални
бариери во функционирањето на формалните и неформалните компании, како и
потенцијална формализација на неформалните компании. Од претходната теоретска
основа беше утврдено дека бројни фактори од финансиските и институционални
бариери влијаат врз функционирањето на компаниите. Ефектите на екстерните
фактори врз функционирањето на компаниите се оценети со користење на
економетриски модели со бинарни зависни променливи, како што се логит и
подреден пробит модел. Во овој контекст, индикаторите за перформансите на
компаниите се употребени како зависни променливи. Имено, како зависна
променлива се смета растот на компанијата во смисла на продажба и вработеност,
којашто добива вредност еден доколку случајно избраната компанија имала раст, а
нула во спротивен случај.
Натаму, кандидатот спроведува повеќе дијагностички тестови и робустна
анализа. Со цел да се оцени конзистентноста на моделите беше тестирано како некои
од оценетите регресиони коефициенти се однесуваат кога спецификацијата на
регресијата се менува, вообичаено со отстранување или додавање на предиктори во
моделот. За таа цел, канадидатот вклучи различни спецификации на моделите за
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објаснување на зависните променливи за податоците што се однесуваат на
формалните и неформалните компании. Резултатите од оценувањето на различните
спецификации на логит и подреден пробит модели покажуваат дека спецификациите
на моделите се робустни.
2.3 Значење и наоди во дисертацијата
И покрај растечкиот интерес на истражувачите да го проучуваат влијанието
на пристапот до финансии и институционалното окружување врз секторот на малите
и средни претпријатија, постои недостаток на истражување во ова подрачје во
земјите во развоја, а особено во Косово. Без оглед на тоа што обемот на истражување
е ограничен, утврдено е дека пристапот до финансии и институциите се меѓу
најчестите ограничувања во функционирањето и растот на малите и средни
претпријатија. Згора на тоа, и покрај тоа што земјите во развој се соочуваат со
висока стапка на неформална економија, постои недостаток на истражување во
однос на функционирањето на неформалните бизниси. Пповеќе студии ја признаа
улогата на неформалниот сектор во вработувањето, особено во земјите во развој.
Сепак, малку достапни студии нудат ветувачки начин за потенцијална
формализација на неформалните компании. Префрлањето на неформалните
компании во формалниот сектор моѓе да донесе значителни предности, како за нив
преку подобар пристап до кредити и владини услуги, така и за вкупната економија
преку повисоки даночни приходи и подобра регулација. Ова истражување е значајно
бидејќи ја истакнува улогата на институционалните можности за создавање
конкурентно бизнис окружување и елиминирање на неформалноста која сéуште е во
голем обем.
Секторот на МСП нуди можности за вработување на активните баратели на
работа и да гозголеми нивниот животен стандард на соодветен начин. Како резултат
на потенцијалот на овој сектор за иновации, продуктивност и придонес за раст на
БДП, повеќе од очигледно е мотивот да се анализираат факторите што го помагаат
неговиот раст. Согласно со тоа, се предлагаат соодветни реформи на политиките за
развој на малите и средни претпријатија, да се разберат бариерите со кои тие можат
да се соочат и како можат да успеат во своите аспирации за раст. Во однос на тоа,
студијата додава вредност преку нови емпириски наоди за влијанието на пристапот
до финансии и институционалните бариери врз растот на малите и средни
претпријатија. Натаму, истражувањето нуди сеопфатна анализа на влијанието на
овие фактори врз потенцијалната формализација на неформалните компании. На
крај, тоа може да послужи за идните студии со проширување на анализата на овие
екстерни фактори преку вклучување на други компоненти на бизнис окружувањето
што го детерминираат растот на малите и средни претпријатија.
Според очекувањата, индикаторите за пристапот до финансии се значајни за
функционирањето на формалните компании изразено преку продажбата. Сепак,
истите индикатори не се значајни во однос на вработувањето во формалните
компании. Тоа може да укаже дека вработувањето е специфично во однос на
дејноста, ценејќи дека некои видови компании, особено во земјоделството можат да
ја зголемат продажбата во одредени периоди со ист број вработени. Според тоа,
резултатите само парцијално ја потврдуваат хипотезата дека ограничениот пристап
до финансии негативно се одразува врз функционирањето на компаниите. Слично,
високата цена на финансирањето е значајна за продажбата на формалните компании,
додека пак не е значајна за вработувањето. Според тоа, и во овој случај резултатите
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парцијално ја потврдуваат хипотезата дека високата цена на финансирањето
негативно се одразува врз фунционирањето на малите и средни претпријатија.
Во однос на институционалните бариери некои индикатори се значајни за
фунционирањето на формалните компании. Од една страна резултатите покажуваат
дека некои индикатори се значајни за растот во смисла на продажба на формалните
компании, како што се регистрирањето на бизнисот и процедурата за добивање
дозволи што позитивно влијаат врз продажбата, додека неповолниот закон за труд и
останатите бизнис регулативи негативно се одразуваат врз продажбата. Од друга
страна, некои индикатори се значајни за растот во смисла на вработување во
формалните компании како што се: регистрирањето бизнис, процедурата за
добивање дозволи и повреда на договорот од страна на бизнисите и потрошувачите
коишто позитивно се одразуваат врз растот на вработувањето, додека корупцијата
има негативен ефект. Според тоа, резултатите само парцијално ја потврдуваат
хипотезата дека институционалните ограничувања негативно влијаат врз
перформансите на малите и средни претпријатија.
Ограничениот пристап до финансии не е значаен за растот на продажбата и
вработеноста на неформалните компании. Имено, резултатите не ја потврдуваат
хипотезата дека ограничениот пристап до финансии негативно се одразува врз
функционирањето на неформалните бизниси. Слично, високата цена на
финансирањето не е значајна за растот на продажбата и вработеноста на
неформалните компании. Имено, резултатите не ја потврдуваат хипотезата дека
високата цена на финансии негативно се одразува врз функционирањето на
неформалните бизниси.
Во однос на влијанието на институционалните бариери врз продажбата на
неформалните компании некои индикатори се значајни како што се: неефикасна
даночна администрација и нефункционален судски систем што позитивно се
одразуваат на продажбата, додека корупцијата има негативно влијание. Од друга
страна, независните променливи што се однесуваат на институционалните бариери
немаат значаен ефект врз растот на вработеноста во неформалните компании.
Имено, резултатите покажуваат само парцијална потврда на хипотезата дека
институционалните ограничувања негативно се одразуваат врз перформансите на
неформалните компании.
Натаму, ограничениот пристап до финансии е значаен за потенцијална
формализација на неформалните компании, со оглед на тоа што резултатите ја
потврдуваат хипотезата дека ограничениот пристап до финансии негативно се
одразува врз потенцијалната формализација на неформалните компании. Освен тоа,
резултатите ја потврдуваат хипотезата дека високата цена на финансирање
негативно се одразува врз формализацијата. Во однос на институционалните
бариери, оценетиот модел покажа дека корупцијата е значаен фактор за
потенцијалната формализација. Според тоа, резултатите само парцијално ја
потврдуваат хипотезата дека институционалните бариери негативно се одразуваат
врз потенцијалната формализација на неформалните компании.
2.4 Препораки за политиките
Како резултат на анализите кандидатот дава краток преглед на повеќе
препораки за политиките во насока на подобрување на пристапот до финансии и
превземање соодветни институционални реформи.
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Заради големото значење на малите и средни претпријатија за вработувањето,
особено во случајот на Косово каде стапката на невработеност претставува главен
проблем во економијата, креаторите на политиките би требало да се фокусираат на
натамошни реформи во бизнис окружувањето. Во овој контекст, со цел да се
охрабри потенциална формализација на бизнисите соодветните институции би
требало да го олеснат пристапот до финансии и да спроведат политики за развивање
на финансискиот сектор што ќе им овозможат на финансиските институции да
понудат пристап до финансии со поволни услови. Натаму, треба да се итражуваат
алтернативни и иновативни начини за олеснување на пристапот до финансии со
поволни услови што е силно потенцирано од страна на малите и средни
претпријатија. Институционалната рамка треба да овозможи ефикасно
функционирање на владеењето на правото во решавањето на спорови и намалување
на ризиците кај финансиските институции со цел да им понудат на овие компании
заеми со поволни услови. Натамошен напредок е потребен да се дефинира и
примени ефикасен систем за право на сопственост со цел да се олеснат
колатералните барања како основа за обезбедување заеми и циркулација на
финансискиот капитал.
Освен тоа, со цел да се зајакне растот и конкурентноста на малите и средни
претпријатија, потребни се рформи на политиките за бизнис окружувањето.
Општите политики имаат пошироки макроекономски ефекти и согласно тоа, можат
да влијаат врз функционирањето на компаниите, како што се развој на финансиски
пазари, даночни политики, правни аспекти, и институционални структури.
Специфичните реформи на политиките ги помагаат компаниите со соодветни форми
за пристап до финансии, обезбедување информации, вмрежување, консултантски
услуги, поттик за иновации, економска инфраструктура како што се инкубатори и
слободни трговски зони. Владината стратегија за МСП се однесува на стратегиските
цели во насока на унапредување на реформите кои би воделе кон динамичен сектор
на МСП што ќе креира нови работни места и ќе придонесува за еконоомскиот раст.
Сепак, најважен е начинот на кој овие развојни стратегии се менаџираат и
имплементираат. При тоа, потребно е да се минимизира нивото на бирократија во
самите програми. Администрацијата треба да биде ефикасна, а квалификуван кадар
треба да се вработи за да овозможи имплементација на развојните стратегии на МСП
во соодветна форма. Без соодветен административен капацитет, тешко е да се
постигнат очекуваните резултати. Освен тоа, неопходно е активно учество на
претставниците на асоцијациите на МСП водизајнирање и промоција на програми
чија цел е да се ндминат пречките во бизнис окружувањето.
3. Заклучок и предлог
Имајќи ги предвид горните сознанија добиени со анализа на докторската
дисертација, поднесена од кандидатот м-р Кујтим Зулфијај со наслов:
„Влијанието на пристапот до финансии и институционалните бариери врз
перформансите на МСП во Косово – утврдување на разликата меѓу
формалниот и неформалниот сектор“ Комисијата за оценка на докторската
дисертација ги донесе следниве заклучоци:
Поднесената докторска дисертација за оценка е научно оправдана и прецизно
структурирана и елаборирана. Истражувачкиот проблем и прашања, како и целите
се соодветно определени и засновани врз релевантен преглед на литература. Целите
на истражувањето се претворени во хипотези кои се истражени и анализирани со
примена на релевантна научна методологија. Истражуваниот примерок е прецизно
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дефиниран во согласност со барањата и принципите на научната методологија.
Натаму, оваа дисертација има значаен научен придонес во истражуваната област,
заради релевантноста на темата и академскиот предизвик што произлегува од
неистражениот карактер на проблемот.
Предложената тема на докторската дисертација, „Влијанието на пристапот до
финансии и институционалните бариери врз перформансите на МСП во Косово
– утврдување на разликата меѓу формалниот и неформалниот сектор“ опфаќа
аспекти и прашања што имаат голема релевантност за
подобрување на
функционирањето на малите и средни претпријатија во Косово. Имено, креаторите
на политики може да ги користат резултатите од истражувањето како значаен инпут
во креирање регулативи и воведување мерки за подобрување на пристапот до
финансии и редуцирање на институционалните бариери за малите и средни
претпријатија во Косово. Освен тоа, спроведеното истражување додава вредност кон
постоечката литература преку нудење емпириски сознанија за разликите меѓу
формалниот и неформалниот сектор во Косово.
Имајќи ги во предвид претходно споменатите констатации и заклучоци,
Комисијата едногласно констатира дека дисертацијата ги исполнува условите за да биде
подложена на јавна одбрана, и му предлага на Наставно-научниот совет на Економскиот
факултет во Прилеп да ја донесе следнава
ОДЛУКА
• да се прифати поднесената докторска дисертација од кандидатот м-р Кујтим
Зулфијај насловена „Влијанието на пристапот до финансии и
институционалните бариери врз перформансите на МСП во Косово –
утврдување на разликата меѓу формалниот и неформалниот сектор“ со
англиски назив “The impact of access to finance and institutional barriers on
SMEs performance in Kosovo – assessing the difference between the formal and
informal sector”
• да се определи датум за јавна одбрана на дисертацијата.
Комисија за оценка на докторската дисертација:
1. Проф. д-р Димитар Николоски, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола
2. Проф. д-р Фатмир Мемај, Универзитет во Тирана, Албанија
3. Проф. д-р Оливера Костоска, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола
4. Проф. д-р Драгица Оџаклиеска, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола
5. Проф. д-р Мери Бошкоска, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола
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Subject: Report on Assessment of the doctoral dissertation
The Scientific Council of the Faculty of Economics - Prilep at the meeting held on
29.06.2017, decision No. 02-632/17, has formed a Committee for assessment of the
doctoral dissertation of the candidate MSc Kujtim Zylfijaj, entitled as: “The impact of
access to finance and institutional barriers on SMEs performance in Kosovo –
assessing the difference between the formal and informal sector”.
The Committee consists of following members:

1. Prof. dr. Dimitar Nikoloski, Faculty of Economics, University “St.
Kliment Ohridski” – Bitola
2. Prof. dr. Fatmir Memaj, Faculty of Economics, University of Tirana
3. Prof. dr. Olivera Kostoska, Faculty of Economics, University “St.
Kliment Ohridski” – Bitola
4. Prof. dr. Dragica Odzaklieska, Faculty of Economics, University “St.
Kliment Ohridski” – Bitola
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Ohridski” – Bitola
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at the third cycle studies at the University St. Kliment Ohridski”-Bitola, the Committee
submits to the Scientific Council of the Faculty of Economics- Prilep the following:
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REPORT
1. Candidate biography
The candidate MSc Kujtim Zylfijaj is born on 15.05.1976 in Kopernice, Kamenica
(Kosovo).
Work experience
• 09/2011 – onward
Lecturer of the courses “Business Environment”, “Business Ethics” and
“Enterpreunership”
Dardania University, Faculty of Economics
• 10/2008 – onward
Liquidation and Finance Officer
Privatisation Agency of Kosovo – Liquidation Department
• 10/2005 – 07/07/2008
Privatisation Transaction Officer
Kosovo Trust Agency
• 04/2005 – 08/2005
Project manager (electronic payments) – Kosovo Electricity Corporation
Supply Division – KEK
• 2000 – 2005
Cashier and client adviser and Retail Banking Officer
Procredit Bank – Human resources
Education
• 03/2012 – onward
PhD studies, Regional Joint Doctoral Programme in Entrepreneurship and SME
Management for Western Balkan Countries (DOCSMES)
University “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of Economics-Prilep
• 09/2007 – 09/2009
Master of science- Built Environment -Property Management
Royal Institute of Technology-Stockholm, Sweden
• 1995 – 2000
Bachelor of Science degree in “Management and Informatics”
University of Prishtina, Faculty of Economics
Training
• 22/10/2013 – 26/10/2013
Training course “Economic and Monetary Integration in European Union”
Joint Vienna Institute – OeNB, Austria
• 24/09/2012 – 28/09/2012
Training course “Public Private Partnership”
Vienna Institute for international economic studies (WIIW), Austria
• 23/05/2011 – 10/06/2011
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Training course “Sustainable economic development in the Southern Balkans”
University of L’Aquila, Italy
• 15/11/2009 – 19/11/2009
Training course “Foreign Direct Investment Policy”
Vienna Institute for international economic studies (WIIW), Austria
• 07/2006 – 08/2006
Training course “Leadership, Marketing, Finance”
Bled School of Management, Bled, Slovenia
Computer skills and competences
• Microsoft Office: Access, Word, Excels, Power Point, Outlook
• Statistical software: SPSS, Eviews, Stata
Language proficiency
•
•
•
•

English, fluent understanding, speaking and writing
German, good understanding, speaking and writing
Serbian, good understanding, speaking and writing
Italian, basic understanding, speaking and writing

Publications
• Zylfijaj, K., Nikoloski, D. (2016) The impact of access to finance in performance of
formal and informal SMEs: evidence from Kosovo. International Balkan and Near
Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS), pp. 816-829.
• Mahmutaj, L.R., Jusufi, G., Zylfijaj, K. and Grubi, K.A. (2015) The role of quality
management practices in improving the efficiency and effectiveness of financial
services; Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(2 S5), pp.218-225.
• Zylfijaj, K., Rexhepi, L. and Grubi, K.A. (2014) Authoritarian leadership vs.
participative leadership in organizations. In Beyond the horizon of tempus projects:
theory and practice of project management, pp. 447-454. Società Editrice “Il Ponte
Vecchio”, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Sci.
• Zylfijaj, K. (2014) The impact of Business environment in SMEs performance.
Horizons / Horizonti, 12, p. 259. International Doctoral Student Conference
Contemporary Research Issues in Economics, Management, and Business, Priljep,
Macedonia.
2. Analysis and comments on the doctoral dissertation
The doctoral disertation “The impact of access to finance and institutional barriers
on SMEs performance in Kosovo – assessing the difference between the formal and
informal” of the candidate MSc Kujtim Zylfijaj consists of 7 chapters, written on 224
pages.
The first chapter is introductory and provides the background for research. In this
context, the candidate first analyses the main macroeconomic trends in Kosovo and the
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importance of SME sector. In addition, the candidate explicitly formulates the problem and
objectives of research, along with the formulation of the key research questions.
In the second chapter the candidate elaborates the access to finance as a
determinant of SME growth. In this context, it is worth emphasising that the overall
macroeconomic legal, regulatory and financial framework is assumed to be a critical
determinant of firms’ access to finance. Due to the information asymmetries, SMEs are
more likely to be charged relatively high interest rates and asked for higher collateral and
loan guarantees. Moreover, informal firms have significant gaps in information, credibility
and skills needed to access external finance and they report higher obstacles than formal
firms. In addition, the candidate provides a comprehensive analysis of the financial
institutions in Kosovo including the banking sector and microfinance institutions.
In the focus of analysis in the third chapter are institutional barriers faced by
SMEs. In general, the institutional factors are the main features of the business
environment, which comprises of legal system, judiciary and law enforcement agencies, as
well as the level of crime and the extent of the corruption within a country. The
institutional factors affect the growth of businesses, especially the entrepreneurial
activities. Unfortunately, due to the poor institutional framework, many enterprises move
to partially or fully informal sector by not obeying the necessary laws and regulations. This
leads to unfair competition, because those that obey the laws and regulations encounter
high costs of doing business.
The fourth chapter of the thesis is focused on the relationship between formality
and informality. In this context, the candidate provides a definition of the informal sector
as well as a critical assessment of various theoretical concepts on informality. The most
general view assumes that informal firms would become formal but are held back by
government taxes and regulation, the lack of secure property rights, as well as access to
finance. According to this view the informal firms are fundamentally similar with formal
ones but are kept down by policy. If institutional barriers would scale down informal firms
would get formalization, borrow and get benefits of being formal, and by doing so would
contribute to expand economic growth.
The research design and data analysis is performed in the fifth chapter. The
empirical research is based on two data sets about the perceptions of formal and informal
businesses with regard to the business environment in Kosovo. First survey on a sample of
formal businesses has been carried out by Riinvest Institute, while the second survey on a
sample of informal businesses has been carried out within the framework of this research.
For this purpose, the candidate applies a similar questionnaire, but supplemented with
questions specific only for informal businesses to estimate whether they consider access to
finance and institutional barriers as an obstacle to move into the formal sector. The results
from the surveys are used to find similarities and distinction about the impact of business
environment in formal and informal businesses. Finally, the focus of the study is to explore
the impact of access to finance and institutional barriers to potential formalization of
informal businesses.
The sixth chapter contains the econometric modelling. In this context, the effects
of external factors on the firms’ performance are estimated by using binary response
models, such as the logit model or alternatively the ordered probit model. After the process
of specification, the candidate estimates the models and provides interpretation of obtaind
results. In addition, the performed diagnostics tests and robustness analysis help to justify
the applied econometric models.
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Finally, the conclusions and policy recommendations are presented in the seventh
chapter. After providing the summary of the research, the candidate assesses the most
appropriate policy implications. In this context, the recommendations are separately
formulated with respect to access to finance and institutional reforms. At the end, the
candidate disantengles the limitations of research and sketches a plan for further research.
2.1 Objectives and research questions
Even thoug the internal characteristics of firms are important factors, firms have to
cope with business environment in order to perform their operations. This research seeks to
examine how access to finance and institutional barriers impact the functioning of formal
and informal businesses. In this context, the candidate attempts from an enterprise
perspective to analyze the impact of access to finance and institutions on activities of
formal and informal businesses separately. The idea is to compare the functioning of
formal and informal businesses by addressing the question how do they cope with external
environment.
In addition, the aim of this research is to understand how access to finance and
institutional barriers attract potential formalization of small businesses. In this context, the
analysis contributes to understanding the importance of formalization of firms on
improving quality and productivity, correct treatment of employees and contribution to
economic growth. By drawing knowledge with regard to both formal and informal sector it
can be drawn right conclusions on the impact of external environment to the informal firms
that stands on cost advantage comparing to formal ones. On the other hand, informal firms
by avoiding taxes may lose the opportunities that institutions and access to finance would
provide for their survival and growth aspiration which is an issue of cost-benefit analysis.
Besides this, many activities in the informal economy in transition countries can be
formalized if the entrepreneurs see the cost of informality rising and its benefits are falling.
In this context, the candidate provides understanding how informal firms work and to
determine how institutional barriers can be reduced and become appropriate for their
needs. In sum, the research addresses the following research questions:


What is the difference between the formal and informal businesses in perception of
the business environment?



How access to finance and institutional barriers impact formal and informal firms?



How and to what extent access to finance and institutional barriers will potentially
attract the formalization of firms?



What are the policy recommendations with respect to formalization?

2.2 Research design and methodology
In order to determine whether the access to finance and institutional barriers have
an impact on performance of formal and informal SMEs, the research considers an
assessment in both sectors. The assessment is based on the surveys carried out on
representative sample of formal and informal businesses. The survey on a sample of 1,000
formal SMEs was carried out by Riinvest Institute in all regions of Kosovo and including
firm activities in different sectors. The sample of SMEs was stratified by the database of
SMEs taken by Tax Administration of Kosovo (TAK). The second survey with sample size
of 250 informal businesses was carried by using the same questionnaire modified to
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informal sector specifics. The surveys were carried out in the similar way with regard to
geographic and sector distribution in all regions of Kosovo and including main sectors of
economic activity of SMEs such as: service, trade, production and construction. As data
are scarce and there is no database of any public agency that contains evidences of the
informal businesses, the sample was selected by applying the non-probability snowballing
techniques in combination with convenience sampling as one of the main types of nonprobability of sampling methods. These techniques were useful to access informal
businesses and gather necessary data by contacting them face to face.
The primary aim of the study is to provide analysis of the impact of access to
finance and institutional barriers in performance of formal and informal SMEs in Kosovo.
For this purpose the results from a survey are used to find similarities and distinction about
the impact of access to finance and institutional barriers in formal and informal businesses.
In addition, the focus of the study is to explore the impact of access to finance and
institutional barriers to potential formalization of informal businesses. The initial analysis
includes calculating the common summary statistics and drawing statistical inference based
on comparison of two populations.
This empirical research adds value to the theory in this area by explaining the effect
of access to finance and institutional barriers in performance of both formal and informal
firms as well as potential formalization of informal firms. From the previous theoretical
basis, a number of factors from financial and institutional barriers were found to affect
performance of the firms. The effect of external factors on the firms’ performance are
estimated by using econometric modeling with binary response variables, such as the logit
model and ordered probit model. In this context, the indicators of performance of firms are
used as dependent variables. Namely, as dependent variable is considered the firms’
growth in terms of sale and employment which takes value one if the randomly chosen
firm has grown and zero in the opposite case.
Furthermore, the candidate performs several diagnostic tests and robustness
analysis. In order to estimate consistence of the models it has been tested how certain
regression coefficient estimates behave when the regression specification is modified in
some way, typically by removing or adding predictors in the model. For this purpose the
candidate employed various specifications of the models explaining the dependent
variables for the dataset of formal and informal firms. The estimation results from various
specifications of logit and ordered probit models show that the model specifications are
robust.
2.3 Significance and findings of the dissertation
Despite the growing interest of researchers to study the impact of access to finance
and institutional environment in SME sector, there is a lack of research in this field in
developing countries and particularly in Kosovo. Although the volume of research is
limited, it has been indicated that access to finance and institutions are among the most
frequent constraints to SMEs operations and growth. In addition, despite the developing
countries’ economies struggle with high rate of informality there is the lack of research that
deal particularly with operations of informal businesses. Numerous studies have
recognized the role of informal sector to employment particularly in developing countries.
However, the few available studies offer promising way to potential formalizations of
informal SMEs. Moving informal SMEs into the formal sector can have considerable
advantages for the SME with better access to credit and government services and to the
overall economy with higher tax revenues and better regulation. This study is important
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because it highlights the role of institutional capabilities to create a competitive business
environment and eliminate informality which still remain at the large scale.
SME sector as a whole provides job opportunity for active job seekers to boost their
living standards in a sustainable manner. Due to SME sector’s potential on innovation,
productivity and contribution to GDP growth, it is more than obvious the motive to analyze
the factors that help the growth of this sector. Accordingly, it proposes appropriate policy
reforms to support the development of SMEs, to understand the barriers they may come
through and how they can succeed on their growth aspirations. With respect to this, the
study adds value by finding new empirical evidences on the impact of access to finance
and institutional barriers on SMEs growth. Furthermore, the study provides comprehensive
analisys of the impact of access to finance and institutional barriers on potential
formalization of informal SMEs. Finally, it can serve future studies to extend analysis on
those external factors of SMEs as well as including other components of business
environment that determine the growth of SME sector.
As it has been expected, access to finance indicators are significant in performance
of formal firms measured by sales. However, the same indicators are not significant in
terms of employment within formal firms. This may suggest that employment is industry
specific, estimating that some type of firms especially those in agriculture may increase
sales in given periods with the same number of employees. Hence, the results partially
support the hypothesis that limited access to finance negatively affects performance of
SMEs. Similarly, high cost of finance is significant for the sales of formal firms, even
though it is not significant for employment. Therefore, the results partially support the
hypothesis that high cost of finance negatively affects performance of formal SMEs.
With regard to the institutional barriers some indicators are significant in
performance of formal firms. At one side the results show that some indicators are
significant for the growth in terms of sales of formal firms including business registration
and license permit procedure positively affect sales, and unfavorable labor law and other
business regulation negatively affect sales. At the other side some indicators are significant
for the growth in terms of employment of formal firms such as: business registration and
license permit procedure, and contract violation by businesses and customers which
positively affect growth of employment, while corruption negatively affect employment.
Hence, the results provide partial support for hypothesis that institutional constraints
negatively affect the performance of formal SMEs.
The limited access to finance is not significant for the growth of sales and
employment of informal firms. The results do not support the hypothesis that limited
access to finance negatively affects the performance of informal SMEs. Similarly, high
cost of finance is not significant for the growth of sales and employment of informal firms.
The results do not support the hypothesis that high cost of finance negatively affects the
performance of informal SMEs.
With respect to the impact of institutional barriers on sales of informal SMEs some
indicators are significant including inefficient tax administration (insufficient number of
inspectors) and dysfunctional judiciary system which positively affect sales, while
corruption negatively affect sales of informal firms. On the other hand, the independent
variables related to institutional barriers are not significant regarding their impact on the
growth of employment of informal firms. The results provide partial support for the
hypothesis that institutional constraints negatively affect the performance of informal
SMEs.
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Furthermore, limited access to finance is significant for potential formalization of
informal firms, since the evidence supports the hypothesis that the limited access to finance
negatively affects the potential formalization of informal firms. In addition, the evidence
supports the hypothesis that high cost of finance negatively affects the potential
formalization of informal firms. With respect to institutional barriers the estimated model
has shown that corruption is significant for potential formalization of informal firms.
Therefore, the evidences partially support the hypothesis that institutional barriers
negatively affect the potential formalization of informal firms.
2.4 Policy recommendations
As a result of the analyses the candidate outlines several of policy
recommendations in terms of improving the access to finance and undertaking suitable
institutional reforms.
Due to substantial importance of SMEs in employment, particularly in the case of
Kosovo where unemployment rate represents a major concern in the economy, the policy
makers should focus on further reforms of the business environment. In this context, in
order to encourage potential formalization of SMEs respective institutions should facilitate
access to financing and undertake policies that develop financial sector which allow
financial institutions to offer SMEs access to finance with appropriate terms and
conditions. Alternative and innovative ways should be explored to facilitate access to
finance with favorable conditions which is strongly demanded by SMEs. The institutional
framework should provide effective functioning of the rule of law for the resolution of
contractual disputes and reduction of the risks for financial institutions in order to serve
SMEs the loans with favorable terms and conditions. Further progress is needed to define
and implement an efficient real property right system in order to facilitate collateral
requirements as a basis for the provision of loans and the circulation of financial capital.
In addition, with purpose of enhancing SMEs growth and competitiveness, general
and specific policy reforms of the business environment are needed. The general policies
have wider macroeconomic effects and accordingly could affect SMEs performance, such
as developing financial markets, tax policies, legal aspects, and capable institutional
structures. While the specific policy reforms support SMEs with appropriate forms of
access to finance, provision of information, networking, consulting programs, incentives
for innovation, economic infrastructure such as incubators and commercial free zones.
Government strategy for SMEs has addressed strategic goals and objectives in order to
advance reforms aiming to lead to a dynamic SME sector that will create new jobs and
contribute to economic growth. However, it is most important the manner in which these
development strategies are managed and implemented. There is need to minimize the
levels of bureaucracy embedded in the programs. Administration needs to be efficient, well
qualified staff should be hired to ensure implementation of SMEs development strategies
in appropriate forms. Without proper administrative capacities, it would be difficult to
achieve intended results. Moreover, it is necessary an active participation of the
representatives of the SMEs’ associations in designing and promotion of programs which
aim to overcome business environment obstacles in performance of the firms.
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3. Conclusion and proposal
Taking into account the above considerations based on the analysis of the doctoral
dissertation, submitted by the Ph.D. Candidate MSc Kujtim Zylfijaj entitled as: “The
impact of access to finance and institutional barriers on SMEs performance in
Kosovo – assessing the difference between the formal and informal sector” the
Committee for Assessment of the Doctoral Dissertation has made the following
conclusions:
The doctoral dissertation submitted for assessment is scientifically justified and
precisely structured and elaborated. The research problem, research questions and
objectives are accurately determined and based on relevant literature review. The
objectives are translated into hypotheses that are accordingly investigated and analyzed,
and relevant scientific methodology is applied. The research sample is precisely defined,
in accordance with the requirements of scientific research methodology principles.
Furthermore, this dissertation has significant scientific contribution in the research area,
due to the relevance of the topic and academic challenge derived from the unexploited
character of the research problem.
The proposed topic of doctoral dissertation, “The impact of access to finance and
institutional barriers on SMEs performance in Kosovo – assessing the difference
between the formal and informal sector” comprises aspects and issues that have high
relevance for improving SMEs performance in Kosovo. Namely, policymakers can use the
research results as valuable input in creating regulations and introducing measures for
improving the access to finance and reducing institutional barriers of SMEs in Kosovo. In
addition, the performed research brings value to existing literature by providing empirical
evidence on the differences between the formal and informal sector in Kosovo.
Having in consideration the above mentioned findings and conclusions, the
Committee unanimously concludes that the dissertation fulfils necessary criteria to be
defended, and proposes to the Scientific Council at the Faculty of Economics – Prilep to
take the following
DECISION
•

to accept the doctoral dissertation submitted by Kujtim Zylfijaj, entitled as “The
impact of access to finance and institutional barriers on SMEs performance in
Kosovo – assessing the difference between the formal and informal sector”

•

to determine the date for public defence.

Committee for Assessment of the doctoral dissertation:
1. Prof. Dr. Dimitar Nikoloski, University “St. Kliment Ohridski” Bitola
2. Prof. Dr. Fatmir Memaj, University of Tirana, Albania
3. Prof. Dr. Olivera Kostoska, University “St. Kliment Ohridski” Bitola
4. Prof. Dr. Dragica Odzaklieska, University “St. Kliment Ohridski” Bitola
5. Prof. Dr. Meri Boshkoska, University “St. Kliment Ohridski” Bitola
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РЕЦЕНЗИЈА
НА РАКОПИСОТ „АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА СО ХЕМИСКИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ
МЕТОДИ” ОД АВТОРОТ ПРОФЕСОР Д-Р ЏУЛИЈАНА ТОМОВСКА ОД
ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- БИТОЛА

Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на
својата 220-тата седница, со одлука број 14-824/6-1 од 07.06.2017 година, го прифати
предлогот на Деканатската управа на Факултетот за биотехнички науки – Битола за
рецензенти на ракописот „Аналитичка хемија со хемиски инструментални методи“ од
авторот професор д-р Џулијана Томовска да се изберат професор д-р Марина
Стефова, редовен професор на Природно-математичкиот факултет при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, и професор д-р Билјана
Петанвоска Илиевска, редовен професор на Факултетот за земјоделски науки и
храна при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Рецензентската комисија со особено задоволство го доставува следниов

ИЗВЕШТАЈ

Ракописот под наслов „Аналитичка хемија со хемиски инструментални
методи“ изработен во согласносто со предметната програма Аналитичка хемија со
инструментална анализа и контрола на производите на студиската програма
Квалитет и безбедност на храна, како и предметната програма Хемиско инструментални методи и контрола на анимални производи на студиските програми
Преработка на анимални производи и Фармерско производство на Факултетот за
биотехнички науки. Содржините се презентирани на вкупно 170 страници (компјутерски обработен текст со единечен проред, фонт Times New Roman, големина на
букви 12). Деловите од кои е составен ракописот се: СОДРЖИНА, девет поглавја
насловени како: ОСНОВИ НА АНАЛИТИЧКАТА ХЕМИЈА; ПРОЦЕНКА НА
АНАЛИТИЧКИТЕ МЕТОДИ И ПОДАТОЦИ; ЗЕМАЊЕ И ПОДГОТОВКА НА
ПРИМЕРОЦИ ЗА АНАЛИЗА; КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТЕХНИКИТЕ ЗА РАЗДВОЈУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРИМЕРОЦИ; ПРИМЕНА НА АНАЛИТИЧКА
ХЕМИЈА ВО ХРАНА; ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ; ОПТИЧКИ МЕТОДИ НА
АНАЛИЗА; ЕЛЕКТРОАНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ; МАСЕНА СПЕКТРОМЕТРИЈА, и
на крајот ЛИТЕРАТУРА. Текстот и излагањето на содржините се генерално јасни, а од
страна на рецензентите се сугерирани терминолошки и концепциски појаснувања и
измени во согласност со меѓународната и нашата терминологија и практика. Во текстот
се вметнати 10 табели и 77 слики превземени од литературни извори соодветни за
објаснување и илустрирање на содржините.
Во првото поглавје кус вовед за значењето и опсегот на примената на
аналитичката хемија. Во второто поглавје се опишани критериумите за избор на
аналитичка метода, а потоа се дадени некои основни својства на аналитичките
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податоци, како да се добијат веродостојни податоци и да се оцени нивниот квалитет
со помош на статистичка обработка.
Во третото поглавје се опишани почетните фази во секоја аналитичка
постапка: земање и подготовка на примероци за анализа. Укажано е на важноста на
земање на репрезентативен примерок за анализа со внимателно планирање и
реализирање на планот за земање на цврсти и течни примероци. Во четвртото
поглавје подетално се разработени методологиите кои се користат за подготовка на
примероците пред анализа со акцент на различните екстракциони процедури, кои се
најчесто користени за подготовка на примероци од храна за различни анализи.
Во петото поглавје е даден преглед на различните аналитички методи кои се
користат за анализа на различни супстанци во примероци од храна при што
аналитичките методи се поделени на класични и инструментални. Кусо се опишани
класичните методи, а потоа е даден малку подетален опис на современите инструментални методи класифицирани на: спектроскопски методи, хроматографија,
електрофореза и имунохемиски методи.
Шестото поглавје со наслов ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ е целосно
посветено на хроматографските методи и во него се детално опишани различните
типови на хроматографски разделувања со употреба на различни стационарни и
мобилни фази.
Седмото поглавје е посветено на оптичките аналитички методи и во него се
презентирани теоретските основи на овие методи, нивната употреба за квалитативна
и квантитативна анализа, а потоа се опишани и најупотребуваните техники:
ултравиолетова и видлива спектрофотометрија, пламен фотометрија и атомска
апсорпциона спектрофотометрија.
Во осмото поглавје се опишани електроаналитичките методи, нивната
поделба и теоретски основи. Презентиран е принципот и примената на кондуктометријата, а потоа е многу подетално опишана техниката потенциометрија, како една
од најкористените техники со акцент на различните типови индикаторски и
референтни електроди. Објасента е конструкцијата и принципот на работа на
стаклената мембранска електрода и начинот на мерење на pH. Потоа е дискутирана
и амперометријата, како уште еден тип на електроаналитичка техника од групата на
волтаметриски методи.
Во деветото поглавје се дадени теоретските основи на масената спектрометрија, основните делови на еден масен спектрометар, а потоа и различните типови на
масени спектрометри, нивното поврзување со хромсатографските инструменти како
и јонизациските техники кои денес се користат за јонизација на различни видови
примероци.
Во цитираната литература на крајот од ракописот се цитирани различни
домашни учебници и материјали, како и неколку релевантни светски учебници за
аналитичка хемија и инструментални аналитички методи кои се користат на
универзитетите ширум светот за изучување на основите на аналитичката хемија и
инструменталните аналитички методи.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на пристапот и методолошката поставеност на ракописот
„Аналитичка хемија со хемиски инструментални методи“ од авторот проф. д-р

Џулијана Томовска, тој може да се класифицира како учебник. Во учебникот е
видливо повеќегодишното искуство на авторот во практичната работа, педагошката
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работа со студентите како и научната работа од областа на примена на аналитичка
хемија и инструментални методи за анализа на храна.
Овој учебник ќе даде придонес на предметните програми Аналитичка хемија
со инструментална анализа и контрола на производите на студиската програма
Квалитет и безбедност на храна, како и предметната програма Хемиско инструментални методи и контрола на анимални производи на студиските програми
Преработка на анимални производи и Фармерско производство на Факултетот за
биотехнички науки.
Концептот и излагањето на содржините се добро поставени, учебникот е
кохерентен и едукативен, а сугерирани се и терминолошки и концепциски подобрувања од страна на рецензентите. Учебникот изобилува со информации, основни
познавања на теоријата и праксата од областа за која е наменет, од подготовката на
примерок за анализа до преглед на денес користените инструментални техники за
анализа на храна.
Според согледаните концепциски, методолошки и педагошки вредности, ни
претставува посебна чест и задоволство да предложиме учебникот „Аналитичка
хемија со хемиски инструментални методи“ од авторот професор д-р Џулијана
Томовска да се објави под насловот „Анализа на храна со хемиски
инструментални методи“ и да биде користен како универзитетски учебник на
Факултетот за биотехнички науки – Битола.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

Ред. проф. д-р Марина Стефова, с.р.
Природно-математички факултет, Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Ред. проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска, с.р.
Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
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ДО
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И
УГОСТИТЕЛСТВО - О Х Р И Д

Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и
угостителство - Охрид, бр.02-531/3-7 од 26.09.2017 година, формирана е Комисија за
оценка на докторската дисертација под наслов
PROMOCIJATA KAKO FAKTOR NA KONKURENTSKA PREDNOST NA
TURISTI^KIOT PROIZVOD NA ZIMSKIOT TURISTI^KI
CENTAR POPOVA [APKA
поднесена од кандидатот М-р Исак Ајрули.
По внимателното проучување на текстот на дисертацијата, Комисијата во
состав:
1. Проф. д-р Лидија Симонческа
2. Проф. д-р Лилјана Баткоска
3. Проф. д-р Јован Стојаноски
4. Проф. д-р Симона Мартиноска
5. Проф. д-р Габриела Ракичевиќ
на Наставно-научниот совет му го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ
Докторската дисертација под наслов „Промоцијата како фактор на
конкурентска предност на туристичкиот производ на зимскиот туристички центар
Попова Шапка“, изработена од кандидатот М-р Исак Ајрули преставува самостоен
научен труд во кој се обработени стратегиските насоки на промотивните активности
кои ќе овозможат ефективно да се афирмираат туристичките вредности на зимскиот
центар Попова Шапка на меѓународниот туристички пазар.
Поаѓајќи од придонесот на маркетинг концептот во креирање и пласман на
атрактивна понудата на туристичката дестинација, кандидатот ја истражува
способноста на промоцијата, како елемент на маркетингот, да се создаде
конкурентност на туристичката понуда во услови на брзи и турболентни промени во
меѓународното окружување. Со оглед на карактерот на зимскиот туризам како
алтернативен вид на туризам кој има свои специфичности, тој ја нагласува потребата
од примена на стратегија за ефикасен пласман на понудата која е автентично
прилагодена на потребите на туристичката побарувачка. Во овој контекст, во трудот
се обработуваат формите низ кои промоцијата се остварува во насока кон создавање
и одржување позитивен имиџ за туристичката понуда а со тоа и поголем интерес за
туристичката дестинација. Целта на кандидатот со ова истражување е да се согледа
улогата и моќта на различните промотивни активности во создавање на
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конкурентска предност на туристичкиот производ на зимскиот центар Попова
Шапка на туристичкиот пазар. За да го постигне тоа, тој става акцент на анализа и
согледување на начинот на менаџирање со промоцијата во овој туристички центар.
Врз основа на таквата анализа и констатациите за постојните промотивни насоки, тој
предлага ефективна промотивна стратегија со која овој центар ќе стане препознатлив
и привлечен за странските туристи.
Концепциската поставеност на докторскиот труд е во целосна согласност со
поставената цел и задачи и се состои од следниве тематски подрачја:
Вовед
I Глава. Општи аспекти на промоцијата
II Глава. Промоцијата и нејзината примена во туризмот
III Глава. Промоцијата во стратегиите за конкурентност во туризмот
IV Глава. Промоцијата во функција на конкурентност на туристичката
дестинација Попова Шапка
Заклучни согледувања
Проблематиката на трудот е разработена на вкупно 259 страни, од кои 239
страни го претставуваат основниот текст. Во списокот на литературата се опфатени
86 библиографски единици на непосредно користена актуелна и современа
литература и извори од интернет. Резултатите кои се добиени со теоретското и
апликативното истражување се прикажани во 21 слика, 1 табела и 20 графички
прикази.
Првата глава претставува теоретско истражување на местото и значењето на
промоцијата во структурата на маркетингот како и анализа на структурата и
содржината на промотивниот микс во туризмот. Поаѓајќи од каракерот на
туристичкиот пазар и туристичкиот производ, кандидатот ја обработува нужноста
од промоција на неговата содржина, независно дали туристичкиот производ се
однесува на локално, регионално или национално ниво.
Поаѓајќи од содржината на промотивниот микс и нејзината улога во
туризмот, втората глава е посветена на анализа на туристичката дестинација како
туристички производ како и особеностите на туристичката понуда и побарувачка
кои ја детерминираат дестинацијата како глобален туристички производ. Во истата
глава туризмот се анализира од аспект на влијанието на турбулентите промени како
предизвици за забрзување на глобални туристички текови, особено т.н. современи
мега трендови во оваа специфична индустрија. Стекнатите сознанија се
искористуваат за целосно разјаснување на начинот на организација и
функционирање на туристичкиот производ-дестинација, како и реализацијата и
имплементација на маркетинг комуникација на денешниот, актуелен туристички
пазар на глобално ниво. Поаѓајќи од функционирањето на туристичкиот пазар и
неговиот денешен глобален раст и развој, од голема важност е да се истакне
комуницирањето преку имплементација на промотивните активности и делувањето
на промоторите и економските субјекти во промовирање на вредностите на
туристичката дестинација. Со ваквиот аналитички пристап, се создава простор да се
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испитаат и промотивните активности на туристичките претпријатија, како и
специфичноста на нивните дејствувања во рамките на имплементација на
промотивно дејствување на дестинацијата.
Третата глава
ги опфаќа теоретските аспекти на истражување на
најзначајни видови стратегии со кои носителите на туристички услуги можат да
остварат конкурентност. Преку анализа на основните видови стратегии кои ги
познава туристичката наука и оние кои се применливи во областа на туризмот, во
овој дел се утврдува местото на промотивните активности во стратегиите за
конкурентска предност. Во таа насока, кандидатот ја анализира промоцијата како
подрачје во кое туристичкиот производ може да биде во предност во конкурентската
борба и врз основа на која можат да се формулираат стратегии за конкурентност на
ниво на туристичка дестинација. Разработувајќи ги основните проморивни форми,
тој го истражува процесот на менаџирање со промоцијата и креирањето на
промотивниот микс, како активност од клучно значење за ефикасен промотивен
менаџмент.
Четвртата глава е логично надоврзување на теоретското истражување во
претходните глави и претставува емпириско истражување на промотивните
активности на туристичкиот регион Попова Шапка. Поаѓајќи од потребата за
ефективни промотивни активности во пласманот и продажбата на туристичката
понуда на овој зимски рекреативен центар на Р:Македонија, во оваа глава се врши
анализа на постојната промотивна програма и стратегискиот пристап при нејзиното
конципирање. Со користење на техника на систематизиран прашалник од затворен
тип, се увидува влијанието кое промотивните активности го имаат врз
потрошувачите на туристичкиот пазар и потенцијалните корисници на туристичките
вредности и понуди на Попова Шапка. Со анализа на промотивните стратегии на
носителите на туристичките услуги во овој центар во однос на барањата на
туристичкиот пазар, ќе се овозможи увидување на недостатоците и ќе се дадат
препораки за ефектуирање на промотивниот менаџмент на понудата на Попова
Шапка. Во рамките на оваа глава ќе се спроведе компаративен аналитички приказ на
конкуренцијата на туриситчкиот пазар, со цел да се подобри промотивното
дејствување и да се постигне успешна продажба на производот на Попова Шапка,
особено за претстојниот период. Со тоа ќе се постигне подобрување на зимскиот,
планински туризам во Македонија, но едновремено ќе се усовршува вкупната
туристичката индустрија на Македонија која значително придонесува за успешен
економски и општествен развој во земјата.
На крајот на дисертацијата се презентирани заклучоците до кои кандидатот
дошол со теоретското и апликативното истражување а се однесуваат на утврдување
на ефектите на промоцијата во пласирање на туристичкиот производ на зимскиот
центар Попова Шапка и потребата да се кординираат и стратегиски да се насочуваат
промотивните активности на сите носители на туристички услуги во тој центар.

ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ
Изработката на докторската дисертација под наслов наслов „Промоцијата
како фактор на конкурентска предност на туристичкиот производ на зимскиот
туристички центар Попова Шапка“ претставува сериозен обид да се согледа и
утврди влијанието на промоцијата во креирање на идентитет и позитивен имиџ на
зимскиот центар Попова Шапка како туристичка дестинација. Преку теоретски и
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апликативни истражувања, кандидатот М-р Исак Ајрули успеал мошне умешно да
обработи современа и особено актуелна тема со која се соочуваат туристичките
дестинации на глобално ниво а има големо значење за унапредување на пласманот
на туристичката понуда на овој зимски центар во Македонија и економскиот развој
на земјата во целина. Укажувајќи на промените на глобалниот туристички пазар како
предизвици со кои се соочуваат носителите на туристичка понуда, како и различни
видови ризици кои треба да ги менаџираат, кандидатот доаѓа до констатации дека
туристичкиот производ на дестинацијата мора ефективно да се презентира на
глобалниот туристички пазар користејќи умешно конципирана промотивна програма
во рамките на маркетинг програмите. Консултирајќи обемна и современа литература
и користејќи различни методи на истражување, кандидатот ја анализира и
промотивната стратегија на Попова Шапка при што дошол до сознание дека
унапредување и развој на туризмот во зимскиот центар Попова Шапка може да се
оствари преку избор на ефективна стратегиска насока. При тоа, тој укажува дека
промотивните стратегии треба да се искористат за остварување на конкурентска
предност на ова туристичко подрачје од Р.Македонија на туристичкиот пазар.
Поаѓајќи од извршените истражувања, кандидатот М-р Исак Ајрули предлага
ефективна промотивна стратегија со која ќе се придонесе за подобрување на
конкурентноста на обработуваниот туристички центар и унапредување на туризмот
во Р.Македонија.
Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, Комисијата
едногласно смета дека докторската дисертација под наслов наслов „Промоцијата
како фактор на конкурентска предност на туристичкиот производ на зимскиот
туристички центар Попова Шапка“, во целост ги задоволува критериумите и
барањата со кои се дефинира успешно изработена докторска дисертација и дека
кандидатот успеал да реализира квалитетен и оргинален научно-истражувачки труд.
Врз основа на тоа, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставно- научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид да го
прифати овој извештај и да закаже јавна одбрана на докторската дисертација под
наслов наслов „Промоцијата како фактор на конкурентска предност на
туристичкиот производ на зимскиот туристички центар Попова Шапка“,
изработена од кандидатот М-р Исак Ајрули.
ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА
ОХРИД
Ноември, 2017 година

1. Проф. д-р Лидија Симонческа, с.р.
2. Проф. д-р Лилјана Баткоска, с.р.
3. Проф. д-р Јован Стојаноски, с.р.
4. Проф. д-р Симона Мартиноска, с.р.
5. Проф. д-р Габриела Ракичевиќ, с.р.
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ДО
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И
УГОСТИТЕЛСТВО - О Х Р И Д

Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и
угостителство - Охрид, бр.02-602/3-9.1 од 19.10.2017 година, формирана е Комисија
за оценка на докторски труд со наслов:

ПРИМЕНА НА ФАС МЕТОДОТ ВО ФУНКЦИЈА
НА ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИТЕ
ПОТЕНЦИЈАЛИ НА КОСОВО
поднесена од кандидатот М-р Петрит Хасанај.
По прегледувањето и проучувањето на текстот на докторскиот труд,
Комисијата во состав:
1. Проф. д-р Симона Мартиноска
2. Проф. д-р Иванка Нестороска
3. Проф. д-р Раман Исмаили
4. Проф. д-р Науме Мариноски
5. Проф. д-р Габриела Ракичевиќ
на Наставно-научниот совет му го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ
Во докторскиот труд со наслов „Примена на ФАС методот во функција на
идентификување на туристичките потенцијали на Косово“, изработена од М-р
Петрит Хасанај, кандидатот ги истражува: структурата и елементите на ФАС
методот со кој се утврдуваат факторите (ресурсите), атракторите (туристичката
понуда) и услужните подржувачи на Косово како туристичка дестинација.
Примената на овој метод може да помогне во анализирањето на однесувањето на
учесниците во туристичката дестинација, како и во разбирањето на динамиката на
развој на туристичката дестинација. Применувајќи ја ваквата методолошка постапка
кандидатот се насочил во своето истражување кон идентификување на туристичките
потенцијали на Косово.
ФАС методот е современа, специфична процедура со која систематски се
создава структура преку која се анализираат, класифицираат и мерат компонентите
на туристичките дестинации или кластери. Тие структурни компоненти се групираат
во сетови и потсетови со кои се прикажуваат компаративните предности на одредена
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туристичка дестинација. На оваа основа, туристичките дестинации може да се
класифицираат во релативно хомогени категории. Примената на методот дава
одговори на прашањата за тоа како компаративните предности на дестинацијата
може да се искористат во надвладувањето на конкуренцијата. Создавањето на
компаративна предност е значајно за оние туристички дестинации кои имаат слични
карактеристики на иницијалните ресурси (фактори), поддржувачки услуги и
туристички атрактори (финални производи). Сето ова подразбира и истражување на
динамиката на дестинацијата (надвор од структурните компоненти) како и
истражување на внатрешната и надворешната средина. Преку апликација на ФАС
методологијата, кандидатот спровел истражување со кое ги идентификувал
туристичките потенцијали на земјата преку идентификување на факторите по
туристички региони, атракторите по туристичките региони како и системите за
поддржување по туристички региони на Косово. Резултатите од примената на
методот како истражувачка постапка можат да допринесат во изнаоѓањето на повеќе
решенија за проблемите со кои се соочува земјата како туристичка дестинација и
преку преземање на соодветни мерки за подигнување на нивото на конкурентност во
однос на другите соседни земји-дестинации.
Во истражувањето кандидатот поаѓа од основната хипотеза дека:
- Примената на ФАС методот придонесува во идентификувањето на
туристичките потенцијали на Косово,
како и помошните хипотези:
- Во туристичките дестинации каде се користи ФАС методот за
идентификување на туристичките потенцијали, постои поголема можност за
пристап до меѓународните туристички пазари,
- Примената на ФАС методологијата во насока на развојот на туристичката
дестинација обезбедува подобри услови за живеење на локалното население,
- ФАС методот ги открива потребите, барањата и желбите на туристите,
односно помага во задоволувањето на перцепциите и очекувањата на
туристите,
- Примената на ФАС методологијата е значајна во процесот на креирање на
стратегија за развој на туризмот на Косово како посебна туристичка
дестинација.
Во истражувањето и докажувањето на вака поставените хипотези кандидатот
идентификувал 17 природни фактори, 12 човечки фактори, 13 финансиски фактори,
11 природни атрактори, 16 културни атрактори, 11 човечки атрактори, 9 системи за
подржување (угостителство), 7 системи за превоз, 8 помошни услуги како систем за
поддржување.
Понатаму врз основа на спроведеното истражување детерминирани се трите
елементи на ФАС методот за Косово како туристичка дестинација: факторите,
атракторите и системите за поддржување за петте туристички региони на оваа земја
(Туристичкиот регион на Приштина, Клетите Планини, Шар Планина, Митровица и
Анаморава). Идентификувањето на елементите според оваа методологија му
овозможило на кандидатот да ги одреди туристичките потенцијали на Косово, со
што се детерминирани вистинските можности, но и предизвици за развој на
туризмот на оваа земја.
Во истражувањето е опфатен вкупен примерок од 573 субјекти, од кои 293 се
хотели, 237 се туристички агенции, 38општини, 4 туристички здруженија и

42
асоцијации и 1 сектор за туризам во рамки на надлежното министерство на држвата.
Примерокот е поделен според туристичките региони на Косово.
Истражувањето преку примената на ФАС методот на кандидатот му
овозможило да ги открие и прикаже силните и слабите страни, како и можностите
и ризиците на сите потенцијални или постојни туристички вредности на
туристичката дестинација и на тој начин спроведено е рангирање на тие елементи во
насока на креирање на ефективни и ефикасни мерки за развој на дестинацијата.
Сето ова е суштински фактор во креирање на поцврста рамка за туристичките
политики и програми на туристичките субјекти, на локалните и централните власти
и на сите други организации кои се занимаваат со развојот и унапредувањето на
оддржлив туризам.
Проблематиката на трудот е разработена на вкупно 241 странa, од кои 221 странa го
претставува основниот текст, 6 страници се однесуваат на воведот, 9 страници на
заклучните согледувања, 5 страници на апстракт и содржина. Во списокот на литературата
се опфатени 52 библиографски единици на непосредно користена актуелна и современа
литература и 6 извори од интернет. Резултатите кои се добиени со теоретското и
апликативното истражување се прикажани во 9 слики, 149 табели и 7 графички прикази.

Во својата структура докторскиот труд вклучува четири тематски целини
преку кои кандидатот го спровел целокупното истражување и ги изложил
резултатите до кои дошол, како и своите согледувања, заклучоци и предлози.
Вовед
I. Теоретско-методолошки пристап во истражувањето
II. Туристички дестинации и примена на ФАС методологијата
III. Развојот на туризмот на Косово како туристичка дестинација
IV. Примена на ФАС методот во функција на идентификување на туристичките
потенцијали на Косово
Заклучни согледувања
Во првиот дел кандитатот ја образложува актуелноста и оправданоста на
темата и методолошката основа на истражувањето. Ги дефинира целта и предметот
на истражување и ги детерминира основната и помошните хипотезите кои треба да
се испитаат.
Вториот дел, со наслов „Дестинации и примена на ФАС методологијата“
всушност претставува основна рамка за понатамошна анализа на сите други
елементи на овој труд. Овој дел се состои од три поглавија. Во првото поглавие
кандидатот се осврнува на основните аспекти на туризмот (поим и карактеристики
на туризмот, дефинирање на поимот турист, дефинирање на туристичкиот систем,
како и позначајните видови на туризам).
Второто поглавие се однесува на дефинирањето и објаснувањето на
основните карактеристики на туристичките дестинации според повеќе автори и
истражувачи. Понатаму се објаснуваат елементите на туристичките дестинации,
факторите за развој, како и најзначајните видови на туристички дестинации.
Кандидатот смета дека е важно да се обработат видовите туристички дестинациии од
причина што врз основа на таквата поделба ќе може полесно, подоцна во трудот да
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ги идентификува туристичките потенцијали на земјата на која се однесува
истражувањето.
Третото поглавие се однесува на ФАС методот и неговото значење за
туристичките дестинации, со посебен осврт на потеклото на овој метод, структурата
на методот (факторите, атракторите и системите за поддржување) и примената на
ФАС методологијата кај туристичките дестинации.
Третиот дел - „Развојот на туризмот на Косово како туристичка дестинација“
го опфаќа развојот на туризмот на Косово во една историска рамка, но исто така ги
презентира состојбите во туризмот анализирани врз основа на официјално
детерминираните туристички региони во оваа земја. Во првото поглавие кратко е
презентиран историскиот преглед на развојот на туризмот на Косово во три фази:
туристичките движења до 1990 година, туризмот во периодот од 1991-2000 година и
развојот на туризмот на Косово во новиот век, со осврт на анализирањето на бројот
на туристи и остварени ноќевања, странски туристи кои најмногу го посетуваат
Косово како туристичка дестинација и други показатели за развојот на туризмот во
оваа земја.
Второто поглавие ја анализира атрактивноста на Косово како туристичка
дестинација, нејзините природни ресурси кои претставуваат значаен потенцијал за
развој на туризмот (геоморфолошки, климатски, хидрографски и биогеографски
ресурси за развој на туризмот), а од друга страна и културно-историските ресурси
(материјално и нематеријално културно наследство и посебни настани од културна и
историска важност).
Третото поглавие се однесува на карактеристиките на одделните туристички
региони на Косово: туристичкиот регион на Приштина, туристичкиот регион на
Клетите Планини, туристичкиот регион на Шар Планина, туристичкиот регион на
Митровица, туристичкиот регион на Анаморава.
Четвртиот дел од докторската дисертација се базира на поставките
изложени во претходните делови и претставува апликативна примена на ФАС
методологијата со цел да се идентификуваат туристичките потенцијали на Косово.
Овој дел се состои од три точки, во првата станува збор за идентификување на
факторите по туристички региони, втората точка ги прикажува и објаснува
атракторите по туристичките региони и третата точка се однесува на системите за
поддржување по туристички региони на Косово.
Заклучните согледувања, презентирани на крајот од трудот ги сублимираат
резултатите од спроведеното теоретско и емпириско истражување. Заклучоците
недвосмислено покажуваат потврдување на поставената основна хипотеза како и
помошните хипотези.
Резултатите до кои кандидатот дошол преку своето истражување може да се
употребуваат во моделирање на некои идни туристички политики. Кандидатот
укажува врз основа на резултатите до кои дошол дека преку ФАС методологијата
учесниците во турзмот може многу подобро да го разберат системот во кој
оперираат и и врз основа на тоа да носат подобри одлуки.
Според добиениот Извештај од системот за проверка на плагијати при
Министерството за образование и наука на Република Македонија, се потврдува дека
овој труд е оригинален.
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ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ
Докторскиот труд со наслов Примена на ФАС методот во функција на
идентификување на туристичките потенцијали на Косово од кандидатот М-р
Петрит Хасанај претставува самостоен научен труд во кој со примена на современа
методолошка постапка кандидатот дошол до значајни резултати, податоци и
заклучоци во врска со потенцијалите за развој на туризмот на Косово. Со примената
на ФАС методот кадидатот ја идентификувал состојбата на факторите, атракторите и
системите за поддржување во туризмот за секој туристички регион поединечно во
земјата, но од друга страна ја потврдил и релевантноста на истите. Врз основа на
истражувањето кандидатот дошол до резултати кои на Косово како дестинација
заедно со сите државни и локални институции им нуди увид и преглед врз тоа што
с претставува можност и потенцијал за развој, а од друга страна кои се проблемите
кои го спречуваат развојот на туризмот во оваа земја. Ова дава можност за
изнаоѓање на решенија за полесен и поефикасен пристап кон туристичките пазари.
Покрај тоа, примената на ФАС методот довел до идентификување на потребите на
туристите, истовремено укажувајќи на тоа кој туристички потенцијал каква потреба
задоволува, па на тој начин би се донесувале соодветни мерки во врска со развојната
политика на одреден вид на туризам.
Спроведеното истражување со примена на ФАС методологијата може да им
помогне на носителите на креирање на нови стратегии и политики за развој и
унапредување на туризмот, во оддржувањето на дестинацијата и креирање на нови
можности. Самото спроведено истражување нуди заклучоци кои се релевантни за
споменатите фактори во чија надлежност се политиките за развој на туризмот, но
исто така може да биде потврда за значењето на методот и поттик за понатамошна
примена на истиот како алатка во развојот бидејќи управувањето со туристичките
дестинации, односно искористувањето на туристичките потенцијали на една земја за
развој на туризмот и на националната економија воопшто има потреба од
аналитички алатки и политики како делови од програмите за развој. Токму на една
таква аналитичка алатка се однесува овој труд, кој сметаме дека значајно може да
придонесе во креирањето на политиките за развој на туризмот на земјата. Овој модел
го анализира и го оптимизира однесувањето на инволвираните страни во
туристичката дестинација, како внатрешните, така и надворешните, како начин на
разбирање на динамиката на таа туристичка дестинација.
Врз основа на сето ова заклучуваме дека темата која кандидатот, М-р Петрит
Хасанај успеал на доста солиден и умешен начин да ја обработи преку теоретско и
емпириско истражување е современа и особено актуелна. Применувајќи нова и
современа методологија за истражување тој потврдил и докажал преку резултатите
до кои дошол дека во креирањето на политиките за развој се неопходни нови
систематски пристапи кои ги разоткриваат потенцијалите но исто така и проблемите
Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, Комисијата
едногласно смета дека докторската дисертација под наслов „ Примена на ФАС
методот во функција на идентификување на туристичките потенцијали на Косово “
во целост ги задоволува критериумите и барањата со кои се дефинира успешно
изработена докторска дисертација и дека кандидатот успеал да реализира квалитетен
и оригинален научно-истражувачки труд.
Спрема тоа комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставнонаучниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид да го прифати
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овој извештај и да закаже јавна одбрана на докторската дисертација под наслов „
Примена на ФАС методот во функција на идентификување на туристичките
потенцијали на Косово“, изработена од кандидатот М-р Петрит Хасанај.

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА
ОХРИД
Ноември, 2017

1. Проф. д-р Симона Мартиноска, с.р.
2. Проф. д-р Иванка Нестороска, с.р.
3. Проф. д-р Раман Исмаили, с.р.
4. Проф. д-р Науме Мариноски, с.р.
5. Проф. д-р Габриела Ракичевиќ, с.р.
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ДО
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И
УГОСТИТЕЛСТВО - О Х Р И Д

Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и
угостителство - Охрид, бр.02-602/3-9.2 од 19.10.2017 година, формирана е Комисија
за оценка на докторски труд со наслов:

ПЕРСПЕКТИВАТА НА ТУРИСТИЧКИОТ РАЗВОЈ НА КОСОВО ВО
РАМКИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ ТУРИСТИЧКИ ПАЗАР
поднесена од кандидатот М-р Беке Куќи.
По прегледувањето на текстот на докторскиот труд, Комисијата во состав:
1.
2.
3.
4.
5.

Проф. д-р Симона Мартиноска
Проф. д-р Иванка Нестороска
Проф. д-р Раман Исмаили
Проф. д-р Митре Аврамоски
Проф. д-р Јованка Билјан

на Наставно-научниот совет му го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ
Во докторскиот труд со наслов „Перспективата на туристичкиот развој на
Косово во рамките на европскиот туристички пазар“, кандидатот М-р Беке Куќи
имал за цел да ги испита можностите за развој на туризмот на Косово, анализирајќи
го досегашниот развој на туризмот како и сегашната состојба на туризмот на Косово
и одредување на местото на дестинацијата во рамките на тековите на европскиот
туристички пазар. Преку соодветни методи и техники на истражување кандидатот
дошол до релевантни информации со чија обработка се изведени заклучоци кои би
можеле да имаат не само теоретска туку и практична применливост.
Во трудот кандидатот спровел опсежна анализа на досегашниот развој во
туризмот на Косово како и анализа на факторите кои влијаат врз развојот на
туризмот во земјата, според нивната структура одредена врз основа на релевантната
литература како и теренски истражувања. Понатаму кандидатот ги проучил
состојбите во туризмот во окружувањето во просторот на кој проектот се однесува,
во смисла компарирање, соработка и конкуренција. Сето ова го ставил во корелација
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со туристичките текови во рамките на европскиот туристички пазар како дел од
светските туристички текови. На овој начин тој ги идентификувал проблемите во
развојот на туризмот во земјата, но исто така ги расветлил и можностите и
перспективите на идниот развој во рамките на поширокиот пазар.

Во истражувањето, кандидатот ја поставил основната хипотеза:
1. Развојот на туризмот на Косово е перспектива за вклучување на европскиот
туристички пазар.

Како и посебните хипотези:
1.1. Развојот на туризмот на Косово е важен фактор за развој на целокупната
економија на земјата.

1.2. Косово е значајна туристичка дестинација на Балканскиот Полуостров и има
зголемени можности за пристап до другите меѓународни туристички пазари.
При разработката и докажувањето на овие хипотези кандидатот се фокусирал на
барање одговор на следните прашања:
• Каква е вистинската состојба и положба на оваа земја во однос на развојот на
туризмот во регионот
• Кои се основните особености во развојот на туризмот во земјата во
досегашниот период
• Со кои потенцијали располага земјата во однос на развојот на туризмот
• Каква е сегашната состојба во туризмот преку обемна анализа на релевантни
статистички податоци
• Кои се проблемите со кои се соочува земјата во развојот на туризмот
Во истражувањето на овие прашања, кандидатот се послужил со бројни техники
на прибирање, обработка и систематизирање на податоците, како и користење на
соодветна научна и стручна литература од областа.
Концепциската поставеност на докторскиот труд е одредена во согласност со
поставената цел и задачи и се состои од следниве пет тематски подрачја:
Вовед
I Теоретско-методолошки пристап во истражувањето
II Позицијата на Kосово и перспективата за туристичкиот развој
III Фактори за развој на туризмот на Косово
IV. Улогата на туризмот во рамките на светскиот и европскиот туристички
пазар
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V. Анализа на состојбата во развојот на туризмот на Косово за временскиот
период 2012-2016 година
VI. Перспективата на Косово како туристичка дестинација во рамки на
европскиот туристички пазар
Заклучни согледувања
Во првиот дел кандидатот ја образложува актуелноста и оправданоста на
темата и методолошката основа на нејзиното истражување. Поаѓајќи од целта и
предметот на истражување, тој поставил основна и помошни хипотезите кои треба
да се докажат.
Вториот дел, насловен како Позицијата на Kосово и перспективата за
туристичкиот развој се состои од две поглавја. Во првото поглавие се анализира
положбата на Косово со сите особености во смисла на прикажување на оваа земја
како туристичка дестинација (географската положба, регионалната поврзаност со
соседните земји и локалната поврзаност на самите туристички места во Косово).
Во второто поглавие се анализира развојот на туризмот на Косово:
најзначајните текови на развојот на туризмот до крајот на минатиот век, односно
положбата на туризмот на земјата во рамките на поранешната држава и проблемите
со кои се соочувало Косово во таа сфера, како и состојбата на туризмот на Косово во
последните години и натамошните насоки за развој на туризмот.
Третиот дел, насловен како Фактори за развој на туризмот на Косово ги
опфаќа факторите кои влијаат врз развојот на туризмот. Овој дел е составен од две
поглавја. Во првото поглавје станува збор за основната поделба и разработка на
факторите за развој на туризмот.
Второто поглавје ги прикажува факторите за развој на туризмот на Косово
како туристичка дестинација, а кои се сметаат како потенцијал за развој на туризмот.
Се анализираат природните ресурси како фактор за развој на туризмот (геолошките
и геоморфолошките ресурси за развој на туризмот, хидрографската состојба како
значаен туристички ресурс, биогеографските ресурси за развој на туризмот на
Косово и климатските услови како фактори за развој на туризмот), и антропогените
вредности (археолошките локалитети, старата архитектура, музеите и галериите,
фестивалите, уметноста, верските обреди и настани, традиционалната кујна,
занаетчиството и слично, како и други фактори кои кандидатот ги одредува како
значајни за развојот на туризмот во земјата).
Во Четвртиот дел - Улогата на туризмот во рамките на светскиот и
европскиот туристички пазар се анализирани основните текови на меѓународниот
туризам. Овој дел се состои од две поглавја, во првото поглавје станува збор за
најзначајните светски туристички текови според Светската туристичка организација
(UNWTO), додека во второто поглавје кандидатот ги истражува главните туристички
текови во рамките на европскиот туристички пазар, по подрегиони, со цел да добие
појасна слика за опкружувањето врз основа на што покасно спровел споредбена
анализа и на тој начин ја презентирал положбата на Косово како туристичка
дестинација.
Петтиот дел - Анализа на состојбата во развојот на туризмот на Косово
за временскиот период 2012-2016 година претставува клучен дел од докторскиот
труд во кој се анализира сегашната состојба во туризмот. Овој дел се состои од три
поглавја.
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Во првото поглавје се анализира бројот на туристи и остварени ноќевања во
Косово за временскиот период 2012-2016 (број на домашни и странски туристи и
остварени ноќевања од домашните и странските туристи за тој временски период),
бројот на туристи и остварени ноќевања според статистички региони за временскиот
период 2012-2016 (број на домашни и странски туристи по региони и остварени
ноќевања од домашни и странски туристи по статистички региони), како и земјата на
потекло на туристите кои го посетуваат Косово за тој временски период (по број на
туристи и остварени ноќевања).
Во второто поглавје од овој дел е направена анализа на сместувачките и
угостителските капацитети на Косово за временскиот период 2012-2016 година.
Најпрво вниманието се насочува на сместувачките капацитети на ниво на земјата
(видови на објекти за сместување на гости, основни капацитети за сместување на
гости, комплементарни капацитети за сместување на гости, број на соби и легла во
основните и комплементарните капацитети за сместување и искористеноста на
капацитетите за сместување на гости), а потоа, направен е приказ на угостителските
објекти за давање на услуги за исхрана според видовите на тие угостителски објеки и
според бројот на угостителски објекти по региони на Косово.
Шестиот дел - Перспективата на Косово како туристичка дестинација
во рамки на европскиот туристички пазар, како последен дел од докторскиот
труд се состои од две поглавја. Во првото поглавје станува збор за анализирање и
споредување на односот кој постои помеѓу туристичките движења на Косово и
другите земји од Европа како светски туристички регион. Тука кандидатот
направил, најпрво споредба на туристичките движења помеѓу Косово и соседните
земји (Македонија, Албанија, Црна Гора и Србија), па потоа со другите земји од
Балканскиот Полуостров и на крај ја прикажал позицијата на туризмот на Косово во
однос на поразвиените европски туристички земји-дестинации.
Кандидатот овде ги идентификувал проблемите со кои се соочува туризмот
на Косово, а како поважни ги нагласува оние од областа на: институциите на
националната економија, туристичките субјекти, културното наследство,
деградацијата на животната средина, недостатокот на професионални кадри во
туризмот и проблемите од областа на правната регулатива во туризмот.
На крајот од трудот се изнесени Заклучните согледувања од истражувањето
во кое кандидатот ги изложил своите заклучоци и предлози до кои дошол врз основа
на опсежното истражување.
Според добиениот Извештај од системот за проверка на плагијати при
Министерството за образование и наука на Република Македонија, се потврдува дека
овој труд е оригинален.
ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ
Докторскиот труд со наслов „Перспективата на туристичкиот развој на
Косово во рамките на европскиот туристички пазар“ претставува сериозен обид да се
детерминираат состојбите во развојот на туризмот на Косово и да се одреди местото,
но и перспективите на дестинацијата во рамките на тековите на европскиот
туристички пазар. Опсежното теоретско и емпириско истражување му овозможило
на кандидатот да дојде до релевантни информации во врска со предметот на
истражување, што пак во понатамошната постапка резултирало со значајни
заклучоци, но и предлози. Кандидатот успеал да ги детерминира реалните проблеми
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во развојот на туризмот на Косово и тоа во контекст на европскиот туристички пазар
и врз основа на тоа да предложи мерки и патишта за нивно надминување.
Сето ова зборува за актуелноста на темата во сегашниот момент во развојот
на туризмот на Косово, а уште повеќе поради фактот што ваквите истражувања за
оваа туристичка дестинација се сеуште малубројни. Со тоа се зголемува
прагматичната вредност на трудот, кој во некој иден временски период би можел да
им биде корисен на релевантните фактори за развој на туризмот на Косово.
Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, Комисијата
едногласно смета дека докторскиот труд со наслов: „Перспективата на туристичкиот
развој на Косово во рамките на европскиот туристички пазар“ во целост ги задоволува
критериумите и барањата со кои се дефинира успешно изработена докторска
дисертација и дека кандидатот успеал да реализира квалитетен и оригинален научноистражувачки труд.
Спрема тоа комисијата му предлага на Наставно- научниот совет на
Факултетот за туризам и угостителство во Охрид да го прифати овој извештај и да
закаже јавна одбрана на докторската дисертација под наслов „Перспективата на
туристичкиот развој на Косово во рамките на европскиот туристички пазар“,
изработена од кандидатот М-р Беке Куќи.

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА
ОХРИД
Ноември, 2017

1. Проф. д-р Симона Мартиноска, с.р.
2. Проф. д-р Иванка Нестороска, с.р.
3. Проф. д-р Раман Исмаили, с.р.
4. Проф. д-р Митре Аврамоски, с.р.
5. Проф. д-р Јованка Билјан, с.р.

51

52
Со Одлука на Наставно - научниот совет бр.08-5/148 од 22.10.2015 година.,
на седницата одржана на 22.10.2015 година е формирана Комисија за оценка на
докторската дисертација под наслов: “Криминалистичките карактеристики на
илегалната миграција и криумчарењето мигранти со посебен осврт на
Република Македонија“ од кандидатот м-р Роберт Калајџиевски, во состав: ред.
проф. д-р Оливер Бачановиќ- претседател, ред. проф. д-р Злате Димовски – член
(ментор), ред. проф. д-р Трпе Стојановски – член, ред. проф. д-р Борис Мургоски член и вон. проф. д-р Марјан Николовски – член.
Докторската дисертација пред поднесувањето на овој извештај, беше објавена
на веб страната на Факултетот за безбедност, согласно законски утврдениот рок од
20 денови, при што до Комисијата не беа доставени било какви забелешки или
сугестии. Исто така текстот на дисертацијата е ставен на веб 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 6,23%.
По разгледувањето и анализата на докторската дисертација, Комисијата до
Наставно - научниот совет го поднесува следниот:
ИЗВЕШТАЈ
за оценка на докторската дисертација со наслов
“ Криминалистичките карактеристики на илегалната миграција и
криумчарењето мигранти со посебен осврт на Република Македонија “
од кандидатот м-р Роберт Калајџиевски
Извештајот опфаќа:
1.
2.
3.
4.
5.

Биографија на докторантот,
Информации и податоци за докторската дисертација
Структура и содржина на докторската дисертација
Оцена на докторската дисертација
Заклучок и предлог

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Кандидатот м-р Роберт Калајџиевски e роден на 03.03.1982 година во Битола.
Основно образование завршил во О.У. „Димитар Влахов “ – во с.Долно Дупени и
с.Љубојно во периодот 1988-1996 година, а средно образование завршил во СПУ
(средно полициско училиште) „Елисие Поповски Марко“ - Скопје во периодот 19962000 година каде по завршувањето од 2001 година се вработува во Министерството
за Внатрешни работи на Република Македонија. Во 2001 година се запишал на
Универзитетот “Св.Кирил и Методи” Скопје - Правниот факултет “Јустиниан I” во
Скопје каде дипломирал во 2006 година.
Во 2007 година се запишал на последипломски студии на Универзитетот
“Св.Кирил и Методи” Скопје Правниот факултет “Јустиниан I” во Скопје. По
полагањето на испитите од постдипломските студии, во текот нa 2011 година јa
пријавил темата нa магистерскиот труд „Интегрираното гранично управување во
функција на сузбивање на новите форми на криминалитет“ и истата успешно ја
одбранил на 06.12.2011 година со што се стекнал со научен степен Магистер на
правни науки од областа на казненото право.
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Има објавено три труда и неколку презентации на домашни и меѓународни
работилници и семинари и тоа: „Концепт на интегрирано гранично управување“
Зборник на трудови на МИТ Универзитет, Скопје 2012; “ФРОНТЕКС – Европска
агенција за менаџирање на оперативната сооработка на надворешните граници на
земјите членки на ЕУ” Прилизи (Contributions)- Списание за научни и стручни
трудови на членови на Македонското научно друштво Битола – Македонско научно
друштво Битола 2013 година, “Гранична контрола” Прилизи (Contributions) Списание за научни и стручни трудови на членови на Македонското научно друштво
Битола – Македонско научно друштво Битола 2013 година, Семинар “методи на
препознавање на дроги и разни други психотропни супстанци” – Скопје 2004 година,
Семинар “гранична безбедност и најдобри пракси во ЕУ” – Скопје 2008 година,
Тренингкурс – Програми за гранична безбедност Андермат,Швајцарија 2008 година,
Тренингкурс “Методи на откривање на фалсификувани пасоши и други документи”
– Охрид 2012 година и др.
Нa 16.06.2012 година, поднел скица за изработка на докторска дисертација на
Факултетот за безбедност – Скопје, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола.
2.ИНФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ ЗА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА

Докторската дисретација: Криминалистичките карактеристики на
илегалната миграција и криумчарењето мигранти со посебен осврт на
Република Македонија “ од кандидатот м-р Роберт Калајџиевски изработена е
согласно стандардите за изготвување на докторска дисертација“, напишана е во А4
формат на 245 страници со стандардна обработка на текстот како и 9 страници анекс
во прилог на докторската работа. Пописот на користената литература опфаќа 217
библиографски единици од домашни и странски автори, структурирани како книги,
22 домашни и странски закони и други нормативни акти како и 85 интернет извори.
Обработката на содржините е поткрепена со бројни илустративни прикази, табели и
прилози.
Докторската дисертација на тема: “ Криминалистичките карактеристики
на илегалната миграција и криумчарењето мигранти со посебен осврт на
Република Македонија “ од кандидатот м-р Роберт Калајџиевски e изработена на
245 страни, компјутерски обработен текст, согласно стандардите за изготвување на
докторска дисертација.
Докторската дисертација е структурирана во седум дела (вовед, формулација
на проблемот и теоретско-методолошки пристап кон неговото истражување, )
Кон трудот е приложена користената домашна и странска литература,
законски и подзаконски акти, статистички податоци од годишни извештаи,
полициски евиденции, интернет извори или вкупно 107 библиографски единици.
3. ПРИКАЗ НА ТРУДОТ
Главната цел на воведниот дел од докторската дисертација е краток вовед во
предметот на истражување на илегалната миграција и криумчарењето мигранти,
важностана овие појави како и институциите непосредно поврзани со откривањето
на илегалната миграција и криумчарењето мигранти
Кандидатот во првиот дел тргнува од формулацијата на проблемот:што
претставува илегалната миграција и криумчарењето мигранти, кои се лицата
предмет на илегална миграција и криумчарењето мигранти, кои се лицата
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организатори,како ги вршат овие криминогени појави, зошто ги вршат, времето ,
местото, криминалната ситуација, трагите и криминалната феноменологија како и
мерките што треба да ги преземат надлежните органи. Потоа кандидатот ги одредува
целите на трудот, методите и техниките на истражување, хипотетичката рамка преку
задавање на генерална хипотеза како и посебни-поеднечни хипотези.
Во вториот дел насловен како ,,Поимно институционално и правно
одредување на илегалната миграција и криумчарењето мигранти”, кандидатот
прави дефинирање на илегалната миграција и криумчарењето мигранти,
разграничувањето односно сличностите помеѓу криумчарењето мигранти и
трговијата со луѓе, правна одреденост на илегалната миграција и криумчарењето
мигранти во правниот систем на Македонија. Понатака во трудот направен е краток
осврт на националните легислативи на земјите од западен Балкан и некои европски
земји. Тука опфатени се Србија, Албанија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна
Гора, Германија и Норвешка. Првиот дел завршува со сумирање на согледувањата во
поглед на националните легислативи на земјите од Западен Балкан.
Во третиот дел, „Меѓународни регулативи и меѓународна соработка
поврзани со илегалната миграција и криумчарењето мигранти“, кандидатот ги
обработува Палермо протоколите, Конвенцијата на обединетите нации против
транснационалниот криминал, Протоколот за сузбивање и казнување на трговија со
луѓе особено жени и деца, Протоколот против криумчарењето мигранти на воден
копнен и воздушен пат, Протоколот против недозволено производство и трговија со
огнено оружје. Потоа дефинирана е националната и меѓународната соработка во
областа на илегалната миграција и криумчарењето мигранти, заедничката политика
за миграциите, мигрантите и азилот на ЕУ како и Миграционата политика на
Република Македонија, Карактеристиките на визната либерализација, даден е краток
осврт на фалсификувањето на патните документи, азилот и реадмисијата.
Во четвртиот дел, „Илегалната миграција и криумчарењето мигрантиво
Република Македонија“, кандидатот навлегува во проблемот на истражување каде
исто така ги анализира овие појави и во земјите од Западен Балкан. Четвртиот дел
започнува со географските и демографските карактеристики на Република
Македонија, потоа обработени се социјално-енономските карактеристики,
поставеноста на граничната полиција и секторот за гранични работи и миграции во
Министерството за внатрешни работи, дефинирање на граничната контрола преку
граничните проверки, профилирањето, верификацијата на документи, интервју со
лице и граничниот надзор. Исто така дефинирана е и регуларната миграција,
протокот на патници преку граничните премини во Македонија каде се обработени
недозволениот влез и излез на лица, вратени македонски државјани на граничните
премини, престојот на странски државјани каде е опфатен и визниот режим на
Република Македонија и проектот за интерна база на странци. Потоа обработени се
феноменолошките карактеристики на илегалната миграција во Република
Македонија, динамиката и процесот на нелегалната миграција, со посебен осврт на
2012 година преку анализирање на регионалните центри за гранични работи : Север,
Запад, Исток и Југ, како и правната регулатива која се однесува на илегалната
миграција во правниот систем на Република Македонија. Понатака во четвртиот дел
извршен е преглед на илегалната миграција на земјите од западен Балкан (Албанија,
Хрватска, Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина), заклучни согледувања за
илегалната миграција за земјите од западен Балкан, дефинирање на стандардните
оперативни процедури за постапување со илегална миграција.
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Во петтиот дел, „Криминалистички карактеристики на илегална
миграција и криумчарењето мигранти“, кандидатот всушност ги обработува
криминалистичките карактеристики на илегалната миграција и криумчарењето
мигранти. Петтиот дел започнува со општо дефинирање на криминалистичките
карактеристики, обработка на криминалистичките карактеристики на нелегалната
миграција со посебен осврт на криминалната ситуација, трагите од кривичното дело,
проучување на личноста извршителот и жртвата на кривичното дело и важноста на
профилирањето со жртвата, средствата за извршувањето на кривичното дело,
начините на извршување на делата како и местото и времето на извршувањето на
делото. Потоа во петтиот дел одделно е извршено анализирање на
криминалистичките карактеристики на криумчарењето мигранти преку анализа исто
така на криминалналистичката ситуација преку кривично правни аспекти на
криумчарењето мигранти, трагите од кривичното дело, проучување на личноста на
извршителот на делото, проучување на личноста на жртвата, средствата за
извршувањето на кривичното дело, начините на извршување на делата како и
местото и времето на извршувањето на делото. Исто така обработени се и
криминолошко-виктомолошките карактеристики на илегалната миграција и
криумчарењето мигранти. Тука се опфатени: Криминолошката феноменологија на
илегалната миграција, криминолошката феноменологија на криумчарењето
мигранти, ( push and pull factors), задачи, организација и делокруг на работење на
прифатниот центар за странци, начините за дознавање на кривичните дела,
методологијата на откривање на кривичните дела како и важноста на
криминалистичкото истражување.
Во овој како и во претходниот дел се направани сеопфатни анализи на
илегалната миграција и криумчарењето мигранти од 2007 до 2012 година преку
јасни табеларни, графички и сликовити прикази.
Во шестиот дел, во Заклучоци и препораки кандидатот дава заклучни
согледувања на илегалната миграција и криумчарењето мигранти преку
верификување на главната хипотеза како и посебните-поединечните хипотези со
давање на препораки со цел поуспешно справување на институциите во погледот на
борбата со илегалната миграција и криумчарењето на мигранти. Во таа смисла
кандидатот констатира дека илегалната миграција е комплексен феномен и потребен
е регионален пристап. Македонија е вклучена во сите регионални иницијативи кои
се бават со ова прашање, но треба да се направат уште многу работи. На земјите од
западен Балкан им е потребна поддршка од меѓународната заедница, особено од
Европската Унија со цел да се зајакнат нивните капацитети за превенција, откривање
и справување со илегалната миграција. Ако се има предвид дека западниот Балкан не
е нивна крајна цел, туку зона на транзит, надлежните институции може да го немаат
истото ниво на мотивација да откриваат илегални мигранти бидејќи тоа чини многу
па понекогаш преферираат „да прогледаат низ прсти“. Во најдобар интерес на
земјите-членки на ЕУ е да обезбедат поддршка на земјите од Западен Балкан и да ги
спречат обидите на мигрантите да стигнат до побогатите земји-членки на ЕУ.
Тргнувајќи од претходно наведените заклучоци, како основа за подобрување на
институционалните капацитети во рано откривање и справување со илегалната
миграција криумчарењето мигранти, кандидатот ги дал следните препораки: Мерки
за претрес, проверки и надзор засновани врз националните сознанија и во согласност
со националното право; Меѓународните сообраќајни рути треба во иднина да станат
главни области на активности на полицијата во согласност со домашното право;
Гранични проверки и граничен надзор, засновани на анализа на ризик; Кохерентна
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легислатива заснована на условите на ЕК/Шенген; Инфраструктура, треба да се
располага со соодветни објекти за вршење на гранични проверки и надзор;
Службениците кои ги вршат овие должности треба да се професионални и
специјално обучени; Jасен концепт на обука на полициските службеници (основна и
понатамошна); Соодветно опремена гранична полиција во зависност од ситуацијата;
Функционална внатрешна координација е неопходна на сите нивоа (кои органи се
надлежни за кои задачи, да нема „црни дупки“ во надлежноста); Договорената
меѓународна/ билатерална и регионална соработка треба да се спроведе во пракса на
лице место; Треба да се исполнети посебните услови за чување и обезбедување на
различни типови на граница (воздушна, езерска, копнена) ; Принципи на граничното
полициско работење; Координација на должностите помеѓу одговорните владини
тела; Проценка на ситуацијата; Економично користење на ресурсите, треба да се
применат различни методологии. Термините анализа на ризик, разузнавање
(собирање сознанија), управување со проток на податоци, свесност за ситуацијата,
способност за реакција и размена на информации во и преку трите столбови на
полициско работење во рамките на МВР може да се користат при евалуацијата и
унапредувањето на овие методи; Градење на човечки капацитети и обука за
унапредување на вештините на спроведување на законите, на обвинителството и
судството, за ефикасно спречување и водење истрага за криумчарењето мигранти,
подигање на обвинение и осудување на сторителите. На крајот препорачува
препораките доколку се испочитуваат мерките и активностите кон илегалната
миграција ќе добијат на успешност, а заштитата на државите кои се цел на
мигрантите, на државите кои се користат за транзит, па и на мигрантите, би биле
поголеми и поефикасни.
Во анкесот кој е во склоп на докторската дисертација, иако излегува од
временската рамка на докторската дисертација, сепак кандидатот по барање на
комисијата го дополни со податоци во периодот од 2013 до 2017 година каде
накратко е отсликана илегалната миграција и криумчарењето на мигранти во
Република Македонија и делот на западен Балкан. Тоа само покажува за квалитетот
на кандидатот, кој е подготвен да реализира и дополнителни истражувачки
активности, кои се надеваме во иднина ќе ги интензивира.

4. КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКА НА ТРУДОТ
Врз основа на претходно изнесените факти Комисијата за оценка на
докторската дисертација се усогласи во своите ставови и Ви презентира заклучоци:
- Кандидатот преку изложеното во докторската дисертација докажува дека
владее со методолошките постапки и успешно ги користи методолошките
алатки, што наведува на заклучок дека ја владее научно- истражувачката
работа, преку добивањето, анализата и интерпретацијата на емпириските
податоци;
- Доставениот труд претставува сериозен истражувачки зафат од
соодветната област. Научниот придонес на овој труд се огледа во
аналитичкото разработување на проблемот со илегалната миграција и
криумчарењето мигранти, елаборација на регулативата во тој домен и
нудењето на решенија за справување со обработуваниот проблем во
нашата држава преку користењето на искуствата од други држави, се во
функција на обезбедување на лична и колективна безбедност;
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-

-

Применетите техники за добивање на податоци, нивна експликација и
вклопување во темата, како и аргументацијата на хипотетичките ставови,
изразени во главната и помошните хипотези, зборуваат за квалитетите на
докторскиот труд, за успешно селектираните и применувани техники и
методи на истражување и владеењето со техничките алатки.
Дополнително ја зголемува спремноста и можноста на кандидатот да
достави обработени податоци надвор од определената временска рамка во
идејната скица, етиолошките и феноменолошките аспекти на илегалната
миграција и криумчарењето на мигранти.
Докторантот и трудот согласно наводите во Извештајот ги исполнуваат
законските услови за продолжување на постапката и организирање на
јавна одбрана.

Сепак во однос на трудот на кандидатот можат да се упатат одредени
забелешки и дадат сугестии, пред се во однос на систематиката на трудот која
според мислењето на членовите на Комисијата би требало да се зајакне со повеќе
теоретски концепти и концепции за илегалната миграција и криумчарењето
мигранти. Кандидатот доминантно користи сознанија од соодветните органи во
земјата и странство и се потпира на искуствата од емпириското истражување и
интерпретацијата на податоците.
Со ваквиот приод кандидатот на предизвиците им приоѓа на начин само
површно да ги истражува, што истовремено ги намалува ефектите од
истражувачките резултати. Понатаму, кандидатот малку ги користи меѓународните
истражувања и резултати поврзани со феноменот на илегалната трговија и
криумчарење мигранти и на тој начин е посиромашна сликата за овој феномен во
Република Македонија, прикажан во регионална и глобална рамка. Истражувањето
на феноменот на илегалната трговија и криумчарењето на мигранти подразбира и
поактивно учество на кандидатот со сои соопштенија на значајни конференции и
настани во земјата и во странство. Во таа смисла може да се укаже на кандидатот
дека при објавувањето на трудот треба да изврши вклучување на поширок број
библиографски единици посветени на темата или на сродните прашања, да трага по
најдобрите модели за справување со илегалната миграција и криумчарењето
мигранти. Се разбира дека Комисијата очекува кандидатот и понатаму да се
занимава со оваа проблематика и му сугерира во неговите идни трудови дел од
емпириска граѓа и другите сознанија содржани во трудот да ги искористи и
теоретски продлабочи.

5. ПРЕДЛОГ И ЗАКЛУЧОК
Комисијата во наведениот состав за оцена на докторската дисертација
“Криминалистичките
карактеристики
на
илегалната
миграција
и
криумчарењето мигранти со посебен осврт на Република Македонија“ од
кандидатот м-р Роберт Калајџиевски, има чест и задоволство на Наставнонаучниот совет на Факултетот за безбедност да му достави предлог. По основ на
наведените позитивни констатации и оценки дека се работи за самостоен научен
труд, со оригиналност во истражувачкиот зафат, со јасно дефинирана методолошка
рамка и изнесени резултати од истражувањето, заклучоци и препораки,
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констатираме дека се исполнети условите за проследување на докторската
дисертација во наредна фаза – организирање на јавна одбрана.
Му предлагаме на Наставно- научниот совет на Факултетот за безбедност да
го прифати Извештајот, да формира Комисија за јавна одбрана и да се организира
јавната одбрана.

Скопје, 31.10.2017
КОМИСИЈА:
проф. д-р Оливер Бачановиќ- претседател с.р.
проф. д-р Злате Димовски-член (ментор) с.р.
проф. д-р Трпе Стојановски- член с.р.
проф д-р Борис Мургоски- член с.р.
вон. проф. д-р Марјан Николовски- член с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА НА РАКОПИСОТ
„БЕЗБЕДНОСНИ ПОЛИТИКИ И КОНЦЕПТИ„
од авторот доц. д-р Марјан Ѓуровски
На предлог на Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје при
Универзитетот "Св. Климент Охридски"- Битола, на својата седница одржана на
23.11.2017 година, со Одлука бр.02-2/74 сум определен за рецензент на ракописот
„Безбедносни политики и концепти“ од доц. д-р Марјан Ѓуровски. Изразувајќи
благодарност за укажаната доверба, откако внимателно го прочитав ракописот, со
особено задоволство го поднесувам следниот

ИЗВЕШТАЈ
Структурна композиција на ракописот
Ракописот „Безбедносни политики и концепти“ е претставен на вкупно 387
страници компјутерски обликуван текст од кои 17 страници вовед и 370 страници на
основен текст, заклучок и библиографија. Проблематиката што е предмет на
обработка во овој труд, содржински и функционално е поделена на 6 (шест)
последователни и меѓусебно поврзани целини (делови), а секоја целина има повеќе
поднаслови кои се поделени според логична структура.
1.Безбедносна политика; 2.Безбедносна политика на Република Македонија;
3.Мислење за ризиците и заканите по безбедноста; 4. Широк концепт на
безбедноста; 5.Мислење за широкиот концепт на безбедноста во Република
Македонија; 6.Резултати од спроведените истражувања; 7.Заклучоци;
Срочениот текст на ваков начин дава една конструктивна целина со логичен
содржински ред на изложување на темата што се предмет на обработка во овој труд.
Текстот е илустриран со табели и графикони. Користената литература е наведена на
крајот на трудот и се состои од различни библиографски единици (книги, списанија
и публикации, нормативни акти и документи и интернет страници). На тој начин
авторот обезбедил лесен пристап на читателот кон материјата што непосредно го
интересира.

Општ дел
Структурата на трудот „Безбедносни политики и концепти“ е избалансирана,
а текстот е презентиран на концизен начин. Авторот се определил да анализира
комплексен проблем, додека теориската и практичната операционализација
покажува дека успешно ја владее теориската рамка на безбедносната наука, како и
концепциските релации и терминологијата која што произлегува од
интердисциплинарниот пристап.
Врз основа на општиот пристап на проблемот и на поставените цели на
истражување доц. д-р Ѓуровски истакнува дека рационалната претпоставка за
целосна примена на соодветен безбедносен концепт ќе придонесе за правилно
креирање на безбедносна политика на Република Македонија. Исто така, преку
анализата во неколкуте глави и на крајот во изведените заклучоци авторот
потврдува дека: Специфичноста на теориските пристапи придонесува за рационална
претпоставка за примена на соодветен безбедносен концепт; Примената на
соодветни концепти за безбедност е условена од безбедносните предизвици со кои се
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соочува државата, како и од определени фактори кои придонесуваат за успешното
имплементирање на основните концепти во системот на национална безбедност; Се
утврди нивото на имплементација на современите пристапи на безбедноста и кои се
ефектите од примена на безбедносниот систем на Република Македонија;
Постигнувањето, развојот и унапредувањето на безбедносниот систем е условено од
од брзината на реформите во оваа област што ќе овозможат креирање на политики и
развој на безбедносниот систем на Република Македонија; Развојот на
безбедносниот систем е условен од креирањето на целосно прифатен модел, како и
негова примена што треба да овозможи успешно имплементирање на позитивната
пракса во оваа област; Безбедносниот систем е условен од добро формулирана
безбедносна политика која ја наметнува потребата од дефинирање на безбедносноста
како нејзина основа, а концептот за безбедност служи за поставување на
функционалната зависноста со потребите, интересите и вредностите кои владеат во
државата во контекст на нејзината одржливост, развој и континуирана стабилност;
Проширувањето на концептот на безбедноста на Република Македонија овозможува
вклучување на нови и пошироки потенцијални закани по безбедноста, првенствено
економскиот развој, уништувањето на животната средина, прекршување на
човековите права и миграциските движења.
Редефинирањето на безбедноста и нејзините концепти се движи во просторот
на дијалектиката помеѓу сознајните и материјалните фактори, односно помеѓу
изменетите услови за опстанок и просперитет и новите научни сознанија. Доагањето
до најсоодветен концепт кој ќе оствари влијание во креирањето на безбедносна
политика која воедно ќе одговори на потребите и ризиците на Република Македонија
е фокусот меѓу другото на оваа монографија.
Како политичка концепција, безбедноста очигледно е предуслов за постоење
на живот - индивидуален и социетален и се однесува на отсуство од закани и
заштита од нив. Сфаќањето на безбедноста како вроден интерес на секоја индивидуа
и на пошироките човечки колективитети - фамилија, општество, нација, држава,
меѓународен систем, укажува на потребата од проширување на концептот на
безбедноста кон овие колективитети. Оттука, во теоријата се обликуваат концепти
како национална и меѓународна безбедност и, во поново време, индивидуална,
социетална и глобална безбедност, што укажува на значајно ширење на нови
димензии на безбедноста се наведува меѓу другото во оваа монографија.

Посебен дел
Посебниот предмет на анализа во ова ракопис на авторот доц. д-р Марјан
Ѓуровски е теориско-концепциското поврзување на проблемот на безбедноста со
поимот на државата. Во овој контекст кандидатот ги истакнува и теорискоконцепциските несогласувања во поглед на тоа дали главниот фокус на
истражувањата на оваа тема треба да бидат темелно свртени и насочени кон
индивидуалната, националната, меѓународната безбедност или интегралната
безбедност. Во монографијата се пронаоѓа врската помеѓу безбедносната политика и
нејзиното влијание во креирањето на превентивни мерки за спречување на ризиците
и евентуалните конфликти.
Целта на ова истражување презентирано во монографијата е да се открие и да
се разбере начинот на кој испитаниците ги перципираат и ги толкуваат настаните
што сe поврзани со безбедносните концепти и креирањето на безбедносната
политика. Основна цел на ова истражување било да се соберат објективни, односно
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поцелосни, проверливи, системски и попрецизни искуствени податоци за процесот и
состојбата што ја истражувавме. Оттука, собирањето на искуствените податоци е
насочено од самиот карактер на истражувачкиот проблем и е во согласност со
стандардизираната планска процедура. Со истражувањето во монографијата се
опфатени следните категории на испитаници oд: законодавната власт; извршната
власт: секторот за одбрана; секторот за безбедност; Кабинетот на Претседателот и на
Владата; академската (експертска) заедница; разузнавачката и контараразунавачката
заедница и други (директори на разни дирекции, агенции итн.)
Во развојот на безбедноста, клучна улога имаат: заканите и ризиците за
загрозување на државата, општествено економските и политички односи, државното
уредување, улогата на човечкиот потенцијал и граѓанскиот концепт, објективната
потреба за организирање самостојна заштита на целата територија и меѓународната
позиција на земјата, како и реалните можности на државата.
Безбедносната
политика на Република Македонија ја поставува перцепцијата на државните органи
за нивото на постоење на заканите за безбедноста на државата и населението и
нејзините одговори на овие закани. Преку неа се детерминираат активностите при
спроведувањето на процесот за донесување одлуки, како и рано предупредување и
одредување на приоритетите за справување со заканите за безбедноста и
безбедносниот сектор, се наведува во делот за безбедносната политика на Република
Македонија.
Безбедносната политика претставува многу мултидисциплинарна дејност, во
функција на објективно детектирање на безбедносните појави, меѓусебната
соработка и координацијата на безбедносните институции. За успешна, односно
добра безбедносна политика се смета онаа која е способна да ги разреши
безбедносните проблеми со минимални средства и со минимална штета. Имајќи
педвид дека водењето безбедносна политика претставува основ за успешно и
безбедно општество, неопходно е определување на базични претпоставки, појдовни
основи, засновани на реални поставки во креирањето на безбедносната политика на
Република Македонија смета докторантот.
Научната цел на трудот е да се проучат надворешната и внатрешната
политика како елементи на безбедносната политика на РМ и нивното влијание врз
актуелните состојби во областа на националната безбедност. Исто така, преку
механизмите за превенцијата на безбедносните ризици и закани се даваат одредени
насоки кои треба да претставуваат идејни решенија во креирањето на безбедноста
проценка на состојбите во државата.
Посебна цел на трудот е преку детектирањето на сето она што постои во
уставната и законската рамка кои ја уредуваат безбедносната политика на нашата
држава, заедно со резултатите и заклучоците од овој труд се нудат одредени
сугестии за нејзина поефикасна имплементација.
Втора остварена посебна цел е пронајдената врска помеѓу безбедноста
политика и нејзиното влијание во креирањето на превентивни мерки за спречување
на конфликти. Од овде произлегува и врската со Европска одбранбена и безбедносна
политика. Остварувањето на ова цел придонесува за идентификација на
безбедносните закани и справување со конфликтните ситуации. Со тоа, се наметна
порационално размислување и раководење со настанатите состојби заради целосно
минимизирање или во најидеална ситуација, комплетно елиминирање на можните
последици врз животот и здравјето на граѓаните, нивниот имот и државата во
целина.
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Заклучок
Во македонската научна теорија и практика не постојат доволно анализи од
овој тип, од осамостојувањето на Република Македонија до денес. Оттука,
добиените сознанија претставуваат основа за понатамошни истражувања од оваа
област.
Резултатите од истражувањето прикажани во монографијата неминовно ќе
доведат до иницирање на нови истражувања од оваа област, воедно даваат придонес
кон науката во делот на основите на безбедносните науки, нејзините теории и
концепти и поттик за надополнување на безбедносната политика на Република
Македонија.
Монографијата „Безбедносни политики и концепти„ од доц. д-р Марјан
Ѓуровски претставува сложен и обемен научен труд темелен на широко разработена
теориска рамка на истражување на политичко безбедносна и општествена
проблематика, поткрепена со систематско собирање на факти и последователна
нивна анализа кои се употребени во презентацијата на специфични сознанија за
безбедносните теории, безбедносните концепти и креирањето на безбедносната
политика. Поаѓајќи од актуелноста и интересот што го побудува овој разработен
проблем, може да се тврди дека монографијата преставува придонес во научната
проблематика од областа на безбедноста. Тоа значи дека авторот избрал оригинална
тема, научно релевантна и актуелна во безбедносен контекст. Темата е систематски
проучена и со оглед на тоа што широкиот концепт за безбедност е недоволно
експлоатирана, теориската дискусија и наодите од книгата внесуваат новитети во
академската дебата и отвораат простор за понатамошни истражувања и анализи.
Примената на широк спектар на методи за истражување на безбедносните
теории, концепти и безбедносните политики, укажува на методолошката добра
поставеност на целата содржина на книгата. Предложениот ракопис содржи
конзистентна структура и висок степен на научна прегледност. Во рамки на
поставеноста на содржината, посебно е значајна анализата на бројните
библиографски единици.
Во изработката на монографијата е применета сложена триангулациска
истражувачка постапка и се применети истражувачки техники и инструментите со
чија помош е извршена продлабочена анализа на слоевитоста на безбедносниот
проблем поврзан со креирањето на безбедносните политики, согледани низ
сложеноста на современите теоретски пристапи и низ перцепциите на носителите на
јавни, одговорни функции и должности, како и низ перцепциите на граѓаните, за што
се интревјуирани релевантен број на испитаници (граѓани и стручни релевантни
лица) и е добиен солиден фонд на податоци.
Монографијата според својата содржина, методологија и технологија на
изработка, како и според прикажаните резултати,претставува успешена научна
анализа и во која преку резултатите од истражувањето е оформена јасна и успешна
теориска рамка и методолошки пристап во објаснувањето на современите теорискоконцепциски пристапи во креирањето на безбедносната политика.
Книгата треба да послужи на студентите на Факултетот за безбедност-Скопје
и другите високо образовни институции, како и на пошироката научна и стручна
јавност која работи на полето на безбедносните научни истражувања.
Врз основа на читање и анализа на понудениот текст и она како оценка што го
истакнав во оваа рецензија, имам посебнo задоволство да препорачам на
Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје, за ракописот
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„Безбедносни политики и концепти“ од авторот доц. д-р Марјан Ѓуровски да го
прифати рецензентскиот Извештај со позитивната оценка.
Воедно верувам дека оваа книга ќе им послужи не само на претставниците на
академската заедница како ориентација за идни продлабочени истражувања, туку
може да биде корисно четиво за едукација и на сите оние кои во професионалната
работа се среќаваат со оваа тематика. Покрај тоа со особено задоволство книгата
„Безбедносни политики и концепти„ ја препорачува да се користи во наставата на
студентите од прв, втор и трет циклус на студии за предметните содржини за
Безбедносни политики, Безбедносни стратегии, Теориско концепциски пристапи и
политики за безбедноста и Современи теории и системи за безбедноста на
Факултетот за безбедност-Скопје, како и на сите останатит високо образовни
институции.
Врз основа на изнесеното, чест ми е овој ракопис да го поддржам и да го
предложам да се отпечати како Монографија.

Проф. д-р Томе Батковски с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА НА РАКОПИСОТ
„БЕЗБЕДНОСНИ ПОЛИТИКИ И КОНЦЕПТИ“
од авторот доц. д-р Марјан Ѓуровски
Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје при Универзитетот
"Св. Климент Охридски"-Битола, на својата седница одржана на 23.11.2017 година,
со Одлука бр. 02-2/74, ме определи за рецензент на ракописот „Безбедносни
политики и концепти“ од доц. д-р Марјан Ѓуровски. Заблагодарувајќи се на оваа
одлука, откако внимателно го прочитав ракописот, со особено задоволство го
поднесувам следниот

ИЗВЕШТАЈ
I. Обем, содржина и структура на ракописот
Трудот „Безбедносни политики и концепти“ од авторот доц. д-р Марјан
Ѓуровски претставува ракопис со обем од 387 страници основен текст.
Интегралниот текст содржи вовед, шест засебни глави со повеќе поднаслови кои
произлегуваат едни од други и меѓусебно се надополнуваат, заклучок и преглед на
комплетна библиографија со единици на 12 страни (кои се групирани во книги,
меѓународни извештаји, нормативни акти и други правни документи и елекронска
база на податоци) воглавно на англиски и македонски јазик. Основните делови на
трудот се со следниве наслови: (1) Безбедносна политика; (2) Безбедносна политика
на Република Македонија; (3) Мислење за ризиците и заканите по безбедноста; (4)
Широк концепт на безбедноста; (5) Мислење за широкиот концепт на безбедноста во
Република Македонија; (6) Резултати од спроведените истражувања; (7) Заклучоци;
Во воведниот дел се нагласува дека безбедноста е комплексен феномен и, во
суштина не само поради неговата недостижна природа и содржина со оглед на
времето и местото во кое се дискутира за него, туку, исто така, поради фактот што
дискусијата за безбедноста е неизбежно поврзана со други категории: страв (за
физички опстанок), отсуство на структурно насилство, мир, благосостојба и
стабилност.
Во првата глава „Безбедносна политика“ се нагласува елементите на
безбедносната политика, по правило, треба да бидат вградени во документите со кои
се уредува структурата и карактерот на општеството - во економската, политичката,
социјалната и другите области, како потреба да се уредат односите, така што тие да
не произведуваат противречности од кои ќе се изродат разни девијации и
деструкции со кои ќе се загрози општата и индивидуалната безбедност. Елементите
на безбедносната политика поконкретно треба да бидат содржани во основните
правни и други акти кои ги донесуваат органите на власта со кои се уредуваат
темелните односи.
Во втората главата „Безбедносната политика на Република Македонија“ низ
призмата на стратешките документи се прикажуваат темелните и национални
интереси како појдовна основа за градење на безбедносната политика. Воедно се
утврдени ризиците и заканите по националната безбедност како фактори кои ја
детерминираат безбедносната политика. Преку критички осврт се согледуваат
факторите на влијание, нивоата и начинот на креирањето на безбедносната политика
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на Република Македонија, како и механизмите на контрола на спрoведувањето на
безбедносната политика на земјата.
Во следната трета глава мислењето на граѓаните се потврди дека сегашната
поставеност на безбедносниот систем на Република Македонија не дава соодветен
одговор на кризите, заканите и загрозувањата. Неопходноста за стабилност и
безбедност ја наметнува потребата за градење на соодветни безбедносни политики
преку нови стратегии, доктрини и концепции. Во Република Македонија како
демократски современо општество граѓаните чувствува потреба за ворамнотеженост
(баланс) помеѓу државата (политиката) и безбедноста.
Во четвратата главата „Широкиот концепт за безбедноста“ се наведува
дека предлозите за проширување на безбедносната агенда, очекувано, предизвикаа
реакции од традиционалистите со аргументација дека ваквото проширување ја
загрозува кохерентноста на безбедносната наука и дека додавањето толку многу
нови елементи во нив, наводно, придонесува за запоставување на суштинските
компоненти. Покрај тоа во оваа глава има особено место посветено на воената
безбедност, политичката безбедност, социеталната безбедност, економската
безбедност и еколошката безбедност кој секторски се поврзани со т.н. широк
концепт за безбедноста.
Во петтата и шестта глава се прикажани резултати од спроведеното
истражување се наведува дека истражувањата за влијанието на современите
теориски пристапи кон креирањето на безбедноста политика на Република
Македонија во функција на зголемување на ефикасноста на безбедносниот систем
подразбираа дефиниран интерес и подготвеност за ефективна соработка на клучните
носители на овластувања во доменот на безбедностa на земјата. Притоа, треба да се
нагласи и да се има предвид дека се работи за комплексни истражувања и за мошне
осетлива проблематика од витално значење за државата.
Целите на ракописот се во насока на научна дескрипција на современите
теориско-концепциски пристапи во креирањето на политики за одржување на
безбедноста и развој на безбедносниот систем на Република Македонија. Анализата
на резултатите од теоретското анализирање и емпириското истражување даваат
одредени насоки во доментот на релевантната теоретска и практична дејност и
овозможуваат изведување на соодветни заклучоци и предлози. Исто така целта на
истражувањето е насочена кон добивање на валидни резултати и научно
верификувани сознанија кои овозможуваат имплементација на рационално и
прифатливо решение во оваа сфера. Преку аргументирано докажување и
презентирање на добиените резултати и согледување на вкупните состојби се
дефинираат системските и институционалните решенија, односно започнување на
нова фаза на квалитативен развој на овој сегмент. Согледувајќи ја целата
комплексност на истражувачкиот проблем, се остварени следните цели на
истражувањето: Се извршила научна дескрипција на теорискио-концепциските
пристапи на безбедноста; Се согледало кои од основните концепти се прифатливи и
применливи за развојот на безбедносниот систем на Република Македонија и
креирањето на безбедносни политики; Авторот го утврдил нивото на
имплементација на современите пристапи на безбедноста и кои се ефектите од
примена на безбедносниот систем на Република Македонија; Направена е анализа на
надлежностите и организацијата на безбедносниот систем во однос на остварување
на уставните и законските определби и спроведувањето на безбедносните политики;
Се дадени современите гледишта за функционирањето на западните безбедносни
системи и креирањето на безбедносната политика.
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Практичната цел на оваа тема е повеќекратна, пред сé поради фактот што во
научната и стручна литература недостасуваат трудови и анализи на овој предмет или
доколку ги има ги карактеризира парцијален научен пристап што зборува за
октроираност на ефектите во праксата.
Од научен аспект монографијата е значајно за унапредување на системот за
безбедност. Покрај ова истражувањето доведува до: Согледување на досегашниот
развој на структурите и потребата за нивно понатамошно усовршување и развој;
Понатамошен развој, рационализирање и стандардизирање
во системот за
безбедност; Иден развој на капацитети и способности за остварување на
безбедносната политика.
Книгата претставува сложен и обемен труд темелен на широко разработена
теориска рамка на истражување на безбедносните концепти и безбедносни политики,
поткрепена со систематско собирање на факти и последователна нивна анализа кои
се употребени во презентацијата на теориите за безбедност и развојот на
безбедносните концепти. При изработката на трудот авторот се придржувал до
соодветната методологија за изработка на монографија и користел јасен стил на
презентација на содржината. Книгата произлегува од самостојна научна работа
преку кој авторот ја потврдува способноста за самостојна научна и теоретска работа.
Пишувана е монографијата на јасен и разбирлив јазик, со добро структуирана
содржина и поткрепена со богата странска и домашна литература релевантна за
областа на проучувањето.
Тргнувајќи од современите теориско-концепциски пристапи кои ја
втемелуваат и ја детерминираат рамката на согледувањето, разбирањето,
моделирањето и операционализирањето на глобалното мноштво безбедносни
политики, авторот доц. д-р Ѓуровски мошне умешно, стручно и научно, со голема
имагинација и иновативност ја анализира безбедноста во однос на множеството на
актуелни, потенцијални и латентни закани, контракции и деструкции во некоја
поблиска или подалечна иднина кон нужноста да се оствари, стабилизира и развие
безбедноста во рамките на општествената заедница и на државната конституција.
Авторот д-р Марјан Ѓуровски за да ги постигне поставените цели и задачи на
истражувањето, во книгата е прикажано дека се применети соодветни начини на
истражување. Тоа подразбира примена на истражувачки методи, постапки и
инструменти кои овозможиле собирање, средување, обработка и анализа на
податоците и соодветно на утврдената методолошка рамка дошол до научни
сознанија за истражувачкото прашање, како и можност за проверка на поставените
хипотези.
Од методолошка гледна точка, значајно при истражувањето и разработката на
материјата претставува утврдувањето (анализата) на моменталната состојба,
ефикасноста,
оправданоста,
транспарентноста,
поставеноста,
меѓусебната
координација и соработка на субјектите на безбедноста во креирањето на
безбедносна та политика. Според тоа методолошката рамка ја детерминираат
дескриптивниот и структуралниот карактер на истражувањето.
Методот анализа на содржина авторот го применил во анализа на домашни и
странски извори на литература. До потребните основни вредности во анализа на
содржината се дошло со употреба на квантитативна и квалитативна анализа т.е.
фрекфентна и семантичка анализа. Додека пак, дескриптивниот метод бил ставен во
функција на изработка на научна дескрипција на редица сеопфатни,
систематизирани целини и објективен приказ за појавата која се истражува, преку
систематско прибирање на податоци и извлекување соодветни заклучоци.
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Во македонската научна теорија и практика не постојат анализи од овој тип.
Оттука, добиените сознанија претставуваат основа за понатамошни истражувања од
оваа област. Резултатите од истражувањето неминовно ќе доведат до иницирање на
нови истражувања од оваа област, дават придонес кон науката во делот на основите
на безбедносните науки и потик за надополнување на безбедносната концепт на
Република Македонија.
Во методолошка смисла станува збор, пред се, за преиспитување на
досегашната апсолутна доминација на воениот елемент и на државата во
концептуализирањето на безбедноста. Ова бара анализа за проширување на
безбедносната агенда со децидно барање за посебен безбедносен статус за прашања
од економските, еколошките и од идентитетските сектори во општествата. Оттука,
важно е да се направи споредба на двата основни става во безбедносната наука,
имено, новиот проширен поглед, наспроти стариот воен, државно-центристички
поглед на традиционалните школи во рамките на кои безбедноста се изедначува
само со воените прашања и со употребата на сила.
II. Мислење и предлог
Трудот е напишан на јасен и разбирлив начин, што го прави достапен до
студентите, оние кои работат на проблематиката на безбедносните стратегии и
политики, односно безбедносните коцепти, како и на широк круг читатели. Текстот
и излагањето на содржините се јасни, терминолошки и концепциски. Во
презентирањето на материјата се користи широка литература, во која се застапени
најпознатите светски автори од областа, поради што трудот заслужува мошне висока
научна и стручна оценка и претставува вистински и оригинален придонес во
издавачката дејност во својата научна област.
Книгата треба да послужи на студентите од Факултетот за безбедност-Скопје
и другите високо образовни институции во земјава, но и на пошироката јавност, која
работи на полето на безбедносните и економските истражувања.
Според согледаните научни, методолошки, апликативни и педагошки
вредности на монографијата од доц. д-р Марјан Ѓуровски, во својство на рецензент,
со особена чест и задоволство предлагам да се одобри печатењето на оваа книга со
наслов „Безбедносни политики и концепти“ од авторот доц. д-р Марјан
Ѓуровски која може да се користи за потребите на студентите запишани на
додипломски и последипломски студии на Факултетот за безбедност – Скопје по
предметите „Безбедносносни политики“, „Безбедносни стратегии“, „Безбедносни
стратегии и политики“ и на другите факултети во Република Македонија кои со
своите наставни програми ја покриваат наведената проблематика.

РЕЦЕНЗЕНТ
Ред. проф. д-р Пере Аслимоски с.р.
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