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До
Наставно научниот совет
Економски факултет – Прилеп
Универзитет “Св.Климент Охридски“ Битола

Предмет: Извештај за оценка на докторска дисертација

Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Прилеп, на својата седница одржана
на ден 01.11.2017 година, со одлука број 02-1224/19, формира Комисија за оценка на
докторската дисертација поднесена од кандидатот м-р Осман Сејфијај, на тема:
„Улогата на стратегискиот менаџмент на човечки ресурси во поглед на
перформансите на МСП: студија на случај - Косово“, со оригинален наслов “The role
of strategic human resource management on SMEs performance: case study - Kosovo “, во
состав:
1. Проф. д-р Василика Куме, Универзитет во Тирана, Албанија
2. Проф. д-р Добри Петровски, Педагошки факултет, Универзитет “Св. Климент
Охридски“ Битола
3. Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска, Економски факултет - Прилеп,
Универзитет “Св. Климент Охридски“ Битола
4. Проф. д-р Марика Башеска Ѓорѓиеска , Економски факултет - Прилеп, Универзитет
“Св. Климент Охридски“ Битола
5. Проф. д-р Снежана Обедниковска, Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски“ Битола

Врз основа на член 63 од Законот за високото образование и чл. 51 и 53 од Правилникот
за единствените основи за организирање на последипломски и докторски студии и
стекнување со докторат на науки на Универзитетот “Св. Климент Охридски-Битола”,
Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп го
поднесува следниов:
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ИЗВЕШТАЈ
Податоци за кандидатот
Кандидатот м-р Осман Сејфијај е роден на 20.06.1969 во Витомирица, Косово.
Дипломирал во 2005 година на Универзитетот во Приштина, на факултетот за применети
науки во бизнисот, отсек за бизнис администрација. Магистерските студии ги завршил во
2012 година на Универзитетот во Приштина, на Економскиот факултет, отсек –
Менаџмент и информатика. Во 2014 година се запишал на Економски факултет - Прилеп,
Универзитет “Св. Климент Охридски“ Битол, на регионалните докторски студии
“Entrepreneurship and SME Management, (DOCSMES), организирани во соработка со
европските универзитети: Università di Bologna, Italy Universidad Autònoma de Barcelona,
Spain (UAB), University of Nice – Sophia Antipolis, France (UNSA).
Кандидатот има повеќегодишно работно искуство во различни организации и
институции:
Од 2016 година па се’ до сега, работи како директор за администрација и општи услуги на
универзитетот во Пеќ, Косово. Во периодот од 2014 – 2016 работел како кадровски
менаџер, а од 2013 – 2014 како во службата за цертификација на истиот универзитет.
Претходно, од 2011 – 2013 работел во Министерството за инфраструктура на Косово, а од
2002-2011 во Министерството за транспорт и телекомуникации на Косово. Од 2000-2002:
работел како менаџер во администрацијата на UNMIK, во одделот за граѓанска
администрација.
Кандидатот има солидни познавања од различни компјутерски софтвери и апликации,
како основни, така и напредни статистички апликации.
Кандидатот ги има објавено следните трудови :
European perspective-implementing change in public organizations. International and
Interdisciplinary Scientific Conference.” A human being in space and time- anthropological
meeting at the Institute of History, University of Lodz”. Institute of History, University of Lodz
in Poland, 15.May 2015.
Lecturer job satisfaction and motivation. 5 th International Conference: Compliance of the
Standards in South-Eastern European Countries with the harmonized standards of European
Union. Peja-Kosovo.
Strategic human resources management in small and medium enterprises-Kosovo.
International Scientific Conference “Economic Development as a Basis to Generate New Jobs”
Pristina.
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Driving Forces for internationalization. The 7th International Scientific Conference: PostConflict in the Balkans. Ulcinj.-Montenegro.
Entrepreneurship and Current Situation Kosovo’s Perspective. The International Masaryk
Conference for PhD Students and Young Researchers. Czech Republic.
The decision-making process and the information technology at state institutions. Regional
science conference with international participation. Effects of Global Risk in Transition
Countries. National and University Library of Bosnia and Herzegovina

Анализа и коментари за докторската дисертација

Докторската дисертација се состои од 7 поглавја, напишани на 222 страни. Извештајот од
софтверот за плагијати покажува дека дисертацијата е прифатлива во смисла на нејзината
оригиналност.

Глава 1 – воведното поглавје го опфаќа формулирањето на проблемот, истражувачките
прашања и хипотезите. Во ова поглавје е нагласено значењето на истражувањето и
организацијата на студијата во специфични услови на транзициона економија, каква што
претставува Косово.
Глава 2 – Преглед на литература. Првиот дел претставува општ увид во дефинирањето на
стратегискиот менаџмент на човечки ресурси – стратегија, менаџмент на човечки ресурси
и еволуција на стратегискиот менаџмент на човечки ресурси. Студијата ја прикажува
улогата на практиките на стратегискиот менаџмент на човечки ресурси врз
организациските перформанси и современите индикатори за перформансите на човечките
ресурси. Ова поглавје исто така се фокусира и на детерминантите на стратегискиот
менаџмент на човечки ресурси, како и на карактеристиките на менаџментот на
перформанси во претприемничкиот амбиент на Косово.
Глава 3 – во овој дел се прави осврт на претприемништвото и развојот на МСП во Косово
во постконфликтниот период, бизнис амбиентот и културолошките карактеристики на
бизнис амбиентот. Се прави осврт на амбиентот во Косово за време на транзициониот
период, со посебен акцент на економските и политичките карактеристики на амбиентот,
како и останатите елементи на ПЕСТ анализата.
Глава 4 – во ова поглавје се презентира методологијата на истражувањето, анализата на
податоците и примерокот на истражувањето, кој што опфаќа 150 МСП во Косово од
различни сектори, кои што имаат најдобри перформанси.
Глава 5 – ова поглавје ги опфаќа истражувачките прашања и хипотезите кои што се
тестираат и верифицираат, и на кои што се даваат одговори преку истражувачките
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прашања. Опишани се и методите и техниките кои што се користени за прибирање на
податоци и информации, со цел да се анализираат и тестираат формулираните хипотези.
Глава 6 – во ова поглавје се презентирани резултатите и препораките, како и менаџерските
импликации базирани врз квантитативните резултати од истражувањето. Се предлагаат и
конкретни чекори со цел да им се помогне на МСП да идентификуваат релевантни мерки
и истите да ги инкорпорираат во менаџерските процеси.
Глава 7 – во последното поглавје се интегрираат резултатите од истражувањето и
одговорите на истражувачките прашања. Се презентираат ограничувањата и можностите
за натамошни истражувања.
Цели на истражувањето, истражувачки прашања и хипотези

Основна цел на ова истражување е да се идентификуваат менаџерски стратегии кои што
придонесуваат за подобрување на организациските перформанси, и степенот до кој што
тие се применуваат во менаџерските практики. Посебните цели, изведени од основната
цел, се дефинирани како на теоретско ниво, така и на апликативно ниво.
Во оваа студија, основен проблем е идентификувањето и ревидирањето на менаџерски
стратегии кои што придонесуваат за подобрување на организациските епрформанси, како
и анализа на степенот или нивото на нивната примена од страна на менаџерите на МСП.
Оваа студија има за цел да ја определи улогата на стратегискиот менаџмент на човечки
ресурси врз перформансите на малите и средни бизниси во Косово.
На теоретско ниво, преку истражувањето се постигнува следното:


Определување на нивото на влијание и посветеност на МСП во прифаќањето на
практики на стратегискиот менаџмент на човечки ресурси;



Анализирање на активностите на менаџментот на човечки ресурси врз кои што
влијае процесот на оценка на перформансите, односно, оние кои што влијаат врз
него;



Воспоставување на модераторски ефект од пристапот базиран на ресурси врз
соодносот помеѓу стратегискиот менаџмент на човечки ресурси врз перформансите
на малите и средни бизниси во Косово.

Исто така, во апликативна смисла, се реализираат:


Анализа на карактеристиките на процесот на оценка на перформансите на МСП во
Косово кои што се проучувани со студијата;
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Идентификација на постоечките разлики помеѓу перцепциите на менаџерите и
вработените во смисла на начините за подобрување на перформансите;



Воспоставување на врски помеѓу нивото на едукација (обуки) на вработените, и
преференциите за определени стратегии за подобрување на нивните перформанси;



Определување на причините кои што водат кон намалување на организациските
перформанси, и мерките за подобрување кои што ги преземаат менаџерите.

Врз база на прегледот на користена литература, на моделите кои што досега се
разгледувани во смисла на релацијата стратегискиот менаџмент на човечки ресурси и
перформансите на малите и средни бизниси, во дисертацијата се отворени повеќе
истражувачки прашања.
Основно истражувачко прашање: Што може да се научи и да се подобри во
претприемничките практики на стратегискиот менаџмент на човечки ресурси во малите и
средни бизниси во Косово, и какви се импликациите врз организациските перформанси?
Истражувачко прашање 1: Дали во компаниите се практикува развој на иновативни
проекти?
Истражувачко прашање 2: Какво е влијанието на развојот на човечките ресурси врз
перформансите на малите и средни бизниси во Косово ?
Истражувачко прашање 3: Какво е влијанието на овластувањето на вработените во
компаниите?
Истражувачко прашање 4: Од што зависат перформансите на малите и средни бизниси?
Истражувачко прашање 5: Колкав ефект има вклучувањето на вработените во
менаџерските процеси и системите за евалуација ан нивните перформанси врз нивната
сатисфакција?
Формулираните хипотези се резултат на спроведеното експлораторно истражување,
базирано на проучувана литература, но не се исклучиво базирани на предложениот
концептуален модел, со цел да ги обезбедат потребните појаснувања и објаснувања во
поглед на тој модел.
Почнувајќи од проблемот на истражување, со цел да се реализира оваа студија, развиени
се неколку хипотези кои што натаму се тестирани, со цел да дадат објаснувања и одговори
на истражувачките прашања.
Со цел да се договори на овие истражувачки прашања, поставени се една основна
хипотеза и пет суб-хипотези, преку кои што ќе биде тестирано остварувањето на целта
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на оваа студија.
H0: Постои позитивна корелација меѓу стратегискиот менаџмент на човечки ресурси и
перформансите на малите и средни бизниси
H1: стратегискиот менаџмент на човечки ресурси има позитивни ефекти во
иновациите кај работната сила
H2: Постои значително влијание на развојот на човечките ресурси врз
организациските перформанси
H3: Овластувањето на вработените има позитивен ефект врз органзиациските
перформанси
H4: Најдобрите практики на менаџмент на човечки ресурси ќе имаат позитивен
ефект врз организациските перформанси
H5: Сатисфакцијата на вработените е во корелација со вклученоста во работата и
со перформансите

Методологија на научното истражување

Во ова поглавје е направена анализа на статистичките методи и методологијата за
обработка на податоци, применети со цел да се оствари главната цел на овој труд.
Презентирана е и методологијата на избор на примерок, и истражувачките методи
користени на терен. Исто така, во овој дел се објаснети начините на прибирање на
податоци, анализа и заклучување, како и преглед на клучните варијабли во структурата
на моделот.
Истражувањето опфаќа комбинација од квалитативни и квантитативни методи. За таа
цел, применети се дескриптивни, статистички и економетриски методи, кои што се
земени во предвид при составувањето на прашалникот, како примарен извор на
податоци.
Применетата методологија е соодветна и во функција на остварувањето на целите на ова
истражување. Целта на истражувањето е базирана на оценката на стратегискиот
менаџмент на човечки ресурси во огранизацијата на МСП во Косово.
Фокусот на квалитативното истражување е ставен на разбирањето на феноменот кој што
произлегува од општествениот контекст, како и од нивната ситуациона анализа.
Примерите ги вклучуваат теориите базирани врз студии на случај, наративно
истражување, како и акциони истражувања.
Квантитативниот пристап, пак, настојува да ја објасни поврзаноста меѓу различните
варијабли, и да ја определи процедурата за собирање и анализа на податоци. Фокусот е
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ставен на прибирањето, анализата и презентирањето на нумерички податоци на
структуриран начин преку примена на статистички техники и репрезентативни
примероци од популацијата.
Оваа студија применува индуктивни теоретски и квантитативни методолошки пристапи,
за да направи преглед на користената литература, со цел да се сублимира знаењето во
врска со темата, како и да се направи дискусија во пилот групи со
сопствениците/менаџерите, академските истражувачи, како и експертите од областа на
индустријата и пазарот.
За анализа на резултатите од собраните прашалници , користени се различни методи:
дескриптивна статистичка анализа на податоците, анализа на варијансата (ANOVA),
анализа на регресија на варијансата и останати статистички тестови. Обработката на
податоците е направена со примена на SPSS апликацијата. Дескриптивната и
статистичката анализа се заснова на примарни податоци добиени од прашалници и
интервјуа. Применет е панел од податоци извлечен од 150 прашалници, вклучувајќи
испитување на најуспешните МСП на територијата на Косово. Листата на компании е
преземена од релевантни извори, како што се даночната администрација на Косово,
Агенцијата за статистика и Агенцијата за регистрација на бизниси, во рамките на
Министерството за трговија и индустрија во Косово.
Презентирана е и методологијата на избор на примерок, и истражувачките методи
користени на терен. Исто така, во овој дел се објаснети начините на прибирање на
податоци, анализа и заклучување, како и преглед на клучните варијабли во структурата на
моделот. Истражувањето опфаќа комбинација од квалитативни и квантитативни методи.
За таа цел, применети се дескриптивни, статистички и економетриски методи, кои што се
земени во предвид при составувањето на прашалникот, како примарен извор на податоци.
За реализација на интервјуата, при прибирањето на примарни податоци, е применет
полуструктуриран пристап, којшто дозволува поголема флексибилност на процесот на
интервјуирање, поради големите разлики помеѓу МСП застапени во примерокот.
Секундарните податоци се добиени од годишните извештаи и од KAS, IMF, Светската
банка, Централната банка на Косово, како и од различни релевантни публикации.За
реализација на потребните анализи на зависноста меѓу променливите во истражувањето,
применети се следните статистички индикатори: ниво на важност (significance),
коефициент на регресија, анализа на варијансата, како и тестови кои што ја мерат
соодветноста на моделите, како на пр. F- статистички тест, T-test , R- квадратен тест, како
и други дијагностички тестови со соодветни видови на корелација меѓу варијаблите.
Применетата методологија е соодветна и во функција на остварувањето на целите на ова
истражување, односно, на оценката на стратегискиот менаџмент на човечки ресурси во
контекст на МСП во Косово.
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Значење на резултатите од дисертацијата

Стратегискиот менаџмент на човечки ресурси е област која што претставува голем
предизвик за научни истражувања. Ова истражување прави напори да го докаже
влијанието на стратегискиот менаџмент на човечки ресурси врз организациските
перформанси во амбиентот на Косово, и нуди рамка за очекувани меѓусебни релации
меѓу практиките на менаџментот на човечки ресурси и ефектот врз организциските
перформанси.
Менаџментот на перформансите на вработените е клучен дел од менаџментот на
организациските перформанси. Ефективното лидерство и ефективното менаџерско
однесување во поглед на менаџментот на перформансите, како и овластувањата и
развојот на вработените е клучни прашања во овој контекст, и исто така и клучни
фактори на организациските перформанси.
Во теоретска смисла, резултатите од ова истражување водат до заклучок дека постои
значителна поврзаност помеѓу стратегискиот менаџмент на човечки ресурси и
организациските перформанси на МСП, и дека практиките на стратегискиот менаџмент
на човечки ресурси, бизнис стратегиите, процесите и техниките, применети на
интегриран начин, водат кон зголемување на организациските перформанси.
Резултатите покажуваат дека сите МСП барем до определен степен ја препознаваат
потребата од имплементација на стратегиски менаџмент на човечки ресурси. Најголем
дел од МСП опфатени со примерокот имаат извесен систем на човечки ресурси кои што
треба адекватно да ги искористуваат, бидејќи погрешниот менаџмент на вработените, и
лошиот дизајн на работата можат да ги спречат МСП во ставањето на функција на
вработените во смисла на постигнување на стратегиските цели.
Основната придобивка од ова истражување е што се продуцираат резултати кои што се
не само релевантни и теоретски засновани, туку и практично применливи за МСП во
Косово, каде што човечкиот фактор е еден од основните фактори на успехот на МСП.
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The Scientific Council of the Faculty of Economics - Prilep at the meeting held on
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dissertation of the candidate Osman Sejfijaj, entitled as: “The role of strategic human resource
management on SMEs performance: case study - Kosovo “. The Committee consists of
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1. Prof. Vasilika Kume PhD, University of Tirana, Albania
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the third cycle studies at the University St. Kliment Ohridski”- Bitola, the Committee submits
to the Scientific Council of the Facilty of Economics - Prilep the following:
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REPORT
Candidate biography
The candidate, Osman Sejfijaj was born at 20.06.1969, Vitomirica-Peja, Kosovo . He graduated
in 2005 at University of Pristina, Faculty of Applied Sciences in Business, Department Business
Administration. He ahs completed his master studies in 2012, at University of Pristina, Kosovo,
Faculty Economy, Department of Management and Informatics. In 2014 he enrolled at the
Regional Joint Doctoral Program “Entrepreneurship and SME Management, (DOCSMES),
organized in cooperation with EU universities: University of “St. Kliment Ohridski”- Bitola,
Macedonia. Università di Bologna, Italy Universidad Autònoma de Barcelona, Spain (UAB),
University of Nice – Sophia Antipolis, France (UNSA).
The candidate has a long year experience in various organizations and institutions, such as:
Period 2016-Now: Director for Administration and General Services at Public University
” Haxhi Zeka” in Peja,
Period 2014 – 2016: Personnel Manager at Public University” Haxhi Zeka” in Peja.
Period 2013 – 2014: Certification Officer at Public University” Haxhi Zeka” in Peja,
Period 2011 – 2013: Office Manager, Government of Kosovo-Ministry of Infrastructure
Department of Vehicle.
Period 2002-2011: Office Manager, Government of Kosovo, Ministry of Transport and
Telecommunications, Vehicle Department, Regional Unit.
Period 2000-2002: Manager, UNMIK-Joint Interim Administration, Department of Civil
Administration.
He has solid knowledge and skills in various computer applications and software, basic and
advanced statistical applications.
The candidate has published the following scientific publications and
papers:

research

European perspective-implementing change in public organizations. International and
Interdisciplinary Scientific Conference.” A human being in space and time- anthropological
meeting at the Institute of History, University of Lodz”. Institute of History, University of Lodz
in Poland, 15.May 2015.
Lecturer job satisfaction and motivation. 5 th International Conference: Compliance of the
Standards in South-Eastern European Countries with the harmonized standards of European
Union. Peja-Kosovo.
Strategic human resources management in small and medium enterprises-Kosovo.
International Scientific Conference “Economic Development as a Basis to Generate New Jobs”
Pristina.
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Driving Forces for internationalization. The 7th International Scientific Conference: PostConflict in the Balkans. Ulcinj.-Montenegro.
Entrepreneurship and Current Situation Kosovo’s Perspective. The International Masaryk
Conference for PhD Students and Young Researchers. Czech Republic.
The decision-making process and the information technology at state institutions. Regional
science conference with international participation. Effects of Global Risk in Transition
Countries. National and University Library of Bosnia and Herzegovina

Analysis and comments on the doctoral dissertation
The doctoral thesis entitled as: “The role of strategic human resource management on SMEs
performance: case study – Kosovo” of the candidate Osman Sejfijaj, consists of 7 chapters,
written on 222 pages. The plagiarism report indicates that the dissertation is acceptable in terms
of its originality.
Chapter I – The introductory chapter comprises the background of the study, the statement of the
problem, research questions and hypothesis. This chapter argues that Kosovo has faced specific
conditions in the context of transition economies. It also covers the significance of the study and
the sequential arrangement of the study.
Chapter II- Literature review –The first section will represent a general insight into the definition
of Strategic Human Resources Management: strategy, human resource management and the
evolution of strategic human resources management. The study will show human resources role
as strategic partner. It will also show the impact of human resource management practice on
organizational performance and modern indicators of human resources performance.
This chapter extends the discussion with the theoretical exploration of entrepreneurship, focusing
on the determinants of strategic human resource management and characteristics of performance
management of entrepreneurs in Kosovo.
Chapter III- continues the discussion with an overview of entrepreneurship and SME
development in Kosovo after the post conflict period, the business environment and cultural
characteristics regarding the business environment. It includes descriptions of Kosovo during the
transition period, specifying economic and political features and the various challenges it faces.
Chapter IV-This chapter will present the research methodology followed by the data analysis and
sample of the study which covers the 150 best performing SMEs in Kosovo, in different sectors.
Chapter V–This chapter introduces research questions and hypotheses to be tested, verified, and
responded to through research questions. This chapter describes the methods and techniques used
to gather the information to analyze and test the formulated hypotheses.
ChapterVI –This chapter uses the findings to present recommendations for practitioners.
Managerial implications are provided based on the quantitative evidence of the study. The most
common question of practitioners is addressed: How can SMEs adopt measures with regards to
their requirements? The concrete steps are outlined to help SMEs identify relevant measures and
integrate them into managerial process.
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Chapter VII - Finally this chapter unites the findings of the study and answers research questions.
It closes with a discussion of limitations and outlook for further research.
Research objectives, questions and hypotheses
The main objective of this research consists in identifying managerial strategies which contribute
to the improvement of organizational performance, and the extent to which they are used in
managerial practice. The specific objectives, derived from the main objective, are defined at the
theoretical level as well as applicative level.
In this study, the main problem is reviewing and identifying managerial strategies that contribute
to improve the organizational performance and analyze the degree or level of their usage by the
SME leaders. The study seeks to determine the role that a strategic management of human
resources has to play in the institutional organization of SMEs in Kosovo.
At the theoretical level, through research we will try to:
• To determine the level of influence and commitment of SMEs in the adoption of
strategic human resource management practices.
• To analyze the activities of human resource management which are influenced and in
turn influence the process of performance assessment.
• To establish the moderating effect of a resource based approach on the relationship
between strategic human resource management and organizational performance of
SMEs in Kosovo.
At an application level, in the research is also present:
• Analysis the characteristics of the assessment process in SMEs in Kosovo that
have been studied..
• Identification of the existing differences between the perception of managers and
employees regarding ways to improve performance.
• The connections between the education level (training) of employees and the
preference for certain strategies for the improvement of their own performance.
• The causes which lead to a decrease in organizational performance and the
improvement measures taken by managers.
Based on the review of the literature, of the models reviewed so far in relation to the strategic
management of human resources in the performance of SMEs, several issues / research questions
have been raised in the dissertation.
Main research question: What can we learn and improve on in the entrepreneurial strategic
human resource management practices of Kosovo SME-s and what are the implications for
organizational performance?
Research question 1: Is the development of innovative projects in enterprises practiced?
Research question 2: What is the impact of the development of human resources on the
performance of Kosovo enterprises?
Research question 3: What is the impact of the empowerment of employees in the enterprise?
Research question 4: On what does the performance of SMEs depend?
Research question 5: How much of an effect has the involvement in management processes and
the evaluation system of their performance had on the satisfaction of the employees?
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The hypotheses formulated here have been raised as an exploratory research based on the
bibliography studied, by not complying solely with the proposed conceptual model, to provide
the necessary clarifications and explanations for this model.
To carry out this study starting from the research issues, hypotheses have been developed to be
tested and to give explanations and answers to research questions.
In order to answer the above main research question, the main hypothesis and five subhypotheses have been raised through which the purpose of the study will be tested:
H0: Strategic human resource management and organizational performance of SMEs is
positively correlated?
H1: Strategic HRM has a positive effect on workforce innovation.
H2: There is a significant impact of HR development on organizational
performance.
H3: Employee empowerment has a positive effect on organizational performance.
H4: The best practices of HRM will have a positive impact on organizational
performance.
H5: Employee satisfaction is correlated with job involvement and performance.
Scientific research design and methodology
In this chapter is reflected a detailed analysis of statistical and data processing, fulfilling the
main goal of this paper. It is presented methodology, sample selection and research methods in
the field. Also, this chapter explains modes of data collection, analysis and findings in the field
and the review of the key variables in the model structure.
Research consists of a combination of qualitative and quantitative methods. For this purpose,
there are used descriptive and statistical and econometric methods which are taken into account
during the construction of the questionnaire, as the primary source of information.
The methodology used is appropriate, and in function of the goals of this study. The purpose of
the research is based on the assessment of the role that a strategic management of human
resources has to play in the institutional organization of SMEs in Kosovo.
The focus of the qualitative research is the understanding of the phenomena deriving from social
situations and their contexts. Examples include: theories based on case study, narrative research
and action research.
Meanwhile, the quantitative approach tries to understand relationships between different
variables and determine the data collection procedures and analyses. The focus here is on
collecting, analyzing and presenting numerical data in a structured way by using statistical
techniques and a representative sample of the population. This study utilized the inductive theory
and qualitative methodology approaches to review the bibliography, to gain profound knowledge
of the subject, and to conduct discussions in pilot groups with owners/managers, academic
researchers, and industry and market experts.
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For analyzing the results of collected questionnaires and interviews, different methods are used:
descriptive statistical analysis of data, analysis of variance (ANOVA), regression and other
statistical tests. Data processing was done by SPSS (Statistical Package for Social Sciences).
Descriptive and statistical analysis rely on primary data obtained from questionnaires and
interviews. A data panel extracted from 150 questionnaires, including survey on the most
successful SME-s across the entire territory of Kosovo, was used. The list of these enterprises
was made available by the Kosovo Tax Administrations, the Agency of Statistics and the Kosovo
Business Registration Agency, operating within the Ministry of Trade and Industry, as only
institution responsible for registering businesses in Kosovo.
The methodology for sample selection and research methods in the field is presented. Also, this
part, modes for of data collection, analysis and findings in the field and the review of the key
variables in the model structure are explained. Research consists of a combination of qualitative
and quantitative methods. For this purpose, there are used descriptive and statistical and
econometric methods which are taken into account during the construction of the questionnaire,
as the primary source of information.
To conduct the interviews, in order to gather primary data, a semi-structured approach is used,
which allows a wider flexibility during the interview process, due to the inherent differences
between the SME-s in the sample.
The secondary data, obtained from annual reports and statistics of KAS, IMF, World Bank,
Central Bank of Kosovo, and publications about the economic situation of the country in recent
years.
To carry out the necessary analyzes of the relationships that are the subject of this study, we have
relied on these statistical indicators: the level of significance, the regression coefficient, analysis
of variance, as well as tests that measure the suitability of models, such as F-statistic, T-test, Rsquared, as well as other diagnostic tests that will prove the appropriate form of correlation
between variables.
The methodology used is in the function of the goals of this study, i.e. the assessment of the role
that a strategic management of human resources has to play in organizational performance of
SMEs in Kosovo.
Significance and findings of the dissertation
Strategic human resource management is a challenging area for scientific researchers. This study
makes an effort to prove its impact on organizational performance in the Kosovo environment
and offers a framework for expecting interrelation among HRM practices and effect on
organizational performance.
Managing employee performance is a key part of organizational performance. Effective
leadership and effective managerial behavior, as well as the empowerment and development of
employees are key questions in this context, and also key factors of organizational performance.
In theoretical terms, the results of this work lead to the conclusions that there is a significant
relationship between strategic human resource management and SMEs organizational
performance, and that the strategic human resource practices, business strategy, processes and
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techniques can contribute to the increasing of organizational performance, if applied in
integrative way.
The results show that all SME’s recognize the need for SHRM implementation, at least to certain
extent. Most of the SMEs in the sample have human resource system of some kind, that needs to
be utilized in appropriate way, because ineffective employees management, and poor design of
jobs could prevent SME’s from putting the employees in function, and fulfillment of strategic
goals.
The main benefit of this research is that it has led to results that are not only theoretically based
and relevant, but also practically applicable foe SME’s in Kosovo, where the human resources
are one of main success factors for SME’s.
Conclusions and proposal
Having in consideration the above mentioned conclusions, the Committee unanimously
concludes that the dissertation fulfills the criteria required in order to be publicly defended, and
proposes to the Scientific Council of the Faculty of economics in Prilep to accept the Report
for assessment of the doctoral dissertation, submitted by the candidate Osman Sejfijaj MSc,
entitled as “The role of strategic human resources management on SME’s performance Study case – Kosovo”, in Macedonian - „Улогата на стратегискиот менаџмент на
човечки ресурси во поглед на перформансите на МСП: студија на случај - Косово“,
and to form a Committee for Defense, that will schedule and organize the defense.
Prilep, 13.12.2017
Committee for assessment of doctoral dissertation:
1. Prof. Vasilika Kume PhD, University of Tirana, Albania
2. Prof. Dobri Petrovski PhD, Faculty of Pedagogy, University of “St.Kliment Ohridski” Bitola
3. Prof. Snezana Mojsovska Salamovska PhD, Faculty of Economics, University of
“St.Kliment Ohridski” Bitola
4. Prof. Marika Baseska Gjorgjieska PhD, Faculty of Economics, University of “St.Kliment
Ohridski” Bitola
5. Prof. Snezana Obednikovska PhD, Faculty of Economics, University of “St.Kliment
Ohridski” Bitola
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РЕФЕРАТ
за избор на наставник од областите Социологија на образование и Социологија
на религија на Педагошкиот факултет - Битола
Врз основа на конкурсот објавен на 28.11.2017 година во дневните весници
„Вечер“ и „Лајм“ за избор на наставник во сите наставно-научни звања во
областите 51105 Социологија на образование и 51111 Социологија на религија,
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола, на седницата
одржана на 14.12.2017 година, со одлука бр. 02-517/4 од 14.12.2017 година,
формира Рецензентска комисија за избор на наставник во понапреднаведените
области во следниот состав:
1.
Д-р Златко Жоглев, редовен професор, Педагошки факултет – Битола.
УКЛО - Битола
2.
Д-р Ружица Цацаноска, редовен професор, Институт за социолошки и
политичко-правни истражувања, УКИМ - Скопје
3.
Д-р Татјана Атанасоска, редовен професор, Педагошки факултет – Битола.
УКЛО – Битола.
По разгледување на приложената документација, Рецензентската комисија,
врз основа на Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола до
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет - Битола го поднесува
следниот
ИЗВЕШТАЈ
На Конкурсот објавен во дневните весници: „Вечер“ и "Лајм" на 28.11.2017
година се пријави само кандидатката д-р Гордана Стојаноска, доцент на
Педагошкиот факултет – Битола.
По извршената анализа на доставената пријава и другата документација,
Рецензентската комисија го утврди следното:
Д-р Гордана Стојаноска, заедно со пријавата достави диплома за стручен
назив доктор по социолошки науки и останати потребни документи, утврдени со
Конкурсот. Тргнувајќи од поднесената пријава и другата документација,
кандидатката ги исполнува условите утврдени со Конкурсот и критериумите
утврдени со Законот за високото образование.
Кратка биографија
Д-р Гордана Стојаноска е родена на 14.05.1969 година во Битола. Основно и
средно образование завршува во Битола.
Во 2005 година, дипломира на Педагошкот факултет – Битола, на насоката,
наставник за одделенска настава, со просечна оценка 9.75.
Во декември 2008 година на Институтот за социолошки и политичко-правни
истражувања, при Универзитет „Свв. Кирил и Методиј“ – Скопје, на насоката
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Социологија, успешно ја одбрани магистерската теза „Дискриминацијата на
учениците по етничка основа во училиштата со мешан етнички состав“, со
просечна оценка на студиите 9.78 и се стекна со титула „магистер по социолошки
науки“.
Во јули 2012 година докторира на Институтот за социолошки и политичкоправни истражувања, при Универзитет „Свв. Кирил и Методиј“ – Скопје, на
насоката Социологија, успешно ја одбрани докторската дисертација „Верското
образование во основните училишта во Република Македонија“ и се стекна со
титулата „доктор по социолошки науки“.
Движење во службата
Од јануари 2009 до јуни 2011 работела како Помлад асистент по предметите
Социологија на образование, Компаративни религиски системи, Комуникации и
култура, Деловно комуницирање. Исто така изведувала и настава под менторство
на проф.д-р Златко Жоглев.
Од јуни 2011 до мај 2013 година работела како Асистент по по предметите
Социологија на образование, Компаративни религиски системи, Комуникации и
култура, Деловно комуницирање. Исто така изведувала и настава под менторство
на проф.д-р Златко Жоглев.
Во мај 2013 година е избрана за доцент на Педагошкиот факултет - Битола и
одржува предавања и вежби по предметите Социологија на религија, Социологија
на образование, Компаративни религиски системи, Комуникации и култура.
Д-р Гордана Стојаноска, во изминатиот период изведувала вежби и настава по
повеќе предмети од областа на социолошките науки, на Факултетот за биотехнички
науки – Битола, Економскиот факултет – Прилеп и Технолошко-технички факултет
– Велес.
Организациони вештини и компетенции
2007-2010: иницијатор, организатор и изведувач на повеќе проекти за
испитување на јавно мислење во предизборен период (во Битола, Охрид, Струга,
Ресен, Кичево, Крушево).
Собирање на податоци за мислење за комуникациските сопособности на
менаџерите и нивното влијание врз успешноста на училиштата во основното
образование (во Скопје и Чешиново – Облешево);
Учесник во оценување на изведувањето на педагошка практика по Методика
на наставата по македонски јазик и Методика на наставата по почетно читање и
пишување за насоката Учители на Педагошки факултет - Битола;
Учесник во организацијата на изведувањето на педагошка практика за
насоките Македонски-странски јазици на Педагошки факултет-Битола,
Основач и организатор на активностите на универзитетскиот литературен
клуб „Дениција“.
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Уметнички вештини и компетенции
Пишување лирска поезија, прозни творби, колумни, афоризми. Над 50
објавени колумни во неделниот весник ЕГО
Добитник на светската наградата Nosside XXVIIth World Poetry Prize 2011, Калабрија,
Италија

Други вештини и компетенции
2005, 2006, 2008, 2009: учесник во програмскиот дел со свои лирски или прозни
текстови на манифестацијата за почетокот на академската година за студентите од
прва година на Педагошки факултет-Битола;
Учество на хуманитарни приредби одржани на Педагошки факултет –
Битола
Рецезент на една поетска книга.
Промотор на две поетски книги
Промотор во рамките на проектот
Поттикнување на поетското творештво кај учениците (под раководство на
д-р Даниела Андоновска-Трајковска)
Друго
Истакнат крводарител (над 20 пати дарувала крв)
Заклучок на Комисијата од самоевалуацијата во 2016/2017 година
Просечната оценка за доц. Д-р Гордана Стојаноска изнесува 4.81, што значи дека е
одлична, односно е позитивно оценета од студентите, реализира квалитетна
настава, односно ги стимулира студентите на активност, обезбедува соодветна
основна и дополнителна литература и користи современа образована технологија
(4.7), односот кон студентите е на завидно ниво (5.0) и оценува според објективни
критериуми, така што оценката е одраз на знаењето и постигнувањата на
студентите (5.0).
Во продолжение ќе бидат прикажани добиените податоци по спроведената
студентска анкета за оценка на:
I. Kвалитет на наставата
1. Наставникот е соодветно подготвен, објаснува јасно, разбирливо и предизвикува
заинтересираност за предметот. Просечна оценка за одговорот на ова прашање од
самоевалуацијата е 4.92.
2. Наставникот за време на предавањата е посветен и умее да го задржи
вниманието до крајот на предавањата. Просечна оценка за одговорот на ова
прашање од самоевалуацијата е 4,92
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа. Просечна оценка за
одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.23.
4.Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес. Просечна
оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.77.
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5. Наставникот стимулира дополнитетлни активности на студентите.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.77
6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување на
знаењата од предметот. Просечна оценка за одговорот на ова прашање од
самоевалуацијата е 4,77.
7.
Наставникот
го
реализира
предвидениот
фонд
на
часови.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.92.
8. Наставниот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.84.
9. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата
(компјутери, софтверска подршка, информациски бази и др.). Оценката од страна
на студентите на ова прашање е 4.23.
II. Однос кон студентите
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво. Оценка - 5.0
11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите.
Оценка - 5.0.
III. Оценување на студентите
12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма и
предвидената основна литература. Просечна оценка на ова прашање е 5.0.
13. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања
овозможуваат објективно оценување. Оценка – 5.0.
14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите. Оценка – 5.0.

Научно-истражувачка работа
1. Раководител на повеќе проекти за испитување на јавното мислење во врска со
парламентарните и локалните избори во Р. Македонија;
2. Стручен соработник и контролор на повеќе проекти за испитување на јавното
мислење во врска со локалните и парламентарни избори во Р. Македонија, за
територија на општина Битола;
3. Проект за испитување на ставовите на наставниците и родителите во врска со
стереотипите и дискриминацијата на учениците во основното образование по
основа на етничката припадност на истите во Битола, Битолско, Ресен.
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4. Проект за испитување на ставовите на наставниците и родителите во врска со
верското образование во сновните училишта во Република Македонија во Битола,
Ресен, Скопје, Тетово, Кочани, Прилепско.
5. Проект за испитување на ставовите на наставниците и родителите во врска со
влијанието на комуникациските вештини на менаџерските тимови врз успешноста
на основните училишта во Скопје и Облешево-Чешиново.
6. Соработник за општините Битола и Ресен во проектот „Развој на општините
преку културата“
7. Проект на тема „Ставовите на студентите за глобалните религиозни и
политички движења“, ЈИЕУ – Тетово, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ –
Скопје, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола, 2006-2008.
8. Проект на тема: „Редефинисаност структуре образовног система Републике
Србије“, Висока школа за васпитаче струковних студија - Алексинац, 2008-2009.
8. Проект на тема „Културна ориентација на актерите-студентите, меѓуетнички
односи, национален идентитет и култура на мирот на Балканот“, Универзитет
„Св. Климент Охриски“ – научно – истражувачки центар, 2012 Учество на работилници, семинари, конференции, конгреси, симпозиуми,
форуми и во проекти
1. „Teacher education across borders.“ Meet international colleagues in ETEN.
European Conference for Teacher Education, held in Bitola, February, 2005.
2. FOSIM & USAID, Workshop for discussing about priorities in supporting of the
Teacher Training Faculties. Skopje, 15.03. 2005.
3. “Many cooks spice up the broth – the challange of multiculturalism”, Round table.
12.07.2005, Skopje
4. Advanced Workshop on the European Integration Process, East West Institute,
Centre for Border Cooperation, Ohrid 20-23.07.2005.
5. The Third International Balkan Scientific Congres "INTERCULTURALITY IN THE
EDUCATIONAL PROCESS". Shtip: Pedagoski fakultet, 22-24 September 2005.
6. „Семејството, училиштето, воспитанието и образованието на деца од
претшколска и основношколска возраст“. Стручно-научна трибина, Педагошки
факултет-Битола, 14.12.2005;
7. „Развој на општините преку културата“ проект на општина Битола и
општина Ресен, 2005.
8. Проект на тема „Ставовите на студентите за глобалните религиозни и
политички движења“, ЈИЕУ – Тетово, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ –
Скопје, Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола, 2006-2008.
9. Научен собир со меѓународно учество на тема: „Современите тенденции на
формирањето на наставниот кадар за предучилишното воспитување и
одделенска настава“, 12 – 14.10. 2006, Струга;
10. „Nastava i bolonjski proces: The teaching based on the Bologna process.“ Visoka
škola za vaspitače strukovnih studija – Subotica. Subotica: maj 2009.
11. „The 5 th International Balkan Education and Science Congress“. Trakya
University, Faculty of education, Edirne – Turekey, Trakya University, Faculty of
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education, Stara Zagora – Bulgaria, St. Cyril and Methodius University, Skopje –
Macedonia. Edirne – Turkey, October, 2009.
12. „Прва интернационална конференција: Надарените и талентираните
креатори на прогресот (теорија и практика)“. Универзитет Св. Климент
Охридски – Битола, Педагошки факултет – Битола. Битола-Охрид, октомври 2009.
13. Светска Конференција за меѓурелигиски и Меѓуцивилизациски Дијалог.
Министерство за култура, во соработка со Комисијата за односи со верските
заедници и религиозните групи на република Македонија: Охрид - Македонија,
2009.
14. Naše stvaranje: Peti simpozijum „Vaspitač u 21. veku”. Visoka škola za vaspitače
strukovnih studija – Aleksinac. Aleksinac, 2010.
15. Проект за модернизација на образованието, Примена на ИКТ во наставата
по маjчин јазик, Министерство за образование на Р. Македонија, февруари – јуни
2010 год.
16. „Меѓународен форум за Македонија: Македонија во периодот на реформите
и уставноста.“ Општина – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски, Adalar
Belediyesi. 23-24 јуни 2011, Битола.
17. Меѓународна научна конференција: „Социологијата и предизвиците на
глобалната ера“. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет,
Институт за социологија. Скопје, 13-15 јуни, 2011.
18. Trakya Üniversitesi –Trakya: Conference Woman and business. Trakya, 30.09.2011.
19. VI Balkan Education and Science Congress: The modern society and education.
Ohrid, 29.09-01.10. 2011.
20. Меѓународен научно-стручен собир: „Образованието во 21 век“. Македонско
научно друштво – Битола. Битола, 09.12.2011.
21. Mеђународна интердисциплинарна научно-стручна конференција:
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ И СПОРТСКИ ХОРИЗОНТИ, Висока школа
струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица. Србија,
Суботица, 11 и 12 Мај, 2012.
22. TECHNICS AND INFORMATICS IN EDUCATION: 4 th International
Conference, Technical Faculty Čačak, 1−3rd June, 2012.
23. International conference: Еducation across border. Florina, 5-7 October 2012.
24. Проект на тема „Културна акција на актерите-студентите, меѓуетнички
односи, национален идентитет и култура на мирот на Балканот“,
Универзитет „Св. Климент Охриски“ – научно – истражувачки центар, 2012 25. THE BALKANS IN THE NEW MILLENNIUM - From Balkanization to Eutopia The Balkan Sociological Forum, Third International Conference in cooperation with The
Faculty of Public Administration and Political Science (SEE University - Tetovo) and Ss
Cyril and Methodius University in Skopje - Institute for Sociological, Political and
Juridical Research in Skopje. Tetovo & Skopje, 2014.
26. INTERNATIONAL conference SMEs development and innovation : building
competitive future of South-Eastern Europe, Ohrid, 3-4 October, 2014.
27. Rаботилница, изложба и тркалезна маса по повод 100 годишниот јубилеј на
Christian Morgenstern. Здружение за македноско - германско пријателство и
соработка, Битола - Македонија. Битола, 22.11.2014.
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28. 2400 ГОДИНИ ОД ОСНОВАЊЕТО НА ПЛАТОНОВАТА АКАДЕМИЈА:
Меѓународна конференција. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје,
Филозофски факултет. Скопје, 2014.
29. INTED 2016: 10th International Technology, Education and Development
Conference 7-9 March, 2016. Valencia (Spain), 2016.
30. "Bitola's literary remembrance" - VI - th International festival. Bitola's Literary
Circle. Bitola, 11-13 August 2016.
31. "Education and Research Across Time and Space: 1100 - th Death Anniversary
of St. Clement of Ohrid" - International Conference. "St. Clement Ohridski"
University in Bitola, Faculty of Education. Bitola, 6-7 October, 2016.
32. The new challenges of the sociological imagination - International Conference:
In honor of Dharles Wright Mills. Faculty of Philosophy - Skopje. Skopje, Republic of
Macedonia, 25-26 November, 2016.
33. Problems and dilemmas of teaching and learning theory and practice in formal
education - International Scientific Conference. Arandjelovac, Serbia, 26-27 May,
2017.
34. The education at the crossroads - conditions, challenges, solutions and
perspectives - International Scientific Conference. Macedonian Science Society,
supported by Macedonian Academy of Science and Arts. Bitola, 10-11 November, 2017.
35. Пелагонска културно-научна средба, Седумнаесетта културно-научна
средба. Здружение Пелагонски културно-научни средби при општина Новаци.
Општина Новаци, 25 Ноември, 2017.
Список на објавени трудови
1. Zhoglev, Z.& Stojanoska, G. Family incomes, beathing of the primary school
children and their school achievement, презентирано на ETEN (European Teacher
Education Network) Conference, февруари 2005;
2. Zhoglev, Z &. Stojanoska, G. The New Testament as a basis of teaching
interculturality through the educational process, The Third Iinternational Balkan
Scientific Congres "INTERCULTURALITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS".
Shtip, Pedagoski fakultet, 22-24 September 2005 : 95-99;
3. Стојаноска, Г. „Патот до бесмртноста“: Врвовите на филозофот, Златко
Жоглев (приредил), Битола: Педагошки факултет-Битола, Скопје: Филозофски
факултет-Скопје, 2006;
4. Стојаноска, Г. Длабоко од душата – уредник на книгата поезија: Длабоко
од душата од Менде Солунчевски – Битола: Љубители на литература и наука, ЛК
„Висарион“, Д. Хисар, ЛК „Изгрев“, Д. Хисар, 2006;
5. Д-р Жоглев, З. Стојаноска, Г. Предметната програма по компаративни
религиски системи на Педагошкиот факултет-Битола: досегашни искуствапредности и слабости. Презентирано на Научен собир со меѓународно учество на
тема: Современите тенденции на формирањето на наставниот кадар за
предучилишно воспитување и одделенска настава, 12-14.10.2006, Струга;
6. Соработник во: Јашари, Х. Жоглев, З. Абдулаи, Ј. Студентите и
глобалните политички и религизни движења. Тетово: ЈИЕ Универзитет, 2008.
7. Стојаноска, Г. Дискриминацијата на учениците по етничка основа во
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училишта со мешан етнички состав. - Магистерски труд, одбранет на
Институтот за социолошки и политичко правни истражувања, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ – Скопје, 09.12. 2008;
8. Uticaj školskih koncepcija na interesovanje učenika u funkciji njihovih
intelektualnih sposobnosti. Visoka škola za vaspitače strukovnih studija – Subotica.
Nastava i bolonjski proces: The teaching based on the Bologna process. Zbornik radova
sa meñunarodne interdisciplinarne stručnočnaučne konferencije. Subotica: maj 2009.
9. Stojanoska, G. Education For religions. Trakya University, Faculty of
education, Edirne – Turekey, Trakya University, Faculty of education, Stara Zagora –
Bulgaria, St. Cyril and Methodius University, Skopje – Macedonia. The 5 th International
Balkan Education and Science Congress. Edirne – Turkey, October, 2009.
10. Стојаноска, Г. Емоционалната интелигенција на наставниците и
родителите и нејзиното влијание врз надарените деца. Универзитет Св.
Климент Охридски – Битола, Педагошки факултет – Битола. Прва
интернационална конференција: Надарените и талентираните креатори на
прогресот (теорија и практика). Битола - Охрид, октомври 2009.
10. Стојаноска, Г. Песна над песните – воспевање на Божјата или
пофалба на човечката љубов. Универзитет „Св. Климент Охридски“: Хоризонти.
Година V, број 5. Битола, декември 2009.
11. Stojanoska, G. Zloupotreba i nasilje nad detetom i uloga obrazovanja u
sprečavanju istog. Visoka škola za vaspitače strukovnih studija – Aleksinac. Naše
stvaranje: Zbornik radova sa petog simpozijuma “Vaspitač u 21 veka”. Aleksinac, 2010.
12. Жоглев, З. Стојаноска, Г. Христијанството како извор на
интеркултурата. Светска Конференција за меѓурелигиски и Меѓуцивилизациски
Дијалог. Министерство за култура, во соработка со Комисијата за односи со
верските заедници и религиозните групи на Република Македонија: Охрид Македонија, 6-8 Мај, 2010.
13. Кука, М. Стојаноска, Г. Социолошка оправданост на каузалноста на
развојот на педагогијата и општата општествена култура. Универзитет „Св.
Климент Охридски“: Хоризонти. Година VI, број 5. Битола, декември 2010.
14. Жоглев, З. Стојаноска, Г. Социологијата на менаџмент во Република
Македонија. Меѓународна научна конференција: „Социологијата и предизвиците
на глобалната ера“. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет,
Институт за социологија. Скопје, 13-15 јуни, 2011. (во печат)
15. Жоглев, З. Стојаноска, Г. Емин, Ѓ. Турските верски училишта во
Битола до Младотурското движење. „Меѓународен форум за Македонија:
Македонија во периодот на реформите и уставноста.“ Општина – Битола,
Универзитет „Св. Климент Охридски, Adalar Belediyesi. 23-24 јуни 2011, Битола.
(во печат)
16. Zhoglev, Z. Stojanoska, G. m-r Obednikovska, S. WOMEN AND THEIRS
INVOLVEMENT AND PARTICIPATION IN HEI (HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS): the case of public universities in Republic of Macedonia.
Trakya Üniversitesi –Trakya: Conference Woman and business. Trakya, 30.09.2011. (во
печат)
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17. Zhoglev, Z. Stojanoska, G. Religion, religious communities, religious
groups, values and society. VI Balkan Education and Science Congress: The modern
society and education. Ohrid, 29.09-01.10. 2011
18. Жоглев, З. Стојаноска, Г. Новиот Завет како извор на ненасилство,
мир и разбирање. Меѓународен научно-стручен собир: „Образованието во 21 век“.
Македонско научно друштво – Битола. Битола, 09.12.2011.
19. Стојаноска, Г. Апокалипса – уништување на светот или ерозија на
вредности. Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола.- Хоризонти:
Меѓународно научно списание на Универзитетот „Св. Климент Охридски“.–
Битола. Битола, 2012, број 7, година VII.
20. Превод на: Д-р Мирослав, К.. Методика на природните науки.
Београд: М. Кука, 2012. (вкупно стр.135 А4 формат)
21. Kuka, M. Stojanovski, Stojanoska, ðokić,I. CHANGES TO CURRENT
STRUCTURE OF EDUCATION SYSTEM WORK FOR IMPROVING THE
PROCESS OF EDUCATION. 4 th International Conference, Technical Faculty Čačak,
1−3rd June, 2012. E – paper:
22. Стојаноска, Г. Верското образование во основните училишта во
Република Македонија. – Докторска дисертација одбранета на Институтот за
социолошки и политичко правни истражувања, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“ – Скопје, 16.07. 2012.
23. Kuka, M., Stojanoska, G. REDEFINITION OF EDUCATION
STRUCTURE OF REPUBLIC OF SERBIA. International conference: Еducation across
border. Florina, 5-7 October 2012.
Трудот е интегрален дел на проектот „Редефинирање на образовната
структура на Република Србија“ во кој се предлага задолжително образование во
траење од 10 години и се базира на диференцијација на образовните нивоа на
циклуси. Краткорочните, среднорочните и долгорочните цели се јасно дефинирани
и направена е концизна поделба на компетенциите и следењето на методите за
постигнување на успех при имплементацијата според барањата на овој модел.
24. Стојаноска, Г. Методски приказ за час по поетско творештво,
запознавање со антоними: Методика на наставата по поетско творештво, д-р
Даниела Андоновска Трајковска (во печат).
25. Cacanoska, R., Crvenkova, S., Stojanoska, G. From focus-group interview to
on-line focus group. ПРОУЧАВАЊЕ ДРУШТВЕНИХ ПОЈАВА: Методолошка
разматрања. Универзитет у Нишу - Филозофски факултет & Универзитет у Нишу
- Машински факултет. Ниш, 2014.
Целта на трудот е да ја прикаже креацијата, еволуцијата и брзиот развој на
популарноста на он - лајн фокус групата како метод за истражување. До тоа
доведува фундаменталната промена која ја донесе глобалната мрежа со што се
развија големи можности за формирање на социјални мрежи, он-лајн форуми,
блогови, соби за разговор, панели, групи за поддршка, итн... Тоа донесе можност
фокус групата да прерасне во он-лајн фокус група со што се отвораат нови
можности и нови методи за истражување.
26. Zhoglev, Z., Stojanoska, G. Qualitative researching of small and medium
enterprises as a strategic tool for more successful development INTERNATIONAL
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conference SMEs development and innovation: building competitive future of SouthEastern Europe: conference proceedings. Prilep: Faculty of economy, 2014.
Трудот ги третира позначајните видови на квалитативни истражување како
инструмент за поуспешен развој на претпријатијата. Во трудот се обраќа внимание
на квалитативните истражувачки методи како што се етнографијата,
набљудувањето, интервјуирањето, анализа на содржина и фокус групите. Посебно
внимание е издвоено за интернет- истражувањето. Низ повеќе примери на студии
на случај, овие методи би биле адаптирани на искуството со цел постигнување на
поголем успех.
27. Andonovska-Trajkovska, D., Stojanoska, G. Interculturality and the critical
literacy development. MODERN SOCIAL AND EDUCATIONAL CHALLENGES
AND PHENOMENA: POLISH AND MACEDONIAN PERSPECTIVES. Pedagogical
University of Cracow - Department of social pedagogy and andragogy & St. Clement of
Ohrid University of Bitola. Cracow - Bitola 2015.
Трудот се осврнува на потребата од прилагодување на принципите кои се
базични во образованието на потребите кои ги отвора модернизацијата на
општеството за да се избегне изолација. Условите за живот денес ги донесуваат во
контакт припадниците на многу различни субкултури и еден од начините тие
контакти да се претворат во соработка и дијалог е критичкото описменување на
учениците. Подлабокото инволвирање при читање на текст, гледање од позицијата
на „другиот“ може да ги оспособи учениците за почит кон човечкото битие
воопшто, не како припадник на каква било општествена група.
28. Даниела Андоновска-Трајковска, Гордана Стојаноска. Методички
аспекти на Букварот од Ѓорѓи Делчев. ПРИЛОЗИ (CONTRIBUTIONS).
МАКЕДОНСКО НАУЧНО ДРУШТВО - БИТОЛА, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(MACEDONIAN SCIENCE SOCIETY - BITOLA, REPUBLIC OF MACEDONIA).
Битола, 2016.
Трудот преку анализа на содржината и утврдување на структурата на
Букварот од Ѓорѓи Делчев прави обид да ги препознае неговите методички аспекти.
Предмет на анализата е XIVиздание на букварот, т.е. Буквар: за одделно изучување
на печатните и ракописните букви од Ѓорѓи Делчев.
29. Stojanoska, G. Zhoglev, Z. THE DISCRIMINATION ATTITUDES OF
THE STUDENTS ON THE BASIS OF ETHNICITY IN THE ETHNICALLY
MIXED SCHOOLS. THE BALKANS IN THE NEW MILLENNIUM - From
Balkanization to Eutopia - The Balkan Sociological Forum, Third International
Conference in cooperation with The Faculty of Public Administration and Political
Science (SEE University - Tetovo) and Ss Cyril and Methodius University in Skopje Institute for Sociological, Political and Juridical Research in Skopje. Tetovo & Skopje,
2015.
Трудот се осврнува на (не)постоењето на дискриминација по етничка основа
во етнички мешаните основни училишта во Република Македонија според
ставовите на наставниците кои работат во нив и родителите кои имаат дете/деца
кои ги посетуваат истите. Истражувањето покажува дека постојат етнички групи во
Република Македонија кои себеси се перцепираат како дискриминирани во
основното образование. Исто така, тоа покажува голема разлика меѓу интензитетот
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на ставовите за дискриминација меѓу родителите и наставниците. Степенот на
согласување со ставот за постоење на дискриминација кај родителите е поизразен.
30. Жоглев, З., Стојаноска, Г. ПЛАТОН ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И
ВОСПИТУВАЊЕТО
ВО ДЕЛОТО „ДРЖАВА“. 400 ГОДИНИ ОД
ОСНОВАЊЕТО НА ПЛАТОНОВАТА АКАДЕМИЈА: Меѓународна конференција.
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Филозофски акултет. Скопје, 2016.
Трудот ги обработува Платоновите сфаќања поврзани со образованието и
воспитувањето, со посебен акцент на делото „Држава“. Посебно е ставен акцент на
Сократовото влијание врз опусот на Платон, кој како пријател и учител имал
големо влијание врз Платоновите сфаќања. Дел од трудот е посветен на
Платоновата академија и нејзиното значење за образованието и воспитувањето, за
воспитувањето и образованието на децата и за воспитувањето и образованието на
мажите и жените.
31.
G. Stojanoska, D. Andonovska-Trajkovska, Z. Zhoglev.
HIDDEN
CURRICULUM IN THE PRIMARY SCHOOLS IN THE REPUBLIC OF
MACEDONIA: CONTENT ANALYSIS OF THE HISTORY TEXTBOOKS.
INTED 2016: 10th International Technology, Education and Development Conference.
Valencia (Spain), 2016. Proceeding indexed in the Web of Science.
Трудот се повикува на фактот дека често, преку таканаречениот скриен
курикулум, се случува во учебниците по историја да се предадат и ненамерни и
несакани содржини кои можат да бидат извор кој генерира создавање и развој на
стереотипи, предрасуди и дискриминирачко поведение базирано на етничка,
религиозна или културна различност. Трудот се базира врз истражување направено
со метод на анализа на содржина на учебниците по историја на македонски,
албански и турски јазик, а кои се користат во основно образование во Република
Македонија.
32. D. Andonovska-Trajkovska, G. Stojanoska, Z. Zhoglev. MODELPOEMS AS SHAPERS OF STUDENTS’ POETIC EXPRESSION IN
ELEMENTARY CLASSROOM INTED 2016: 10th International Technology,
Education and Development Conference. Valencia (Spain), 2016. Proceeding indexed in
the Web of Science.
Трудот се осврнува на фактот дека наставниците во основните училишта
наоѓаат дека процесот на мотивација за креативно изразување на учениците е
многу предивикувачки и тежок за повеќето од учениците. Затоа, постои стратегија
која се вика модел - песни и која го олеснува процесот на поетско творење. Трудот
се базира на експериментално истражување за влијанието на модел - песните врз
поетското изразување на учениците во основно образование. Трудот ги презентира
резултатите кои се добиени со овој експеримент.
33. Stojanoska, G. ST. CLEMENT OF OHRID - PRECURSOR OF THE
LEARNING FOR PEACE AND NON-VIOLENCE. Third International Conference
“Education across Borders” Education and Research across Time and Space (1100th
Death Anniversary of St. Clement of Ohrid). Bitola, 6-7 October 2016.
Трудот се осврнува на фактот дека христијанството е религија на мирот и
љубовта и воведува во пишувањето и учењето на Свети Климент Охридски кој е
еден од неговите најзначајни претставници и како учител и како светец. Трудот
претставува квантитативна анализа на термините кои се употребувани во учењата
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на Свети Климент Охридски, а кои упатуваат на мир и ненасилство. Анализата го
прикажува Свети Климент Охридски како предвесник на доктрината на мир и
ненасилство во регионот.
34. Stojanoska, G. Zhoglev, Z. PREJUDICES AND STEREOTYPES AS A
WAY OF MARGINALIZATION OF SPECIFIC ETHNIC GROUPS IN
EDUCATIONS. Contributions: Journal of Scientific and Vocational Paper, Macedonian
Science Society - Bitola. Bitola, 2016.
Трудот ги разгледува предрасудите и стереотипите како начин да се
маргинализираат одредени општестевни групи во процесот на образование,
посебно во оние училишта во кое се застапени ученици - припадници на две или
повеќе етнички групи. Според истражување спроведено во 2008 година во основно
училиште со мешан етнички состав, Ромите се етничка група кон која се насочени
најголемиот процент на негативни стереотипи, според ставовите и на наставниците
кои предаваат во ова основно училиште и на родителите кои имаат дете/деца
соученици на учениците Роми.
35. Zhoglev, Z, Stojanoska, G. CONSIDERATIONS OF CHARLES
WRIGHT MILLS FOR SOCIAL SCIENCES, EDUCATIONS, INTELLECTUALS
AND THEIR RELEVANCE TODAY. The new challenges of the sociological
imagination - International Conference: In honor of Charles Wright Mills. Faculty of
Philosophy - Skopje. Skopje, Republic of Macedonia, 25-26 November, 2016 (во печат)
Трудот го опишува Чарлс Рајт Милс како еден од најкреативните и
најхрабрите социолози кој дал извонреден придонес за социологијата. Трудот ги
анализира неговите најзначајни ставови за општествените науки, образованието
(посебно универзитетското), интелектуалците и нивната улога во општеството. Во
трудот се потенцира дека делата на Милс се актуелни и до денешен ден.
36. Stojanoska, G. Zhoglev, Z. CONTENT ANALYSIS OF READING
BOOKS IN SERBIAN LANGUAGE USED IN ELEMENTARY SCHOOL IN THE
REPUBLIC OF MACEDONIA: CULTURAL AND RELIGIOUS CONTENTS.
Problems and dilemmas of teaching and learning theory and practice in formal education
- International Scientific Conference. Arandjelovac, Serbia, 26-27 May, 2017. (во
печат)
Трудот се базира на истражување со помош на методот анализа на
содржината, а кое е спроведено на учебниците по мајчин јазик на српски јазик, кои
се користат во основните училишта во Република Македонија. Целта на
истражувањето е да ги провери интеркултурните врски во содржините на
горенаведените учебници и кои вредности или предрасуди се пренесуваат преку
скриениот курикулум.
37. Stojanoska, G. Zhoglev, Z. PROFESSIONAL ASSOCIATION OF
TEACHERS BETWEEN THE TWO WORLD WARS IN BITOLA CITY, BITOLA
AND MARIOVO DISTRICT. The education at the crossroads - conditions, challenges,
solutions and perspectives - International Scientific Conference. Macedonian Science
Society, supported by Macedonian Academy of Science and Arts. Bitola, 10-11
November, 2017.
Трудот осврнува на учителските здруженијата и нивното големо значење за
општеството во целина. Преку анализа на содржината, трудот ги набројува и
опишува професионалните учителски здруженија и нивните активности на
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територијата на битолско - мариовскиот округ: градот Битола, битолско и Мариово,
во периодот меѓу двете светски војни (поточно периодот 1933-1936 година).

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на претходно изнесените образложенија, а поаѓајќи од видот и
степенот на образованието, доставените документи, како и извештајот од
спроведената самоевалуација, комисијата констатира дека кандидатката доцент д-р
Гордана Стојаноска, ги исполнува сите услови предвидени со Законот за високото
образование на Република Македонија и другите позитивни правни акти.
Според доставената документацијата Комисијата заклучува дека
кандидатката доцент д-р Гордана Стојаноска, во изминатиот период (од изборот во
доцент) покажала забележителни резултати во сите полиња релевантни за изборот
во повисоко наставно-научно звање (како во областа на наставата, така и во
научно-истражувачката и општествено уметничката активност).
Соодветно на сето понапред изнесено, Рецензентската комисија има чест да
му предложи на Наставно-научниот совет при Педагошкиот факултет - Битола да
ја избере кандидатката Доцент д-р Гордана Стојаноска, во наставно-научното
звање ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР, на неопределено и со полно работно време, во
областите 51105 Социологија на образование и 51111 Социологија на религија.

Рецензентска комисија:

1.

Д-р Златко Жоглев, редовен професор, претседател, с.р.

2.

Д-р Ружица Цацаноска, редовен професор, член, с.р.

3.

Д-р Татјана Атанасоска, редовен професор, член, с.р
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До: Наставно – Научниот совет
на Педагошкиот факултет
Битола

РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО - НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
ОБЛАСТА 50504 МЕТОДИКА, 50513 ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ И
50525 ДРУГО (ПРИРОДНИ И ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ)

Наставно научниот совет на Педагошкиот факултет при универзитетот „Св.
Климент Охридски“ во Битола, со одлука број: 02-517/5 донесена на својата
редовна седница одржана на ден 14.12.2017 година, нé избра за членови на
рецензентска комисија за избор на наставник во сите наставно - научни звања во
областа 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 Друго
(природни и општествени науки).
Рецензентска комисија во состав:
1. проф. д-р Добри Петровски, редовен професор на Педагошкиот
факултет - Битола
2. проф. д-р Бојо Колонџоски, редовен професор на Педагошкиот
факултет - Битола
3. проф. д-р Марија Ристевска, вонреден професор на Педагошкиот
факултет – Битола
На распишаниот конкурс објавен во дневниот весник “Вечер” и дневниот
весник „Lajm“ од 28.11.2017 год. за за избор на наставник во сите наставно научни звања во областа 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и
50525 Друго (природни и општествени науки), во рокот се пријави доц. д-р Данче
Сивакова Нешковски.
Во согласност со Одлуката на Наставно-научниот совет на Педагошкиот
факултет во Битола, рецензентска комисија во споменатиот состав имаше задача да
поднесе реферат во писмена форма за сите пријавени кандидати по конкурсот.
Врз основа на член 132 од Законот за високо образование и условите за
конкурирање што беа наведени во распишаниот конкурс, Комисијата ги разгледа
пријавите со сета приложена документација поднесена од кандидатите и го
поднесува следниов
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ИЗВЕШТАЈ

I.

Доц. д-р ДАНЧЕ СИВАКОВА НЕШКОВСКИ

1. Биографски податоци за кандидатот доц. д-р Данче Сивакова
Нешковски
Доц. д-р Данче Сивакова Нешковски е родена на 08.01.1978 година во
Битола. Во 2000 година дипломира на тогашниот Факултет за учители и
воспитувачи на Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола на насоката
учители.
Во 2002 година се запиша на постдипломски студии на Педагошки факултет
–Битола на насоката Педагогија од областа на методиките, а во 2007 година
успешно го одбрани магистерскиот труд со наслов Влијанието на информатичкокомуникациската технологија (ИКТ) врз подобрувањето на наставата по
математика од I до IV одделение и се здоби со научен степен Магистер по
педагогија од областа на методиките.
Во 2012 година успешно ја одбрани докторска дисертација со наслов
Можностите и примената на информатичко- комуникациската технологија во
наставата по математика во основното образование и се стекна со научен степен
Доктор по педагогија од областа на методиките.
Доц. д-р Данче Сивакова Нешковски веднаш по дипломирањето во 2000
година кратко време работи како одделенски наставник ОУ Ѓорги Сугарев –
Битола.
Кандидатот доц. д-р Данче Сивакова Нешковски има одлично познавање на
оперативниот систем WINDOWS и програмите MICROSOFT OFFICE XP (Word;
Excel; PowerPoint; Access; Front Page; Outlook; Publisher; Draw, Paint), како и
одлично користење со Internet (Internet Explorer). Доц. д-р Данче Сивакова
Нешковскисе издвојува со своите способности за интерперсонална комуникација,
претприемачки и менаџерски вештини, презентерски вештини, флексибилна
употреба на знаења во пракса, соработка и тимска работа, синтетичко, аналитичко,
критичко мислење и решавање ан проблеми, способност за генерирање на нови
идеи, креативност, а се истакнува и со своите лични особини одговорност ,
трудољубивост, упорност, амбициозност, комуникативност и мотивираност.
2. Опис за движење во службата на кандидатот д-р Данче Сивакова
Нешковски
Кандидатот д-р Данче Сивакова Нешковски во 2002 година беше избрана за
помлад асистент по група предмети од областа на методиките на Педагошкиот
факултет во Битола. Ги изведуваше вежбите по предметите Методика на наставата
по математика и Методика на воспитно – образовната работа по математика,
помагаше и при реализацијата на вежбите по предметите Педагогија,
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Предучилишна педагогија, Семејна педагогија, Методика на воспитната работа и
Теорија и практика на играта на насоките учители, воспитувачи и странски јазици.
Во 2007 година беше избрана за асистент по група предмети од областа на
методиките на Педагошкиот факултет во Битола.
Во 2012 година беше избрана за доцент во научните области Методика,
Образование на наставници, Друго (природни и општествени науки) на
Педагошкиот факултет во Битола, со што беше вклучена во реализација на
предметите Методика на наставата по математика, Методика на воспитно –
образовната работа по математика, Методика на наставата по техничко
образование и Методички практикум по техничко образование, Визуелни
дидактички ресурси на прв циклус студии. На втор циклус студии ангажирана
беше на предметите Методички концепти во почетната настава по математика,
Модернизација на почетната настава по математика, Методичко моделирање и
обликување на наставата по математика, Играта во почетната настава по
математика, Методички концепти во почетната воспитно - образовна работа по
математика, Модернизација на почетната воспитно - образовна работа по
математика, Методичко моделирање и обликување на воспитно - образовна работа
по математика
Секоја година активно учествуваше во организирањето и изведувањето на
педагошката практика како еден од најважните сегменти на факултетот. Член е на
Центарот за развој на Курикулумот при Педагошкиот факултет во Битола. Двапати
беше избирана за секретар на втор циклус студии, а во 2017 година избрана е за
раководител на втор циклус на студии на Педагошкиот факултет.
3.
Список на објавени научно-истражувачки трудови во соодветната
област во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации
или научни труда во научно списание со импакт фактор во последните пет
години
- Сивакова,Д., Граматковски,Б. (2013) Информатичко-комуникациската
технологија во наставата по математика, Меѓународна научна
конференција-Социо-културни проблеми и современи предизвици, Државен
универзитет во Тетово
- Naumovska,C., Sivakova, D., Vangelova, J., (2014) The Role Of The Teacher In
Working With Talented Students, Петти конгрес на Сојузот на математичари
на Македонија, Охрид
- Ristevska, M., Sivakova-Neskovska ,D., (2014) Partial or total self-evaluation in
the educational institution издаден во меѓународно списание Учител бр.7
(стр. 56-59), Битола, Р.Македонија
- Ristevska, М., Kocoska, Ј., Gramatkovski, B., Sivakova, D. (2015) The role
of workbooks in the learning process in primary schools in the Republic of
Macedonia издаден во Volume 11, Issue 3, June 2015 во International Journal
of Innovation and Applied Studies (ISSN: 2028-9324) Pages 691–698 SJIF
2013: 3.5 UIF 2013:2.9801 ICV 2012:6.87 GIF 2012: 0.449
- Kocoska, J., Sivakova-Neskovska, D., Ristevska, М., Gramatkovski, B., (2015)
Тhe influence of games on the development of students’ social competence in
International Journal of Education and Research (IJER) Vol. 3 No. 3 March 2015,

47

-

-

-

-

-

-

ISSN: 2201-6333 (Print) ISSN: 2201-6740 (Online), online at:
http://www.ijern.com
Kocoska, J., Gramatkovski, B.,
Ristevska, М., Sivakova, D., (2015)
Democratization of the process of studying the contents of the subject natural
science at 4th grade in Researchjournali’s Journal of Education (RJOE) Vol. 3 |
No. 3 March | 2015 ISSN 2347-8225, RJ Factor: 2.93, online at:
http://www.researchjournali
Ristevska, М., Sivakova, D. (2016) Advantages of the integrated curriculum
planning издаден во книга на абстракти Third International Conference
“Education across Borders” - Education and Research across Time and Space Педагошки факултет – Битола
Sivakova, D., Ristevska, М. (2016) Improving the teaching and learning of
Mathematics by the use of ICT издаден во книга на абстракти Third
International Conference “Education across Borders” - Education and Research
across Time and Space - Педагошки факултет – Битола
Gramatkovski, B. Kocoska, J., Ristevska, M., Sivakova, D., (2017) The
Expressive Reading as an Opportunity for Improvement of the Preschool
Children’s Speech in IJIRES Source of Knowledge (International Journal of
Innovation and Research in Educational Sciences) Volume 4, Issue 1, Jan. 2017,
ISSN (Online): 2349–5219 IJIRES Index Copernicus Value (ICV): 76.24, online
at: http://www.ijires.org/index.php/issues?view=publication&task=show&
Ristevska, M., Sivakova, D., Kocoska, J., Gramatkovski, B. (2017) Worksheets
in the mathematics curriculum in primary education in the republic of
Macedonia издаден во Зборник резимеа, Међународни научни скуп 2017,
„Проблеми и дилеме савремене наставе у теорији и пракси“, Универзитет
у Београду, Учитељски факултет
Sivakova, D., Kocoska, Ј., Ristevska, М., Gramatkovski, B. (2017) ICT – The
Educational Programs in Teaching Mathematics издаден во Volume 6, No.3,
August 2017 во TEM Journal(Technology Education Management
Informatics) Journal of Association for Information Communication
Technology Education and Science (ISSN : 2217 - 8309) Pages 469- 478
Indexed By: WEB OF SCIENCE - Thomson Reuters (Emerging Sources Citation
Index), EBSCO Host, Index Copernicus ICV 91.05, Doi, MIAR Matriu
d’Informacio per a I’Avaluacio de Revistes, E Central and Eastern European
Online library, ResearchBib, DOAJ - Directory of open access journals, Open
access и Google scholar. Online at: www.temjournal.com

4. Список на останатаи објавени научни и стручни трудови
-

Сивакова, Д., (2005) Развојот на детето преку играта, издаден во
Воспитно-образовните функции на предучилишното и основното
образование во современи услови, Научен собир- Струга, 14-16 октомври
2004 година, Универзитет Св. Кирил и Методиј- Скопје, Педагошки
факултет Св Климент Охридски- Скопје, Скопје
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-

-

-

-

-

-

-

Сивакова, Д., (2008) ИКТ во наставата по математика, издаден во
Просветен работник, весник на просветните работници на Република
Македонија,
Sivakova, D., (2008) The possibilities and the use of information and
communications technology in elementary education, издаден во Годишник,
наука-образование-изкуство, том 2, Универзитетско издателство Неофир
Рилски, Благоевград
Sivakova, D., (2009) The teacher’s role in the work with mathematical talents
Издаден во Зборник надарените и талентираните креатори на прогресот,
Втор дел, Универзитет ,, Св.Климент Охридски” – Битола, Педагошки
факултет – Битола
Граматковски, Б., Сивакова, Д., Кочоска, Ј., Петровски, Ј., (2009) Знаењето
во функција на развој на образованието преку примена на
информатичко-комуникациската технологија, International Scientific
Conference-Knowledge- Capital Of The Future-annual proceedings, издаден во
Зборник на трудови- Инститиут за менаџмент на знаење – Скопје
Sivakova,D., (2010) Тhe influence of using the information and
communications technology in primary education, издаден во книга на
апстракти во електронска верзија www.wces2010.org/program.php, World
Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey,
(Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, 2010, Pages
4270-4273)
(http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428)
Ристевска, М., Сивакова, Д., Кочоска, Ј., (2010) Мултикуртурализмот во
образованието, издаден во книга на абстракти на петтиот научен собир:
,,Образование за хумано општество”, ,,Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј”,
Скопје, Педагошки факултет ,, Св.Климент Охридски” - Скопје, ,
Gramatkovski, B.,
Sivakova, D., Kocoska, J., Ristevska, M.,
(2010)
Development of the students creativity издаден во зборник „III Balkan
Scientific Conference“: “The Science, the education and the art in the 21 century”
„Југозападен универзитет Неофит Рилски“, Благоевград - Бугарија
Ristevska, M., Sivakova,D., (2011) Identification of moral values of gifted and
talented pupils издаден во зборник на абстракти „Giftedness and morality“,
Вршац – Р.Србија
Sivakova,D., Ristevska, M., (2011) Мoral component in the work with
mathematical talents издаден во зборник на абстракти „Giftedness and
morality“, Вршац, Р.Србија
Ristevska, M., Sivakova,D., (2012) The Quality of Students’ Knowledge - Aim of
the Subjects in the Effective School издаден во Vol.2 No.3 во International
Journal of Humanities and Social Science

5. Список на учества на домашни и странски научни собири, конференции
семинари конференции, обуки и проекти
-

1998: Учество на финалниот натпревар по говорништво Младите говорат на
Факултетот за учители и воспитувачи- Битола, одржан на 22.04.1998
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-

-

-

-

-

(освоено I место, тема Кој ли тaму ми го одрекува националниот
идентитет?)
2002: Интернационални педагошки средби Учителот на 21 век, Охрид,
Педагошки факултет- Битола, Р. Македонија
2002: Научен собир со меѓународно учество Современото предучилишно
воспитание и основно образование- состојби и перспективи, Педагошки
факултет Св Климент Охридски – Скопје, 02-05 октомври, Охрид , Р.
Македонија
2002: Темпус проект Партнерство и демократија, Педагошки факултет –
Битола, 21-23 октомври 2002, Битола, Р. Македонија
2004: Втор научен собир со меѓународно учество Воспитно- образовните
функции на предучилишното и основното образование во современи
услови, организиран од страна на , Педагошки факултет Св Климент
Охридски –Скопје, 14-16 октомври, Струга, Р. Македонија
2005: Програма Креативна настава и учење Обука за наставни методи со
читање и пишување до критичко мислење, USAID и Фондацијата
Институт Отворено Општество Македонија , 01-05 септември, Охрид, Р.
Македонија
2006: Програма Креативна настава и учење Развој на курикулуми во
светлото на Болоњскиот процес- ЕКТС како врска меѓу академското
признавање, Квалификациона рамка и обезбедувањето квалитет, USAID
и Фондацијата Институт Отворено Општество Македонија , 29 јануари- 01
февруари, Охрид, Р. Македонија
2006: Програма Креативна настава и учење Модернизација на
образованието и обуката за наставници, USAID и Фондацијата Институт
Отворено Општество Македонија ,1-3 јуни, Охрид, Р. Македонија
2006: Програма Креативна настава и учење Обновување на студиските
програми за образование на наставници, USAID и Фондацијата Институт
Отворено Општество Македонија , 14-17 септември, Охрид, Р. Македонија
2006: Програма Креативна настава и учење Обука за образование за
социјална правда, USAID и Фондацијата Институт Отворено Општество
Македонија, 24-26 ноември, Охрид, Р. Македонија
2008: Програма за образование на Роми, Работилница Интеркултурно
разбирање – алатка за разрешување на конфликти, Фондацијата Институт
Отворено Општество , 30-31 мај , Крушево, Р. Македонија
2008: Prolearn academy, Summer School on Technology Enhanced Learning
& Knoledge Menagement, EATEL Association and PALETTE, 14-21 јуни
Охрид, Р. Македонија
2008: II Balkan Scientific Conference, The Science,The Education and the Art
in the 21 st century, 26-27 септември, Благоевград, Бугарија
2009: Проект за основно образование(ПЕП), компонента: Унапредување на
наставата по математика и природната група предмети, обука
Класификација на задачите во наставата по математика според
нивоата на когнитивните барања, USAID,AED, МЦГО,Универзитет во
Индијана ,29.- 30.06 Битола, Р.Македонија

50
-

-

-

-

-

-

2009: Прва интернационална конференција Надарените и талентираните
креатори на прогресот (теорија и практика), First International Science
Conference, The Gifted and Talented Creators of the Progres(Theory and
Practice), Педагошки факултет Битола,Универзитет св Климент Охридски,
16-17.10.2009 Bitola- Ohrid, Republic of Macedonia
2009: Workshop ,, How to integrate Interships in the University Cirriculum?”,
Institute for Strategic Research and Education – ISIE, Austrian Development
Cooperation, Faculty of Economics, 30 Октомври, Прилеп, Р.Македонија
2009: International Scietific Conference ,, KNOWLEDGE – Capital of the
future”, Annual Proceedings, 26-28 ноември, Охрид, Р,Македонија
2010: Обучувач во обуки на наставници ( Примена на современи
стратегии и техники на поучување во основните училишта, Техники за
следење, вреднување и оценување на развојот на знаењата и
способностите на учениците, Апликација на Блумовата таксономија во
процесот на оценување на знаењата и способностите на учениците) во
Проектот за модернизација на образованието Р. Македонија Министерство
за образование 01.01-01.07. 2010 година, Р. Македонија
2010: Проект за основно образование (ПЕП), компонента: Унапредување на
наставата по математика и природната група предмети , обука
Наставата по математика во 21 век (учење преку проекти/ проблеми;
стратегии за решавање математички задачи; приоди и техникиза учење на 21
от век), USAID,AED, МЦГО,Универзитет во Индијана ,27.02 Битола, Р.
Македонија
2010: Петти научен собир: Образование за хумано општество,
Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј”, Скопје, Педагошки факултет ,,
Св.Климент Охридски” – Скопје, 28-29 мај, Охрид, Р.Македонија
2010: III Balkan Scientific Conference The Science, the education and the art in
the 21 century, Југозападен универзитет Неофит Рилски, 9-10.09.2010,
Благоевград, Бугарија
2010: Семинар за презентирање на новите програми за јазичко и
математичко описменување, во рамките на УНИЦЕФ проектот: Градење на
капацитетите за јазична и математичка писменост за унапредување
на резултатите од учењето кај учениците, УНИЦЕФ, МЦГО 4-5
ноември, Скопје, Р. Македонија
2011: Работилница во рамките на УНИЦЕФ проектот: Градење на
капацитетите за јазична и математичка писменост за унапредување
на резултатите од учењето кај учениците, УНИЦЕФ, МЦГО 14-17 мај,
Охрид, Р. Македонија
2011: 17 Округли сто Даровитост и молралност, Giftedness and morality,
Visoka skola strukovnih studija za obrazovanje vaspitaca Mihajlo Palov, 1 јули ,
Вршац , Р. Србија
2011: Семинар на тема Изготвување на национална програма за
професионален развој за РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ, УНИЦЕФ, 31 август-2
септември, Скопје , Р. Македонија
2011: Работилница во рамките на УНИЦЕФ проектот: Градење на
капацитетите за јазична и математичка писменост за унапредување
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на резултатите од учењето кај учениците, УНИЦЕФ, МЦГО 15-17
септември, Охрид, Р. Македонија
2011: Прва интернационална конференција First International Balkan
Women And Business Conference, Универзитет Св Климент Охридски –
Битола, Trakya University Edirne. R. Turkey., 30 септември, Битола. Р.
Македонија
2011: Работен состанок за изготвување на модулите за in- service програма
за РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ, 12.октомври, Скопје , Р. Македонија
2011: Креирање на модул CHILD DEVELOPMENT за in- service програма
за РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ, Скопје , Р. Македонија
2011: Конференција Social Skills and Responsibilities of Teachers and
Professional Staff in Schools, OSCE Mission, 16 – 18 декември , Струмица, Р.
Македонија
2012: Семинар на тема Knowledge and Creativity = Power – Strengthening
Capacity to Work in a Multi-Ethnic Context for Professionals in Education and
Social Services, OSCE Mission, 29 септември- 02 октомври, Охрид, Р.
Македонија
2013: Зајакнување на капацитетите на наставниците и стручните
лица во образованието за работа во мулти-етничка средина, 9-12 мај
2013,Струмица, Р. Македонија.
2013: Расправа по Упатството за наставна пракса на студенти – идни
наставници, воспитувачи и педагози, 17-19 мај 2013, Струмица, Р.
Македонија
2013:Меѓународна научна конференција- Социо-културни проблеми и
современи предизвици Тетово, 18-19 ноември, 2013 година
2013: Обучувач во обуки на наставници и воспитувачи Упатство за
изведување на практична настава на студентите од наставничките
факултети, проект на Мисијата ОБСЕ во Скопје, во соработка со
Министеството за образование и наука на Р. Македонија, Бирото за развој на
образованието, Педагошките факултети и Филозофските факултети во Р.М.,
2013-2014, Р. Македонија.
2014: Петти конгрес на Сојузот на математичари на Македонија, 24-27
септември, Охрид, Р. Македонија
2016: Third International Conference “Education across Borders” - Education
and Research across Time and Space што ќе се одржи на Педагошкиот
факултет – Битола на 6 - 7 октомври 2016 година
2017: Међународни научни скуп 2017, „Проблеми и дилеме савремене
наставе у теорији и пракси“, Универзитет у Београду, Учитељски
факултет, мај 2017

6. Извештај од самоевалуација
По спроведената студентска анкета, како дел од самоевалуацијата на
Педагошкиот факултет- Битола за академската 2016/2017 година, за оценка на
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квалитетот на наставата, реализирана од доц. д-р Данче Сивакова беа добиени
следниве просечни вредности од оценката која се движи од 1(-) до 5(+).

I Квалитет на наставата- 4.6

1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата. Просечна
оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4,9
2. За време на наставата наставникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите.

Просечна

оценка

за

одговорот

на

ова

прашање од

самоевалуацијата е 4,5
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа. Просечна оценка
за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.6
4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.5
5. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите. Просечна
оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.5
6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување и
проширување на знаењата по предметот. Просечна оценка за одговорот на
ова прашање од самоевалуацијата е 4.8
7. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови. Просечна оценка за
одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.5
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.6
9. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата
(компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.) Просечна оценка
за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.5

II Однос кон студентите – 4.4

10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво. Просечна
оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.1
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11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.6

III Оценување на студентите- 4.5

12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма и
предвидената основна литература. Просечна оценка за одговорот на ова
прашање од самоевалуацијата е 4.8
13.

Содржината

и

структурата

на

испитните/колоквиумските

прашања

овозможуваат објективно оценување. Просечна оценка за одговорот на ова
прашање од самоевалуацијата е 4.4
14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите. Просечна
оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4,5
Просечна оценка- 4.6

Заклучок на Комисијата

Просечната оценка од страна на анкетираните студенти за доц. д-р Данче
Сивакова изнесува 4,6 што значи дека е одлична, односно е позитивно оценета од
студентите, реализира квалитетна настава, односно ги стимулира студентите на
активност, обезбедува соодветна основна и дополнителна литература и користи
современа образовна технологија (4.6), односот кон студентите е позитивен (4,4) и
оценува според објективни критериуми, така што оценката е одраз на знаењето и
постигнувањата на студентите (4,5).
Битола, 14.06.2017
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на анализата на биографските податоци, постигнатите
резултати во стручната и наставната работа, ангажманот и постигањата во
исполнувањето на работните обврски на Педагошкиот факултет на кандидатот доц.
доц. д-р Данче Сивакова Нешковски, Рецензентската комисија едногласно и со
особено задоволство констатира дека:
1. кандидатот доц. д-р Данче Сивакова Нешковски, е доктор од областа во
која конкурира за наставник,
2. кандидатот
доц. д-р Данче Сивакова Нешковски, ги задоволува
предвидените законски критериуми во однос на објавените научноистражувачки трудови во соодветната област во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации или научни трудови во
научно списание со импакт фактор во последните пет години,
3. кандидатот доц. д-р Данче Сивакова Нешковски, како вработена на
Педагошкиот Факултет во Битола е квалитетна и исполнителна во
реализацијата на работните задачи, за што доказ е и високата оценка
добиена на анкетата спроведена меѓу студентите во текот на процесот на
самоевалуација на факултетот.
Имајќи предвид сите претходно изнесени факти, Комисијата има чест и
задоволство на членовите на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет
Битола, да им предложи, доц. д-р Данче Сивакова Нешковски, да биде избрана во
звањето наставник - вонреден професор во научната област 50504 Методика,
50513 Образование на наставници и 50525 Друго (природни и општествени науки).

Членови на рецензентска комисија:
1. проф. д-р Добри Петровски, редовен
професор на Педагошкиот факултет – Битола
2. проф. д-р Бојо Колонџоски, редовен
професор на Педагошкиот факултет – Битола
3. проф. д-р Марија Ристевска, вонреден
професор на Педагошкиот факултет – Битола
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До: Наставно – Научниот совет
на Педагошкиот факултет
Битола

РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО - НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
ОБЛАСТА 50504 МЕТОДИКА, 50513 ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ И
50525 ДРУГО (ПРИРОДНИ И ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ)

Наставно научниот совет на Педагошкиот факултет при универзитетот „Св.
Климент Охридски“ во Битола, со одлука број: 02-517/5 донесена на својата
редовна седница одржана на ден 14.12.2017 година, нé избра за членови на
рецензентска комисија за избор на наставник во сите наставно - научни звања во
областа 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 Друго
(природни и општествени науки).
Рецензентска комисија во состав:
1. проф. д-р Добри Петровски, редовен професор на Педагошкиот
факултет - Битола
2. проф. д-р Бојо Колонџоски, редовен професор на Педагошкиот
факултет - Битола
3. проф. д-р Марија Ристевска, вонреден професор на Педагошкиот
факултет – Битола
На распишаниот конкурс објавен во дневниот весник “Вечер” и дневниот
весник „Lajm“ од 28.11.2017 год. за избор на наставник во сите наставно - научни
звања во областа 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 Друго
(природни и општествени науки), во рокот се пријави кандидатот и доц. д-р
Јасминка Кочоска.
Во согласност со Одлуката на Наставно-научниот совет на Педагошкиот
факултет во Битола, рецензентска комисија во споменатиот состав имаше задача да
поднесе реферат во писмена форма за сите пријавени кандидати по конкурсот.
Врз основа на член 132 од Законот за високо образование и условите за
конкурирање што беа наведени во распишаниот конкурс, Комисијата ги разгледа
пријавите со сета приложена документација поднесена од кандидатите и го
поднесува следниов
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ИЗВЕШТАЈ
I.

1.

доц. д-р ЈАСМИНКА КОЧОСКА

Биографски податоци за кандидатот д-р Jасминка Kочоска

Доц. д-р Јасминка Кочоска е родена на 31.05.1977 година во Битола, Р.
Македонија. Основно и средно образование завршува во Битола. По завршувањето
на средното образование, во 1995/96 година се запишува како редовен студент во
првата генерација на Педагошкиот факултет на насоката Учители во Битола и
истиот го завршува во редовниот рок утврден со законот и статутот на факултетот
и во 1999 година се здобива со звањето дипломиран учител.
Во 2002 година се запишува на Постдипломските студии при Педагошкиот
факултет- Битола на групата Методики на предучилишносто воспитание и
одделенската настава, за во истата година да биде избрана за помлад ассистент по
предметот Основи на демократијата со методика, на истиот факултет.
На 15.03.2007 година се стекнува со научен степен Магистер по педагогија
во областа на методиките и е избрана за асистент на група предмети од областа на
методиките. Со одбраната на докторскиот труд на 31.05.2012 година се стекнува со
научен степен Доктор по педагогија од областа на методиките.
Се служи со англиски јазик, има одлично познавање на оперативниот систем
WINDOWS и програмите MICROSOFT OFFICE XP (Word; Excel; PowerPoint;
Access; Front Page; Outlook; Publisher; Draw, Paint), како и одлично користење со
Интернет (Internet Explorer). Се истакнува со способност за интерперсонална
комуникација, презентерски вештини, флексибилна употреба на знаењето во
пракса, соработка/тимска работа, интерперсонални вештини, синтетичко,
аналитичко, критичко мислење и решавање на проблеми, способност за генерирање
на нови идеи и креативност.
2.

Опис за движење во службата на кандидатот д-р Јасминка Кочоска

На Педагошкиот факултет- Битола, на Првиот циклус на студии, доц. д-р
Јасминка Кочоска изведува настава и вежби по следниве наставни предмети:
„Основи на демократијата со методика (Граѓанско и мултикултурно образование со
методика)“ на насоките Наставник за одделенска настава и Воспитувачи,
„Педагошка документација во градинките“ на насоката Воспитувачи, „Работа со
поединец и група“ на насоката Социјална и рехабилитациска педагогија и
„Демократија и граѓански вештини“, на насоката Преведување. Во исто време
помага во изведувањето на наставата и вежбите по предметот „Методика на
спортот и здравственото образование“ на насоките Наставник за одделенска
настава и Воспитувачи, како и при изведувањето на испитите и некои други
активности по останатите предмети од групата на методиките кои се предаваат на
овој факултет. Секоја година активно учествува при организирањето и
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изведувањето на педагошката практика за студентите од насоката Воспитувачи, а
истотака ја организира и следи и педагошката практика од IV семестар на
студентите од насоката Англиски јазик и книжевност. На Вториот циклус на
студии изведува настава за следниве студиски програми: Методика во одделенска
настава и Методика во предучилишното образование на групите Наставник за
одделенска настава по Методика на Општество и Граѓанско образование и
Воспитувач по Методика на Општество и Граѓанско образование. Изведува настава
по предметите: „Методика на изучување на Граѓанското општество“ и „Методички
практикум“. Исто така таа е и акредитиран ментор на студенти на втор циклус на
студии.
Доц. д-р Јасминка Кочоска учествува и во реализацијата на наставата на Трет
циклус студии на наставната програма Надареност и талентираност по предметот
„Наставникот и надарените ученици“ на Педагошкиот факултет-Битола. Исто така
е дел од реализацијата на наставата на Трет циклус на студии на наставната
програма за Образовни науки по предметите: „Методичко моделирање на наставата
по општествени науки“, „Методичко моделирање на наставата физичко и
здравствено образование“, „Методичко моделирање на наставата по уметност“ и
„Интерактивна комуникација во воспитно-образовниот процес“. На наставната
програма Настава по јазик (македонски или англиски) учествува во реализацијата
на предметот „Интерактивни вештини“. Во 2017 година избрана е за член на
комисијата за изработување на студиската програма од насоката Менаџмент во
образованието во трет циклус на студии на Педагошкиот факултет- Битола.
Со студентите од странство ги изведува предавањата за изучување на
македонскиот јазик за прво ниво А1 и А2, како и Б1 и Б2. На програмата за
Педагошка квалификација изведува настава од предметот „Методика“.
Интересот на доц. д-р Јасминка Кочоска е во полето на демократизацијата на
образованиот процес и сите сегменти на Граѓанското и мултикултурното
образование. Има учествувано во поголем број научни проекти од областа на
педагошките науки, ИКТ технологијата а има улога и на тренер во обуки од овие
области.
Ангажирана е од страна на Фондација Институт отворено општествоМакедонија, како обучувач во обуката за примена на ИКТ во наставата за група
учесници на Педагошкиот факултет во Битола.
За потребите на реализацијата на проектот „Поттикнување на позитивните
промени во општеството преку зајакнување на Граѓанското образование“од страна
на Здружението на граѓани „Македонски центар за Граѓанско образование“
ангажирана е како учесник во групата професори од педагошките факултети за
воведување на Граѓанското образование во наставата на педагошките факултети
преку изготвување модули.
Во проектот „Anchoring of Multiethnic Youth Work in the University
Curriculum for Future Teachers“ застапуван од страна на Центарот за балканска
соработа ЛОЈА-Тетово во соработка со организацијата KURVE WustrowГерманија, назначена е за координатор и Професор по курс при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“- Битола. Во рамките на овој проект доц. д-р Кочоска изведува
обуки на студентите од сите наставни групи на Педагошкиот факултет- Битола.
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Доц. д-р Кочоска се јавува како координатор на проектот “Село за човекови
права“ во рамките на EIDHR програмата (инструмент за заштита и промоција на
човекови права на ЕУ) во соработка со Европската Унија во Република
Македонија.
Секоја година е член во комисијата за претходно оценување на
психофизичките способности на пријавените кандидати за студирање на
Педагошкиот факултет- Битола. Учествува во реализирањето на конкурсот за
запишување кандидати за педагошко-психолошка и методска подготовка
(педагошка доквалификација). Членува во пописната комисија на Педагошкиот
факултет- Битола, како и во комисијата за самоевалвација на Педагошкиот
факултет-Битола од редот на наставниците. Истотака таа е и ЕКТС координатор на
административната единица на Педагошкиот факултет- Битола. Во 2017 година
избрана е за претседател на Комисијата за студентски стандард на Педагошки
факултет при Универзитет ,,Св.Климент Охридски“ - Битола.
Доц. д-р Кочоска зема активно учество во Центарот за развој на
курикулумот на истиот факултет, преку работа на креирање на учебни помагала,
прирачници, работни листови, наменети за учениците и наставниците од основното
образование. Има изведено неколку студиски посети во странство (Полска, Велика
Британија, Израел, Германија) во функција на подобрување на постигнувањата од
нејзината научна област. Таа е автор на бројни научни трудови објавени во
релевантни списанија, а има учествувано на голем број конференции, симпозиуми,
семинари, работилници од полето на нејзината научна област.

3. Список на објавени научно-истражувачки трудови во соодветната област во
меѓународни научни списанија или меѓународни пибликации или научни
труда во научно списание со импакт фактор во последните 5 години
1 ICT- The Educational Programs in Teaching Mathematics (Dance Sivakova,
Jasminka Kochoska, Marija Ristevska & Biljana Gramatkovski) in TEM Journal
(Technology, Education, Management, Informatics/ Association for Information
Communication Technology Education and Science), UIKTEN, Web of Science |
Thomson Reuters (Clarivate Analytics), Volume 6, Issue 3, Pages 469-478, ISSN
2217-8309, DOI: 10.18421/TEM63-06, Online at: http://www.temjournal.com,
August 2017
2 Worksheets in the mathematics curriculum in primary education in the Republic
of Macedonia (Marija Ristevska, Dance Sivakova, Jasminka Kocoska & Biljana
Gramatkovski) у Зборник резимеа (Проблеми и дилеме савремене наставе у
теорији и пракси), Мећународни научни скуп 2017, Универзитет у Београду,
Учитељски факултет, 26-27 мај 2017, Аранћеловац- Србија
3 Freedom of speech vs hate speech in democratic society (Jasminka Kocoska) in
Teacher - International Journal of Education, Volume 13, April 2017, Faculty of
Education- Bitola, University “St. Kliment Ohridski “- Bitola, Macedonia.
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4 The Expressive Reading as an Opportunity for Improvement of the Preschool
Children’s Speech (Biljana Gramatkovski, Jasminka Kochoska, Marija Ristevska &
Dance Sivakova) in IJIRES Source of Knowledge (International Journal of Innovation
and Research in Educational Sciences) Volume 4, Issue 1, Jan. 2017, ISSN (Online):
2349–5219 IJIRES Index Copernicus Value (ICV): 76.24, online at:
http://www.ijires.org/index.php/issues?view=publication&task=show&id=243
5 Blogging in the 21st-Century Classroom, (Jasminka Kochoska & Josif Petrovski), in
International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064,
Volume 6 Issue 1, January 2017, Index Copernicus Value (2015): 78.96 | Impact
Factor
(2015):
6.391,
DOI:
10.21275/ART20164147,
online
at:
https://www.ijsr.net/archive/v6i1/v6i1.php
6 Eye contact as the most powerful way for classroom management (Jasminka
Kochoska & Biljana Gramatkovski), издаден во книга на апстракти од Third
International Conference “Education across Borders “, Education and Research
across Time and Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid), 06-07
October 2016, Faculty of Education-Bitola, Macedonia.
7 Competence of the teachers and importance of quality communication for work
improvement in primary school (Biljana Gramatkovski & Jasminka Kochoska)
издаден во книга на апстракти од Third International Conference “Education across
Borders “, Education and Research across Time and Space (1100th Death Anniversary
of St. Clement of Ohrid), 06-07 October 2016, Faculty of Education-Bitola,
Macedonia.
8 Building a culture of integrity in the classroom (Jasminka Kocoska & Biljana
Gramatkovski) in Teacher - International Journal of Education, Faculty of Education,
University “St. Kliment Ohridski “- Bitola, Volume 10, December 2015
9 Building of the character (Marija Ristevska & Jasminka Kocoska) in Teacher International Journal of Education, Faculty of Education, University “St. Kliment
Ohridski “- Bitola, Volume 10, December 2015
10 Teaching and learning approaches of civic education (Jasminka Kocoska) in
Teacher - International Journal of Education, Volume 9, October 2015, Faculty of
Education, University “St. Kliment Ohridski “- Bitola, R.Macedonia.
13 Democratic education (Jasminka Kocoska) in Teacher - International Journal of
Education, Volume 8, December 2015, Faculty of Education- Bitola, University “St.
Kliment Ohridski “- Bitola, Macedonia.
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14 Значењето на демократскиот стил на изучување на наставните содржини по
предметот Општество во IV одделение (Јасминка Кочоска), издадено во
Научно списание за образовни прашања, ПЕДАГОШКА РЕВИЈА, година 6, бр.
1-2/2015 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје, Педагошки факултет „Св.
Климент Охридски“- Скопје
15 Intercultural dialogue as powerful instrument for development of the student's
intercultural competence (Jasminka Kochoska), Електронско списание
"Педагогически форум" ISSN -1314-7986, ДИПКУ при Тракийски университет,
Стара Загора, 30 септември 2015
16 The role of Civic Education in overcoming conflict situations (Jasminka
Kochoska), FES Conference, International Scientific Conference on Education in the
21st Century- Conditions and Perspectives, Faculty of educational sciences, UDK:
37.035:316(497.7), 24-25 September 2015, Stip, Macedonia, available at:
http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/1440/1186
17 Communicative-pedagogical features of communication in the educational
process- Communicative competence (Biljana Gramatkovski & Jasminka
Kochoska), FES Conference, International Scientific Conference on Education in the
21st Century- Conditions and Perspectives, Faculty of educational sciences, UDK:
37.091.322.7.011.3-051, 24-25 September 2015, Stip, Macedonia, available at:
http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/1484
18 The role of dramatization in acquiring life skills among students (Jasminka
Kocoska) HORIZONS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, Series A,
Social Sciences and Humanities, Volume 17, September 2015 University “St. Kliment
Ohridski “- Bitola online at:
http://www.uklo.edu.mk/filemanager/Horizonti/HORIZONS%20vol.XVII%20Series
%20A.pdf
and
http://connection.ebscohost.com/c/articles/111193708/roledramatization-acquiring-life-skills-among-students
19 Талентираните и надарените ученици во постмодерното општество,
(Јасминка Кочоска) у Зборник резимеа са меџународног научног скупа, 21
Округли сто о даровитима, Даровити и дидактичка култура, Висока школа
струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“- Вршац, 5 Јуни 2015, Вршац
20 The role of the cultural institutions in the Civic education (Jasminka Kocoska &
Dobri Petrovski) in International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN
(Online): 2319-7064, Volume 4 Issue 4 March 2015, Scientific Journal Impact Factor
Value for 2012: 3.358; Scientific Journal Impact Factor Value for 2013: 4.438; Index
Copernicus Value for 2013: 6.14, online at: http://www.ijsr.net/archive/v4i3/v4i3.php;
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21 Group socialization as factor for democratization of the educational process
(Jasmina Kocoska) in Indian Research Journals (IRJC)/International journal of social
science & interdisciplinary research (IJSSIR), SJIF Impact Factor 2012 of journal
IJSSIR is 3.503, Volume 4 Issue 3 March 2015 ISSN 2277 3630, online at:
http://indianresearchjournals.com/pdf/IJSSIR/2015/April/8.pdf
22 The role of workbooks in the learning process in primary schools in the Republic
of Macedonia (Marija Ristevska, Jasminka Kocoska, Biljana Gramatkovski & Dance
Sivakova) in International Journal of Innovation and Applied Studies (IJIAS) ISSN:
2028-9324, SJIF 2013: 3.5 UIF 2013: 2.9801 ICV 2012: 6.87 GIF 2012: 0.449 online
at: http://www.ijias.issr-journals.org/abstract.php?article=IJIAS-15-076-03
23 Тhe influence of games on the development of students’ social competence
(Jasminka Kocoska, Dance Sivakova-Neskovska, Marija Ristevska & Biljana
Gramatkovski) in International Journal of Education and Research (IJER) Vol. 3 No. 3
March 2015, ISSN: 2201-6333 (Print) ISSN: 2201-6740 (Online), online at:
http://www.ijern.com
24 Democratization of the process of studying the contents of the subject natural
science at 4th grade (Jasminka Kocoska, Biljana Gramatkovski, Marija Ristevska &
Dance Sivakova) in Researchjournali’s Journal of Education (RJOE) Vol. 3 | No. 3
March | 2015 ISSN 2347-8225, RJ Factor: 2.93, online at: http://www.researchjournali
25 The mentor as an implementer of the methodology practice in democracy
education (Jasminka Kocoska & Marija Milosevska- Ristevska) in International
Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064, Volume 4 Issue 3
March 2015, Scientific Journal Impact Factor Value for 2012: 3.358; Scientific
Journal Impact Factor Value for 2013: 4.438; Index Copernicus Value for 2013: 6.14,
online at: http://www.ijsr.net/archive/v4i3/v4i3.php;
26 Teachers’ competences-features (Biljana Gramatkovski & Jasminka Kocoska) in
Teacher- International Journal of Education, Faculty of Education, University “St.
Kliment Ohridski “- Bitola, Volume 7, December 2014
27 The discussion as part of the democratic classroom (Jasminka Kocoska & Biljana
Gramatkovski) in Teacher - International Journal of Education, Faculty of Education,
University “St. Kliment Ohridski “- Bitola, Volume 7, December 2014

4. Список на останати објавени научни и стручни трудови

1. The moral aspects of teaching strategies to gifted students, (Jasminka Kocoska,
Biljana Gramatkovski) издаден во Зборник резимеа са међународног научног
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скупа, Book of abstracts International conference”, Visoka škola strukovnih studija
za obrazovanje vaspitaca ,, Mihajlo Palov”, 1 juli, Vršac, R.Srbija, 2011
2. Holistic view on the talented-the differences between moral values of the talented
and gifted and others, (Biljana Gramatkovski, Jasminka Kocoska) издаден во
Зборник резимеа са међународног научног скупа, Book of abstracts International
conference”, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitaca ,, Mihajlo
Palov”, 1 juli, Vršac, R.Srbija, 2011
3. Development of the students creativity (Билјана Граматковски, Данче Сивакова,
Јасмина Кочоска и Марија Ристевска) издаден во зборник „III Balkan Scientific
Conference“: “The Science, the education and the art in the 21 century” (2010)
„Југозападен универзитет Неофит Рилски“ 9-10 септември 2010, Благоевград Бугарија
4. Мултикуртурализмот во образованието (Марија Ристевска, Данче Сивакова и
Јасмина Кочоска), издаден во книга на абстракти на петтиот научен собир:
,,Образование за хумано општество”, ,,Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј”,
Скопје, Педагошки факултет ,, Св.Климент Охридски” - Скопје, 2010 година
5. The influence of the simulation strategy over the improvement of the classroom
climate (Jasmina Kochoska), (2010) издаден во книга на апстракти во
електронска верзија на веб страница: www.wces2010.org/program.php
6. The student’s position in the democratic classroom (Jasmina Kochoska), (2009)
издаден во книга "Procedia - Social and Behavioral Sciences"- ScienceDirect и во
електронска
верзија
на
следниов
линк:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
7. Знаењето во функција на развој на образованието преку примена на
информатичко-комуникациската технологија, (Данче Сивакова, Јасминка
Кочоска, Билјана Граматковски, Јосиф Петровски), издаден во Зборник на
трудови-Инститиут за менаџмент на знаење – Скопје, 2009 година
8. Демократизација на интерперсоналните односи меѓу ученик-учител
(Јасминка Кочоска), (2005) издадено во Учител, Јубилејно издание
5. Список на учества на домашни и странски научни собири, семинари,
конференции, обуки и проекти
- 2017: Студиски престој во Берлин, Германија, во рамките на проектот
Втемелување на мултиетничката работа за млади во универзитетскиот
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курикулум за идни наставници, Граѓански мировен сервис, програма на
германската влада, Центар за балканска Соработка ЛОЈА и К.Вустров,
партнерска организација од Германија 12-17 Ноември, Берлин, Германија
- 2017: Проект „Еднакви пред судот безбедни во животот“, Промоција на
анализа за положбата на Ромите како обвинети во кривична постапка, Центар за
правни истражувања и анализи, Институт Отворено Општество, Тинк Тенк
Фонд & Канцеларија за Ромски иницијативи на Фондациите Отворено
Општество, 17 Октомври 2017, Битола
- 2017: Coordinative meeting, Project: “Anchoring of Multiethnic Youth work in the
University Curriculum for future teachers”, CBC LOJA, 29 March 2017, LOJATetovo
- 2017: Изведување обука за „Курс по Мултикултурализам“ во рамките на
проектот “Anchoring of Multiethnic Youth work in the University Curriculum for
future teachers”, Центар за балканска Соработка ЛОЈА, Март 2017, Педагошки
факултет- Битола
- 2016: Third International Conference “Education across Borders“, Education and
Research across Time and Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid),
06-07 October, 2016, Faculty of Education-Bitola,
- 2016: Изведување обука за „Курс по Мултикултурализам“ во рамките на
проектот “Anchoring of Multiethnic Youth work in the University Curriculum for
future teachers”, Центар за балканска Соработка ЛОЈА, Октомври 2016,
Педагошки факултет- Битола
- 2016: II Работилница во рамките на проектот “Anchoring of Multiethnic Youth
work in the University Curriculum for future teachers” Центар за Балканска
соработка- Лоја и МЦГО- Скопје, 01 Октомври 2016, Охрид
- 2016: Seminar in Holocaust Studies for Educators from Macedonia in organization of
Yad Vashem (The international school for holocaust studies) museum from Izrael, 2330 june 2016
- 2016: Seminar in Holocaust Studies for Educators from Macedonia in organization of
Yad Vashem (The international school for holocaust studies) museum from Izrael, 23 30 june 2016
- 2016: Training seminar “The Challenge of Holocaust Education“, Yad Vashem, 1011 April 2016, Faculty of Pedagogy, Bitola.
- 2016: Изведување обука за „Курс по Мултикултурализам“ во рамките на
проектот “Anchoring of Multiethnic Youth work in the University Curriculum for
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future teachers”, Центар за балканска Соработка ЛОЈА, Март 2016, Педагошки
факултет- Битола
- 2015: FES Conference, International Scientific Conference on Education in the 21st
Century- Conditions and Perspectives, 24-25 September 2015, Shtip, Macedonia.
- 2014: Заедничка средба на студентите од педагошките факултети во Р.
Македонија- на Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во рамките на проектот Pre-service Teacher Training in the Nongovernmental Sector, OSCE Mission, 12 декември, Штип, Македонија.
- 2014: Заедничка средба на студентите од педагошките факултети во Р.
Македонија- посета на Педагошкиот факултет во Битола во рамките на проектот
Pre-service Teacher Training in the Non-governmental Sector, OSCE Mission, 9
декември, Битола, Македонија.
- 2014: Заедничка средба на студентите од педагошките факултети во Р.
Македонија- посета на Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во рамките на проектот Seminar on the Pre-service Teacher
Training in the Non-governmental Sector, OSCE Mission, 2 декември, Штип,
Македонија.
- 2014: Работилница Граѓанско запознавање со донесување одлуки на локално
ниво и остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен
карактер, Локална самоуправа – Битола, Комисија за заштита на правото за
слободен пристап до информациите од јавен карактер и Амбасада на ОБСЕ во
Република Македонија, 1 декември, Битола, Македонија.
- 2014: Заедничка средба на студентите од педагошките факултети во Р.
Македонија- посета на Педагошкиот факултет при Државниот универзитет во
Тетово во рамките на проектот Pre-service Teacher Training in the Nongovernmental Sector, OSCE Mission, 19 ноември, Тетово, Македонија.
- 2014: Заедничка средба на студентите од педагошките факултети во Р.
Македонија- посета на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во
Скопје во рамките на проектот Pre-service Teacher Training in the Nongovernmental Sector, OSCE Mission, 12 ноември, Скопје
- 2014: Seminar on the Social Aspects of the Teaching Profession, OSCE Mission, 9-12
October, Ohrid, R. Macedonia
- 2014: Трета работилница со наставниот кадар за идни наставници во Проектот
на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, 17-18 мај, хотел
,,Континентал,, Скопје
- 2014: Regional Conference on Peace Education on the University Level, Center for
Balkan cooperation (LOJA), 29-30 April, Ohrid
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- 2014: Форум за меѓуетничка интеграција во образованието на наставничките
факултети во Република Македонија, Проект на УСАИД за меѓуетничка
интеграција во образованието, 28 јануари, Скопје. Р. Македонија
- 2013: Учество на работилниците во подготовката на Упатство за изведување на
практична настава на студенти од наставничките факултети
- 2013: Работилница за воспитувачи, наставници и педагози за Упатството за
изведување наставна пракса на студентите од наставничките факултети
(подготвено од страна на педагошките факултети и институтите по педагогија во
РМ, во соработка со Министерството за образование и наука и со Бирото за
развој на образованието, а поддржано од мисијата на ОБСЕ во Скопје) 14.
Ноември, Битола, Р. Македонија
- 2013: Workshop on The Use of the Guidelines for Students’ Practicum, OSCE
Mission, October- November
- 2013: Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието,
Втора
работилница со наставниот кадар на факултетите за идни наставници во
Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, 25-26
октомври 2013, Хотел Романтик – Велес
- 2013: Работилница за воспитувачи, наставници и педагози за Упатството за
изведување наставна пракса на студентите од наставничките факултети
(подготвено од страна на педагошките факултети и институтите по педагогија во
РМ, во соработка со Министерството за образование и наука и со Бирото за
развој на образованието, а поддржано од мисијата на ОБСЕ во Скопје) 17.
Октомври, Битола, Р.Македонија
- 2013: Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието,
Прва
работилница со наставниот кадар на факултетите за идни наставници во
Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, 30-31 август
2013, Хотел Романтик – Дојран
- 2013: P R O G R A M M E Working visit (official delegation) to the Republic of
Macedonia Governement of the Republic of Macedonia Ministry for Education and
Science; Meetings at the Faculty for Education (24 April) / location: University “Goce
Delchev” – Shtip
- 2012: Conflict Prevention and Mediation in Schools, (from 17-20 October, 2012)
Ohrid, Organization for Security and Co-operation in Europe, Mission to Skopje
- 2011: Конференција Social Skills and Responsibilities of Teachers and Professional
Staff in Schools, OSCE Mission, 16 – 18 декември , Струмица, Р Македонија
- 2011: Прва интернационална конференција First International Balkan Woman and
Business conference, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, Trakya
University Edirne, R.Turkey - 30 септември, Битола, Р. Македонија
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- 2011: Работилница во рамките на УНИЦЕФ проектот: „Градење на
капацитетите за јазична и математичка писменост за унапредување на
резултатите од учењето кај учениците“, кој се реализираше во партнерска
соработка со МЦГО –15- 17 септември, Охрид, Р. Македонија
- 2011: Семинар на тема: „Изготвување на национална програма за
професионален развој за ран детски развој“ - УНИЦЕФ - 31 август – 2
септември, Скопје, Р. Македонија
- 2011: 17 Okrugli sto: „Darovitost i moralnost“, Visoka skola strukovnih studija za
obrazovanje vaspitaca „Mihailo Pavlov“, 1 јули, Вршац – Србија
- 2011: Работилница во рамките на УНИЦЕФ проектот: „Градење на
капацитетите за јазична и математичка писменост за унапредување на
резултатите од учењето кај учениците“, кој се реализираше во партнерска
соработка со МЦГО –14,15,16 и 17 мај, Охрид, Р. Македонија
- 2010: III Scientific conference: ,,The Science, the Education and the art in the 21
century”, Jugozapaden Univerzitet ,,Neofit Rilski”, 09-10 septemvri, Blagoevgrad,
Bugarija
- 2010: Мултикуртурализмот во образованието (Марија Ристевска, Данче
Сивакова и Јасмина Кочоска) издаден во книга на абстракти на петтиот научен
собир: ,,Образование за хумано општество”, ,,Универзитет ,,Св.Кирил и
Методиј”, Скопје, Педагошки факултет - ,,Св.Климент Охридски” - Скопје, 28 29 мај 2010 година, Охрид, Р.Македонија
- 2010: Петти научен собир: ,,Образование за хумано општество”, Универзитет
,,Св.Кирил и Методиј”, Скопје, Педагошки факултет ,, Св.Климент Охридски” –
Скопје, 28-29 мај, Охрид, Р.Македонија
- 2010: Обучувач во три обуки на наставници ( Примена на современи стратегии
и техники на поучување во основните училишта, Техники за следење,
вреднување и оценување на развојот на знаењата и способностите на
учениците, Апликација на Блумовата таксономија во процесот на оценување на
знаењата и способностите на учениците) во Проектот за модернизација на
образованието Р. Македонија Министерство за образование
- 2010: World Conference on Educational Sciences, 04-08 февруари, Bachesehir
University, Ciragan Caddesi Osmanpasa Mektebi Sokak No: 4-6 Besiktas Iskelesi
Yani Besiktas, Istanbul, Turkey
- 2009: International Scientific Conference ,, KNOWLEDGE – Capital of the future”,
Annual Proceedings, 26-28 ноември, Охрид, Р,Македонија
- 2009: Workshop ,,How to integrate Interships in the University Curriculum?”,
Institute for Strategic Research and Education – ISIE, Austrian Development
Cooperation, Faculty of Economics, 30 Октомври, Прилеп, Р.Македонија
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- 2009:,,Прва интернационална конференција” Надарените и талентираните
креатори на прогресот (теорија и практика), 16-17 октомври, Охрид,
Р.Македонија
- 2009: The 5th International Balkan Education and Science Congress, The teacher’s
role in the democratization of the educational process, October 01-03, Edirne, Turkey
- 2009: World conference on educational sciences, The student’s position in the
democratic classroom, February 04 – 07, Nicosia, North Cyprus
- 2008: II Balkan Scientific Conference, The Science, the Education and the Art in 21st
Century -,, Democratization in process of education,, 26-27 September, Blagoevgrad,
Bulgaria
- 2008: ,,Prolearn academy”, Summer school on Technology Enhanced Learning &
Knowledge Management , 14 – 21 јуни, Охрид
- 2008 Програма за образование на Роми, Работилница Интеркултурно разбирање
– алатка за разрешување на конфликти, Фондацијата Институт Отворено
Општество, 30-31 мај, Крушево
- 2008: Работилница 11-12 март, Штип;
- 2006: Учество во обука за наставни методи ,, Со читање и пишување до
критичко мислење,, во рамките на проектот Креативна настава и учење, Скопје.
- 2006: Програма ,,Креативна настава и учење,, Обука за образование за социјална
правда, 24-26 Ноември, Охрид
- 2006: Програма ,,Креативна настава и учење,, Обновување на студиските
програми за образование на наставници, 14-14 Септември, Охрид
- 2006: Програма ,,Креативна настава и учење,, Модернизација на образованието и
обуката за наставници, 01-03 Јуни, Охрид
- 2006: Програма ,,Креативна настава и учење,, Развој на курикулуми во светлото
на Болоњскиот процес-ЕКТС како врска меѓу академското признавање,
Класификациона рамка и обезбедувањето квалитет, 29 Јануари-01 Февруари,
Охрид.
- 2006: Technology, Teachers and Young Learners Workshop-ICT во наставата,
Јануари, Охрид.
- 2005: Изведен студиски престој (Child-centered Methodology Curriculum
development) Ноември, Лондон, Англија
- 2005: Програма ,,Креативна настава и учење,, Обука за наставни методи со
читање и пишување до критичко мислење, 01-05 Септември, Охрид
- 2005: Eten, annual meeting 2005, Consortium of Pedagogical Faculties of Macedonia,
February 08-13, Bitola, Ohrid, Republic of Macedonia
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- 2004: Изведен студиски престој, (Институционализација на граѓанското
образование на Педагошките факултети во Македонија), Октомври, Варшава,
Краков, Полска
- 2004: Втор научен собир со меѓународно учество Воспитно-образовните
функции на предучилишното и основно образование во современи услови,
организиран од страна на Педагошкиот факултет- ,,Св. Климент Охридски,,
Скопје, 14-16 Октомври, Струга
- 2002: Темпус проект ,, Партнерство и демократија,,- Педагошки факултетБитола, 21-23 Октомври, Битола
- 2002: Научен собир со меѓународно учество Современото предучилишно
воспитание и основно образование-состојби и перспективи, Педагошки
факултет- ,,Св. Климент Охридски,, Скопје, 04-05 Октомври, Охрид
- 2002: Интернационални педагошки средби Учителот
Педагошки факултет-Битола

на 21 век, Охрид,

6. Издадени книги, учебни помагала и прирачници
- Граѓанското образование и климата во училницата (Јасминка Кочоска),
(2007), учебно помагало, Ирис принт, Стругa
- Упатство за изведување на практична настава на студенти од
наставничките факултети
- Прирачник за одделенски наставници (Планирање на наставата за
Општество во прво одделение), Марија Ристевска, Јасминка Кочоска и Таше
Стојановски, Центар за развој на курикулумот на основното училиште,
Педагошки факултет-Битола, 2017, Битола
7. Извештај од самоевалуација
По спроведената студентска анкета, како дел од самоевалуацијата на
Педагошкиот факултет- Битола за академската 2016/2017 година, за оценка на
квалитетот на наставата, реализирана од доц. д-р Јасминка Кочоска беа добиени
следниве просечни вредности од оценката која се движи од 1(-) до 5(+).
I Квалитет на наставата (4,5)
1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата. Просечна
оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4,5.
2. За време на наставата наставникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите. Просечна оценка за одговорот на ова прашање од
самоевалуацијата е 4,38.
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3. Наставникот користи современи методи на наставна работа. Просечна оценка
за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4,5.
4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4,25.
5. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите. Просечна
оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.
6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување и
проширување на знаењата по предметот. Просечна оценка за одговорот на
ова прашање од самоевалуацијата е 4,25.
7. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови. Просечна оценка за
одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4,88.
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4,75.
9. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата
(компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.) Просечна оценка
за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 5.
II Однос кон студентите (4,5)
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво. Просечна
оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4,5.
11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4,5.

III Оценување на студентите (4,79)
12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма и
предвидената основна литература. Просечна оценка за одговорот на ова
прашање од самоевалуацијата е 4,88.
13.
Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања
овозможуваат објективно оценување. Просечна оценка за одговорот на ова
прашање од самоевалуацијата е 4,75.
14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите. Просечна
оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4,75.
Заклучок на Комисијата
Просечната оценка од страна на анкетираните студенти за доц. д-р Јасминка
Кочоска изнесува 4,56 значи дека е одлична, односно е позитивно оценета од
студентите, реализира квалитетна настава, односно ги стимулира студентите на
активност, обезбедува соодветна основна и дополнителна литература и користи
современа образовна технологија (4.5), односот кон студентите е позитивен (4,5) и
оценува според објективни критериуми, така што оценката е одраз на знаењето и
постигнувањата на студентите (4,79).
Битола, 14.06.2017
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на анализата на биографските податоци, постигнатите резултати
во стручната и наставната работа, ангажманот и постигањата во исполнувањето на
работните обврски на Педагошкиот факултет на кандидатот доц. д-р Јасминка
Кочоска, Рецензентската комисија едногласно и со особено задоволство констатира
дека:
1. кандидатот доц. д-р Јасминка Кочоска, е доктор од областа во која
конкурира за наставник,
2. кандидатот доц. д-р Јасминка Кочоска, ги задоволува предвидените
законски критериуми во однос на објавените научно-истражувачки
трудови во соодветната област во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации или научни трудови во научно
списание со импакт фактор во последните пет години,
3.
кандидатот доц. д-р Јасминка Кочоска, како вработена на
Педагошкиот Факултет во Битола е квалитетна и исполнителна во
реализацијата на работните задачи, за што доказ е и високата оценка
добиена на анкетата спроведена меѓу студентите во текот на процесот на
самоевалуација на факултетот.
Имајќи предвид сите претходно изнесени факти, Комисијата има чест и
задоволство на членовите на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет
Битола, да им предложи, доц. д-р Јасминка Кочоска, да биде избрана во звањето
наставник - вонреден професор во научната област 50504 Методика, 50513
Образование на наставници и 50525 Друго (природни и општествени науки).

Членови на рецензентска комисија:
1. проф. д-р Добри Петровски, редовен
професор на Педагошкиот факултет –
Битола
2. проф. д-р Бојо Колонџоски, редовен
професор на Педагошкиот факултет –
Битола
3. проф. д-р Марија Ристевска, вонреден
професор на Педагошкиот факултет –
Битола
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До: Наставно – Научниот совет
на Педагошкиот факултет
Битола
РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО - НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
ОБЛАСТА 50504 МЕТОДИКА, 50513 ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ И
50525 ДРУГО (ПРИРОДНИ И ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ)

Наставно научниот совет на Педагошкиот факултет при универзитетот „Св.
Климент Охридски“ во Битола, со одлука број: 02-517/5 донесена на својата
редовна седница одржана на ден 14.12.2017 година, нé избра за членови на
рецензентска комисија за избор на наставник во сите наставно - научни звања во
областа 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 Друго
(природни и општествени науки).
Рецензентска комисија во состав:
1. проф. д-р Добри Петровски, редовен професор на Педагошкиот
факултет - Битола
2. проф. д-р Бојо Колонџоски, редовен професор на Педагошкиот
факултет - Битола
3. проф. д-р Марија Ристевска, вонреден професор на Педагошкиот
факултет – Битола
На распишаниот конкурс објавен во дневниот весник “Вечер” и дневниот
весник „Lajm“ од 28.11.2017 год. за за избор на наставник во сите наставно научни звања во областа 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и
50525 Друго (природни и општествени науки), во рокот се пријави доц. д-р Билјана
Граматковски.
Во согласност со Одлуката на Наставно-научниот совет на Педагошкиот
факултет во Битола, рецензентска комисија во споменатиот состав имаше задача да
поднесе реферат во писмена форма за сите пријавени кандидати по конкурсот.
Врз основа на член 132 од Законот за високо образование и условите за
конкурирање што беа наведени во распишаниот конкурс, Комисијата ги разгледа
пријавите со сета приложена документација поднесена од кандидатите и го
поднесува следниов
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ИЗВЕШТАЈ

I.

доц. д-р БИЛЈАНА ГРАМАТКОВСКИ

1. Биографски податоци за кандидатот д-р Билјана Граматковски
Доц.д-р Билјана Граматковски е родена на 14.10.1978 година во Битола, Р.
Македонија. Основно и средно образование завршува во Битола. По завршувањето
на средното образование, во 1997/98 година се запишува како редовен студент на
Факултетот за учители и воспитувачи на насоката Учители во Битола и истиот го
завршува во редовниот рок утврден со законот и статутот на факултетот, а во 2001
година се здобива со звањето дипломиран учител.
Во 2002 година се запишува на Постдипломските студии при Педагошкиот
факултет- Битола на групата Методики на предучилишносто воспитание и
одделенската настава, за во истата година да биде избрана за помлад асистент по
предметот Методика на ВОР по култура на говор, на истиот факултет.
На 10.10.2007 година се стекнува со научен степен Магистер по педагогија
во областа на методиките и беше избрана за асистент на група предмети од
областа на методиките. Со одбраната на докторскиот труд на 29.11.2012 година се
стекнува со научен степен Доктор по педагогија од областа на методиките.
Го говори англискиот јазик,се служи со германски јазик, има одлично
познавање на оперативниот систем WINDOWS и програмите MICROSOFT
OFFICE XP (Word; Excel; PowerPoint; Access; Front Page; Outlook; Publisher; Draw,
Paint), како и одлично користење со Интернет (Internet Explorer). Се истакнува со
способност за интерперсонална комуникација, презентерски вештини, флексибилна
употреба на знаења во пракса, соработка/тимска работа, интерперсонални вештини,
синтетичко, аналитичко, критичко мислење и решавање на проблеми, способност
за генерирање на нови идеи и креативност.
2. Опис за движење во службата на кандидатот д-р Билјана Граматковски
На Педагошкиот факултет-Битола доц.д-р Билјана Граматковски ги
изведува предавањата и вежбите по наставните предмети „Методика на ВОР по
македонски јазик“ и „Култура на изразување“ со групите одделенски наставник и
воспитувачи, јазиците и насоката ИТО. Изведува настава и по предметите ,,Јавен
Настап“на насоките Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и книжевност,
„Медиумска култура“ на насоката Социјална и рехабилитациска педагогија,
„Педагошка документација во градинките“ на насоката Воспитувач. На втор
циклус студии носител е на предметот „Култура на изразување“, а како соработник
се јавува на следните предмети: „Методика во предучилишното воспитание“,
„Правопис и правоговор“, „Методика на почетното јазично описменување“,
„Методички моделирање“, „Лингвистички основи на наставата по македонски
јазик“, „Литературни основи на наставата по македонски јазик“, „Стратегии во
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наставата по македонски јазик и книжевност“.Исто така таа е и акредитиран ментор
на студенти на втор циклус на студии.
На трет циклус студии ги предава предметите „Интерактивна комуникација
во воспитно-образовниот процес“, „Пристапи во развојот на јазичното креативно
изразување“, „Методика на креативната настава по македонски јазик и
литература“, „Методика на критичка писменост“, „Комуникациски аспекти на
наставата“, „Јазично планирање и јазична политика“, „Методичко моделирање на
наставата по физичко и здравствено образование“, „Методичко моделирање на
наставата по јазик и литература“.
Со странските студенти ги изведува предавањата за А1 и А2 почетните
нивоа, како и Б1 и Б2 средните нивоа за изучување на македонскиот јазик. На
програмата за Педагошка квалификација изведува настава од предметот
„Методика“.
Интересот на доц. д-р Билјана Граматковски е во полето на комуникациите на
воспитно-образовниот процес Има учествувано во поголем број научни проекти од
областа на педагошките науки, а има улога и на тренер во обуки од овие области.
Секоја година е член во комисијата за претходно оценување на
психофизичките способности на пријавените кандидати за студирање на
Педагошкиот факултет- Битола. Учествува во реализирањето на конкурсот за
запишување кандидати за педагошко-психолошка и методска подготовка
(педагошка доквалификација). Членува и во комисијата за самоевалвација на
Педагошкиот факултет-Битола од редот на наставниците. Истотака таа е и ЕКТС
координатор на административната единица на Педагошкиот факултет- Битола за
јазичните насоки и насоката ИТО. Дел е од комисијата за прием и запишување на
студенти во прва година на Педагошкиот факултет.
Активно учествува при организирањето и изведувањето на педагошката
практика за студентите од втора и трета година, како и во методичката настава со
студентите од четврта година на насоката Воспитувач, како еден од најважните
сегменти.Организатор е и на педагошката практика на студентите од трет семестар
на насоката Англиски јазик и книжевност. Го организира и е водител на
свечениот прием на студенти во прва година, како и на сите свечености и настани
на Педагошкиот факултет. Основач е на ораторскиот клуб на Педагошкиот
факултет каде студентите ги подготвува за ораторски натпревари и јавен настап.
Досега ораторите на Педагошкиот факултет имаат освоено две први места на
ораторските натпревари на Универзитетот, како и едно трето место на
меѓууниверзитетскиот натпревар во 2016 година. Член е на Центарот за развој на
курикулумот каде активно се создаваат учебници, прирачници и работни листови
за наставници и ученици во основно образование.Секретар е на втор цилкус
студии.
Таа е автор на бројни научни трудови објавени во релевантни списанија, а
има учествувано на голем број конференции, симпозиуми, семинари, работилници
од полето на нејзината научна област.
3. Список на објавени научно-истражувачки трудови во соодветната област во
меѓународни научни списанија или меѓународни пибликации или научни
труда во научно списание со импакт фактор во последните 5 години
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- ICT-The Educational in Teaching Mathematics (Dance Sivakova, Jasminka
Kocoska, Marija Ristevska& Biljana Gramatkovski) во TEM Journal (Technology
Education Management Informatics) Journal of Association for Information
Communication Technology Education and Science (ISSN : 2227 – 8309) Pages 469478 Indexed By: WEB OF SCIENCE_Thomson Reuters(Emerging Sources Citation
Index), EBSCO Host, Index Copernicus ICV 91.05, Doi, MIAR Matriu d’informacio
per a l’Avaluacio de Revistes, E Central ans Rastern European Online library,
ResearchBid, DOAJ-Directory of open access journals, Open access and Google
scholar, Volume 6, No 3, Aug. 2017, online at. www.temjounal.com
- Worksheets in the mathematics curriculum in primary education in the republic
of Macedonia (Marija Ristevska, Dance Sivakova, Jasminka Kocoska & Biljana
Gramatkovski) во Зборник резимеа, Међународни научни скуп 2017, Проблеми и
дилеме савремене наставе у теорији и пракси, Универзитет у Београду,
Учитељски факултет, мај 2017
- The Expressive Reading as an Opportunity for Improvement of the Preschool
Children’s Speech (Biljana Gramatkovski, Jasminka Kochoska, Marija Ristevska &
Dance Sivakova) in IJIRES Source of Knowledge (International Journal of Innovation
and Research in Educational Sciences) Volume 4, Issue 1, Jan. 2017, ISSN (Online):
2349–5219 IJIRES Index Copernicus Value (ICV): 76.24, online at:
http://www.ijires.org/index.php/issues?view=publication&task=show&id=243
- Eye contact as the most powerful way for classroom management (Jasminka
Kochoska & Biljana Gramatkovski), издаден во книга на апстракти од Third
International Conference “Education across Borders “, Education and Research
across Time and Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid), 06-07
October 2016, Faculty of Education-Bitola, Macedonia.
- Competence of the teachers and importance of quality communication for work
improvement in primary school (Biljana Gramatkovski & Jasminka Kochoska)
издаден во книга на апстракти од Third International Conference “Education across
Borders “, Education and Research across Time and Space (1100th Death Anniversary
of St. Clement of Ohrid), 06-07 October 2016, Faculty of Education-Bitola,
Macedonia.
- Learning communication skills by the teachers (Biljana Gramatkovski & Marija
Ristevska) in Teacher - International Journal of Education, Faculty of Education,
University “St. Kliment Ohridski “- Bitola, Volume 10, December 2015
\
- Building a culture of integrity in the classroom (Jasminka Kocoska & Biljana
Gramatkovski) in Teacher - International Journal of Education, Faculty of Education,
University “St. Kliment Ohridski “- Bitola, Volume 10, December 2015
- Communicative-pedagogical features of communication in the educational
process- Communicative competence (Biljana Gramatkovski & Jasminka
Kochoska), FES Conference, International Scientific Conference on Education in the
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21st Century- Conditions and Perspectives, Faculty of educational sciences, UDK:
37.091.322.7.011.3-051, 24-25 September 2015, Stip, Macedonia, available at:
http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/1484
- Теориски пристап на поттикнување на надарените и талентираните во
семејството од аспект на дидактичката култура на предучилишните
институции (Билјана Граматковски), издаден во Зборник на међународном
научном скупу „Даровити и дидактичка култура“, Висока школа струковних
студија за васпитаче„Михајло Попов“, Вршац, Србија, Јуни 2015
- The role of workbooks in the learning process in primary schools in the Republic
of Macedonia (Marija Ristevska, Jasminka Kocoska, Biljana Gramatkovski & Dance
Sivakova) in International Journal of Innovation and Applied Studies (IJIAS) ISSN:
2028-9324, SJIF 2013: 3.5 UIF 2013: 2.9801 ICV 2012: 6.87 GIF 2012: 0.449 online
at: http://www.ijias.issr-journals.org/abstract.php?article=IJIAS-15-076-03
- Тhe influence of games on the development of students’ social competence
(Jasminka Kocoska, Dance Sivakova-Neskovska, Marija Ristevska & Biljana
Gramatkovski) in International Journal of Education and Research (IJER) Vol. 3 No. 3
March 2015, ISSN: 2201-6333 (Print) ISSN: 2201-6740 (Online), online at:
http://www.ijern.com
- Democratization of the process of studying the contents of the subject natural
science at 4th grade (Jasminka Kocoska, Biljana Gramatkovski, Marija Ristevska &
Dance Sivakova) in Researchjournali’s Journal of Education (RJOE) Vol. 3 | No. 3
March | 2015 ISSN 2347-8225, RJ Factor: 2.93, online at: http://www.researchjournali

- Teachers’ competences-features (Biljana Gramatkovski & Jasminka Kocoska) in
Teacher- International Journal of Education, Faculty of Education, University “St.
Kliment Ohridski“- Bitola, Volume 7, December 2014
- The discussion as part of the democratic classroom (Jasminka Kocoska & Biljana
Gramatkovski) in Teacher - International Journal of Education, Faculty of Education,
University “St. Kliment Ohridski“- Bitola, Volume 7, December 2014
- Информатичко-комуникациската технологија во наставата по математика
(Данче Сивакова & Билјана Граматковски) во Зборник на апстракти „Социокултурни проблеми и современи предизвици“, Државен универзитет во Тетово,
Тетово, 18-19. Октомври, 2013
4. Список на останати објавени научни и стручни трудови
- The moral aspects of teaching strategies to gifted students, (Jasminka
Kocoska, Biljana Gramatkovski) издаден во Зборник резимеа са међународног
научног скупа, Book of abstracts International conference”, Visoka škola
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strukovnih studija za obrazovanje vaspitaca ,, Mihajlo Palov”, 1 juli, Vršac,
R.Srbija, 2011
-

Holistic view on the talented-the differences between moral values of the
talented and gifted and others, (Biljana Gramatkovski, Jasminka Kocoska)
издаден во Зборник резимеа са међународног научног скупа, Book of
abstracts International conference”, Visoka škola strukovnih studija za
obrazovanje vaspitaca ,, Mihajlo Palov”, 1 juli, Vršac, R.Srbija, 2011

-

Development of the students creativity (Билјана Граматковски, Данче
Сивакова, Јасмина Кочоска и Марија Ристевска) издаден во зборник „III
Balkan Scientific Conference“: “The Science, the education and the art in the 21
century” (2010) „Југозападен универзитет Неофит Рилски“ 9-10 септември
2010, Благоевград - Бугарија

-

Мултикуртурализмот во образованието, (Билјана Граматковски, Јосиф
Петровски), издаден во книга на абстракти на петтиот научен собир:
,,Образование за хумано општество”, ,,Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј”,
Скопје, Педагошки факултет ,, Св.Климент Охридски” - Скопје, 2010 година

-

Interactive communication and the improvment of childrens speech in preschool institutions,(Билјана Граматковски), (2010) издаден во книга на
апстракти
во
електронска
верзија
на
веб
страница:
www.wces2010.org/program.php

-

Знаењето во функција на развој на образованието преку примена на
информатичко-комуникациската
технологија,
(Данче
Сивакова,
Јасминка Кочоска, Билјана Граматковски, Јосиф Петровски), издаден во
Зборник на трудови-Инститиут за менаџмент на знаење – Скопје, 2009
година

-

Interactive communication in the tutorial-educational process, ( Билјана
Новаческа), издаден во Годишник, наука-образовани-изкуство, Том 2,
Универзитетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2008 година

-

Добра комуникација со децата, (Билјана Новаческа), издаден во Просветен
работник, весник на просветните рзботници на Република Македонија број
951/952,Скопје, јануари 2008 година

-

Теоријата на размена во изучувањето на природа и општество, природа,
општество, (Билјана Новаческа), издаден во Воспитно-образовни функции
на предулишното и основното образование во современи услови,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје, Научен собир, Струга, 14-16
октомври 2004 година
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5. Список на учества на домашни и странски научни собири, семинари,
конференции, обуки и проекти
- 2017: Студентска дебата „Иднината на Европската унија-60 години од Римските
договори “,Делегација на Европската унија, Амбасада на република Италија,
Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола, 30 октомври, Битола
- 2017: Меѓународна научна конференција„Problems and dilemmas of teaching and
learning theory and practice In formal education“-Универзитет у Београду,
Учитељски факултет, 26-27 мај, Аранѓеловац, Србија
- 2017: Ораторски натпревар на универзитетот „Св.Кирил Методиј“-Скопје„Ја
познавам ли доволно ЕУ“ организиран од Европското движење во република
Македонија во својство на ментор, 05 Мај, Скопје
- 2017: Втор ораторски натпревар на универзитетот Св.Климент ОхридскиБитола, „УКЛО Тривиум 2017“„Јас сум студент-имам право на избор за
ЕУ“освоено I место во својство на ментор, 24 април, Битола
- 2016: Настан Инспиративни говори на учителите- „Учителите го менуваат
светот“ во организација на Факултетот за образовни науки од Штип, 22
декември, Штип
- 2016: Државен ораторски натпревар организиран од Европското движење во
република Македонија„На патот за ЕУ, можности и предизвици за република
Македонија“освоено трето место во својство на ментор, мај, Битола
- 2016: Прв ораторски натпревар на универзитетот Св.Климент Охридски-Битола,
„УКЛО Тривиум 2016“,освоено I место во својство на ментор, април, Битола
- 2015: Међународни науни скуп,„Даровити и дидактичка култура“, Висока
школа струковних студија за васпитаче „Михајло Попов“, Universitatea de Vest
„Aurel Vlaicu“, Arad Romania, Manchester Metropolitan University UK, Univerza v
Ljubljani, Pedagoska Fakulteta, Slovenija, Унивезритет „Св. Климент Охридски“Педагошки факултет Битола, +Македонија, 05 јуни 2015, Вршац
- 2014: Форум за меѓуетничка интеграција во образованието на наставничките
факултети во Република Македонија, Проект на УСАИД за меѓуетничка
интеграција во образованието, 28 јануари, Скопје. Р. Македонија
- 2013: Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, Втора
работилница со наставниот кадар на факултетите за идни наставници во
Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, 25-26
октомври 2013, Хотел Романтик – Велес
- 2013:Конференција „Социо-културни проблеми и современи предизвици“,
Државен универзитет во Тетово, 18-19 октомври 2013, Тетово
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- 2013: Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, Прва работилница
со наставниот кадар на факултетите за идни наставници во Проектот на УСАИД
за меѓуетничка интеграција во образованието, 30-31 август 2013, Хотел
Романтик – Дојран
- 2013: P R O G R A M M E Working visit (official delegation) to the Republic of
Macedonia Governement of the Republic of Macedonia Ministry for Education and
Science; Meetings at the Faculty for Education (24 April) / location: University “Goce
Delchev” – Shtip
- 2012: Conflict Prevention and Mediation in Schools, (from 17-20 October, 2012)
Ohrid, Organization for Security and Co-operation in Europe, Mission to Skopje
- 2011: Конференција Social Skills and Responsibilities of Teachers and Professional
Staff in Schools, OSCE Mission, 16 – 18 декември , Струмица, Р Македонија
- 2011: Прва интернационална конференција First International Balkan Woman
and Business conference, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, Trakya
University Edirne, R.Turkey - 30 септември, Битола, Р. Македонија
- 2011: Работилница во рамките на УНИЦЕФ проектот: „Градење на
капацитетите за јазична и математичка писменост за унапредување на
резултатите од учењето кај учениците“, кој се реализираше во партнерска
соработка со МЦГО –15- 17 септември, Охрид, Р. Македонија
- 2011: Семинар на тема: „Изготвување на национална програма за
професионален развој за ран детски развој“ - УНИЦЕФ - 31 август – 2
септември, Скопје, Р. Македонија
- 2011: 17 Okrugli sto: „Darovitost i moralnost“, Visoka skola strukovnih studija za
obrazovanje vaspitaca „Mihailo Pavlov“, 1 јули, Вршац – Србија
- 2011: Работилница во рамките на УНИЦЕФ проектот: „Градење на
капацитетите за јазична и математичка писменост за унапредување на
резултатите од учењето кај учениците“, кој се реализираше во партнерска
соработка со МЦГО –14,15,16 и 17 мај, Охрид, Р. Македонија
- 2010: III Scientific conference: ,,The Science, the Education and the art in the 21
century”, Jugozapaden Univerzitet ,,Neofit Rilski”, 09-10 septemvri, Blagoevgrad,
Bugarija
- 2010: Мултикуртурализмот во образованието (Билјана Граматковски и Јосиф
Петровски) издаден во книга на абстракти на петтиот научен собир:
,,Образование за хумано општество”, ,,Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј”,
Скопје, Педагошки факултет - ,,Св.Климент Охридски” - Скопје, 28 - 29 мај 2010
година, Охрид, Р.Македонија
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- 2010: Петти научен собир: ,,Образование за хумано општество”, Универзитет
,,Св.Кирил и Методиј”, Скопје, Педагошки факултет ,, Св.Климент Охридски” –
Скопје, 28-29 мај, Охрид, Р.Македонија
- 2010: Обучувач во три обуки на наставници ( Примена на современи стратегии
и техники на поучување во основните училишта, Техники за следење,
вреднување и оценување на развојот на знаењата и способностите на
учениците, Апликација на Блумовата таксономија во процесот на оценување на
знаењата и способностите на учениците) во Проектот за модернизација на
образованието Р. Македонија Министерство за образование
- 2010: World Conference on Educational Sciences, 04-08 февруари, Bachesehir
University, Ciragan Caddesi Osmanpasa Mektebi Sokak No: 4-6 Besiktas Iskelesi
Yani Besiktas, Istanbul, Turkey
- 2009: International Scientific Conference ,, KNOWLEDGE – Capital of the future”,
Annual Proceedings, 26-28 ноември, Охрид, Р,Македонија
- 2009: Workshop ,,How to integrate Interships in the University Curriculum?”,
Institute for Strategic Research and Education – ISIE, Austrian Development
Cooperation, Faculty of Economics, 30 Октомври, Прилеп, Р.Македонија
- 2009:,,Прва интернационална конференција” Надарените и талентираните
креатори на прогресот (теорија и практика), 16-17 октомври, Охрид,
Р.Македонија
- 2009: The 5th International Balkan Education and Science Congress, The teacher’s
role in the democratization of the educational process, October 01-03, Edirne, Turkey
2009: Проект СзД- Проект 2009 – 4- Охридска школа „Курс по македонски
јазик“. Договорот за проектот е склучен меѓу секторот за дијаспора,
Министерството за надворешни работи на Р, Македонија и Педагошкиот
факултет – Битола.М-р Билјана Новаческа-обучувач, 01-10 јули, Педагошки
факултет, Битола, Р.Македонија.
- 2008: II Balkan Scientific Conference, The Science, the Education and the Art in 21st
Century -,, Democratization in process of education,, 26-27 September, Blagoevgrad,
Bulgaria
- 2008: ,,Prolearn academy”, Summer school on Technology Enhanced Learning &
Knowledge Management , 14 – 21 јуни, Охрид
- 2008 Програма за образование на Роми, Работилница Интеркултурно разбирање
– алатка за разрешување на конфликти, Фондацијата Институт Отворено
Општество, 30-31 мај, Крушево
- 2006: Учество во обука за наставни методи ,, Со читање и пишување до
критичко мислење,, во рамките на проектот Креативна настава и учење, Скопје.
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- 2006: Програма ,,Креативна настава и учење,, Обука за образование за социјална
правда, 24-26 Ноември, Охрид
- 2006: Програма ,,Креативна настава и учење,, Обновување на студиските
програми за образование на наставници, 14-14 Септември, Охрид
- 2006: Програма ,,Креативна настава и учење,, Модернизација на образованието и
обуката за наставници, 01-03 Јуни, Охрид
- 2006: Програма ,,Креативна настава и учење,, Развој на курикулуми во светлото
на Болоњскиот процес-ЕКТС како врска меѓу академското признавање,
Класификациона рамка и обезбедувањето квалитет, 29 Јануари-01 Февруари,
Охрид.
- 2006: Technology, Teachers and Young Learners Workshop-ICT во наставата,
Јануари, Охрид.
- 2005: Програма ,,Креативна настава и учење,, Обука за наставни методи со
читање и пишување до критичко мислење, 01-05 Септември, Охрид
- 2005: Eten, annual meeting 2005, Consortium of Pedagogical Faculties of Macedonia,
February 08-13, Bitola, Ohrid, Republic of Macedonia
- 2004: Втор научен собир со меѓународно учество Воспитно-образовните
функции на предучилишното и основно образование во современи услови,
организиран од страна на Педагошкиот факултет- ,,Св. Климент Охридски,,
Скопје, 14-16 Октомври, Струга
- 2002: Темпус проект ,, Партнерство и демократија,,- Педагошки факултетБитола, 21-23 Октомври, Битола
- 2002: Научен собир со меѓународно учество Современото предучилишно
воспитание и основно образование-состојби и перспективи, Педагошки
факултет- ,,Св. Климент Охридски,, Скопје, 04-05 Октомври, Охрид
- 2002: Интернационални педагошки средби Учителот
Педагошки факултет-Битола
6.

на 21 век, Охрид,

Издадени книги, учебни помагала и прирачници

- Ристевска М, Граматковски Б. & Стојановски Т. (2017), Прирачник за
одделенски наставници-планирање на наставата за Општество во второ
одделение, Битола: Центар за развој на курикулумот, Педагошки факултет
- Новаческа Б.(2007), Интерактивна комуникација меѓу воспитувачот и
децата во преучилишните установи, Струга: Ирис принт

81
7.

Извештај од самоевалуација

По спроведената студентска анкета, како дел од самоевалуацијата на
Педагошкиот факултет- Битола за академската 2016/2017 година, за оценка на
квалитетот на наставата, реализирана од доц. д-р Билјана Граматковски беа
добиени следниве просечни вредности од оценката која се движи од 1(-) до 5(+).

I Квалитет на наставата
1.

Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата. Просечна
оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 5
2. За време на наставата наставникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од
самоевалуацијата е 5
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа. Просечна оценка
за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.88
4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 5
5. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите. Просечна
оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 5
6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување и
проширување на знаењата по предметот. Просечна оценка за одговорот на
ова прашање од самоевалуацијата е 5
7. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови. Просечна оценка за
одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.88
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.5
9. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата
(компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.) Просечна оценка
за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.75
II Однос кон студентите
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво. Просечна
оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.88
11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 5
III Оценување на студентите
12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма и
предвидената основна литература. Просечна оценка за одговорот на ова
прашање од самоевалуацијата е 5
13.
Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања
овозможуваат објективно оценување. Просечна оценка за одговорот на ова
прашање од самоевалуацијата е 5
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14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите. Просечна
оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4.88

Заклучок на Комисијата
Просечната оценка од страна на анкетираните студенти за доц. д-р Билјана
Граматковски изнесува 4.91 значи дека е одлична, односно е позитивно оценета
од студентите, реализира квалитетна настава, односно ги стимулира студентите на
активност, обезбедува соодветна основна и дополнителна литература и користи
современа образовна технологија (4.89), односот кон студентите е на завидно
ниво(4.93) и оценува според објективни критериуми, така што оценката е одраз на
знаењето и постигнувањата на студентите (4.96).
Битола, 14.06.2017

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на анализата на биографските податоци, постигнатите резултати
во стручната и наставната работа, ангажманот и постигањата во исполнувањето на
работните обврски на Педагошкиот факултет на кандидатот доц. д-р Билјана
Граматковски, Рецензентската комисија едногласно и со особено задоволство
констатира дека:
4. кандидатот доц. д-р Билјана Граматковски, е доктор од областа во која
конкурира за наставник,
5. кандидатот доц. д-р Билјана Граматковски, ги задоволува предвидените
законски критериуми во однос на објавените научно-истражувачки трудови
во соодветната област во меѓународни научни списанија или меѓународни
научни публикации или научни трудови во научно списание со импакт
фактор во последните пет години,
6. кандидатот доц. д-р Билјана Граматковски, како вработена на Педагошкиот
Факултет во Битола е квалитетна и исполнителна во реализацијата на
работните задачи, за што доказ е и високата оценка добиена на анкетата
спроведена меѓу студентите во текот на процесот на самоевалуација на
факултетот.
Имајќи предвид сите претходно изнесени факти, Комисијата има чест и
задоволство на членовите на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет
Битола, да им предложи, доц. д-р Билјана Граматковски, да биде избрана во
звањето наставник - вонреден професор во научната област 50504 Методика,
50513 Образование на наставници и 50525 Друго (природни и општествени науки).
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Членови на рецензентска комисија:
1. проф. д-р Добри Петровски, редовен
професор на Педагошкиот факултет –
Битола
2. проф. д-р Бојо Колонџоски, редовен
професор на Педагошкиот факултет –
Битола

3. проф. д-р Марија Ристевска, вонреден
професор на Педагошкиот факултет –
Битола
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД НАУЧНА ОБЛАСТ ЕКОНОМСКИ НАУКИ
- ДРУГО
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО
ВО ОХРИД

Врз основа на член 132 од Законот за Високо образование и член 46 од
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски" – Битола, а во врска со објавениот конкурс во весниците “Нова
Македонија“ и “Коха“ на 23.11.2017 год., Наставно-научниот совет на Факултетот
за туризам и угостителство во Охрид, на 28-та седница на 30.11.2017 год. донесе
одлука бр. 02-674/3-1 за именување Рецензентска комисија за избор на наставник
од областа Економски науки - друго во состав:
1. Проф. Д-р Маргарита Јанеска, редовен професор на Економски
факултет - Прилеп;
2. Проф. Д-р Коста Сотироски, редовен професор на Економски
факултет - Прилеп;
3. Проф. Д-р Пеце Митревски, редовен професор на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии – Битола.
Рецензентската комисија ги анализира конкурсните материјали и
врз основа на тоа го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

На објавениот конкурс во весниците “Нова Македонија“ и “Коха“ на
23.11.2017 год. за избор на наставник од научна област Економски науки - друго се
пријави само кандидатот проф. д-р Мирјана Секуловска, редовен професор во
Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. Рецензентската комисија го дава
следното мислење и оценка:
Биографски податоци
д-р Мирјана Јован Секуловска е родена на 26.10.1960 год. во с. Велгошти Охрид. Основно образование завршила во родното место, а средно образование во
Охрид. Во 1983 год. дипломирала на Економскиот факултет во Скопје со висок
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просек, а после тоа три години работи како професор во Гимназијата Св. Климент
Охридски во Охрид по група економски предмети.
Во 1990 год. е избрана за асистент на Факултетот за туризам и
угостителство во Охрид по предметот Математика за економисти. Во 1995 год.
магистрирала од областа на кибернетика и е избрана за асистент по предметот
Основи на информатика.
Во 2000 год. своето усовршување го продолжила на Државниот
универзитет за национална и светска економија во Софија, Р.Бугарија, каде што
додокторските студии ги завршила со просечна оценка 10 (десет). Докторската
дисертација на тема Моделирање на информациски системи за менаџментот на
логистичките дејности во индустриските фирми ја одбранила пред
Специјализираниот научен совет на Р.Бугарија, составен од 25 еминентни
професори од соодветната област и едногласно била промовирана во доктор од
областа на менаџмент информациски системи и бизнис логистика.
Во 2003 год. е избрана за доцент по наставните дисциплини Менаџмент
информациски системи, Информациски системи во туризмот и Информатика на
Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, при Универзитетот Св. Климент
Охридски-Битола, а во 2008 год. е избрана во вонреден професор по истите
наставни дисциплини.
Во временскиот период од 2003 година до денес има објавено над 50
научни и стручни трудови во меѓународни и домашни списанија и учествувано на
голем број меѓународни научни и стручни конференции, семинари и проекти. Има
издадено неколку универзитетски учебници.
Рецензент е на неколку учебни помагала по Информатика при
Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола.
Во периодот од 2006-2008 год. д-р Мирјана Секуловска била пратеник во
Собранието на Република Македонија. Покрај учеството на пленарните седници,
била ангажирана во повеќе работни тела на Собранието на Република Македонија:
Комисија за економски прашања, член; Комисија за образование, наука и спорт,
член; Комисија за финансирање и буџет, заменик член; Комисија за култура,
заменик член; Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик член;
Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на
Западноевропската унија, заменик член; Делегација на Собранието на Република
Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, член; Пратеничка
група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на
Република Австрија, член; Пратеничка група на Собранието на Република
Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член.
Со одлука на Македонскиот Парламент од 01.08.2008 год. д-р Мирјана
Секуловска е именувана за заменик министер за информатичко општество и
администрација во Владата на Република Македонија.
Оваа функција ја
извршуваше до 01.08.2011 год. Како заменик министер учествувала во креирањето
на информатичко општество во Република Македонија и во реформите на
администрацијата во државните и јавни институции во Република Македонија.
Од 2011 год. и понатаму д-р Мирјана Секуловска е член на Фондацијата FH
– La Foundation per la formation hoteliere, со седиште во Женева, Швајцарија.
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Во 2013 год. со одлука на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент
Охридски" – Битола, Мирјана Секуловска е избрана за редовен професор од
областа Економски науки – друго.
Исто така од 2013 год. и понатаму со одлука на ННС на ФТУ – Охрид, д-р
Мирјана Секуловска ја извршува функцијата Секретар на трет циклус студии во
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид.
Од 2017 год. д-р Мирјана Секуловска со одлука на Министерството за
образование и култура на Република Српска, член е на Меѓународниот уредувачки
совет
на
меѓународното
списание
Journal
Business
Studies,
http://www.poslovnestudije.com/impresum/, индексиран во: EBSCO; SJIFactor (SJIF)
5,556; doisrpska.nub.rs; scholar.google.com; road.issn.org.
Учество во реализација на наставата
Кандидатот д-р Мирјана Секуловска е вклучена во наставно-образовната
дејност на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид од своето прво
вработување како помлад асистент во 1990 год. Доверените задачи (вежби,
консултации со студенти, организација и полагање колоквиуми) секогаш ги
извршувала совесно, одговорно, квалитетно и навремено. Како доцент ги
профилирала и ги развила, како нови во наставниот план на Факултетот за туризам
и угостителство во Охрид, предметите менаџмент информациски системи и
информациски системи во туризмот. Ангажирана е и на втор циклус студии во
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид по повеќе премети, меѓу кои Ебизнис и Бизнис логистика.
Креатор е на модулот Логистички менаџмент во состав на прв циклус студии на
студиската програма Менаџмент на услужен сектор во Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид.
Ментор е на неколку магистерски трудови, а исто така член во повеќе комисии за
одбрана на магистерски тези и одбрана на докторски дисертации.
Треба да се истакне дека кандидатот д-р Мирјана Секуловска предавала и на
Факултетот за јавна администрација во Битола и на постдипломските студии за
царина и шпедиција при Институтот за студирање Пјетер Буди во Приштина во
периодот од 2003 до 2006 год. Исто така од 2009 до 2017 год. била ангажирана и на
Правниот факултет во Кичево по предметот Информатика.
Успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност по предметите
Менаџмент информациски системи, Информациски системи во туризмот,
Логистички системи, Управување со синџир на снабдување и Бизнис информатика
на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, се потврдува со позитивната
оценка од Извештајот за самоевалуација на ФТУ – Охрид, прикажан подолу.
Студентска анкета – Факултет за туризам и угостителство – 2016/17
Проф. Д-р Секуловска Мирјана
Бр. на испитаници 70
СРЕДНА ОЦЕНКА НА ПРАШАЊАТА ОД АНКЕТАТА

1. Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата.
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Средна оценка на прашањето – 4,514285714
2. Наставникот за време на предавањата е посветен и умее да го задржи вниманието
до крајот на предавањата
Средна оценка на прашањето – 4,385714286
3. Наставникот ги поттикнува студентите на активност, самостојна работа и ги
стимулира да поставуваат прашања.
Средна оценка на прашањето – 4,471428571
4. Наставникот редовно ја изведува наставата.
Средна оценка на прашањето – 4,5
5. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка.
Средна оценка на прашањето – 4,362318841
6. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво.
Средна оценка на прашањето – 4,550724638
7. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите.
Средна оценка на прашањето – 4,2
8. За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература.
Средна оценка на прашањето – 4,357142857
Студентска анкета – Факултет за туризам и угостителство – 2016/17
Проф. Д-р Секулоска Мирјана
Бр. на испитаници 3
СРЕДНА ОЦЕНКА НА ПРАШАЊАТА ОД АНКЕТАТА

1. Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата.
Средна оценка на прашањето – 5
2. Наставникот за време на предавањата е посветен и умее да го задржи вниманието
до крајот на предавањата
Средна оценка на прашањето – 5
3. Наставникот ги поттикнува студентите на активност, самостојна работа и ги
стимулира да поставуваат прашања.
Средна оценка на прашањето – 5
4. Наставникот редовно ја изведува наставата.
Средна оценка на прашањето – 5
5. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка.
Средна оценка на прашањето – 5
6. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво.
Средна оценка на прашањето – 5
7. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите.
Средна оценка на прашањето – 5
8. За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература.
Средна оценка на прашањето – 5.
Согласно претходно наведеното, Рецензентската комисија констатира и
потврди висока позитивна просечна оценка во наставно-образовната дејност на д-р
Мирјана Секуловска.
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Список на објавени научни и стручни трудови во периодот од 2011-2017 година
▪ Information assurance of the logistics with the information technologies, Modern
Logistics – Business and Education, Conference proceedings, University of Economics,
Varna, Bulgaria, 2017, ISBN 978-954-21-0945-7, p. 51., indexed in RePEc;
https://econpapers.repec.org/bookchap/vrnlogist/
https://econpapers.repec.org/bookchap/vrnlogist/1.htm;
▪ Contemporary Internet Applications and their role in development of e-tourism - Case
Study Trip advisor and Expedia, International Journal "Knowledge", Publisher IKM,
Skopje, Macedonia, Vol. 19.2., 2017, ISSN 1857-923X (e-version), ISSN 2545-4439
(printed), p. 827., GIF 1.322; http://globalimpactfactor.com/knowledge-internationaljournal/ ;
▪ Website Promotion of Tourism in Republic of Macedonia, International Journal
"Knowledge", Publisher IKM, Skopje, Macedonia, Vol. 16.4., 2017, ISSN 1857-923X, p.
1527., GIF 1.322; http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/;
▪ Exceptions and Limitations on Exclusive Copyright: US Doctrine of Fair Use,
International Journal "Knowledge", Publisher IKM, Skopje, Macedonia, Vol. 16.4., 2017,
ISSN 1857-923X, p. 1423., GIF 1.322; http://globalimpactfactor.com/knowledgeinternational-journal/ ;
▪ Electronic Services in the Hospitality Industry, Journal for theory and practice of hotel
industry "Hotel link", Belgrade, Serbia, 2016, Vol. 17, Number 27-28, Year XIV, ISSN
1451-5113; UDK 640.4; p. 430.;
▪ The Impact of the Information Technologies in the Knowledge management,
International Journal Scientific and Applicative papers "Knowledge", Publisher IKM,
Skopje, Macedonia, Vol. 10.1., 2015, ISSN 1857-92, p. 54.;
▪ Supply Chain Management in Food Industry in Hospitality, Logistics Opportunities
and Challenges, Conference proceedings, UNWE Publishing Complex, Sofia, Bulgaria,
2015, ISBN 978-954-644721-0, p. 220.;
▪ The Importance of Technology for Micro insurance Organizations, International
Scientific Magazine "Horizons", Publisher: University St. Kliment Ohridski, Bitola,
Macedonia, ISSN 1857-856X, Year X, Volume 13, May 2014, p. 221.;
▪ Organizing and signalization of tourism spase in the function of selective development,
Journal for theory and practice of hotel industry "Hotel link", Belgrade, Serbia, 2013,
Vol. 14, Number 21-22, Year XI, ISSN 1451-5113; UDK 640.4; p. 525;
▪ ICT and E-Business in Hospitality Industry in The Republic of Macedonia,30-th
EuroCHRIE Annual conference, "Hospitality for a Better World",25-27 October 2012,
Lausanne, Switzerland (ebook, p. 95);
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▪ Culture in tourist product as a major asset for market, II International Conference
"Cultural Road Via Pontica", 21-25 September 2012, Burges - Istanbul, p. 60;
▪ Implementation of ICT in border management in Republic of Macedonia, IV
International Scientific Conference "Science on border of the millennium ", 27-29 May,
Barcelona, Spain 2012, Published in Journal "Science prospects" ISSN 2077-6810,
No.5(32) 2012 - Tambov, p.170;
▪ Internet Business models for e-insurance and conditions in R. Macedonia, XI
International Conference Service sector in terms of changing environment, Ohrid, 2011,
Elsevier, 2011, p. 144;
▪ EXIM in R. Macedonia-one-stop shop for permits for import, export and transit of
goods and tariff quota, Logistics present and future, IBIS Publishers, Sofia, Bulgaria,
2011, p. 81.

Учество на меѓународни конференции

▪ Information assurance of the logistics with the information technologies,International
Conference of Modern Logistics – Business and Education, University of Economics,
Varna, Bulgaria, 19-20 October, 2017;
▪ Website Promotion of Tourism in Republic of Macedonia, International Conference of
Knowledge, Vrnjachka Banja, Serbia, May, 2017;
▪ The Impact of the Information Technologies in the Knowledge management,
International Scientific and Applicative Conference, Agia Triada, Thessaloniki, Greece,
October, 2015;
▪ Supply Chain Management in Food Industry in Hospitality, Logistics Opportunities and
Challenges, International Conference of Business Logistics, Ravda, Nesebar, Bulgaria,
September, 2014;
▪ Participation on XIV the International Conference of Partner Institutions of FH
Foundation in Manchester, UK, July 2014;
. ▪ The Importance of Technology for Micro insurance Organizations, International
Scientific Conference, University St. Kliment Ohridski, Bitola, FTH-Ohrid, Macedonia,
2013;
▪ Participation in XIII the International Conference of Partner Institutions of FH
Foundation in Bucharest, Romania, June 2013;
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▪ ICT and E-Business and Hospitality Industry in the Republic of Macedonia, in a coauthor, 30th EuroCHRIE Annual conference, "Hospitality for a Better World",Lausanne,
Switzerland, 25-27 October 2012;
▪ Culture in tourist product as a major asset for market, II International Conference
"Cultural Road Via Pontica", Burgess – Istanbul, 21-25 September, 2012;
▪ Participation in the conference: Rural tourism product and Eco-standards, in coauthorship, XXII International conference of FH Foundation, Vilnius, Lithuania, 30 may
- 03 June, 2012;
▪ Participation at the conference: Implementation of ICT in border management in the
Republic of Macedonia, in co-authorship, IV International Scientific Conference
"Science on the border of the millennium", Barcelona, Spain, 27-29 May, 2012;
▪ Internet Business models for e-insurance and conditions in R. Macedonia, XI
International Conference Service sector in terms of changing environment, Faculty of
Tourism and Hospitality - Ohrid, Macedonia, 2011;
▪ EXIM in R. Macedonia-one-stop shop for permits for import, export and transit of
goods and tariff quota, International conference of Logistics - present and future,
University of national and World Economy - UNWE, Sofia, Bulgaria, 2011;
▪ Presentation on the topic: MARnet in the Republic of Macedonia and its role in
Internet security, Jubilee Forum of Information Security "INFO FORUM", Moscow,
February, 2011;
▪ The 10th Jubilee Info forum for Information Cooperation and Security - INFO
FORUM, Moscow, Russia, 7 - 8 February 2011;
▪ Address and presentation on the topic: Information Society Development in the
Republic of Macedonia, International Conference on Information Cooperation and
Information Security, Varna, Republic of Bulgaria, 14.09. 2010;
▪ Presentation on the topic: Electronic documents and the concept of interchangeability,
2nd International Forum for Information Cooperation and Cybersecurity, INFO FORUM,
Varna, September 15, 2010;
▪ Address and presentation on the topic: Government projects in Macedonia and best EU
practices (experience from Slovenia), workshop organized by the Secretariat for
European Affairs within the GOFRE Project Component 5: IT Framework for Support to
NPAA and the European Integration Process supported by the British Embassy, Hotel
Arka, Skopje, February 20, 2009;
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▪ Presentation on the topic: Achievements and progress in building an information society
in the Republic of Macedonia. Macedonia, the International Conference on Information
Cooperation and Information Security, Nessebar, R. Bulgaria, September 15-17, 2009;
▪ The role or trade logistics in trade facilitation, International conference of Logistics in
theory and practice, Ravda, Nesebar, Bulgaria, 2008;
▪ Addressing the ceremony for the official opening of the Representation of the
multinational IBM company in Macedonia, Alexsandar Palace in Skopje, September 24,
2008;
▪ Address of the Macedonian-Bulgarian Business Forum, Holiday Inn, Skopje,
September 20, 2008;
▪ Presentation on the topic: Development of high technology and infrastructure in the
Republic of Macedonia, Macedonian-Bulgarian business forum, Holiday Inn, Skopje,
September 20, 2008;
▪ Address of the WEB-DEP Forum, organized by the MIA News Agency, the News
Agency of Serbia TANJUG and the Albanian news agency ATA, Best Western, Skopje,
September 3, 2008.
Учество во научно-истражувачки проекти



Hospitality and Tourism in Transition (Central and Eastern Europe) A
Comparative Analysis, Joint Project of La Foundation per la formation hoteliere
(FH Foundation) May 2017 (in print);



Поддршка на Националниот парк Галичица, BMZ-N° 2001 66 827 и
7540/CRIC/COSPE/MCD, ФТУ - Охрид, НПГ / KfW, 2010/2011;



Меѓусебно поврзување и користење на регистрите и базите на податоци во
државните институции – интероперабилност, проект на Владата на
Република Македонија, 2008-2010;
Универзитетска ИТ мрежа (реформа на универзитетската мрежа
МАРНет во јавна установа МАРнет), проект на Владата на Република
Македонија, 2009-2010;







Закон за електронско управување, проект на Владата на Република
Македонија, 2009;
Закон за основање на Македонска академска истражувачка мрежа
МАРнет, проект на Владата на Република Македонија, 2009;
VOIP (Voice over internet protocol) - Гласовна комуникација преку интернет
во државните институции, проект на Владата на РМ, 2008/09.
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Стручно-апликативна дејност
Д-р Мирјана Секуловска во периодот од 2011-2017 учествувала на повеќе
меѓинародни семинари, работилници, како и студиски престои:
▪ Certificate of Attendance at International Seminar "Hotel Industry foundations and
Introduction to analytics", sponsored by La Fondation Pour La Formation Hoteliere &
STR, USA, Banja Luka, Republic of Srpska, May 2017;
▪ Certificate of Attendance at International Seminar "Hotel Industry foundations and
Introduction to analytics", sponsored by La Fondation Pour La Formation Hoteliere &
STR, USA, Ohrid, Macedonia, June 2016;
▪ Certificate of Attendance at International Seminar " Guest satisfaction business ethics
and culture service quality", sponsored by La Fondation Pour La Formation Hoteliere,
Ohrid, Macedonia, June 2016;
▪ Certificate of Attendance at International Seminar "Food and beverage management",
sponsored by La Fondation Pour La Formation Hoteliere, Ohrid, Macedonia, Manchester
Metropolitan University, June 2014;
▪ Certificate of Attendance at International Seminar " Culinary arts and service quality",
sponsored by La Fondation Pour La Formation Hoteliere, Ohrid, Macedonia, Manchester
Metropolitan University ,June 2014;
▪ Certificate of Attendance at International Seminar " Successful SMEs key operational
isssues", sponsored by La Fondation Pour La Formation Hoteliere, Ohrid, Macedonia,
Manchester Metropolitan University, March 2012;
▪ Certificate of Attendance at International Seminar "Students working in the industry
cultural dimensions", sponsored by La Fondation Pour La Formation Hoteliere, Ohrid,
Macedonia, Manchester Metropolitan University, March 2012;
▪ Certificate of Attendance at International Seminar "Developing education/industry
links", sponsored by La Fondation Pour La Formation Hoteliere, Ohrid, Macedonia,
Manchester Metropolitan University, November 2011;
▪ Certificate of Attendance at International Seminar "Case studies for management
education and training", sponsored by La Fondation Pour La Formation Hoteliere, Ohrid,
Macedonia, Manchester Metropolitan University, November 2011;
▪ Certificate of appreciation for contributing to the development of Economics Logistics
in the University of National and World Economics - Sofia, Bulgaria, November 2011;
▪ Study visit in Estonia, Tallinn, March 5 - 8, 2009;
▪ Study visit in Slovenia, Ljubljana, March 26 - 29, 2009;
▪ Study visit in Bulgaria, Sofia, March 30 - 31, 2009.
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Издадени учебници
Во 2004 год. има издадено два универзитетски учебници:
 Информатика–теорија и практика и
 Менаџмент информациски системи (што претставува втора книга од оваа
област во Р.Македонија).
За потребите на постдипломските студии при Институтот за студирање Пјетер
Буди во Приштина во 2006 год. издадено е учебно помагало:
 Бизнис информациски системи.
Во 2009 год. издадено е второ издание на универзитетскиот учебник:
 Информатика-теорија и практика.
Во фаза на подготовка е универзитетски учебник:
 Вовед во бизнис логистика.

Констатација и предлог
Кандидатот д-р Мирјана Секуловска, редовен професор на Факултетот за
туризам и угостителство во Охрид, во досегашната наставно-образовна, научноистражувачка и стручно-апликативна дејност, постигнал завидни резултати, вредни
за почит. Како наставник по предметите Менаџмент информациски системи,
Информациски системи во туризмот, Бизнис информатика, Логистички системи
и Управување со синџир на снабдување на прв циклус студии, наставата и другите
наставни задолженија ги изведувал со евидентен успех, компетентно, квалитетно и
совесно. Истите квалификации во целост се однесуваат и за изведувањето на
наставните задолженија на втор циклус студии на Факултетот за туризам и
угостителство во Охрид, по предметите Е-бизнис и Бизнис логистика.
Научно-истражувачкиот опус, како што се гледа од рецензијата, е особено
богат, како според бројот на објавени научни и стручни трудови, така и според
активното учество на меѓународни научни конференции, учества на голем број
работилници, семинари, меѓународни и домашни научни проекти. Својата научноистражувачка и стручна дејност ја аплицира во неколку области, третирајќи широк
опус на значајни прашања во градењето на информатичко општество во Република
Македонија, како и прашања врзани со реформата на администрацијата во
Република Македонија, со акцент на имплементацијата на ИКТ проектите за
поефикасна администрација во државните институции. Нејзината стручноапликативна дејност особено доаѓа до израз при изготвувањето по прв пат на
неколку значајни законски решенија во Законската регулатива на Р. Македонија, од
областа на електронското управување со ИКТ технологиите.
Комисијата определена за избор на наставник од научна област Економски
науки-друго, врз основа на презентираната документација и 27 годишното работно
искуство во Универзитетот, дојде до уверување дека проф. д-р Мирјана Секуловска
е афирмиран и квалитетен наставник со значаен придонес во развојот на научната
мисла и практика на ИКТ технологиите во економските системи, во менаџмент
системите и логистичките системи, кај нас и пошироко.
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Врз основа на сe што досега е искажано, Комисијата констатира дека д-р
Мирјана Секуловска ги исполнува сите услови предвидени со Законот за високо
образование на Р. Македонија и Статутот на Унверзитетот “Св. Климент
Охридски” во Битола за избор на наставник од областа Економски науки – друго.
Според тоа, Комисијата со особено задоволство, му предлага на Сенатот на
Унверзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола, д-р Мирјана Секуловска да ја
избере повторно за наставник во звање редовен професор од областа Економски
науки – друго.
Охрид, 05.12.2017 год.
Рецензентска комисија:
1. Проф. Д-р Маргарита Јанеска, редовен проф. с.р.
2. Проф. Д-р Коста Сотироски, редовен проф.

с.р.

3. Проф. Д-р Пеце Митревски, редовен проф. 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.02-692/3-5.2 од 18.12.2017 година, формирана е
Комисија за оценка на докторската дисертација под наслов

ВЛИЈАНИЕТО НА СТРАТЕГИСКИОТ МЕНАЏМЕНТ ВО РАЗВОЈОТ НА
ХОТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО
поднесена од кандидатот М-р Фатбарда Јашари.
По внимателното проучување на текстот на дисертацијата, Комисијата во
состав:
1.
2.
3.
4.
5.

Проф. Д-р Лидија Симонческа
Проф. Д-р Митре Аврамоски
Проф. Д-р Томе Неновски
Проф. д-р Мирјана Секулоска
Проф. д-р Габриела Ракичевиќ

на Наставно-научниот совет му го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ
Докторската дисертација под наслов “Влијанието на стратегискиот
менаџмент во развојот на хотелските претпријатија во Република Косово“, изработена
од кандидатката М-р Фатбарда Јашари претставува самостоен научен труд во кој се
обработува стратегискиот приод во менаџирањето со хотелскиот бизнис како концепт
чија примена има круцијално значење за развој на хотелиерството а со тоа и на
туризмот во Косово.
Поаѓајќи од природните вредности и антропогените атрактивности со кои
располага Косово од една страна и специфичностите на современиот туристички
пазар и влијанијата кои глобализацијата ги предизвикува врз туристичките текови на
меѓународно ниво,од друга страна, кандидатката укажува на зголемениот интерес за
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хотелскиот бизнис на Косово кој се должи на влијанието и ефектите на туристичкиот
промет врз порастот на вработеноста и висината на вкупно остварените приходи и
БДП на земјата. Оттука, таа ја нагласува потребата да се посвети поголемо внимание
на унапредување и развивање на хотелиерството како темел на туризмот, укажувајќи
на потребата од стратегиски пристап во насочувањето на неговиот развој.
Со оглед на комплексноста на современото окружување, во трудот се
обработуваат предизвиците со кои се соочуваат хотелските претпријатија на Косово
како резултат на промените во меѓународното окружување но и на предностите и
слабостите на кои се темели туризмот и хотелиерството во оваа земја. Во рамките на
вакви услови, пред менаџерите стои обврската да планираат стратегиски и избраните
стратегии да ги имплементираат во процесот на менаџментот со цел да креираат и
пласираат квалитетна и содржајна понуда.
Токму во таа насока, кандидаткта врши истражување на можноста да се
воспостави, одржува и унапредува стратегискиот менаџмент во хотелските
претпријатија во Косово кој ќе им овозможи на сите учесници во оваа индустрија да
ја подобруваат конкурентската позиција на туристичкиот пазар. Нејзината цел на
истражување во докторската дисертација е да се согледа можноста за примена на
современи методи и мерки за управување со хотелството и креирање на стратегии за
управување со хотелската понуда на Косово и развојот на туризмот во него како
потенцијална атрактивна туристичка дестинација.
За да го постигне тоа, м-р Фатбарда Јашари се водела од основната хипотеза
дека:
- Стратегискиот менаџмент е значаен инструмент за развој и
унапредување на хотелските претпријатија на Косово.
Во разработка и докажување на оваа хипотеза, таа се води од следниве помошни
хипотези:
- Применувањето на стратегискиот менаџмент значи поголема ефективност
во работењето, поголема креативност и иницијативност на менаџерите и
зголемени вкупни приходи,
-

Хотелските претпријатија кои применуваат стратегиски менаџмент имаат
поголеми потенцијали и можности за пристап до домашните и
меѓународните туристичките пазари,

-

Имплементирањето на меѓународните прифатени стандарди за квалитет
може да помогне во зголемувањето на конкурентноста на косовските
туристички производи и услуги на одржлив пазар во подолг временски
период.

Проблематиката на трудот е разработена на вкупно 211 страни, од кои 168
страни го претставуваат основниот текст, 3 страни се однесуваат на воведот, 5
страни на заклучните согледувања, 6 страни на апстракт и содржина и на 24 страни
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се претставени прилози. Во списокот на литературата се опфатени 68
библиографски единици на непосредно користена актуелна и современа литература
и 15 извори од интернет. Резултатите кои се добиени со теоретското и
апликативното истражување се прикажани во 9 слики, 33 табели и 31 графички
приказ.
Концепциската поставеност на докторскиот труд е во целосна согласност со
поставената цел и задачи и се состои од следниве пет тематски подрачја:
Вовед
I.

Теоретско-методолошки пристап во истражувањето

II. Улогата на стратегискиот менаџмент во развојот на хотелските претпријатија
на Косово
III. Осврт на општата состојба со хотелиерството во Косово
IV. Можности за развој на хотелските претпријатија во Косово
V.

Емпириско истражување на стратегискиот менаџмент на хотелските
претпријатија во Косово

Заклучни согледувања
Прилози

Во првиот дел кандидатката ја образложува актуелноста и оправданоста на
темата и методолошката основа на нејзиното истражување. Поаѓајќи од целта и
предметот на истражување, таа поставува основна и помошни хипотезите кои треба
да се докажат.
Вториот дел, насловен како Улогата на стратегискиот менаџмент во
развојот на хотелските претпријатија на Косово, претставува рамка за анализа на
другите делови на овој труд. Во него се обработува концептот на стратегиски
менаџмент како фаза од развојот на менаџментот но и како современ аспект од
менаџирањето во услови на брзи и турболентни промени на факторите на
окружување. Со цел да се согледа улогата на стратегискиот менаџмент во вакви
услови, кандидатката се осврнува на предизвиците на стратегискиот менаџмент,
неговата вредност како и на основните карактеристики и особености на
стратегиските одлуки. Посебен акцент во овој дел е ставен на анализа на
стратегиското менаџирање кај хотелските претпријатија, со потенцирање на
видовите на стратегии кај хотелските претпријатија како и методите за
формулирање и оценување на стратегиите кај овие претпријатија. За да се оствари
што поцелосно опфаќање на стратегискиот мнаџмент во хотелските претпријатија,
кандидатката ги обработува стратегиското лидерство кај хотелските претпријатија,
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со осврт на хотелските претпријатија на Косово и маркетинг менаџментот како
квалитетна основа за применување на стратегискиот менаџмент кај хотелските
претпријатија на Косово.
Третиот дел со наслов “Осврт на општата состојба со хотелиерството во
Косово“ претставува истражување и прикажување на вкупната состојба на
хотелиерството во Косово заради понатамошна анализа во трудот и за извлекување
на одредени заклучоци и насоки кои понатаму треба да се применат во ова област.
Тој содржи анализа на видовите на хотелските капацитети за сместување на
гостите на Косово и нивната искористеност како и категоризацијата на хотелските
објекти за сместување како еден од индикаторите за квалитет на хотелските услуги.
Во насока кон истражување на квалитетот на хотелската понуда, во овој дел се
објаснува основниот концепт на квалитетот на хотелските производи и услуги и
примената на страндардите за квлитет токму кај хотелските производи и услуги,
како многу значаен фактор за развој на туризмот и угостителството на Косово.
Поаѓајќи од влијанието и значењето на хотелиерството за националната економија
на Косово, кандидатката ги истражува учеството на хотелиерството во БДП-то на
Косово, во трговскиот биланс на Косово, како и врз бројот на вработените на
Косово и нивото на инвестиции.
Поаѓајќи од влијанието на окружувањето врз хотелиерството и улогата на
менаџерите да креираат и избираат стратегии со кои хотелскиот производ ќе го
направат атрактивен и привлечен за меѓународните туристи, во четвртиот дел
насловен “Можностите за развој на хотелските претпријатија на Косово“ се
објаснети сите можности, но и проблеми кои влијаат врз работењето и развојот на
хотелските претпријатијата на Косово. Во неа се обработуваат општите
карактеристики на деловната околина на Косово со акцент на проблемите во
развојот на хотелските претпријатијата на Косово како и влијанието кое го има
економската политика на земјата. Со оглед на поврзаноста на хотелиерството со
другите носители на туристички услуги и владини институции, кандидатката
посветува значајно внимание во истражување на улогата на владините органи и
политики врз создавањето на прилагодлива околина за хотелските претпријатија,
улогата на локалните и регионалните власти во креирањето на деловната околина
како и улогата на центрите за советувања и асоцијациите во создавањето на бизнис
средина за овие претпријатија на Косово. Врз основа на овие испитувања, таа
извршила стратегиска анализа користејќи SWOT матрица и предлага неколку
стратегии кои можат да придонесат за развој на хотелиерството на Косово.
Петтиот дел со наслов “Емпириско истражување на стратегискиот
менаџмент кај хотелските претпријатија на Косово“ содржи истражување на
примената на стратегискиот менаџмент во хотелските претпријатија на Косово. За
да дојде до што порелевантни резултати, кандидатката ги анализира ставовите и
мислењата на гостите, вработените во избран репрезентативен дел на хотелски
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претпријатија на Косово и менаџерите во нив добиени преку нивно анкетирање и
интервјуирање. На крајот од овој дел презентирани се констатации од
спроведеното истражување и дадени се препораки во вид на предлог-насоки за
унапредување на менаџментот во хотелиерството преку избор на стратегиски
одлуки кои ќе овозможат создавање на атрактивна и конкурентна хотелска понуда
Составен дел од овој труд се и заклучните согледувања во кој се сублимирани
резултатите од теоретското и емпириското истражување.
ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ
Докторската дисертација под наслов “Влијанието на стратегискиот
менаџмент во развојот на хотелските претпријатија во Република Косово“
претставува сериозен обид да се согледа и утврди влијанието на новиот, стратегиски
приод во менаџирањето врз унапредување на хотелиерството на Косово. Тој се
анализира како суштествен фактор за формирање квалитетна и атрактивна хотелска
понуда со која целосно ќе се задоволат барањата на современите туристи, актуелни
или потенцијални посетители на Косово, јакнејќи ја конкурентноста на земјата како
атрактивна туристичка дестинација.
Темата која кандидатката, М-р Фатбарда Јашари успеала мошне умешно да
ја обработи преку теоретско и емпириско истражување е современа и особено
актуелна тема со која се соочуваат хотелите како основни носители на туристички
услуги. Таа ги анализира сферите на фактори на денешното променливо окружување
во кое работаат хотелските претпријатија на Косово и умешно ги согледала
предизвиците со кои тие се соочуваат, констатирајќи ги можностите но и голем број
нивни слабости како и негативните влијанија од деловниот амбиент на Косово.
Добиените констатации ги поврзува со потребата за стратегиското насочување на
хотелското работење со цел успешен пласман на хотелската понуда на Косово на
конкурентниот туристички пазар, преку избор на релевантни стратегии.
Консултирајќи обемна и современа литература и користејќи различни
методи на истражување, М-р Фатбарда Јашари дошла до сознание дека развојот на
хотелиерството во Косово може да се оствари единствено со планско насочување на
неговиот развојот и имплементација на избраната стратегија. Посебен акцент во
трудот кандидатката ставила на маркетинг менаџментот како база на информации за
формулирање на ефективни стратегии и на лидерството како инструмент со кој
менаџерите треба да создадат амбиент за остварување на избраната стратегија.
Поаѓајќи од извршените истражувања, таа дава свои согледувања и предлози со кои
менаџерите ќе ја унапредат работата на хотелите а пред сé квалитетот и асортиманот
на понудата и работната клима во хотелите и ќе го зголемат задоволството на
вработените во нив, стимулирајќи ги максимално да се залагаат за квалитет на
услуги што е очекуван од туристите.
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Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, Комисијата
едногласно смета дека докторската дисертација под наслов “Влијанието на
стратегискиот менаџмент во развојот на хотелските претпријатија во Република
Косово“ во целост ги задоволува критериумите и барањата со кои се дефинира
успешно изработена докторска дисертација и дека кандидатката успеала да
реализира квалитетен и оргинален научно-истражувачки труд.
Според 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 “Влијанието на стратегискиот менаџмент во развојот на хотелските
претпријатија во Република Косово“, изработена од кандидатката М-р Фатбарда
Јашари.
ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА
ОХРИД
Декември, 2017

1. Проф. д-р Лидија Симонческа с.р.
2. Проф. д-р Митре Аврамоски с.р.
3. Проф. д-р Томе Неновски с.р.
4. Проф. д-р Мирјана Секулоска с.р.
5. Проф. д-р Габриела Ракичевиќ с.р.
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До
Наставно – научниот совет
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
Преку службата за студенски прашања

Предмет: Извештај за оценка на докторска десертација
УЛОГАТА НА ЈАВНО ПРИВАТНОТО ПАРТНЕРСТВО ВО
Наслов на
РАЗВОЈОТ НА ПАЗАРОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ОД
пријавена тема
КАТАСТРОФАЛНИ РИЗИЦИ
Кандидат

м-р Дарко Блажевски

Студиска
програма

Осигурување

Наставно – научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство –
Охрид на својата седница одржана на 30.11.2017 год., со Одлука бр.02-674/3-10,2,
формира Комисија за оценка на докторска десертација за горенаведениот наслов во
следниов состав:
1. Проф. Д-р Деса Косаркоска
2. Проф. Д-р Братислав Милошевиќ
3. Проф. Д-р Климе Попоски
4. Проф. Д-р Цветко Андреевски
5. Проф. Д-р Вера Караџова
По внимателно проучување на текстот од десертацијата, а во согласност со
законската легислатива, како и легислативата на Универзитетот и Факултетот што
ја регулира оваа материја, како и согласно Правилникот за условите, критериумите
и правилата за завршување и студирање на последипломски студии на
Универзитетот “Св. Климент Охридски„ – Битола, Комисијата до Наставно –
научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, го поднесува
следниов:
ИЗВЕШТАЈ
Природните катастрофи и несреќите предизвикани од луѓето,
предизвикуваат тешки човечки, физички и економски загуби како за економијата,
така и за населението. Постои широко распространета перцепција во научната
мисла, заснована на емпириска опсервација дека осигурувањето на имотите е
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најефикасен и економичен начин за заштита од финансиски загуби предизвикани
од природни катастрофи. Независно од овој факт, во многу земји во светот,
вклучувајќи ја и Република Македонија, осигурувањето од природни катастрофи е
слабо развиено како на страната на понудата така и на страната на побарувачката.
Исполнувањето на катастрофалните ризици има негативно влијание и врз
фискалната стабилност и макроекономскиот перформанс. Несреќите кои се
предизвикани од природни незгоди сè позначајно влијаат на способноста на земјите
задоволително да ги спроведуваат своите фискални програми. Со зачестената
фреквенција на настанување и со зголемената јачина на катастрофалните настани,
сè потешко е за државниот буџет да ги поднесува овие трошоци. Покрај
негативниот ефект на буџетот, големите катастрофи можат да имаат последици над
макроекономскиот перформанс и со тоа на нивната конкурентност, а овој ефект е
уште поизразен кај земјите во развој.
Не помалку значајни се социо-економските последици од катастрофалните
ризици. Зачестената фреквенција на настанување и зголемената јачина на
катастрофалните настани придонесува за поголема ранливост на многу
домаќинства. Тоа може да се одрази како оштетување на живеалиштата или како
губење на приходи како последица на прекин на деловната активност кои посебно
се одразуваат во земјоделството.
Предмет на истражувањето на докторската дисертација претставува
идентификувањето на потребата за промовирање на развојот на финансиските
механизмите за делење на ризикот, особено осигурувањето и реосигурувањето од
катастрофални ризици, како приоритетна активност за справување со последиците
на катастрофалните несреќи во Република Македонија
Цели на докторската дисертација се промоција на финансирањето на
катастрофалните ризици како интегрален дел на економската политика на земјата и
како значаен дел во формирањето проактивна и стратешка рамка за управување со
катастрофалните ризици. Исто така, во дисертацијата ќе се истражува формата на
јавната интервенција со цел да се развие осигурителниот пазар на катастрофални
ризици во земјата.
Основната хипотеза на докторската дисертација е дека развојот на
осигурувањето од катастрофалните ризици е успешен доколку се постави во
соработка со државата, односно со спрега на јавно приватно партнерство помеѓу
државните институции и осигурителниот сектор. Помошна хипотеза е да се утврди
прифатливото ниво на учество на државата кое ќе придонесе до создавање на
функционален осигурителен механизам.
Во изработката на докторската дисертација се користени применети општи
научни методи на истражување и посебни научни методи на истражување.
Во рамките на трудот се презентирани две претходни истражувања во кои
бил вклучен кандидатот, како и истражувања кои се оригинално направени во
рамки на докторската дисертација преку анкетирање на друштвата за осигурување
во Република Македонија, како и со анкетирање на пошироката јавност. Целта која
ја има кандидатот со спроведувањето овие две анкети и претходно спроведените
истражувања е да ја прикаже моменталната состојба на пазарот на осигурување на
катастрофалните ризици во Република Македонија, како основа од која треба да
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започнат да се применуваат теоретските сознанија и практичните искуства со
изградбата на одржлив пазар на осигурување од катастрофални ризици.
Препораки и заклучоци
Докторската дисертација структурално е конципирана од вовед, пет дела и
заклучок.
Во воведниот дел, како прва глава на дисертацијата, најпрвин е даден кус
приказ на предметот и целта на истражувањето, потоа поставените се хипотези и се
наведени научните методи кои се применети во докторската дисертација. Во
продолжение на овој дел прикажана е и основната структура на трудот.
Втората глава го дефинира поимот за катастрофални ризици и начините за
справување со нив. Кандидатот изнесува податоци за големината на последиците
од катастрофалните ризици од податоците кои се достапни од трите светски
наголеми бази на податоци за да презентира дека овој проблем има големо
глобално значење. Во рамки на оваа глава презентиран е развојот на напорите на
Организацијата на обединетите нации да иницира развивање на национални
платформи за справување со последиците од катастрофалните ризици. Во овој
сегмент, презентирано е и искуството во Република Македонија со формирањето на
Националната платформа на Република Македонија за намалување на ризици од
несреќи и од катастрофи, како и ограничувања со кои се соочува. Дополнително, во
овој дел се изнеси методологиите за процена на ризици и опасности како
предуслови за квалитетно мерење на изложеноста на една земја, преку употребата
на индекси, и моделирањето на ризиците како современ научно технолошки
дострел, а веќе и неопходност, при изградбата на стратегија за справување со
катастрофалните ризици.
Третата глава е посветена на карактеристиките на пазарот на осигурување
од катастрофални ризици, почнувајќи од концептот на трансфер на ризик до
употребата на осигурувањето. Во овој дел ќе бидат изнесени состојбите на пазарот
на осигурување од катастрофални ризици, со изнесување на специфичностите на
овој сегмент на осигурителниот пазар, како и факторите кои придонесуваат за
појавата на пазарниот неуспех. Од тие причини, во рамки на оваа глава, е
презентирана потребата за државниот интервенционизам, преку теоретските
основи, па се до согледувањата на истакнати научници и практичари во давањето
на основните принципи за создавањето на издржлив пазар за осигурување од
катастрофални ризици во земјите во развој. При тоа, дадени се насоки за
препознавање на изборот на вистинската опција при развојот на соодветна
стратегија за пазарот за катастрофални ризици, како и предлози за организациски
решенија кои треба да ги спроведе државата за полесно поврзување со
меѓународните финансиски институции, со цел поголема искористеност на нивните
знаења и техничка помош.
Четвртата глава дава осврт на основните карактеристики на пазарот на
катастрофални ризици, односно пазарните недостатоци со кои се соочува и како
функционира јавно приватно партнерство. Во овој дел кандидатот дава преглед на
состојбите во Европската унија, како резимирање на ставовите дека прашањето за
осигурување на катастрофалните ризици е премет на решавање на ниво на земјите
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членки. Во понатамошниот дел на оваа глава, дадена е детална анализа на пазарите
во Австралија, Австрија, Велика Британија, Карипски Острови, Кина, Русија,
Романија, САД, Шпанија, Франција и Турција. При изворот, земени се земји за
анализа со различен степен на развој, доктрини во поглед на солидарноста, како и
земји кои применуваат системи од понапредната генерација, кои користат
посовремени решенија, како параметри и модели на ризици.
Петата глава го разработува алтернативниот трансфер на ризици како
современ пристап на трансфер на ризици каде што друштвата за осигурување и
реосигурување го префрлаат ризикот на пазарите на капитал, преку создавање на
нови инструменти за кои е потребна комплексна регулаторна инфраструктура, но
со цел да се овозможи користењето на новите инструменти во стратегиите за
финансирање на катастрофалните ризици. Во овој дел кандидатот прво ги изнесува
алтернативните инструменти кои се јавуваат на примарниот пазар на осигурување,
како што се параметарски условените осигурителни производи, а потоа ги
анализира хартиите од вредност поврзани со осигурување како еден од најчесто
користените алтернативни инструменти за трансфер на ризикот. Кандидатот
големо внимание посветува на соодветната ЕУ регулатива за друштвата со посебни
намени кои се јавуваат како прифаќачи на ризикот и издавачи на хартиите од
вредност поврзани со осигурување.
Шестата глава е посветена на случајот на Република Македонија. Покрај
информациите за изложеноста на ризиците на земјата, кандидатот го пренесува
искуството со проектот на Светската банка - Европа Ре, кој се спроведува во
нашата земја со цел зголемување на пенетрацијата на осигурувањето од
катастрофални ризици, заедно со истражувањето на банките и земјоделските
стопанства кои се спроведени со цел нивната перцепција на катастрофалните
ризици. Во ова поглавје во интерес на методолошкиот пристап за анализа на случај
се сметени емпириските истражувања спроведени во рамки на докторската
дисертација кои се направени преку анкетирање на друштвата за осигурување во
Република Македонија, како и со анкетирање на пошироката јавност.
Научниот придонес на оваа докторска дисертација е преку темелното
истражување да се даде јасно и недвосмислено укажување на значењето на
правилно поставениот систем за осигурување од катастрофални ризици како
партнерство на државата и осигурителниот сектор во соработка со достигнувањата
и со користење на искуствата на меѓународните финансиски институции. Исто
така, ова истражување треба да овозможи квалитетно информирање на сите
заинтересирани страни, креатори на економски политики и раководни структури
кај друштвата за осигурување, кои ќе стекнат увид во теориските модели и ќе
добијат можност да ја анализираат сопствената пракса и истата да ја унапредат.

Оценка и предлог
Изработката на докторската дисертација под наслов " Улогата на јавно
приватното партнерство во развојот на пазарот на осигурување од катастрофални
ризици" претставува сериозен обид да се согледа и утврди улогата на
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осигурувањето на катастрофалните ризици. Преку теоретски и апликативни
истражувања, кандидатот м-р Дарко Блажевски успеал мошне умешно да обработи
современа и особено актуелна тема давајќи научен придонес кон елаборација и
детерминирање на улогата на јавно-приватното партнерство како предуслов за
изградба на одржлив систем на осигурување од катастрофалните ризици.
Дополнително, фактот што оваа проблематика не е доволно истражувана и
обработувана, уште повеќе го акцентира значењето на оваа истражување.
Консултирајќи обемна и современа литература и користејќи различни методи на
истражување, кандидатот дошол до нови сознанија кои се користат како основа за
дадените предлози и препораки за натамошно дејствување.
Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, Комисијата
едногласно смета дека докторската дисертација под наслов "Улогата на јавно
приватното партнерство во развојот на пазарот на осигурување од катастрофални
ризици", изработена од страна на кандидатот м-р Дарко Блажевски 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.
Спрема тоа Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставнонаучниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид да го прифати
овој извештај и да закаже јавна одбрана на докторската дисертација под наслов
“Улогата на јавно приватното партнерство во развојот на пазарот на осигурување
од катастрофални ризици” изработена од кандидатот м-р Дарко Блажевски.

Охрид, 26.12.2017

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА
1.

Проф. Д-р Деса Косаркоска

2.

Проф. Д-р Братислав Милошевиќ

3.

Проф. Д-р Климе Попоски

4.

Проф. Д-р Цветко Андреевски

5.

Проф. Д-р Вера Караџова
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА НА
НАУЧНАТА ОБЛАСТ УПРАВНО ПРАВО (50802) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ

Наставно – научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје, на седницата
одржана на ден 30.11.2017 година, формира Комисија за избор на наставник во сите
наставно-научни звања на научната област Управно право (50802), во состав: проф. д-р
Јосиф Талевски, проф. д-р Гордана Силјановска Давкова и проф. д-р Предраг
Димитријевиќ, која по разгледувањето на приложените документи, го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ
I
На конкурсот за избор на наставник во сите наставно-научни звања на научната
област Управно право (50802), објавен во дневните весници “Нова Македонија” и
“Коха”на 11.11.2017 година се пријави еден кандидат д-р Искра Аќимовска Малетиќ,
вонреден професор по управно право. Кон пријавата кандидатката ги поднесе потребните
документи, согласно Законот за високо образование и подзаконските акти на
Универзитетот “Св. Климент Охридски”во Битола.

II
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Д-р Искра Аќимовска Малетиќ е родена на 05.02.1974 година во Скопје. Основно и
средно образование завршила со континуиран одличен успех.
На правните студии на Правниот факултет во Скопје, на Универзитетот “Св. Кирил
и Методиј” во Скопје се запишала во академската 1992/1993 година, а во 1996 година го
завршила, со просечен успех 9,79.
Во академската 1998/99 година на Правниот факултет во Скопје се запишала на
последипломските студии по политичко-правни науки и комуникологија, насока управно
право, кои ги завршила со просечен успех 9,5.Во 2002 година на Правниот факултет во
Скопје го одбранила магистерскиот труд,на тема: “Народниот правобранител на
Република Македонија во заштитата на уставните и законските права на граѓаните”, со
што се стекнала со академски степен магистер на правни науки од областа на управното
право.
Во 2008 година ја одбранила докторската дисертација на Правниот факултет во
Ниш, Универзитет во Ниш, под наслов “Јавните установи во споредбеното право” и се
стекнала со научен степен доктор на правни науки од јавно-правна област. Дипломата за
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стекнат научен степен доктор на правни науки, област јавно правна ја признало
Министерството за образование и наука со Одлука за признавање на високообразовна
квалификација стекната во странство бр. 09-2095/2 од 17.03.2008 година.
Во досегашниот период, д-р Аќимовска Малетиќ го завршила со успех
Меѓународното летно училиште во Бертиноро при Универзитетот во Болоња, Италија за
“Посткомунистичка транзиција и европски интеграционен процес” (2005), завршила обука
за “Заштита на човековите права” на Меѓународниот институт за јавна администрација
(IIPA), во Париз, Франција (2001) и завршила обука “Подготвување на полициски
службеници во меѓународни мисии” одржана во рамки на Твининг проектот – Реформи во
полицијата на Република Македонија на Полициската академија – Скопје (2006). Во 1998
година д-р Аќимовска Малетиќ го положила правосудниот испит.
Д-р Искра Аќимовска Малетиќ учествувала во повеќе меѓународни и национални
проекти, наведени подолу во рефератот. Исто така, учествувала во одржување на обукии
семинари во рамките на стручното усовршување на државните службеници, управните
инспектори, судиите, јавните обвинители, вработените во Министерството за внатрешни
работи, вработените во казнено - поправните установи и др. (со поддршка или
организирани од Владата на РМ, Министерството за правда, Академијата за обука на
судии и јавни обвинители, Управата за јавни приходи, Министерството за внатрешни
работи, Дирекцијата за заштита на лични податоци, Светска банка, Европската комисија,
Советот на Европа, Human Dynamics, IPS, Coalition All for Fair Trialsи др.). Д-р Аќимовска
Малетиќ учествувала во работата на NISPAcee (Мрежа на институти и школи за јавна
администрација во Централна и Источна Европа) и ReSPA(Регионалната школа за јавна
администрација).
Од 2012 година, д-р Аќимовска Малетиќ е член на Етичкиот поткомитет за
медицина, фармација, ветерина и стоматологија на Македонската академија на науките и
уметностите (МАНУ). Од 2016 година, д-р Аќимовска Малетиќ е член на
Интеруниверзитетската конференција.
Д-р Аќимовска Малетиќ одлично ги владее англискиот, српскиот и хрватскиот
јазик. Исто така, одлично ги познава Microsoft Office иMicrosoft Windows.

III
1. НАСТАВНО ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Д-р Искра Аќимовска Малетиќ, по претходно стекнатото работно искуство како
волонтер во Основно јавно обвинитество Скопје и Основен суд Скопје I Скопје (19961998), како Проектен асистент за ревизија и превод на законски текстови во Institute of
Public Administration KPMG/Barents Central Government Project (USAID Funded) (1998) и
како советник и државен советник на Народниот правобранител на Република Македонија
(1998-2005), во2005 година била избрана за асистент по Управно право на Полициската
академија во Скопје, а била ангажирана и за одржување на вежби по предметот Вовед во
право и уставно право.
Со Одлука бр. 42-070/54 од 03.06.2008 година на Факултетот за безбедност во
Скопје, д-р Аќимовска Малетиќе избрана за доцент по предметот Управно право.
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Во 2013 година, со Одлука бр. 0701/53 од 22.03.2013 година на Факултетот за
безбедност во Скопје, д-р Аќимовска Малетиќ е избрана во звањето вонреден професор на
научната област Управно право (50802).
На истиот Факултет од 2008 година е ангажирана и за изведување настава на
додипломски студии и по предметот Вовед во право и уставно право.Од 2009/2010 година
д-р Аќимовска Малетиќ е вклучена во изведување настава на втор циклус студии на
Факултетот за безбедност - Скопје по наставната програма Човекови права и меѓународно
хуманитарно право;наставната програма Меѓународни стандарди и практики за заштита
на животна средина и наставната програма Човекови права при финансиски истраги. Од
2011 година учествувала во одржување на наставата“Спроведување на правата од
интелектуалната сопственост” на втор циклус студии на Правниот факултет “Јустинијан
Први” во Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје, во рамки на Проектот:
Темпус IV Joint Degree of Intellectual Proeperty Law.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки
и други остварувања на кандидатката д-р Искра Аќимовска Малетиќ од почетокот на
кариерата до изборот во звањето вонреден професор коишто се прикажани и вреднувани
во Билтенот на Универзитетот бр. 306 од 05.05.2008 годинаи бр. 372 од 05.03.2013,како и
вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатката од
последниот избор до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која
е од важност за изборот.

2. ОБЈАВЕНИ КНИГИ, НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

Д-р Искра Аќимовска Малетиќ објавила вкупно 65труда (книги, научни и стручни
трудови), од кои 15 се објавени до изборот на доцент,(рецензирани во Билтенот бр. 306 од
05.05.2008 година) и32труда (книги, научни и стручни трудови) и тоа: една позитивно
рецензирана монографија објавена во странство, една позитивно рецензирана монографија
објавена во земјата со одлука на Факултет за безбедност – Скопје на Универзитетот “Св.
Климент Охридски” – Битола и едно учебно помагало со одлука на Факултет за
безбедност – Скопје на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, се објавени до
изборот во вонреден професор (рецензирани во Билтен бр. 372 од 05.03.2013)Некои од
трудовитесе објавени во меѓународни научни списанија/меѓународни научни публикации
согласно Законот за високо образование, и се индексираниво:Social Science Citation Index
(Thomson Reuteurs), EBSCO, Sociological Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts,
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Research Papers in
Economics.
По изборот во вонреден професор во 2013 година д-рАќимовска Малетиќ
објавила18труда, на кои подетално ќе се осврнеме.
1. Управно право (коавторски со проф. д-р Предраг Димитријевиќ), Факултет за
безбедност – Скопје, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, Скопје, 2015,
претставува универзитетски учебник првенствено наменет за студентите на прв
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2.

3.

4.

5.

циклус студии на Факултетот за безбедност – Скопје, при Универзитетот “Св.
Климент Охридски” – Битола, но со оглед на содржината која сеопфатно ја покрива
материјата на материјалното и процесното управно право може да се користи и од
студентите од втор и трет циклус студии, а е компатибилен со содржините за
управно право односно административно право на правните факултети во
Република Македонија.
Трудот Inspection and enforcement of intellectual property rights, Intellectual
Property Rights enforcement, “Ss. Cyril and Methodius” University Skopje, “Justinian
Primus” Law Faculty, Skopje, 2012, објавен во монографија подготвена во рамки на
проектот TEMPUS 144582, финансиран од Европската унија, ја обработува темата
поврзана со инспекцискиот надзор, а особено со инспекцискиот надзор во областа
на индустриската сопственост, осврнувајќи се на надлежностите и
функционирањето на Државниот пазарен инспекторат.
Трудот Омбудсман Републике Македоније и заштита права детета – петнаест
година искуства, Зборник радова “Права дјетета и равноправност полова – између
нормативног и стварног”, Међународни научни скуп, одржан 29. јуна 2012 на
Палама, Универзитет у Источном Сарајеву, Правни факултет, Источно Сарајево,
2012, со осврт на меѓународната и национална правна рамка за заштита на правата
на децата, ја обработува нормативната рамка на институцијата Омбудсман во
Република Македонија и ја анализира нејзината заштитана правата на детето.
Aarhus Convention and environmental justice in Republic of Macedonia,
International Scientific Conference, Security and Euroatlantic perspectives of the
Balkans, Police Science and police profession (States and perspectives), Vol II, Faculty
of Security – Skopje, University “St. Kliment Ohridski”, Skopje, 2012 е труд објавен во
Зборник на трудови на високообразовна институција со меѓународен уредувачки
одбор,индексиран во базата на EBSCO. Во трудот се анализира Архуската
конвенција, како значаен дел од меѓународната правна рамка за заштита на
животната средина која што гарантира право на слободен пристап до информации,
јавна партиципација при донесување на одлуките и пристап до правдата за
прашања поврзани со заштитата на животната средина, при што, особено се
осврнува на правата врзани за заштитата на животната средина во Република
Македонија.
Трудот E-government in Republic of Macedonia as a Кey Еlement of Public Sector
Reform, the 21st NISPAcee Annual Conference "Regionalisation and Inter-regional
Cooperation", May 16-18, 2013, Belgrade, Serbia, го обработува концептот на е-влада
и го става во контекст на реформата на јавната администрација во Република
Македонија. При тоа се заклучува дека во Република Македонија, иако е постигнат
значаен напредок во оваа област, односно има политичка волја и посветеност за
имплементирање на е-влада, за што е донесена соодветна регулатива и стратегии за
овозможување на е-сервиси од страна на јавната администрација, а преземени се и
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6.

7.

8.

9.

институционални мерки за нивно спроведување, сепак е потребно преземање на
одредени активности (нормативни и практични) со цел зголемување на
административната култура во државата на повисоко ниво.
Трудот Legal framework for protection of the rights of the convicts in the
penitentiary institutions in Republic of Macedonia, International Scientific
Conference, The Balkans between past and future: Security, Conflict Resolution and
Euro-atlantic Integration, Faculty of Security – Skopje, 05-08 june 2013, Ohrid, Vol I,
Skopje, 2013, е објавен во зборник на трудови на високообразовна институција со
меѓународен уредувачки одбор. Во трудот се разработува нормативната рамка за
правата на осудените лица во пенитенцијарните установи во државата, особено во
врска со правните средства за заштита на нивните права и во тој поглед се
анализираат резултатите од спроведеното истражување “Положбата на осудените
лица во пенитенцијарните установи во РМ“ од страна на Факултетот за безбедност
– Скопје.
ТрудотНормативна рамка за заштита на правата на осудените лица во казнено
поправните установи во Република Македонија/ Правни средства за заштита
на правата на осудените лица, е дел од Истражувачкиот извештај “Положбата на
осудените лица во пенитенцијарните установи во Република Македонија”
(коавторски), на Факултетот за безбедност–Скопје, Универзитет“Св. Климент
Охридски” – Битола, Скопје 2014, во кој се врши анализа на правната регулатива за
извршување на санкции и се анализираат податоците добиени од испитувањето на
ставовите на осудените лица поврзани со заштитата на нивните права во казненопоправните установи во Република Македонија.
Трудот Human Rights and Public Services: Towards a More Effective Approach,
Croatian and Comparative Public Administration Croatian and Comparative Public
Administration n. 1/2014, Institut za javnu upravu, Pravni fakultet Sveućilišta u Zagrebu,
2014(списание кое се реферира во следните меѓународни бази на податоци:
Worldwide Political Science Abstracts, PAIS International – Public Affairs Information
Service (Cambridge Scientific Abstracts, San Diego, SAD), Public Administration
Database for Accessing Publications in European Languages – PA@BABEL (European
Group for Public Administration), Public Administration Abstracts, Political Science
Complete (EBSCO Publishing, Inc., Ipswich, Massachusetts, SAD), International
Political Science Abstracts – Documentation Politique Internationale (Paris)), ги
анализира меѓународните стандарди за обезбедување на пристапот за заштита на
човековите права при вршењето на јавните услуги кои се утврдени од страна на
Обединетите нации, Европската унија и ОЕЦД, а кои подетално ги идентификуваат
приоритетите кои земјите треба да ги преземат во рамки на реформите на јавната
администрација.
Трудот Position and role of the employees in the penitentiary institutions in the
Republic of Macedonia, International Scientific Conference Macedonia and the
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Balkans, A hundred years after the World War I – Security and Euroatlantic integration,
Faculty of Security – Skopje, 3 - 5 June 2014 Ohrid, Republic of Macedonia Volume II
Skopje, 2014, е објавен во зборник на трудови на високообразовна институција со
меѓународен уредувачки одбор, во кој се анализираат резултатите од Истражувачки
извештај “Положбата на осудените лица во пенитенцијарните установи во
Република Македонија” (коавторски), Факултетот за безбедност–Скопје,
Универзитет“Св. Климент Охридски” – Битола кои се однесуваат на статусот и
позицијата на вработените во пенитенцијарните установи. За таа цел се врши
анализа на законската регулатива која се однесува на оваа проблематика и се дава
осврт на новините во Законот за извршување на санкциите од 2013 година кои се
однесуваат на статусот на вработените во пенитенцијарните установи.
10. Некои прашања поврзани со вработените во казнено-поправните установи во
Република Македонија кои влијаат врз положбата на осудените лица во
пенитенцијарните установи, е дел од Истражувачки извештај “Ставовите на
вработените за задачите и состојбите во пенитенцијарните установи во Република
Македонија” (коавтор), Факултетот за безбедност–Скопје, Универзитет“Св.
Климент Охридски” – Битола, Скопје 2015, спроведен во пет пенитенцијарни
установи во Република Македонија (Идризово, Штип, Битола, Струмица, Струга и
Тетово). Во него се анализира нормативната рамка за извршување на санкциите во
казнено-поправните установи во Република Македонија, осврнувајќи се на
новините во статусот на вработените во пенитенцијарните установи и особено се
анализира инспекцискиот надзор во казнено-поправните установи, за што се даваат
одредени препораки.
11. Во трудот Реформа законодавства о заштити личних података (стање и
перспективе у Европи), Зборник радова Однос права у региону и права Европске
уније, Универзитет у Источном Сарајеву, Правни факултет, Том II, Источно
Сарајево, 2015, се разработува актуелната европска регулатива за заштита на
личните податоци, со цел да се одговори на прашањето дали преземените меркии
интервенции во правната регулатива одговориле или можат да одговорат на
барањата за што подобра заштита на индивидуалните лични податоци.
12. Трудот Уредување на административните прекршоци согласно новиот Закон
за прекршоци, Macedonian Journal for Criminal Law and Criminology, No. 1/2016, на
научната, стручна и поширока јавност и ги елаборира новините во законската
регулатива во Република Македонија во врска со прекршоците, за кои органите на
државната управа се надлежни да постапуваат. При тоа се заклучува дека иако
интенцијата на законодавецот во последната деценија е да ги регулира
прекршоците, вклучително и на административните прекршоци со Законот за
прекршоци, сепак постои општа обврска за допрецизирање на некои прашања со
други материјални закони кои предвидуваат прекршоци, што го прави невозможно
воспоставувањето на единствен систем за прекршоци. Констатирајќи дека новите
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законски решенија во врска со прекршоците се недоволни за нивно системско
регулирање, во трудот се истакнува потребата при донесување на вакви генерални
закони да претходи интензивна научна и стручна расправа.
13. Inspection in Prisons, International Yearbook, Faculty of Security – Skopje, 2016/1 е
труд објавен во годишник на високообразовна установа, во кој се врши правна
анализа на актуелната легислативна рамка за вршење на инспекциски надзор во
Република Македонија, фокусирајќи се на инспекцискиот надзор во областа на
извршувањето на санкциите во пенитенцијарните установи, при што се
анализирани резултатите од Истражувачки извештај “Ставовите на вработените за
задачите и состојбите во пенитенцијарните установи во Република Македонија”
(коавтор), Факултетот за безбедност–Скопје, Универзитет“Св. Климент Охридски”
– Битола, Скопје 2015, кои се однесуваат на ставовите на вработените во овие
установи во врска со инспекциите кои се вршени во казнено-поправните установи
во земјата.
14. Трудот Misdemeanor Law in Republic of Macedonia – from concept to reality,
Contemporary trends in Social Control of Crime, Faculty of Security – Skopje, “St.
“Kliment Ohridski”, Skopje Vol. 1, Skopje, 2016, е објавен во зборник на трудови на
високообразовна институција со меѓународен уредувачки одбор кој ги елаборира
новините при водењето на прекршочната постапка, како дел од реформите на
судскиот систем, и уредувањето на можноста за одредени прекршоци, прекршочна
санкција да може да изрече прекршочен односно управен орган. Во тој контекст се
истакнува потребата при донесување на системски закони да се спроведат
истражувања за нивната дотогашна практична примена со цел утврдување на
позитивните ефекти, но и негативностите кои би требале да се отстранат во иднина
и со тоа да се влијае на изградба на стратегија за реформа на прекршочниот систем.
15. Етиката во јавната администрација – предизвик и потреба, Зборник на
трудови, Меѓународна научна конференција, “Светиклиментовите пораки за
етиката, моралот и вредностите”, Скопје, 5 декември 2016, е труд објавен во
зборник на високообразовна установа, кој се занимава со прашањето за
нормативните и институционални решенија за работата на јавната администрација
кои создаваат погодни услови за етичко постапување на јавните службеници. Во
таа насока постоењето на јасни стандарди и насоки за етичко однесување на
јавните службеници покрај тоа што влијае на подигање на квалитетот на јавните
услуги кои ги дава јавната администрација влијае и на намалување на корупцијата
во јавниот сектор.
16. Analysis of the regulation of sport as activity of public interest in the European
Union and in the Macedonian legislation, (коавторски труд со Г. Наумовски и Д.
Чапканов) Research in kinesiology, International Journal of Kinesiology and Other
Related Sciences, Vol. 45, 1/2017(списанието е во базата на EBSCO), е студија која
го презентира концептот на јавните служби, со особен осврт на спортот како
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дејност од јавен интерес. Разработена е анализа на легислативата и
јуриспруденцијата на Европската унија со најважните одлуки кои се однесуваат на
спортските активности како и анализа на Законот за спорт во однос на дејноста која
ја вршат спортските организации, како вршители на дејност од јавен интерес.
17. Трудот Free Access to Public Information as a Prerequisite for Transparent and
Accountable Public Administration, 8th International Scientific Conference, Security
Concepts and Policies – new generation of risks and threats, Vol III, Skopje, 2017, е
објавен во зборник на трудови на високообразовна институција со меѓународен
уредувачки одбор, во кој се врши правна анализа на загарантираното право на
слободен пристап до информации, детално уредено со Законот за слободен пристап
до информациите од јавен карактер. При тоа преку квантитативна и квалитативна
анализа на работата на Комисијата за слободен пристап до информации од јавен
карактер се утврдуваат условите поврзани со имплементацијата на ова основно
човеково право и се детектираат слабостите кои треба да се надминат во иднина за
поефикасно и поефективно имплементирање на правото на слободен пристап до
информации во Република Македонија.
18. Public Administration Reform as a Precondition for EU Membership: Case of
Macedonia, Enlargement of the European Administrative Space, Public Administration
Reforms on the road to E.U., Scholars’ Press, International Book Market Service Ltd.,
member of OmniScriptum Publishing Group, Beau Bassin, Mauritius, 2017 е труд
објавен во електронска книга, кој се занимава со прашањето за нормативните и
институционални решенија преземени во рамки на реформата на јавната
администрација во Република Македонија со цел постигнување на
административните критериуми за членство во Европската унија.
Во период од изборот во вонреден професор во 2013 година д-р Аќимовска
Малетиќ е автор на повеќе абстракти, објавени во зборници на абстракти на
високообразовни установи во земјата и странство, од кои издвојуваме неколку:
1. Абстракт Public Administration Reform as Precondition for EU Membership – Case
of Republic of Macedonia, Jean Monnet International Conference, Enlargement of the
European Administrative Space – instrument for transforming the society, Faculty of
Public Administration, National University of Political Studies and Public Administration
(SNSPA), Romania, 2016.
2. Абстракт Preparing Public Administration in Republic of Macedonia for European
Administrative Space, 24th NISPAcee Annual Conference, Zagreb, 2015.
3. АбстрактThe Position and Role of the employees in the penitentiary institutions of the
Republic of Macedonia, International Scientific Conference, Macedonia and the Balkans,
a hundred years after the world war I – Security and Euro-atlantic integrations, Book of
Abstracts, Ohrid, 2014.
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4. Абстракт“Human rights and public services: Toward a more effective approach”,
IPSA 2013 Conference ‘Europeanization of public administration and policy: sharing
values, norms and practices’ Faculty of Law University of Zagreb, April 4-7, 2013,
CAAS, Dubrovnik, Croatia.

3. УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ,
СОВЕТУВАЊА, ОБУКИ
Од изборот за вонреден професор до денес, д-р Искра Аќимовска Малетиќ
учествувала на повеќе научни и стручни конференции во земјата и во странство,
семинари, советувања и обуки, меѓу кои:
1. Регионална конференција “Administrative Justice in Western Balkans” organized by
Regional School of Public Administration (RESPA), Podgorica, Montenegro, 22-23
ноември 2016
2. 8-ма Меѓународна научна конференција “Security concepts and policies – new
generation of risks and threats” Факултет за безбедност – Скопје, Oхрид 2017.
3. Меѓународна научна конференција, „Светиклиментовите пораки за етиката,
моралот и вредностите„, Скопје, 5 декември 2016
4. Меѓународна научна конференција “Contemporary trends in Social Control of Crime”,
Факултет за безбедност – Скопје, Oхрид, 2016.
5. Меѓународна научна конференција “Criminalistic education, situation and perspectives
– 20 years after Vodinelic”, Факултет за безбедност – Скопје, Oхрид, 2016.
6. Годишното научно советување на Здружението за кривично право и криминологија
во соработка со IRZ - Германската фондација за меѓународна соработка на тема
“Македонското прекршочно право – проблеми”, 16 Декември 2015, Скопје.
7. 21-вагодишна конференција на NISPAcee "Regionalisation and Inter-regional
Cooperation” организирана во соработка со Факултетот за организациони науки,
Универзитет во Белград, 16-18 Мај, 2013,Belgrade, Serbia
8. Меѓународната научна конференција “The Balkans between past and future”, Security,
Conflict Resolution and Europ-Atlantic Integration, 05-08 June 2013, Охрид.
9. Работилница TAIEX Expert Mission on Enforcing the Law on Free Access to Public
Information on 01/02/2017 (JHA IND/EXP61281)
4. НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА И СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Д-р Искра Аќимовска Малетиќ учествувала во повеќе меѓународни и национални
научно – истражувачки и стручно – апликативни проекти, како на пример ТЕМПУС,
ИПА, финансирани од Европската комисија, Проектната единица за правна и правосудна
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имплементација и институционална подршка на Светска банка и проекти организирани од
страна на Факултетот за безбедност – Скопје, а рецензирани во Билтен бр. 372 од
05.03.2013 година на Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола. Од изборот во
вонреден професор во 2013 година Д-р Аќимовска Малетиќ има учествувано како:
•

•

•

национален консултант во проект “Јакнеење на заштитата на правата на осудените
лица” финансиран од страна на на Европската Унија и Советот на Европа, а
имплементиран од Советот на Европа (2016)
истражувач во универзитетскиот истражувачки проект “Положбата на осудените
лица во Република Македонија”, организиран од страна на Факултетот за
безбедност – Скопје во соработка со Дирекцијата за извршување на санкциите,
Министерство за правда (2012-2015)
национален консултант во проект “Јакнеење на заштитата на правата на осудените
лица” финансиран од страна на на Европската Унија и Советот на Европа, а
имплементиран од Советот на Европа (2017)

Д-р Аќимовска Малетиќ била член на комисии за оценка и одбрана на повеќе докторски
дисертации и член на комисии за оценка и одбрана, при што од изборот во вонреден
професор во 2013 година била:
•
•

•
•
•

•

•

Ментор на магистерски труд со наслов “Системот на кариера на вработените во
Министерството за внатрешни работи” од Е. Велкоска (бр. 0302/580 од 19.11.2014)
Член на Комисија за оценка на магистерски труд со наслов Системот на кариера на
вработените во Министерството за внатрешни работи од Е. Велкоска (бр. 0701/263
од 27.11.2014)
Член на Комисија за оценка на магистерскиот труд “Безбедноста на децата во
предучилишните установи” од В. Џидрова (бр. 0202/315 од 12.11.2014)
Член на Комисија за одбрана на магистерскиот труд “Безбедноста на децата во
предучилишните установи” од В. Џидрова (бр. 0202/353 од 17.12.2014)
Член на Комисија за оценка на подобност на тема за изработка на магистерскиот
труд под наслов “Заштитата на човековите права при примената на посебни
истражни мерки со посебен осврт на следењето на комуникациите од кандидат” М.
Лембовска (бр. 0701 /281 од 25.12.2014)
Член на Комисија за оценка на докторска дисертација на тема “Заштита на
животната средина во остварување на безбедноста во Република Македонија –
теоретски, нормативни и институционални аспекти” од кандидат А. Иванов, (бр.
0701/193 од 25.09.2013)
Член на Комисија за одбрана на докторска дисертација на тема “Заштита на
животната средина во остварување на безбедноста во Република Македонија –
теоретски, нормативни и институционални аспекти” од кандидат А. Иванов, (бр.
0701/226 од 17.10.2013)
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•

•

•

•
•

•

•

•

•

Член на Комисија за одбрана на магистерски труд со наслов “Системот на кариера
на вработените во Министерството за внатрешни работи” од Е. Велкоска (бр. 085/59 од 27.03.2015)
Ментор на магистерскиот труд под наслов “Заштитата на човековите права при
примената на посебни истражни мерки со посебен осврт на следењето на
комуникациите од кандидат” М. Лембовска (бр. 08-5/28 од 03.02.2015)
Член на Комисија за оценка на подобност на тема за изработка на магистерски труд
под наслов “Злоупотреба на личните податоци во здравствениот информациски
систем на Република Македонија” од кандидатот Т. Ѓорѓиева (бр. 08-5/92 од
02.07.2015)
Член на Комисија за оцена на магистерскиот труд под наслов “Одржливиот развој –
фактор за безбедност” од кандидат Г. Секуловски (бр. 08-5/116 од 15.08.2016)
Член на Комисија за одбрана на магистерскиот труд под наслов “Одржливиот
развој – фактор за безбедност” од кандидат Г. Секуловски (бр. 05-13/238 од
30.09.2016)
Член на Комисија за оценка на магистерскиот труд под наслов “Злоупотреба на
личните податоци во здравствениот информациски систем на Република
Македонија” од кандидатот Т. Ѓорѓиева (бр. 08-5/150 од 31.10.2017)
Член на Комисија за оценка на докторската дисертација “Ефисканоста на органите
на кривичниот прогон во спречување, откривање, разјаснување и докажување на
кривичните дела поврзани со злоупотреба на дрога” од кандидат Б. Богданова
Смилевска бр. 08-5/99 од 29.06.2017
Член на Комисија за одбрана на докторската дисертација “Ефисканоста на органите
на кривичниот прогон во спречување, откривање, разјаснување и докажување на
кривичните дела поврзани со злоупотреба на дрога” од кандидат Б. Богданова
Смилевска бр. 08-5/147 од 31.10.2017
Член на Комисија за оценка на подобност на тема за изработка на магистерски труд
под наслов “Одговорност на одговорните лица при извршување на кривичното дело
загадување на животната средина и природата” (бр. 08-5/97 од 29.06.2017)

Исто така, била ментор и член на комисија за одбрана на дипломска работа
“Контрола над управата од страна на Народниот правобранител на Република
Македонија” пријавена по предметот Управно право на Факултетот за безбедност –
Скопје, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола (бр. 05-13/714 од 18.11.2015) и
ментор и член на комисија за одбрана на дипломски труд под наслов “Селекција, обука и
напредување на вработените во управата со посебен осврт на вработените во МВР” бр. 0513/92 од 07.03.2016 година).
Досега, д-р Аќимовска Малетиќ била член на повеќе факултетски комисии,
комисии на Универзитетот, секретар на Катедрата за општествено-политички и правни
работи, секретар и раководител на Заедничките студии по безбедност и финансика
контрола (рецензирани во Билтенот бр. 306 од 05.05.2008 година и Билтен бр. 372 од
05.03.2013 година). Од изборот во вонреден професор до денес д-р Аќимовска Малетиќ
била:
• раководител на Заедничките студии по безбедност и финансиска контрола (Одлука
бр. 0701/326 од 12.11.2012 до 14.09.2014).
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•
•
•

•
•
•

член на Комисија за евалуација на Факултетотот за безбедност – Скопје (Одлука
бр. 0701/208 од 30.09.2014)
член на Организационен одбор за одржување на научно стручна расправа (Одлука
бр. 08-5/70 од 30.04.2015)
член на Уредувачки одбор на меѓународна научна публикација Меѓународен
Годишник на Факултетот за безбедност – Скопје за 2017 година (Одлука бр. 085/24 од 23.02.2017)
член на работна група за изработка на Стратегија за развој на Факултетот за
безбедност – Скопје (Одлука бр. 08-5/101 од 29.06.2017)
член на Интеруниверзитетска конференција на Република Македонија (Одлука бр.
14-767/6-5 од 01.06.2016)
претседател на Рецензентска комисија за избор во наставно-научно звање во
областа Административно право и јавна администрација на Правниот факултет
“Јустинијан Први” во Скопје при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” Скопје
(Одлука бр. 02-1193/3 од 22.09.2017).

Со Одлука на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование од
30.10.2013 година д-р Аќимовска Малетиќ е определена за ментор на докторски студии.
Во 2016 година е акредитирана за ментор на студенти на втор циклус студии (Одлука бр.
08-82/14-1 од 31.03.2016 од Одбор за акредитација и евалуација на високото образование.
Во 2015 година д-р Аќимовска Малетиќ била член на Научен одбор за Зборник радова
“Однос права у региону и права Европске уније”, Универзитет у Источном Сарајеву,
Правни факултет, Том II, Источно Сарајево.
Д- р Искра Аќимовска Малетиќ учествувала во изработка на предметните програми
Управно право на Европската унија и Кризен менаџмент во управата.
Од изборот во вонреден професор, д-р Аќимовска Малетиќ била рецензент на повеќе
научни и стручни трудови. Д-р Аќимовска Малетиќ била рецензент на скрипта, учебно
помагало“Компаративни правосудни системи” од авторот вон. проф. д-р Наташа
Пеливанова на Факултетот за безбедност – Скопје. Секоја година е рецензент на повеќе
трудови објавени во Зборниците од Меѓународните научни конференции организирани од
страна на Факултетот за безбедност – Скопје. Исто така рецензент е на списанието
“Хрватска и компаративна јавна управа” во издание на Институтот за јавна управа од
Загреб, Р. Хрватска (списание кое се реферира во следните меѓународни бази на податоци:
Worldwide Political Science Abstracts, PAIS International – Public Affairs Information Service
(Cambridge Scientific Abstracts, San Diego, SAD), Public Administration Database for
Accessing Publications in European Languages – PA@BABEL (European Group for Public
Administration), Public Administration Abstracts, Political Science Complete (EBSCO
Publishing, Inc., Ipswich, Massachusetts, SAD), International Political Science Abstracts –
Documentation Politique Internationale (Paris)).
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Од 2012 година, д-р Аќимовска Малетиќ е член на Етичкиот поткомитет за медицина,
фармација, ветерина и стоматологија при Македонската академија за науките и
уметностите Одлука бр. 02-244/1 од 31.01.2012 година.
Д-р Аќимовска Малетиќ има добиено позитивна оцена над 4 од вкупно 5 од
спроведената интерна евалуација на Факултетот за безбедност – Скопје.
Некои од книгите и трудовите на д-р Аќимовска Малетиќ, покрај тоа што се
предвидени како основна или дополнителна литература по предметите на Факултетот за
безбедност – Скопје предвидени се и како основна или дополнителна литература во
предметнипрограми на други универзитети во странство, како на пример за предметите
Јавна управа на докторски студии 2011/2012 управноправна научна област на Правниот
факултет при Универзитетот во Белград, за предметУправно право Европске Уније,
Мастер студии, јавно-правен модул, управно-правни под модул, Силабус 2011/2012на
Катедра за јавно право на Правен факултет во Белград, Универзитет во Белград
[http://www.ius.bg.ac.rs/pds/npl/Literatura%20%20Upravnopravna%20uza%20naucna%20oblast.pdf], како и по предметната програма
административно право и административна постапка на Правниот факултет при
Универзитетот Гоце Делчев – Штип и дополнителна литература по предметните програми
Јавна администрација и Јавни служби на Правниот факултет при Универзитетот Гоце
Делчев
–
Штип
[https://www.ugd.edu.mk/pdf%5Csprogrami_en%5Cpraven_en%5Cpraven_1_ciklus%5Ccivil_l
aw.pdf], [http://arhiva.ugd.edu.mk/mk/pf/kazneno-pravo/predmeti-kazneno-pravo/2591-javnaadministracija-kp.html]. Исто така некои од трудовите на д-р Аќимовска Малетиќсе
цитирани во одредени публикации во странство, на пример во: учебник Upravno
pravo/Upravno procesno pravo, peto izmenjeno i dopunjeno izdanje, од Stevan Liliћ, Pravni
fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd и во Moderna uprava, Časopis za upravno pravna
teorija i praksa, Agencija za državna uprava, Republika Srpska. (достапно на
www.adu.vladars.net) , потоа Ahantar Kelimeler, General agreement on trade in services (Gats),
EU Law and Public services regime, Selcuk Universitesi Hukuk Facultesi dergisi, Cilt:19,
Sayi:2, Yil: 2011 [https://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/004/cilt_19_sayi_2.pdf], и
[http://dergipark.gov.tr/download/article-file/262749] и др.

ЗАКЛУЧНА ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ
Комисијата ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и други
остварувања на кандидатката и откако со внимание ја разгледа пријавата, со сите прилози,
објавени трудови и другите многубројни активности, со особено задоволство констатира:
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1. Д-р Искра Аќимовска Малетиќ во целост ги исполнува условите предвидени во Законот
за високо образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битолаза избор во наставно-научното звање – редовен професор на
научната област управно право.
2. По изборот во звање вонреден професор, д-р Искра Аќимовска Малетиќ одговорно,
совесно и успешно ги реализирала предвидените обврски во рамките на наставнообразовниот процес на прв и втор циклус на студии на Факултетот за безбедност – Скопје,
а односот кон студентите бил на високо педагошко ниво, за што говорат и високите
оценки од евалуацијата од студентите.
3. Д-р Искра Аќимовска Малетиќ во досегашнатата научно-истражувачка работа како и по
изборот во вонреден професор, креирала богат научен опус, голем број научни и стручни
книги и трудови, објавени во земјата и странство, како и во меѓународни публикации,
индексирани во значајни меѓународни бази на научно-истражувачка дејност.Нејзините
трудови се карактеризираат со висок степен на систематичност, стручност, аналитичност,
сестрана анализа, емпириски истражувања и сопствени согледувања на предметот на
истражување, којшто се однесува на актуелни прашања во општеството и покажува
извонредни способности за компаративна и интердисциплинарна анализа.
4. Д-р Искра Аќимовска Малетиќ има значајни научно истражувачки резултати, односно
активно учествувала во повеќе национални и меѓународни научни и апликативни проекти,
како истражувач или експерт, со што е очигледна нејзината способност за тимска работа.
Исто така, активно учествувала на повеќе меѓународни научни и стручни конференции,
семинари и научни собири во земјата и странство. Таа е препознатлива како научник во
земјата и во странство во областа со која се занимава, за што говори нејзиното учество на
еминантни научни конференции, во научниодборина зборници на високообразовни
установи на странски универзитети,а нејзинитенаучни трудови фигурираат како
литература во предметните програми на други факултети и универзитети во земјата и
странство.
5. Д-р Аќимовска Малетиќ активно учествувала во бројни комисии и работни тела на
Факултетот. Покрај тоа, учествувала во повеќе комисии за оценка и одбрана на
магистерски трудови и докторски дисертации и дала придонес во оспособување на
помладите кадри на Факултетот. Во својот стручен и општествен ангажман д-р Аќимовска
Малетиќ е активна како член на Интеруниверзитетската конференција и на Етичкиот
поткомитет за медицина, фармација, ветерина и стоматологија на Македонската академија
на науките и уметностите (МАНУ).

Имајќи го предвид претходно наведеното за кандидатката д-р Искра Аќимовска
Малетиќ, Рецензионата комисија заклучува дека станува збор за квалитетен наставник,
истакнат научен работник и успешен стручњак, докажан во својата област, поради што,
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едногласно и со особено задоволство на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“,
му го дава следниов

ПРЕДЛОГ

Д-р Искра Аќимовска Малетиќ да биде избрана за редовен професор на
научната област управно право.

РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА
Д-р Јосиф Талевски, редовен професор, с.р.
Д-р Гордана Силјановска Давкова, редовен професор, с.р.
Д-р Предраг Димитријевиќ, редовен професор, с.р.

132

REVIEW ON THE
SELECTION OF A TEACHER IN ALL TEACHING AND SCIENTIFIC TITLES OF
THE SCIENTIFIC FIELD OF ADMINISTRATIVE LAW(50802) AT THE FACULTY OF
SECURITY- SKOPJE

The Teaching and Scientific Council of the Faculty of Security – Skopje, on the meeting held on
30.11.2017, formed a Committee for the Selection of a Teacher in All Teaching and Scientific
Titles of the Scientific Field of Administrative Law (50802), composed of: Prof. Josiph Talevski,
PhD., Prof. Gordana Siljanovska Davkova, PhD and Prof. Predrag Dimitrijevic, which after the
reviewing the enclosed documents, submits the following

REPORT
I
At the contest for the selection of a teacher for all teaching-scientific titles of the scientific
fieldAdministrativeLaw(50802), publishedin the daily newspapers"Nova Makedonija"
and"Koha" on 11.11.2017,one candidateapplied,IskraAkimovskaMaletic, PhD, Associate
professor of Administrative Law. The applicantsubmitted the documentsrequired in
accordancewiththeLawon Higher EducationandthebylawsoftheUniversity "St.Kliment Ohridski
"in Bitola.
II
1. BIOGRAPHICAL DATA
Iskra Akimovska Maletic, PhD was born on 05.02.1974 in Skopje. She finished primary
and secondary education with continuous excellent success.
She enrolled legal studies at the Faculty of Law, University "Ss.Cyril and Methodius "in
Skopje in the academic year1992/1993, and in 1996 graduated with an average grade of 9.79.
In the academic 1998/99, she enrolled postgraduate studies in political and legal sciences
and communicology - Administrative Law at the Faculty of Law in Skopje, andcompleted
themwithanaveragegradeof9.5. In 2002, she defended her master thesis entitled:"The
Ombudsman of the Republic of Macedonia in protection ofthe constitutional and legal rights of
citizens" at the Faculty of Law – Skopje and achieved the academic degree of Master ofLegal
Sciences inthefieldofadministrative law.
In 2008 she defended her doctoral dissertation at the Faculty of Law in Nis, University of
Nis, entitled "Public institutions in comparative law" and obtained a PhD in legal sciences in the
public legal field. The PhD diploma in legal sciences in the public legal field has been
recognized by the Ministry of Education and Science with the Decision on the recognition of
higher education qualifications acquired abroad no. 09-2095/2 of 17.03.2008.
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To date, Akimovska Maletic, PhD successfully completed the following:
Internationalsummer school in Bertinoro, University of Bologna, Italy "Post-communist
transitionandEuropeanintegrationprocess" (2005);trainingon "Protection ofhumanrights" at the
International Institute ofPublic Administration(IIPA)in Paris, France(2001);andtraining on
the"Preparation ofpolice officersin international missions" held withintheTwinning ProjectPoliceReforms in Republic of Macedonia at the Police Academy - Skopje(2006). In
1998AkimovskaMaleticpassedthebar exam.
Iskra Akimovska Maletic, PhD participated in several international and national projects
listed below in the review. Also, she has participated in delivering trainings and seminars within
the professional development of civil servants, administrative inspectors, judges, prosecutors,
employees of the Ministry of Interior, employees in correctional institutions and others
(supported or organized by the Government of the RM, the Ministry of Justice, the Academy for
Training of Judges and Public Prosecutors, the Public Revenue Office, the Ministry of Interior,
the Directorate for Personal Data Protection, World Bank, European Commission, Council of
Europe, Human Dynamics, IPS, Coalition All for Fair Trials, etc.).Akimovska Maletic, PhD
participated in the work of NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public
Administration in Central and Eastern Europe) and ReSPA (Regional School of Public
Administration).
Since 2012, Akimovska Maletic, PhD is a member of the Ethics Subcommittee of
medicine, pharmacy, veterinary medicine and dentistry of the Macedonian Academy of Sciences
and Arts. Since 2016, Akimovska Maletic, PhD is a member of Interuniversity Conference.
Akimovska Maletic, PhD fluently speaks English, Serbian and Croatian language. She
also has an excellent knowledge of Microsoft Office and Microsoft Windows.

III
1. TEACHING EDUCATIONAL ACTIVITY

Upon previously gained experience as a volunteer in the Basic Public Prosecutor Office
Skopje and Basic Court Skopje I Skopje(1996-1998), than as a Project Assistant for review and
translation of legal texts in the Institute of Public Administration KPMG/Barents Central
Government Project (USAID Funded) (1998) and as an Advisor and State Advisor to the
Ombudsman of the Republic of Macedonia (1998-2005), in 2005 Akimovska Maletic, PhD was
elected as Assistant of Administrative Law at the Police Academy in Skopje, and was engaged to
hold lectures for the subject Introduction to law and Constitutional law.
With the Decision no.42-070/54 from 03.06.2008 of the Faculty of Security in Skopje she
was elected as an Assistant Professor in Administrative Law.
In 2013, with Decision no. 0701/53 from 22.03 2013 of the Faculty of Security in Skopje,
Akimovska Maletic was elected as an Associate Professor in the scientific field Administrative
Law (50802).
From 2008 at the same Faculty, she was engaged to hold lectures for the undergraduate
studies for the subject Introduction to law and Constitutional law. As of 2009/2010, Akimovska
Maletic, PhD is involved in teaching on the second cycle of studies at the Faculty of Security -
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Skopje on the curriculum Human rights and international humanitarian law; curriculum
International standards and practices to protect the environment and curriculum Human rights in
financial investigations. Since 2011, she has participated in delivering lectures on "Enforcement
of Intellectual Property rights", second cycle studies at the Faculty of Law "Justinian I" in
Skopje, University "Ss. Cyril and Methodius”- Skopje, within the Project: Темпус IV Joint
Degree of Intellectual Property Law.
The Review Commission takes into consideration complete scientific, professional,
educational and other achievements of the candidate Iskra Akimovska Maletic, PhD, from the
beginning of the career, until she was elected as an Associate Professor published at the Bulletin
of the University No. 306 on 05.05.2008 and No. 372 on 05.03.2013, as well as all scientific,
professional, pedagogical and other achievements of the candidate from her last election up to
the day of the application, according to the complete documentation relevant for the election.

2. PUBLISHED BOOKS, SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL PAPERS

Iskra Akimovska Maletic, PhD has publishedtotal of 65 papers (books, scientific and
professional papers), 15 of which have been published before the appointment as Assistant
professor, (reviewed into the Bulletin no.306 o f05.05.2008) and 32 papers (books, scientific
and professional papers), have been published, before the appointment as Associate
professor(reviewed into the Bulletin no.372of05.03.2013), as follows: one positive peerreviewed monograph published abroad, one positive peer-reviewed monograph published in the
country with the decision of the Faculty of Security - Skopje, University "St. Kliment Ohridski "Bitola, and one textbook with the decision of the Faculty of Security - Skopje, University" St.
Kliment Ohridski "- Bitola. Some of the them have been published in international scientific
journals / international scientific publications according to the Law on Higher Education, and
indexed in: Social Science Citation Index (Thomson Reuteurs), EBSCO, Sociological Abstracts,
Worldwide Political Science Abstracts, The Central European Journal of Social Sciences and
Humanities, Research Papers in Economics.
Since the election as Associate Professor in 2003 Akimovska Maletic, PhD published 18
papers, which we will review in more details.
19. Administrative Law (co-author with Prof. Predrag Dimitrijevic, PhD), Faculty of
Security - Skopje, University "St. Kliment Ohridski "- Bitola, Skopje, 2015, is a
university textbook primarily intended for students of first cycle studies at the Faculty of
Security - Skopje, at the University "St. Kliment Ohridski "- Bitola, but considering the
content that comprehensively covers the material and procedural administrative law, it
can also be used by students from the second and third cycle of studies, and is compatible
with the content for administrative law at the Law faculties in the Republic of
Macedonia.
20. The paper Inspection and enforcement of intellectual property rights, Intellectual
Property Rights enforcement, “Ss. Cyril and Methodius” University Skopje, “Justinian
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Primus” Law Faculty, Skopje, 2012, published in a monograph prepared under the
TEMPUS 144582 project funded by the European Union, deals with the topic related to
the inspection supervision, and in particular to the inspection supervision in the field of
industrial property, referring to the competencies and functioning of the State Market
Inspectorate.
21. The paper Оmbudsman of the Republic of Macedonia and protection of children’s
rights – fifteen years of experience, Proceedings "Rights of the Child and Gender
Equality - between normative and real", International Scientific Conference, held on June
29, 2012 in Pale, University of East Sarajevo, Faculty of Law, East Sarajevo, 2012, with
a review of the international and national legal framework for the protection of children's
rights, analyzes the normative framework of the Ombudsman institution in the Republic
of Macedonia and the protection of the rights of the child by the Ombudsman.
22. Aarhus Convention and environmental justice in Republic of Macedonia,
International Scientific Conference, Security and Euroatlantic perspectives of the
Balkans, Police Science and police profession (States and perspectives), Vol II, Faculty
of Security – Skopje, University “St. Kliment Ohridski”, Skopje, 2012,is a paper
published in the Proceedings of a Higher Education Institution with an international
editorial board, indexed at the EBSCO database.The paper analyzes the Aarhus
Convention as an important part of the international legal framework for environmental
protection which guarantees the right to free access to information, public participation in
decision-making and access to justice on issues related to environmental protection,
whereby, especially refers to the rights related to the protection of the environment in the
Republic of Macedonia.
23. The paperE-government in Republic of Macedonia as a Кey Еlement of Public Sector
Reform, the 21st NISPAcee Annual Conference "Regionalisation and Inter-regional
Cooperation", May 16-18, 2013, Belgrade, Serbia, analyzes the concept of e-government
and puts it in the context of the reform of the public administration in the Republic of
Macedonia. It is concluded that in the Republic of Macedonia, although significant
progress has been made in this area, ie there is political will and commitment to
implement e-government, for which appropriate regulation and strategies for enabling eservices by the public administration have been adopted, and institutional measures for
their implementation have been undertaken, however it is necessary to undertake certain
activities (normative and practical) in order to increase the administrative culture in the
country on a higher level.Трудот
24. Legal framework for protection of the rights of the convicts in the penitentiary
institutions in Republic of Macedonia, International Scientific Conference, The
Balkans between past and future: Security, Conflict Resolution and Euro-atlantic
Integration, Faculty of Security – Skopje, 05-08 june 2013, Ohrid, Vol I, Skopje, 2013, is
a paper published in the Proceedings of a Higher Education Institution with an
international editorial board. The paper deals with the normative framework of the rights
of convicts in penitentiary institutions in the country, especially regarding legal remedies
for the protection of their rights, and in this regard the results of the research "The
position of convicts in penitentiary institutions in the Republic of Macedonia" conducted
by the Faculty of Security - Skopje are analized.
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25. Normative framework for protection of the rights of the convicts in the penitentiary
institutions in the Republic of Macedonia / Legal remedies for protection of the
rights of the convicts is part of the Research Report "The position of the convicts in the
penitentiary institutions in the Republic of Macedonia" (co-author) conducted by the
Faculty of Security - Skopje, University "St. Kliment Ohridski "- Bitola, Skopje 2014. It
analyzes the legal regulations for execution of sanctions and analyzes the data obtained
from the examination of the attitudes of the convicts related to the protection of their
rights in the penitentiary institutions in the Republic of Macedonia.
26. The paperHuman Rights and Public Services: Towards a More Effective Approach,
Croatian and Comparative Public Administration Croatian and Comparative Public
Administration n. 1/2014, Institute of Public Administration, Faculty of Law, University
of Zagreb,2014(a magazine that is referred to in the following international databases:
Worldwide Political Science Abstracts, PAIS International – Public Affairs Information
Service (Cambridge Scientific Abstracts, San Diego, SAD), Public Administration
Database for Accessing Publications in European Languages – PA@BABEL (European
Group for Public Administration), Public Administration Abstracts, Political Science
Complete (EBSCO Publishing, Inc., Ipswich, Massachusetts, SAD), International
Political Science Abstracts – Documentation Politique Internationale (Paris)),analyzes
the international standards for securing the access to human rights protection in the
performance of public services set by the United Nations, the European Union and the
OECD, which identify in more detail the priorities that countries should take in the
framework of the reforms of the public administration.
27. The paper Position and role of the employees in the penitentiary institutions in the
Republic of Macedonia, International Scientific Conference Macedonia and the
Balkans, A hundred years after the World War I – Security and Euroatlantic integration,
Faculty of Security – Skopje, 3 - 5 June 2014 Ohrid, Republic of Macedonia Volume II
Skopje, 2014, is published in the Proceedings of a Higher Education Institution with an
international editorial board,which analyzes the results from the Research Report "The
position of convicts in penitentiary institutions in the Republic of Macedonia" (coauthor), Faculty of Security-Skopje, University "St. Kliment Ohridski "- Bitola which
refer to the status and position of the employees in the penitentiary institutions.For that
purpose, an analysis of the legislation related to this issue is made and an review of the
novelties in the Law on Execution of Sanctions from 2013 that refer to the status of the
employees in the penitentiary institutions is done.
28. Some issues related to the employees in the penitentiary institutions in the Republic
of Macedonia that influence the position of the convicts in the penitentiary
institutions, is a part of the Research Report "The views of the employees about the tasks
and conditions in the penitentiary institutions in the Republic of Macedonia" (coauthor),
conducted by the Faculty of Security-Skopje, University "St. Kliment Ohridski "- Bitola,
Skopje 2015, in five penitentiary institutions in the Republic of Macedonia (Idrizovo,
Stip, Bitola, Strumica, Struga and Tetovo).It analyzes the normative framework for the
execution of sanctions in the penitentiary institutions in the Republic of Macedonia,
referring to the novelties in the status of the employees in the penitentiary institutions.
Especially the inspection supervision in the penitentiary institutions is analyzed, for
which certain recommendations are given.

137

29. The paperReform of the legislation on the protection of Personal Data Protection
(situation and perspectives in Europe), Collection of Papers “Relationship Between the
EU Law and the Law in the Region“ Faculty of Law, University of East Sarajevo,
2015,deals with the current European regulation for the protection of personal data, in
order to answer the question whether the measures taken and interventions in the legal
regulation have answered or can respond to the requirements for better protection of
individual personal data.
30. The paperRegulation of administrative misdemeanours in accordance with the new
Law on Misdemeanors, Macedonian Journal for Criminal Law and Criminology, no.
1/2016, to the scientific, professional and wider public elaborates the novelties in the
legislation in the Republic of Macedonia regarding the misdemeanors for which the state
administrative bodies are competent to act. It concludes that although the intention of the
legislator in the last decade is to regulate misdemeanors, including administrative
misdemeanors with the Law on Misdemeanors, there is still a general obligation to clarify
some of the issues with other material laws that provide for misdemeanors, which makes
it impossible to establish of a single system of misdemeanors.Noting that new legal
solutions regarding misdemeanors are insufficient for their systemic regulation, the paper
emphasizes the need for an intensive scientific and expert debate before the adoption of
such general laws.
31. Inspection in Prisons, International Yearbook, Faculty of Security – Skopje, 2016/1is a
paper published in the yearbook of a higher education institution,in which a legal analysis
of the current legislative framework for performing inspection in the Republic of
Macedonia is carried out, focusing on the inspection supervision in the field of execution
of sanctions in the penitentiary institutions, whereby the results of the Research Report
"The attitudes of the employees on the tasks and conditions in penitentiary institutions in
the Republic of Macedonia "(co-author), Faculty of Security-Skopje, University" St.
Kliment Ohridski "- Bitola, Skopje 2015, have been analized referring to the attitudes of
the employees in these institutions regarding the inspections carried out in the
penitentiary institutions in the country.
32. The paper Misdemeanor Law in Republic of Macedonia – from concept to reality,
Contemporary trends in Social Control of Crime, Faculty of Security – Skopje, “St.
“Kliment Ohridski”, Skopje Vol. 1, Skopje, 2016, published in the Proceedings of a
Higher Education Institution with an international editorial board, elaborates the novelties
regarding the conduct of the misdemeanor procedure, as part of the reforms of the
judicial system, and the regulation of the possibility for certain misdemeanors, a
misdemeanor sanction to be imposed by a misdemeanor or administrative authority.In
that context, it is emphasized that while adopting systemic laws there is the need for
conducting research on their previous practical application in order to determine the
positive effects, as well as the negative aspects that should be removed in the future and
thus to influence to the building of a strategy for reform of the misdemeanor system.
33. Ethics in public administration - a challenge and a need, Conference Proceedings St.
Clement’s Messages for Ethics, Morality and Values, Skopje, December 5th, 2016 is a
paper published in the Proceedings of a higher education institution that deals with the
issue of normative and institutional solutions for the work of the public administration
that create favorable conditions for ethical treatment of public servants. In that aspect, the
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existence of clear standards and guidelines for ethical behavior of public officials,
although is affecting to the raising of the quality of public services provided by the public
administration, also affects to the reduction of corruption in the public sector.
34. Analysis of the regulation of sport as activity of public interest in the European
Union and in the Macedonian legislation, (co-author withG. Naumovski and D.
Capnakov) Research in kinesiology, International Journal of Kinesiology and Other
Related Sciences, Vol. 45, 1/2017(the journal is in EBSCO), is a study that presents the
concept of public services, with particular reference to sport as an activity of public
interest. Analysis of the legislation and jurisprudence of the European Union have been
elaborated with the most important decisions related to sports activities, as well as
analysis of the Law on sport in relation to the activity performed by sports organizations
as performers of public interest activity.
35. The paperFree Access to Public Information as a Prerequisite for Transparent and
Accountable Public Administration, 8th International Scientific Conference, Security
Concepts and Policies – new generation of risks and threats, Vol III, Skopje, 2017, is
published in the Proceedings of a higher education institution with an international
editorial board, in which a legal analysis of the guaranteed right to free access to
information is carried out, detailed in the Law on Free Access to Public Information.In
doing so, through quantitative and qualitative analysis of the work of the Commission on
Free Access to Public Information, the conditions related to the implementation of this
fundamental human right are determined and the weaknesses to be overcome in the
future are detected for more efficient and effective implementation of the right to free
access to information in the Republic of Macedonia.
36. Public Administration Reform as a Precondition for EU Membership: Case of
Macedonia, Enlargement of the European Administrative Space, Public Administration
Reforms on the road to E.U., Scholars’ Press, International Book Market Service Ltd.,
member of OmniScriptum Publishing Group, Beau Bassin, Mauritius, 2017is a paper
published in an electronic book dealing with the issue of normative and institutional
solutions undertaken within the framework of the reform of the public administration in
the Republic of Macedonia in order to achieve the administrative criteria for membership
in the European Union.
During the period from election for associate professor in 2013, Akimovska Maletic, PhD
is author of several abstracts, published in collections of abstracts of higher education
institutions in the country and abroad, of which we will mention several:
5. AbstractPublic Administration Reform as Precondition for EU Membership – Case of
Republic of Macedonia, Jean Monnet International Conference, Enlargement of the
European Administrative Space – instrument for transforming the society, Faculty of
Public Administration, National University of Political Studies and Public Administration
(SNSPA), Romania, 2016.
6. Abstract Preparing Public Administration in Republic of Macedonia for European
Administrative Space, 24th NISPAcee Annual Conference, Zagreb, 2015.
7. Abstract The Position and Role of the employees in the penitentiary institutions of the
Republic of Macedonia, International Scientific Conference, Macedonia and the Balkans,
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a hundred years after the world war I – Security and Euro-atlantic integrations, Book of
Abstracts, Ohrid, 2014.
8. Abstract“Human rights and public services: Toward a more effective approach”,
IPSA 2013 Conference ‘Europeanization of public administration and policy: sharing
values, norms and practices’ Faculty of Law University of Zagreb, April 4-7, 2013,
CAAS, Dubrovnik, Croatia.

3. PARTICIPATION IN INTERNATIONAL CONFERENCES, SEMINARS,
CONFERENCES, TRAINING SESSIONS

During the period from election for associate professor in 2013, Akimovska Maletic,
PhD, has been participated in numerous scientific and expert conferences in the country and
abroad, seminars and trainings, among which:
10. Regional conference “Administrative Justice in Western Balkans” organized by Regional
School of Public Administration (RESPA), Podgorica, Montenegro, 22-23November
2016
11. 8-th International Scientific conference “Security concepts and policies – new generation
of risks and threats” Faculty of Security - Skopje, Ohrid, 2017
12. International Scientific conference, St. Clement’s Messages for Ethics, Morality and
Values, Skopje, December 5th, 2016
13. International Scientific conference “Contemporary trends in Social Control of Crime”,
Faculty of Security - Skopje, Ohrid, 2016
14. International Scientific conference “Criminalistic education, situation and perspectives –
20 years after Vodinelic”, Faculty of Security - Skopje, Ohrid, 2016
15. Annual Scientific Conference of the Association for Criminal Law and Criminology in
cooperation with IRZ - German Foundation for International Cooperation on the topic
"Macedonian Misdemeanor Law - Problems", 16 December 2015, Skopje.
16. 21st Annual Conference of NISPAcee "Regionalization and Inter-regional Cooperation"
organized in cooperation with the Faculty of Organizational Sciences, University of
Belgrade, May 16-18, 2013, Belgrade, Serbia
17. International Scientific Conference "The Balkans between Past and Future: Security,
Conflict Resolution and European-Atlantic Integration", 05-08 June 2013, Ohrid.
18. Workshop TAIEX Expert Mission on Enforcing the Law on Free Access to Public
Information on 01/02/2017 (JHA IND/EXP61281)
4. SCIENTIFIC RESEARCHAND PROFESSIONAL AND APPLICATIVE ACTIVITY

Iskra Akimovska Maletic, PhD took part in a number of scientific researches and expert and
applicative projects, including the following TEMPUS, IPA, financed by European Commission,
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Project Unit for Legal and Judicial Implementation and Institutional Support of the World Bank
and projects financed by Faculty of Security - Skopje, which were reviewed in Bulletin No. 372
on 05.03.2013 of University “St. Kliment Ohridski” - Bitola. Since the election for an Associate
Professor in 2013 Akimovska Maletic, PhD participated as:
•

•

•

national consultant in the Project "Strengthening the protection of the rights of the
sentenced persons" financed by the European Union and Council of Europe, implemented
by Council of Europe (2016)
researcher at the University research project "The position of the convicts in the Republic
of Macedonia", organized by the Faculty of Security - Skopje in cooperation with the
Directorate for Execution of Sanctions, Ministry of Justice (2012-2015)
national consultantin the Project "Strengthening the protection of the rights of the
sentenced persons" financed by the European Union and Council of Europe, implemented
by Council of Europe (2017)

Akimovska Maletic, PhD has been a member of committees for evaluation and defense of
numeral doctoral dissertations and a member of the committees for evaluation and defense of
numeral masters’ thesis, while since the election for an Associate professor in 2013 she was:
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Mentor of the master thesis entitled“Career system for employees of the Ministry of
Interior"by E. Velkoska(No. 0302/580 from 19.11.2014)
Member of the Committee for evaluation of the master's thesis“Career system for
employees of the Ministry of Interior"by E. Velkoska (No. 0701/263 from 27.11.2014)
Member of the Committee for evaluation of the master's thesis "Safety of the children in
pre-school institutions" by V. Djidrova (No. 0202/315 from 12.11/2014)
Member of the Committee for defense of the master's thesis "Safety of the children in
pre-school institutions" by V. Djidrova (No. 0202/353 from 17.12.2014)
Member of the Commission for assessment of eligibility for working on master thesis
entitled" Protection of human rights in the implementation of special investigative
measures with particular reference to the monitoring of communications" M. Lembovska
(No. 0701/281 from25.12.2014)
Member of the Committee for evaluation of the doctoral dissertation "Protection of the
environment in achieving security in the Republic of Macedonia - theoretical, normative
and institutional aspects" by candidate A. Ivanov, (no. 0701/193 from 25.09.2013)
Member of the Committee for defense of the doctoral dissertation "Protection of the
environment in achieving security in the Republic of Macedonia - theoretical, normative
and institutional aspects" by candidate A. Ivanov, (no. 0701/226 from 17.10.2013)
Member of the Committee for defense of the master's thesisCareer system for employees
of the Ministry of Interior"by E. Velkoska(No. 08-5/59 from 27.03.2015)
Mentor of the master thesis entitled "Protection of human rights in the implementation of
special investigative measures with particular reference to the monitoring of
communications" M. Lembovska (No. 08-5/28 from 03.02.2015)
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•

•
•
•

•

•

•

Member of the Commission for assessment of eligibility for working on master thesis
entitled" Abuse of personal data in the health information system of the Republic of
Macedonia" by the candidate T. Gjorgjieva (no. 08-5/92 from 02.07.2015)
Member of the Committee for evaluation of the master's thesis "Sustainable development
- security factor" by candidate G. Sekulovski (no.08-5/116 from 15.08.2016)
Member of the Committee for defense of the master's thesis "Sustainable development security factor" by candidate G. Sekulovski (no. 05-13/238 from 30.09.2016)
Member of the Committee for evaluation of the master's thesis" Abuse of personal data in
the health information system of the Republic of Macedonia" by the candidate T.
Gjorgjieva (no. 08-5/150 from 31.10.2017)
Member of the Committee for evaluation of the doctoral dissertation "The efficacy of the
criminal prosecution authorities in the prevention, detection, clarification and proving of
criminal acts related to drug abuse" by candidate B. Bogdanova Smilevska (no. 08-5/99
from 29.06.2017)
Member of the Committee for defense of the doctoral dissertation "The efficacy of the
criminal prosecution authorities in the prevention, detection, clarification and proving of
criminal acts related to drug abuse" by candidate B. Bogdanova Smilevska (no. 08-5/147
from 31.10.2017)
Member of the Commission for assessment of eligibility for working on master thesis
entitled "Responsibility of responsible persons in the commission of the crime of
polluting the environment and nature" (no. 08-5/97 from 29.06.2017)

Also, she was a mentor and a member for defense of the final graduation thesis "Control over
the administration by the Ombudsman of the Republic of Macedonia", for the subject
Administrative Law, at the Faculty of Security- Skopje, University "St. Kliment Ohridski "Bitola (no. 05-13/714 од 18.11.2015) and a mentor and a member for defense of the final
graduation thesis "Selection, training and advancement of the employees in the administration
with special emphasis on the employees of the Ministry of Interior" (no. 05-13/92 from
07.03.2016).
So far, Akimovska Maletic, PhD was a member of several faculty commissions,
commissions at the University and served as Secretary of the Department for social-political and
legal affairs, Secretary and Head of the Joint studies for Security and Financial control (reviewed
in Bulletin no. 306 from 05.05.2008 and и Bulletin no. 372 from 05.03.2013).
Since election as an associate professor until today Akimovska Maletic, PhD was:
• Head of the Joint studies for Security and Financial control(Decision no. 0701/326 from
12.11.2012 to 14.09.2014).
• Member of the Commission for Evaluation of the Faculty of Security - Skopje (Decision
no. 0701/208 from 30.09.2014)
• Member of the Organizing Committee for holding a scientific expert discussion
(Decision no. 08-5/70 from 30.04.2015)
• Member of the Editorial Board of the international scientific publication “International
Yearbook” of the Faculty of Security - Skopje for 2017 (Decision no. 08-5/24 from
23.02.2017)
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•
•
•

Member of the working group for development of the Strategy for development of the
Faculty of Security - Skopje (Decision no. 08-5/101 from 29.06.2017)
Member of the Interuniversity Conference of the Republic of Macedonia (Decision no.
14-767/6-5 from 01.06.2016)
President of the Review Commission for selection in teaching-scientific title in the field
of Administrative Law and Public Administration at the Faculty of Law "Iustinianus
Primus" in Skopje at the University "St. Cyril and Methodius "Skopje (Decision no. 021193/3 from 22.09.2017).

By Decision of the Board for Accreditation and Evaluation of Higher Education from
October 30, 2013, Akimovska Maletic, PhD was appointed mentor for doctoral studies.In 2016,
she was accredited as a mentor for second cycle studies (Decision No. 08-82 / 14-1 of March 31,
2016) from the Board for Accreditation and Evaluation of Higher Education.
In 2015, Akimovska Maletic, PhD was a member of the Scientific Board for theCollection
of Papers “Relationship Between the EU Law and the Law in the Region“ Faculty of Law,
University of East Sarajevo, Vol. II, East Sarajevo.
Iskra Akimovska Maletic, PhD participated in the preparation of the programs for the
subjects "Administrative Law of the European Union" and "Crisis Management in the
Administration".
Since election as an associate professor, Akimovska Maletic, PhD was a reviewer of
numerous scientific and expert papers.AkimovskaMaletic, PhDwas appointed as a reviewer of
the textbook"Comparative justice systems" by the author. prof. Natasha Pelivanova, PhD at the
Faculty of Security - Skopje.Each year she is a reviewer of several papers published in the
Proceedings of the International Scientific Conferences organized by the Faculty of Security Skopje.Also she is a reviewer of the journal "Croatia and Comparative Public Administration"
published by the Institute for Public Administration from Zagreb, R. Croatia (journal referenced
in thefollowing internationaldatabases:Public Affairs Information Service (Cambridge Scientific
Abstracts, San Diego, SAD), Public Administration Database for Accessing Publications in
European Languages - PA @ BABEL (European Group for Public Administration), Public
Administration Abstracts, Political Science Complete (EBSCO Publishing, Inc., Ipswich,
Massachusetts, SAD), International Political Science Abstracts - Documentation Politique
Internationale (Paris))
Since 2012,AkimovskaMaletic, PhDis a memberoftheEthicsSubcommitteeofmedicine,
pharmacy, veterinarymedicineanddentistryof the Macedonian Academyof Sciences and Arts
(Decision no. 02-244/1 from 31.01.2012).
Akimovska Maletic, PhD has received a positive evaluation (4) out of 5 during the internal
evaluation conducted at the Faculty of Security – Skopje.
Some of the books and papers of Akimovska Maletic, PhD has beenforeseen not only as
basic and additional literature for the subjects at the Faculty of Security – Skopje but also has
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been foreseen asliterature in subject programsatotheruniversitiesabroad, such as in the
program"PublicAdministration", on the PhD studies2011/2012, administrative legal scientific
field attheFacultyofLaw, University ofBelgrade and the program"Administrative Law of the
European Union", Master studies, Public-law module, administrativeandlegal under module,
Syllabus2011/2012 of the Department of Public Law at theFacultyoflawin Belgrade, University
of
Belgrade,
[http://www.ius.bg.ac.rs/pds/npl/Literatura%20%20Upravnopravna%20uza%20naucna%20oblast.pdf],as well as in the ciricullum for
Administrative Law and Administrative Procedure at the Faculty of Law at the Goce Delcev
University - Stip and additional literature in the subject programs "Public Administration" and
"Public Services" at the Faculty of Law at Goce Delcev University - Stip
[https://www.ugd.edu.mk/pdf%5Csprogrami_en%5Cpraven_en%5Cpraven_1_ciklus%5Ccivil_l
aw.pdf], [http://arhiva.ugd.edu.mk/mk/pf/kazneno-pravo/predmeti-kazneno-pravo/2591-javnaadministracija-kp.html].Also, some of the papers of Akimovska Maletic, PhD have been cited in
some publications abroad, such as in: university book “Administrative Law/Administrative
Procedural Law”, the fifth revised edition from StevanLilic, Faculty of Law, University of
Belgrade, Belgrade, in “Modern Administration”, Journal of theoryand practice in
administrativelaw, Agency for public administration, Republika Srpska.(available
on:www.adu.vladars.net), than in Ahantar Kelimeler, General agreement on trade in services
(Gats), EU Law and Public services regime, Selcuk Universitesi Hukuk Facultesi dergisi, Cilt:19,
Sayi:2, Yil: 2011 [https://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/004/cilt_19_sayi_2.pdf], и
[http://dergipark.gov.tr/download/article-file/262749]e.t.c.

CONCLUDING EVALUATION AND PROPOSAL
The Review Commission took into consideration the overall scientific, professional,
educational and other achievements of the candidate and after careful consideration of the
application, with all the attachments, published papers and other numerous activities, it is with
great pleasure to ascertain the following:
1. Iskra Akimovska Maletic, PhD, fully meets the requirementsstipulated in the
LawonHigherEducationandthe Rulebookon the criteria andprocedureforselectionto academicscientific, educational, scientific, educational-vocational andassociate titles of the University
"St.Kliment Ohridski "- Bitola, for the academic and scientific title– Full Professor in the
scientific field of Administrative Law.
2. After the election as Associate Professor, Iskra Akimovska Maletic, PhD, responsibly,
conscientiously and successfully realized the envisaged obligations within the teaching and
educational process of the first and second cycle of studies at the Faculty of Security - Skopje,
and the attitude towards the students was on high pedagogical level, which is also reflected in the
high grades from the students' evaluation.
3. In her past scientific and research work, as well as after the election as Associate Professor,
Iskra Akimovska Maletic, PhD, has created an extensivescientificwork,numerousscientific and
professional books andpapers published in the country and abroad, as well as ininternational
publicationsthat are indexedin significant international databases of the scientific and research
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activity.Her papersarecharacterizedbya high level ofsystematicexpertise, analyticalskills,
comprehensiveanalysis,
empirical
researchand
her
ownobservationsofthe
subject
ofresearch,which relates to current issuesin society and shows outstanding abilities for
comparative and interdisciplinary analysis.
4. Iskra Akimovska Maletic, PhD has significant scientific and research results, and actively
participated in several national and international scientific and applicative projects, as botha
researcher or expert, which makes her ability for teamwork evident. She has also actively
participated in dozen international scientific and expert conferences, seminars and scientific
debates in the country and abroad. She is recognized as a scientist in the country and abroad in
the area she is engaged in, which may be concluded by her participation in eminent scientific
conferences, in scientific boards for collections of papers of higher education institutions at
foreign universities, and her scientific works appears as literature in the subject programs of
other faculties and universities in the country and abroad.
5. AkimovskaMaletic, PhD,actively participated innumerouscommittees and working bodiesof
the
Faculty.In
addition,she
participatedin
dozen
committeesforevaluationand
defenseofmastersthesis anddoctoral dissertationsandhasmadeacontribution to thetraining ofthe
juniorstaff at the Faculty. In her professional and social engagement Akimovska Maletic, PhD is
active as a member of the Interuniversity Conference and the Ethics Subcommittee on Medicine,
Pharmacy, Veterinary and Dentistry at the Macedonian Academy of Sciences and Arts (MANU).

Taking into consideration the above said regarding the candidate Iskra Akimovska
Maletic, PhD, the Review Committee concludes that she is an eminent teacher, a distinguished
scientist and a successful expert proven in her field and therefore unanimously and with great
pleasure gives the Senate of the University "St. Kliment Ohridski " the following

PROPOSAL

Iskra Akimovska Maletic, PhD to be elected as a Full Professor in the scientific field
of Administrative Law.

REVIEW COMMITTEE

Prof. Josif Talevski, PhD, Full Professor, signature
Prof. Gordana Siljanovska Davkova, PhD, Full Professor, signature
Prof. Predrag Dimitrijevic, PhD, Full Professor
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА НА
НАУЧНАТА ОБЛАСТ АНГЛИСТИКА (64004) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ
На седницата одржана на 30.11.2017 год., по претходно објавен конкурс на 4-5
ноември 2017 год. во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“,Наставно – научниот
совет на Факултетот за безбедност – Скопје, донесе одлука со архивски бр. 08-5/158 за
формирање на Рецензентска комисија за избор на еден наставник во сите наставно-научни
звања на научната област англистика (64004), со следниов состав:
1. ред. проф. д-р Викторија Петковска, претседател
2. ред. проф. д-р Ирина Петровска, член
3. ред. проф. д-р Димитар Пандев, член
По разгледување на пристигнатите материјали, Рецензентската комисија до Наставнонаучниот совет на Факултетот за безбедност- Скопје го доставува следниов
ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот за избор на 1 (еден) наставник во сите наставно-научни звања на
научната област англистика (64004), објавен во изданијата од 4-5 ноември 2017 година на
дневните весници „Нова Македонија“(бр.24186) и „Коха“(бр.3213), како единствен
кандидат се пријавила д-р Весна Трајковска, доцент на Факултетот за безбедност – Скопје.
Биографски податоци
Д-р Весна Трајковска е родена на 27.02.1980 година во Куманово, Република
Македонија. Основно образование завршила во с. Лопате, а потоа и општа гимназија во
Куманово. Дипломирала во 2002 година на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во
Скопје, на катедрата за англиски јазик и книжевност, со просек 8,70. Постдипломските
студии ги завршила на Филозофскиот факултет во Скопје со просек 9,25, каде што во 2008
година го одбранила магистерскиот труд под наслов „Мултилингвизмот во Европската
Унија и позицијата на англискиот јазик“, стекнувајќи се со научниот степен магистер по
европски студии за интеграција и комуникации. На Филолошкиот факултет „Блаже
Конески“ во Скопје во 2013 година ја одбранила докторската дисертација на тема
„Англизмите во македонската терминологија од областа на безбедноста и внатрешните
работи“ и се стекнала со научниот степен доктор на филолошки науки.
Наставно-образовна дејност
Д-р Весна Трајковска го ималасвоето прво работно искуство по завршувањето на
додипломските студии, во Центарот за странски јазици „Селект“ во Куманово каде што
работела како професор по англиски јазик во периодот од 2002 година до 2003 година. По
завршувањето на овој работен ангажман, во учебната 2003-2004 година работела како
професор по англиски јазик во основното училиште „11 Октомври“ во Куманово. Покрај
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вршењето наставна дејност, д-р Весна Трајковска исто така работела и во невладиниот
сектор и тоа најпрвин како соработник и преведувач во Здружението на граѓани „Доверба“
во Куманово во 2004 година, а потоа и како координатор на Клубот на волонтери
„Волонтери во акција“ во Куманово поддржан од ОБСЕ и Центарот за институционален
развој – Скопје, во периодот од 2004 година до 2005 година.
Д-р Весна Трајковска била избрана во наставно-стручно звање лектор по англиски
јазик на Полициската академија во Скопје при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во
Битола во 2005 година, каде што изведувала настава по англиски јазик 1 и 2на насоката
криминалист, како и по деловен англиски јазик1 и 2на насоката безбедност и финансиска
контрола. Во 2009 година била избрана во наставно-стручно звање виш лектор по
англиски јазик од страна на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност
(поранешна Полициска академија) во Скопје при Универзитетот „Св. Климент Охридски“
во Битола, при што освен предметите англиски јазик1, 2, 3 и 4за насоката криминалист и
деловен англиски јазик1 и 2за насоката безбедност и финансиска контрола, изведувала
настава и на втор циклус студии на насоката меѓународна безбедност за предметот
стручен англиски јазик – меѓународна безбедност и дипломатија. Во 2013 година од
страна на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност Скопје при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, била избрана во наставно-научно
звање доцент. Во периодот по изборот во звање доцент, д-р Весна Трајковска изведувала
наставата по предметите англиски јазик 1, 2, 3 и 4 на прв циклус студии на студиските
програми криминалист, криминологија и криминална политика, безбедност и безбедност и
евроатлантски интеграции. Исто така, таа била ангажирана и на предметите деловен
англиски јазик 1 и 2 на насоката безбедност и финансиска контрола. Во рамките на втор
циклус студии, д-р Весна Трајковска била ангажирана и на предметот стручен англиски
јазик –меѓународна безбедност и дипломатијана насоката меѓународна безбедност. Во
периодот од последниот избор, д-р Весна Трајковска била ангажирана и во бројни
воннаставни активности. Таа, меѓу другото, била ангажирана во лекторирање и превод на
англиски јазик за потребите на меѓународни научни конференции организирани од страна
на Факултетот за безбедност – Скопје, преведување за потребите на зборникот на трудови
од Меѓународната научна конференција во Охрид организирана од страна на Факултетот
за безбедност – Скопје, како и во лекторирање и превод на англиски јазик на текстови за
потребите на веб страната на Факултетот за безбедност – Скопје. Д-р Весна Трајковска
исто така активно учествувала како член на Комисијата за евалуација на Факултетот за
безбедност – Скопје, а учествувала и во работата на Дисциплинската комисија на
Факултетот за безбедност – Скопје, најпрвин како член, а потоа и како заменикпретседател на комисијата. Таа, исто така, била и заменик-член на Комисијата за упис на
студенти на Факултетот за безбедност – Скопје, како и секретар на
меѓународенпрограмски одбор на меѓународни научни конференции во Охрид
организирани од страна на Факултетот за безбедност – Скопје. Рецензирала трудови за
меѓународни научни конференции во Република Македонија и во странство, а била и член
на организациски одбор за организирање јавна дебата од страна на Факултетот за
безбедност – Скопје, како и член на работна група за изработка на студиски програми од
втор циклус на студии на англиски јазик на Факултетот за безбедност – Скопје.
Врз основа на спроведената внатрешна евалуација на Факултетот за безбедност –
Скопје во 2016 година на првиот циклус на студии од страна на Комисијата за евалуација
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севкупниот работен ангажман на доц. д-р Весна Трајковска е оценет со просечна оценка 4
(четири). Вреднувањето на успехот кој произлегува од батерија на 15 анкетни прашања
било направено со посебна методолошка постапка, при што прашањата се однесувале на
квалитетот на наставата, односот кон студентите и оценувањето на студентите. По
спроверената анкета, во однос на сите 15 прашања, добиени се следниве оценки:
1. Наставникот е подготвен за реализација на наставата (оценка: 4,33)
2. За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите (оценка: 4,22)
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа (работа во групи,
дебати, анализа на случаи и други форми на интерактивна настава) (оценка: 4,24)
4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес (оценка:
4,22)
5. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови (оценка: 4,32)
6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување на
знаењата од предметот (оценка: 4,12)
7. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите (вклучување во
истражувања, проекти, изработка на домашна работа, семинарски трудови и други
писмени активности) (оценка: 4,24)
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература (оценка:
4,29)
9. Учебникот/ учебното помагало/ скриптата одговара на содржината на
предметната програма (оценка: 4,44)
10. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата
(компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.) (оценка: 4,19)
11. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво (оценка: 4,43)
12. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите
(оценка: 4,40)
13. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма и
предвидената основна литература(оценка: 4,44)
14. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања
овозможуваат објективно оценување(оценка: 4,37)
15. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите(оценка: 4,23)
Врз основа на приложените резултати од евалуацијата, евидентен е заклучокот дека
кандидатката е позитивно оценета од страна на студентите на Факултетот за безбедноство
Скопје. Студентите се задоволни од нејзината подготвеност за реализација на наставата,
посветеноста и интересот што го побудува кај студентите, користењето современи методи
на наставна работа, мотивираноста и вклученоста на студентите во наставниот процес,
реализацијата на предвидениот фонд на часови, дополнителните активности кои се во
функција на зголемување и проширување на знаењата од предметот, како и
стимулирањето дополнителна активност за студентите. Исто така, тие мошне високо го
оцениле обезбедувањето соодветна основна и дополнителна литература, како и
учебникот/учебното помагало/скриптата коишто се во склад со содржината на
предметната програма. Високо се оценети и примената на современи технологии во
реализацијата на наставата, личната култура и односот на кандидатката, нејзината
отвореност и достапност за консултации и соработка со студентите,
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испитните/колоквиумските прашања кои според перцепцијата на студентите се во рамките
на предметната програма и предвидената основна литература, нивната содржина и
структура овозможуваат објективно оценување, а оценката ги одразува нивните знаења и
постигнувања.
Имајќи ги предвид оценките на студентите во однос на горенаведените прашања,
Рецензентската комисија оценува дека извештајот на Комисијата за евалуација на
Факултетот за безбедност во Скопје за внатрешната евалуација на работата на
кандидатката е позитивен.
Научно-истражувачка дејност во периодот од последниот избор во наставно-научно
звање доцент
Покрај наставно-образовната дејност, во својата досегашна работа д-р Весна
Трајковска објавила голем број научни и стручни трудови главно од областа на
англистиката и методиката на наставата по стручен англиски јазик во научни списанија и
зборници на трудови од меѓународни конференции во земјава и во странство, а исто така
учествувала со трудови и на повеќе меѓународни научни конференции. Меѓу трудовите
објавени по последниот избор во наставно звање доцент се издвојуваат следниве наслови:
1.Трајковска Весна, „Контрастивна анализа термина везаних за тероризам у
енглеском језику и њихових преводних еквивалената у македонском језику“, научно
стручни скуп „Супротстављање организованом криминалу: правни оквир, међународни
стандарди и процедуре“, Тара 27-29 јун 2013, зборник радова, с.499-506
2.Trajkovska, V., Radnovic, B., Radovic, N. & Trajkovic, R. “Lexical Influence of English in
the Macedonian and Serbian Terminology related to Economic Crime”, International
Scientific Conference “The Balkans Between Past and Future: Security, Conflict Resolution and
Euro-Atlantic Integration”, Faculty of Security Skopje, Ohrid, 5-8 June 2013, Conference
proceedings Volume II, pp. 601-613
3.Gerasimoski S., Aslimoski P., Trajkovska V., “The role, place and significance of women in
the private security subsystem in Republic of Macedonia”, International Scientific Conference
Gender equality and gender perspective in defence and security,Contemporary Macedonian
defence, Vol.13, Ministry of Defence of Republic of Macedonia, Skopje, 2013, pp. 173-186
4.Gerasimoski S., Mojsoska S., Trajkovska V., “Theories of Risk as Contemporary Sociological
Paradigma in the Era of Globalization”, Proceedings from the International Scientific
Conference Sociology and the Challenges of the Global Age, Faculty of Philosophy, Institute of
Sociology, Skopje, 2013, pp. 214-225
5.Trajkovska, V. & Trajkovic, R. “Designing English Grammar Exercises on the Topic of
Crime Scene Investigation for Law Enforcement Students”,International Scientific
Conference“Archibald Reiss Days”, Academy of Criminalistics and Police Studies Belgrade, 3-4
March 2014, Conference Proceedings, Volume III, pp. 399-405
6.Trajkovska Vesna, “Contrastive Analysis of Words Related to Human Trafficking in English
and Macedonian”, International Scientific Conference “Macedonia and the Balkans, A hundred
Years after the World War I – Security and Euro-Atlantic Integrations”, Faculty of Security
Skopje, Ohrid, 3-5 June 2014, Conference proceedings, Volume II, pp.189-200
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7.Trajkovska Vesna, “Collocations with the Noun “Violence” in English and their
Translational Equivalents in Macedonian”, научно-стручни скуп “Насиље у Србијиузроци, облици, последице и друштвене реакције”, Тара, 21-23 октобар 2014, зборник
радова, Том II, pp.84-91
8.Trajkovska Vesna, “Designing Course Materials for Teaching Forensic Vocabulary to
Students of English for Law Enforcement”, “Od teorije do prakse u jeziku struke” - III. Strucnoznanstveni skup Udruge nastavnika jezika struke na visokoskolskim ustanovama”, 20-21 veljace 2015,
Zagreb, zbornik radova, urednice: Vesna Cigan & Darija Omrcen, Zagreb, 2016, s. 167-176
9.Trajkovska, V. & Trajkovic, R. “Semantic Analysis of Collocations with the Noun
“Evidence” in English and their Translational Equivalents in Macedonian”, International
Scientific Conference“Archibald Reiss Days”, Academy of Criminalistics and Police Studies
Belgrade, 3-4 March 2015, Conference Proceedings, Volume III, pp. 155-160
10.Trajkovska, V. & Gerasimoski, S. “Semantic Analysis of Phrases Containing “Private
Security” in English and Macedonian”, научно-стручни скуп “Супротстављање савременим
облицима криминалитета – анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење“,
Тара, 26-29 мај 2015, зборник радова, Том II, pp. 163-169
11.Trajkovska, V. & Gjurovska, A. “Semantic Analysis of Selected Criminal Law Terminology
in English and French and their Translational Equivalents in Macedonian”, International
Scientific Conference “Researching Security: Approaches, Concepts and Policies”, Faculty of
Security Skopje, Ohrid, 2-3 June 2015, Conference Proceedings, Volume I, pp.129-138
12.Trajkovska Vesna, “Use of EU Legal Acts on Combatting Cybercrime in teaching English
Vocabulary to Law Enforcement Students”, Proceedings of the 5th International Scientific and
Professional Conference “The Police College Research Days in Zagreb New Technologies and
Methods Used for Improvement of the Police Role in Security Matters“ Zagreb, Croatia, 21-22
April 2016, Police College, Zagreb, 2016, pp.332-345
13.Трајковска Весна, „Семантичка анализа сложеница и израза са именицом „asylum“
у документима Европске Уније и њихових преводних еквивалената у македонском
језику“,Европске интеграције: правда, слобода и безбедност (научно-стручни скуп са
међународним учешћем, Тара, 24–26. мај 2016. године), Зборник радова, Том 2,
Криминалистичко- полицијска адемија/ Фондација „Ханс Зајдел“ Београд, 2016, с.69-80
14.Trajkovska V. & Nikodinovska-Stefanovska S., “Teaching English Collocations to Law
Enforcement Students Based on EU Legal Acts on Immigration”, Criminal Justice and
Security in Central and Eastern Europe: Safety, Security, and Social Control in Local
Communities, Conference proceedings, Gorazd Meško, Branko Lobnikar (eds.), University of
Maribor/ Faculty of Criminal Justice and Security, Ljubljana, 2016, pp. 460-468
15.Трајковска В. & Герасимоски С., „Ставовите на студентите на Факултетот за
безбедност-Скопје во врска со употребата на кирилицата во Република Македонија“,
меѓународна научна конференција „Светиклиментовите пораки за етиката, моралот и
вредностите“, Скопје, 5.12.2016, зборник на трудови, с.72-88
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Покрај наведените научни и стручни трудови, од последниот избор во звање доцент, д-р
Весна Трајковска се занимавала и со преведувачка дејност, при што го објавила следниот
превод од македонски на англиски јазик:
1.Batkovski Tome, “100 Years After the First World War: Europe, the Balkans, Macedonia
and Macedonians – Back to the Vicious Circle or a Step Forward”, International Scientific
Conference “Macedonia and the Balkans, A hundred Years after the World War I – Security and
Euro-Atlantic Integrations”, Faculty of Security Skopje, Ohrid, 3-5 June 2014, Conference
proceedings, Volume II, pp.1-9
Што се однесува до учебникарската дејност, во периодот од последниот избор, доц. д-р
Весна Трајковска во коавторство со доц. д-р Зорица Трајкова го завршила ракописот за
второто изменето издание на универзитетскиот учебник“Protect 1- English for Law
Enforcement”.Второто изменето изlдание на учебникот е во фаза на издавање.
Позитивниот рецензентски извештај е објавен во Билтенот на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола бр. 435 на 01.11.2017 година, а првото издание на учебникот
е издадено во 2012 год.
Во периодот од последниот избор во звање доцент, кандидатката учествувала со
свои трудови на следниве меѓународни научни конференции:
1.“The Balkans Between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic
Integration”, International Scientific Conference, Faculty of Security Skopje, Ohrid, 5-8 June
2013 (учество со труд)
2.„Супротстављање организованом криминалу: правни оквир, међународни стандарди
и процедуре“, научно-стручни скуп, Криминалистичко-полицијска академија Београд,
Тара 27-29 јун 2013 (учество со труд)
3.“Archibald Reiss Days”, International Scientific ConferenceAcademy of Criminalistics and
Police Studies Belgrade, 3-4 March 2014 (учество со труд)
4.“Macedonia and the Balkans, A Hundred Years After the World War I – Security and EuroAtlantic Integrations”, International Scientific Conference, Faculty of Security Skopje, Ohrid, 35 June 2014 (учество со труд)
5.“Насиље у Србији- узроци, облици, последице и друштвене реакције”, научно-стручни
скуп, Криминалистичко-полицијска академија Београд, Тара, 21-23 октобар 2014 (учество
со труд)
6.“Od teorije do prakse u jeziku struke” - III. Strucno-znanstveni skup Udruge nastavnika jezika
struke na visokoskolskim ustanovama”, 20-21 veljace 2015, Zagreb (учество со труд)
7. “Archibald Reiss Days”, International Scientific ConferenceAcademy of Criminalistics and
Police Studies Belgrade, 3-4 March 2015 (учество со труд)
8.“Супротстављање савременим облицима криминалитета – анализа стања,
европски стандарди и мере за унапређење“, научно-стручни скуп, Криминалистичкополицијска академија Београд, Тара, 26-29 мај 2015 (учество со труд)
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9.“Researching Security: Approaches, Concepts and Policies”, International Scientific
Conference, Faculty of Security Skopje, Ohrid, 2-3 June 2015 (учество со труд)
10.“Police College Research Days in Zagreb - New Technologies and Methods Used for
Improvement of the Police Role in Security Matters”, International Scientific Conference,
21.04.2016 – 22.04.2016, Висока полициска школа, Загреб, Р. Хрватска (учество со труд)
11.„Европске интеграције: правда, слобода и безбедност“, научно-стручни скуп,
24.05.2016 – 26.05.2016, Тара, Р.Србија (учество со труд)
12.“Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe: Safety, Security, and Social
Control in Local Communities”, International Scientific Conference, 26.09.2016 – 27.09.2016,
Факултет за безбедносни науки, Љубљана, Р. Словенија (учество со труд)
13.„Светиклиментовите пораки за етиката, моралот и вредностите“, меѓународна
научна конференција, 05.12.2016, Факултет за безбедност, Скопје (учество со труд)
Покрај учеството на бројни меѓународни научни конференции во земјава и во
странство,
д-р Весна Трајковска била учесник и во Школата за јавни политики„Мајка
Тереза“(генерација 2016/17), организирана од страна на Центарот за истражување и
креирање политики – Скопје, а поддржана од Советот на Европа.

Предлог

Врз основа на аргументите изнесени погоре, може да се заклучи дека д-р Весна
Трајковска во периодот од 2005 до 2017 година успешно ги извршувала своите работни
обврски, најпрвин како лектор по англиски јазик на Полициската академија во Скопје, а
потоа и како виш лектор по англиски јазик и доцент на Факултетот за безбедност во
Скопје при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола. Оценката од спроведената
внатрешна евалуација ги потврдува успешноста, посветеноста и професионалноста во
поглед на вршењето на наставно-образовната дејност на Факултетот за безбедност во
Скопје, а мноштвото објавени трудови во домашни и меѓународни публикации, како и
учеството на бројни меѓународни научни конференции во Р. Македонија и во странство
сведочат за нејзиниот исклучителен интерес за научна работа. Неспорен е и нејзиниот
придонес кон развојот на учебникарството во Република Македонија, преку кој
непосредно влијае врз унапредувањето на наставата по стручен англиски јазик на
Факултетот за безбедност во Скопје.

Имајќи ја предвид приложената документација и севкупната наставно-образовна,
научна и научно-истражувачка дејност на кандидатката, Рецензентската комисија има чест
и задоволство на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност во Скопје да му
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предложи кандидатката д-р Весна Трајковска да биде избрана во звање вонреден
професор во научната област англистика (64004).
Рецензентска комисија:
Скопје, декември 2017 год.

ред. проф. д-р Викторија Петковска, претседателс.р.
ред. проф. д-р Ирина Петровска, член с.р.
ред. проф. д-р Димитар Пандев, член с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ НАУЧЕН СОВЕТНИК ВО
ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА ВО ПРИЛЕП

Врз основа на одлуката на Советот на ЈНУ Институт за старословенска
култура во Прилеп, донесена на редовната седницата одржана на 06.12.2017
година, е избрана Рецензентска комисија за избор на д-р Атанас Атанасоски во
научното звање научен советник од областа на историја на уметностa, во
состав: д-р Анета Серафимова - редовен професор, д-р Никола Митревски научен советник и д-р Иван Заров - научен советник. На објавениот конкурс
објавен во весникот „Нова Македонија“ од 22. 11. 2017 година се пријави д-р
Атанас Атанасоски - виш научен соработник на Институтот за старословенска
култура во Прилеп. По прегледот и оценката на доставените материјали, а
според Пријавата на кандидатот со бр. 04-431/1 од 23.11.2017 година,
Рецензенската комисија има чест на Советот да му го поднесе следниов

ИЗВЕШТАЈ
I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Кандидатот д-р Атанас Атанасоски е роден во Прилеп на 30. 01. 1961
година. Основно образование завршил во Прилеп, по што образованието го
продолжил во Скопје во Државното средно училиште за применета уметност
„Лазар Личеноски“. Во 1987 година дипломирал на Факултетот за ликовни
уметности во Скопје. Во периодот од 1992 до 1995 година, реализирал
постдипломски студиски престој на Факултетот за ликовни уметности во
Будимпешта (Р Унгарија). Магистрирал на тема „Портрети“ на Факултетот за
ликовни уметности во Скопје во 2001 година. Докторирал на 30 септември 2010
година на Институтот за национална историја (ИНИ) во Скопје со
дисертацискиот труд „Историско-уметничките аспекти на орнаменталните
мотиви во ѕидното сликарство на спомениците во Пелагониската епархија од
XII до XVII век“. Тој е вработен на ЈНУ Институт за старословенска култура во
Прилеп од 1988 година.

II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во периодот од вработувањето во ЈНУ Институт за старословенска култура
во Прилеп во јануари 1988 година, па сè до 2017 година, д-р Атанас Атанасоски
учествувал во поголем број научно-истражувачки проекти и активности,
организирани и реализирани според програмата на ЈНУ Институт за
старословенска култура во Прилеп. Од приложените проекти во апликацијата на
кандидатот ги издвојуваме следните:
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 2012-2017, Раководител на проектот „Споменици на ѕидното
сликарство од поствизантискиот период и од времето на
Преродбата во Пелагониската епархија“;
 2011-2012, Раководител на проектот „Исламски влијанија врз
орнаментиката во спомениците на фреско-живописот од
поствизантискиот период во Македонија“;
 2011-2012, Раководител на проект (пријавен и рецензиран)
„Историско-ликовните аспекти на орнаменталните мотиви во
спомениците на фреско-живописот од византискиот период во
Македонија“;
 2012-2013, Член во билатералниот македонско-бугарски проект
„Слична светост - трансгранична поклонувачка пракса“;
 2009-2011, Член во проект „Споменици на ѕидното сликарство од
времето на Преродбата во Пелагониската митрополија”
(раководител на проектот: д-р Никола Митревски);
 2004-2006, Член во проект „Споменици на ѕидното сликарство од
поствизантискиот период во Пелагониската митрополија”
(раководител на проектот: д-р Никола Митревски);
 2001-2003, Член (илустратор) во проектот „Ликовната уметност
во Пелагонија од паѓањето под турска власт до балканските
војни“ (раководител на проектот: д-р Никола Митревски);
 1988-2000, Член (илустратор) во проектот „Сакрални објекти во
Македонија“ (главен истражувач: д-р Димитар Ќорнаков);
 1989-1991, Член (илустратор) во проектот „Културно-ликовното
минато на Мариово“ (главни истражувачи: д-р Петар МиљковиќПепек и д-р Бранислав Ристески);
 1980-1992, Член (илустратор)
во проектот „Средновековен
Прилеп (раносредновековни словенски населби, настанување и
развој на градската населба и тврдината Маркови Кули)“ (главни
истражувачи: д-р Бошко Бабиќ и д-р Тадеуш Полак);
 1980 – 1990, Член (илустратор) во проектот „Карактеристики и
специфичности на културата на македонските Словени од
доселувањето до крајот на XIV век во светлината на археолошката
документација“ (главен истражувач: д-р Бошко Бабиќ).

За време на периодот што е предмет на нашата рецензентска опсервација
и евалуација д-р Атанас Атанасоски реализирал две теренски и два стручни
престојувања надвор од границите на нашата земја и тоа:
 2012, теренски истражувања на спомениците на ѕидното сликарство
во Република Албанија и во Република Грција;
 2011, теренски истражувања на спомениците на ѕидното сликарство
во Република Албанија;
 2013, студиски престој во Музејот за применети уметности во
Белград, Република Србија;
 2011, студиски престој во Балканолошкиот институт при Српската
академија на науките и уметностите (САНУ) во Белград, Република
Србија.
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Од научно-истражувачките и стручните трудови објавени во домашни и
во меѓународни научни списаниjа и каталози ги издвојуваме рецензираните
трудови во кои се објавени оригинални научни резултати на кандидатот:
 2017 – Монографија „Орнаментот како пејзажен знак (во
фрескоживописот на спомениците во Пелагониската епархија од XII
до XVII век)“, Прилеп;
 2014 - „Сликарство и архитектура во поствизантискиот период“, за
монографијата „Милениумско пулсирање 1014 – 2014“, Прилеп 2014,
250-258.
 2015 - „Орнаментика со мотиви од куфско писмо во спомениците на
фрескоживописот во Македонија“, Balcanoslavica 40-44, 45-52.
 2015 - „Геометриските мотиви како дел од сликарството во
спомениците на Пелагониската епархија“, Słowiańskie teksty kultury,
Samokowskie kontynuacje II, Poznan-Prilep 2015, 129-135
 2013 - „Орнаменти компонирани од гранчиња и од лозинки“, Гласник
на ИНИ, год. 57, бр. 1-2, 55-166.
 2013 - „Орнаменталните мотиви палмети како дел од сликарството во
спомениците на Пелагониската епархија“, Сто и пет години од
раѓањето на Јозеф Обремски, Прилеп – Познањ 2013, 243-254.
 2010 - „Меандарот во спомениците на фреско-живописот во
Македонија“, Balcanoslavica 37-39/2007-2009, 68-73.
 2009 - „Мермерна имитација во делот на цоклето во спомениците на
фреско-живописот во Пелагониската епархија“, Balcanoslavica 34-36,
137-152.
 2008 - „Орнаменталната декорација во црквата Св. Никола на
Топличкиот манастир“, Научно списание, год. IV/бр. 4, Универзитет
Св. Климент Охридски – Битола, 377-382.
 2007 - „Зачуваните орнаментални мотиви во црквата Св. Атанасиј во
Варош кај Прилеп“, Научно списание, год. III/бр. 3, Универзитет
Св.Климент Охридски – Битола, 117-123.
 2006 - „За потеклото на орнаменталните мотиви од ѕидното
сликарство на спомениците во Македонија“, Научно списание, год.
II/бр. 2, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, 253-262.
На посочените трудови треба да се додаде и авторскиот текстуален
прилог во каталогот по повод самостојната изложба на Атанас Атанасоски во
Музејот на современа уметност во Скопје (2012):
 „За орнаментите“, Атанас Атанасоски (каталог за изложба), Музеј
на современа уметност, Скопје 2012, 15-17.
Рецензентската комисија го издвојува учеството на апликантот на
Славистичките денови организирани од страна на Институтот за славистика при
Универзитетот „Адам Мицкиевич“ во Познан (Р Полска) одржан од 15 до 17 мај
2013, на којшто д-р Атанас Атанасоски имал свое излагање со презентација за
традицијата на изработка на маски, кое им овозможило на студентите од
содветните студиски групи значаен увид во еден дел од традиционалната
култура на македонскиот народ.
По увидот во доставените материјали на кандидатот д-р Атанас
Атанасоски за избор во научното звање научен советник од областа на историја
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на уметностa, а во согласност со пропишаните критериуми за избор, е
констатирано дека збирот на поени од неговата научно-истражувачка дејност
изнесува 112 поени.

III. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Д-р Атанас Атанасоски има евидентна стручно-апликативна активност во
која се вбројуваат неговите едукативни активности, шесте изложби реализирани
во нашата земја и во странство, како и повеќе стручни ангажмани.
Тој е член на Редакцискиот одбор на научното списание „Balcаnoslavica“,
а бил/е член и на следните стручни тела:
- Комисијата за меѓународна соработка на Универзитетот „Св Климент
Охридски“ во Битола;
- Член на Рецензенската комисија за избор во соработничко звање на
кандидатката Ивона Панџак за помлад асистент истражувач (2013) и за
асистент истражувач (2017).
Во рамките на своите заложби за учество во манифестициите од поширок
културен интерес поврзани со ликовната дејност, д-р Атанас Атанасоски бил
учесник на повеќе самостојни и групни претставувања од кои ги издвојуваме:
2014 - Ровињ (Р Хрватска) MMC, “In the Zone”
- Осијек (Р Хрватска), Galerija Kazamat
- Виена (Р Австрија), Амбасада на Република Македонија
- 2013 - Прилеп, Галерија при КЦ „Марко Цепенков“
- 2012 - Неготино, Арт галерија
- 2012 - Скопје, Музеј на современа уметност Скопје, изложба
„Орнаменти“
- 2012 -Лондон (Велика Британија), La Galleria Pall Mall
- 2012 -Талин (Р. Естонија), Nokia Kontserdimaja,
Кандидатот д-р Атанас Атанасоски, исто така, учествал и на:
-Меѓународниот ликовен симпозиуми International Watercolor
Competition Karpos, Охрид – Скопје (2012);
-Абу Даби (Обединети Арапски Емирати), “Art Hub” (2017).
Од едукативните и од професионалните активности на колегата д-р Атанас
Атанасоски треба да се издвојат:
- Проектот „Процес“ во рамките на изложбата „Орнаменти“ реализиран
во НУ Музеј на современа уметност во Скопје (2012);
- Практична изработка на маски во рамките на Славистичките денови
организирани од страна на Институтот за славистика при
Универзитетот „Адам Мицкиевиќ“ во Познан (Р Полска) (2013);
- Предавање на тема „Геометриските орнаменти како дел од
сликарството во спомениците на Пелагониската епархија“ во рамките
на Вториот меѓународен симпозиум на тема „Духовната и
материјалната култура во предхристијанскиот и христијанскиот период
на територијата на Р Македонија“ (2011);
- Предавање на тема „Орнаменталните мотиви палмети како дел од
сликарството во спомениците на Пелагониската епархија“ во рамките
на Меѓународниот научен симпозиум „30 години од основањето на ЈНУ
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Институт за старословенска култура - Прилеп и 105 години од раѓањето
на Јозеф Обремски“, Самоков (2010).
Комисијата смета дека проектот „Процес“ претставува стручноапликативна активност на д-р Атанас Атанасовски која има пошироко
едукативно значење. Имено, изложбата „Орнаменти” поставена во Музејот на
современа уметност во Скопје беше можност, преку едукативниот проект
„Процес“, учениците да се запознаат со делата на уметникот Атанас Атанасоски
и неговиот специфичен начин на работа. Учесниците имаа можност во
автентичен амбиент и пред делата на уметникот, а во присуство на самиот автор
да го спознаат процесот на создавање на уметничкото дело.
Во согласност со пропишаните критериуми за избор во научното звање
научен советник од областа на историја на уметностa, по увидот во доставените
материјали за стручно-апликативната дејност на кандидатот д-р Атанас
Атанасоски, Комисијата констатира збир од 58 поени.
IV. ОБРАЗЕЦ ЗА ВКУПНАТА АКТИВНОСТ ИЗРАЗЕНА ВО ПОЕНИ
Во согласност со одредбите во Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања („Службен весник на Република Македонија“, број 82/09),
по увидот на доставените материјали кон пријавата на кандидатот д-р Атанас
Атанасоски за избор во научното звање научен советник од областа на историја
на уметностa, го приложуваме следниот Образец за одредување на вкупната
активност изразена во поени:
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Поени
Назив
Научно истражувачка
Дејност
1 Монографија или научна 8
2017 – „Орнаментот како пејзажен знак (во
книга
фрескоживописот на спомениците во
Пелагониската епархија од XII до XVII
век),“ Прилеп
2 Труд со оригинални
12 x 6
2015-„Орнаментика со мотиви од куфско
научни резултати,
писмо во спомениците на фрескоживописот
објавени во научно
во Македонија,“ Balcanoslavica 40-44,
списание опфатено во
Прилеп
2015, 45-52.
СЦИЦА/останати

2015-„Геометриските мотиви како дел од
сликарството
во
спомениците
на
Пелагониската епархија,“ Słowiańskie teksty
kultury, Samokowskie kontynuacje II, PoznanPrilep 2015, 129-135
2014-„Сликарство и архитектура во
поствизантискиот период,“ во Милениумско
пулсирање 1014 – 2014, Прилеп 2014, 250258. (во печат, текстот е лекториран и
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рецензиран; предаен во 2014 година).
2013-„Орнаменти компонирани од
гранчиња и од лозинки,“ Гласник ИНИ, год.
57, бр. 1-2, Скопје 2013, 155-166.
2013-„Орнаменталните мотиви палмети
како дел од сликарството во спомениците на
пелагониската епархија“, 105 години од
раѓањето на Јозеф Обремски, Прилеп –
Познањ 2013, 243-254.
2012- „За орнаментите“, Атанас
Атанасоски (каталог за изложба), Музеј
на современа уметност, Скопје 2012, 15-17.
2010- „Меандарот во спомениците на
фреско-живописот во Македонија,“
Balcanoslavica 37-39 (2010), 68-73.
2009- „Мермерна имитација во делот на
цоклето во спомениците на фрескоживописот во Пелагониската епархија,“
Balcanoslavica 34-36 (2009), 137-152.

2008- „Орнаменталната декорација во
црквата Св. Никола, Топлички манастир,“
Научно списание, година IV, број 4,
Универзитет Св. Климент Охридски –
Битола (2008), 377-382.
2007- „Зачуваните орнаментални мотиви во
црквата Св. Атанасиј во Варош кај Прилеп“,
Научно списание, година III, број 3,
Универзитет Св. Климент Охридски –
Битола (2007), 117-123.
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2006- „За потеклото на орнаменталните
мотиви од ѕидното сликарство на
спомениците во Македонија“, Научно
списание, год. II/бр. 2, Универзитет Св.
Климент Охридски – Битола (2006), 253262.
2003-„Орнаменти компонирани од
гранчиња и од лозинки“, Гласник ИНИ, год.
57, бр. 1-2, Скопје 2013, 155-166.
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3 Учество на научен собир
со реферат

3x2

2013 - Славистички денови на Институт за
славистика при Универзитетот „Адам
Мицкиевич“ во Познан: презентација и
излагање на тема „Традицијата на изработка
на маски како дел од традицијата на
македонскиот народ“.
2010 - „Орнаменталните мотиви палмети
како дел од сликарството во спомениците на
Пелагониската епархија“, Меѓународен
научен симпозиум по повод 30 години од
основањето на ЈНУ Институт за
старословенска култура-Прилеп и 105
години од раѓањето на Јозеф Обремски,
Самоков 15-17, 09, 2010 година.

6

4 Раководител на научни
проекти

3x4
3x2

2011 - „Геометриските орнаменти како дел
од сликарството во спомениците на
Пелагониската епархија“, Втор меѓународен
симпозиум на тема „Духовната и
материјалната култура во
предхристијанскиот и христијанскиот
период на територијата на Македонија“, 1416 септември 2011.
2012-2017, - Раководител на проектот
„Споменици на ѕидното сликарство од
поствизантискиот период и времето на
Преродбата во Пелагониската епархија“.
2011-2012 - Раководител на проектот
„Исламски влијанија врз орнаментиката во
спомениците на фрескоживописот од
поствизантискиот период во Македонија“.
2011-2012 - Раководител на проект
(пријавен и рецензиран) „Историсколиковните аспекти на орнаменталните
мотиви во спомениците на фрескоживописот од Византискиот период во
Македонија“.
2009-2011 - Член во проект „Споменици на
ѕидното сликарство од времето на
преродбата во Пелагониската митрополија”.
Раководител на проектот д-р Никола
Митревски.
2004-2006 - Член во проект „Споменици на
ѕидното сликарство од поствизантискиот
период во Пелагониската митрополија”.
Раководител на проектот д-р Никола
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Митревски.
2001-2003 - Член (илустратор) во проектот
„Ликовната уметност во Пелагонија од
паѓањето под турска власт до балканските
војни“. Раководител на Проектот д-р
Никола Митревски.
1988-2000, Член (илустратор) во проектот
„Сакрални објекти во Македонија“. Главен
истражувач д-р Димитар Ќорнаков.
1989-1991, Член (илустратор) во проектот
„Културно-ликовно минато на Мариово“.
Главни истражувачи д-р Петар МиљковиќПепек и д-р Бранислав Ристески.
1980-1992 - Член (илустратор) во проектот
„Средновековен
Прилеп
(раносредновековни словенски населби,
настанување и развој на градската населба и
тврдината
Маркови
Кули)“.
Главни
истражувачи д-р Бошко Бабиќ и д-р Тадеуш
Полак.
1980 – 1990 - Член (илустратор)
во
проектот „Карактеристики и специфичности
на културата на Македонските Словени од
доселувањето до крајот на XIVвек во
светлината
на
археолошката
документација“, главен истражувач д-р
Бошко Бабиќ.
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5 Студиски престој и
теренски истражувања во
странство

2012 -Теренски истражувања на
спомениците на ѕидното сликарство во
Република Албанија и Република Грција.
2011 - Теренски истражувања на
спомениците на ѕидното сликарство во
Република Албанија.
2011- Студиски престој во Балканолошкиот
институт при САНУ во Белград, Република
Србија.

6 Одбранета докторска
теза

8

2010 - Историско-уметничките аспекти на
орнаменталните мотиви во ѕидното
сликарство на спомениците во
Пелагониската епархија од XII до XVII век,
Скопје
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7
ВКУПНО ПОЕНИ:

112 поени

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Самостојни и групни
изложби

9x4

2017 – Абу Даби (ОАЕ) “Gallery Art Hub”
2016 - Њу Јорк, Галерија “Gallery MC”
“Орнаментот како пејсазен знак”
2014 - Ровињ (Р Хрватска), MMC, “In the zone”
- Осиек (Р Хрватска), Galerija Kazamat
- Виена (Р Австрија), Амбасада на Република
Македонија

2012 - Неготино, Арт галерија, Неготино:
„Орнаменти“.
2012 - Скопје, Музеј на современа уметност:
изложба „Орнаменти“.
2012 - Лондон (Велика Британија), La Galleria Pall
Mall: изложба „MADE IN MACEDONIA“;
2011 - Талин (Р Естонија), Nokia Kontserdimaja:
изложба „ IN CITY“;
36
Учество на
меѓународни
ликовни симпозиуми

2x4

2017 – Абу Даби (ОАЕ): “Art Hub”
2012 Охрид – Скопје, Intrnational watercolor
competition Karpos.

8
Член на уредувачки
одбор на научно
списание
СЦИЦА/останати
Член на
организационен
одбор на научен
собир

Balcanoslavica
2
2x2

Меѓународен научен симпозиум по повод 30
години од основањето на ЈНУ Институт за
старословенска култура - Прилеп и 105 години од
раѓањето на Јозеф Обремски, Самоков 15-17, 09,
2010 година.
Втор меѓународен симпозиум на тема „Духовната
и материјалната култура во предхристијанскиот и
христијанскиот период на територијата на
Македонија“, 14-16 септември 2011.

Член на комисија

4
2x2

- Член на Комисијата за меѓународна соработка на
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Универзитетот „Св Климент Охридски“ – Битола;
- Член на Рецензенска комисија за избор во
звањето асистент истражувач на кандидатот
Ивона Панџак.
Едукативни
активности

4
2x2

4

2017-СОУ „Орде Чопела“ Прилеп; Erasmus +
Project Meeting in Macedonia 2017;
Изработка на орнаментални мотиви на ученици од
Македонија, Италија, Чешка и Шпанија
2013- Институт за славистика при универзитетот
„Адам Мицкиевич“, Познан:
Работилница за изработка на маски со презентација
и излагање за традицијата на изработка на маски во
Македонија.
2012- Музеј на современа уметност Скопје - Oдел
за едукација;
Предавање, работилници и изложба на изработени
дела од памук со наслов „Процес“ во кој свое
учество зедоа ученици од повеќе средни училишта
од Скопје;

ВКУПНО ПОЕНИ:
СÉВКУПНО ПОЕНИ:

58 поени
170 поени

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Комисијата констатира дека во изминатиот период д-р Атанас
Атанасоски успешно ги реализирал задачите поврзани со научноистражувачката и стручно-апликативната дејност. Во согласност со одредбите
од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања („Службен весник на
Република Македонија“ број 82/09) кандидатот, постигнуваќи 112 поени во
научно-истражувачката дејност и 58 поени во стручно-апликативната дејност,
остварил вкупно 170 поени по сите основи со што ги исполнил условите да
биде избран во звањето научен советник од областа на историја на уметностa.
Поради сето изнесено, како членови на Рецензенската комисија, имаме
чест и задоволство да му предложиме на Советот на Институтот за
старословенска култура во Прилеп кандидатот д-р Атанас Атанасоски да биде
избран во звањето научен советник од областа на историја на уметностa.
Скопје, 21.12.2017
Рецензентска комисија:
Д-р Анета Серафимова, ред. професор с-р.
Д-р Никола Митревски, научен советник с-р.
Д-р Иван Заров, научен советник с-р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА АСИСТЕНТ - ИСТРАЖУВАЧ
ВО ИНСТИТУТОТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА – ПРИЛЕП
Со одлука за формирање рецензиона комисија број 02-443/3, донесена на
седницата на Советот на Институтот за старословенска култура одржана на 6.
12. 2017 година, избрани сме за членови на Рецензентската комисија за
подготовка на Извештај за избор на асистент – истражувач. На распишаниот
конкурс (објавен во дневниот весник Нова Македонија од 22. 11. 2017 година),
своја апликација достави кандидатката Ивона С. Панџак, магистер по историја
на уметноста на Институтот за историја на уметноста и археологија при
Филозофскиот факултет во Скопје. По разгледувањето на целокупната
документација, рецензентската комисија во состав: д-р Елизабета Димитрова редовен професор, д-р Иван Заров – научен советник и д-р Атанас Атанасоски виш научен соработник, има чест на Советот на Институтот за старословенска
култура – Прилеп да му го поднесе следниов
ИЗВЕШТАЈ
o Биографски податоци за кандидатката
Кандидатката Ивона С. Панџак е родена на 28. 09. 1981 година во Охрид,
кадешто го завршила своето основно и средно образование. Во 2001 година,
таа се запишала како редовен студент на Институтот за историја на
уметноста и археологија на Филозофскиот факултет во Скопје, каде во 2005
година, со одбраната на нејзиниот дипломски труд, го заокружила и
високото образование (просечна оцена – 8, 37). По завршувањето на
студиите, Ивона Панџак се стекнала со звањето – дипломиран историчар на
уметноста со археологија. Во 2007 година, кандидатката се запишала на
последипломски студии по историја на уметноста, насока – Средновековна
уметност на Институтот за историја на уметноста и археологија, каде ги
исполнила своите обврски положувајќи ги сите предвидени испити, со
просечна оцена – 9, 17. Во 2010 година, Ивона Панџак ја пријавила и темата
на нејзиниот магистерски труд со наслов Илустрацијата на циклусот на
Христовите чуда и поуки во палеологовското сликарство на македонската
територија. Предложената тема е прифатена од Советот на последипломски
студии на Институтот за историја на уметноста и археологија и проследена
до Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет, кој одобрил
нејзината понатамошна работа. За ментор на магистерскиот труд е
определена проф. д-р Елизабета Димитрова. Во јуни 2017 година, Ивона
Панџак ја одбрани својата магистерска теза и се стекна со научниот степен –
магистер по историја на уметноста.
•

Наставен ангажман на кандидатката

Кандидатката за избор во звањето асистент – истражувач, м-р Ивона Панџак
е дел од младиот истражувачки кадар на Институтот за старословенска
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култура – Прилеп од 2013 година. Претходно, таа го остварувала својот
работен ангажман како дел од наставниот колектив на Европскиот
универзитет во Скопје, каде во периодот од 2008 до 2013 година била
вклучена во реализацијата на поголем број наставни активности и предмети,
во звањето помлад асистент. Притоа, таа ги обавувала сите задачи поврзани
со семинарските активности и студентските предмети по девет предмети
(курсеви), што само по себе говори во прилог на нејзиниот интензивен
ангажман околу студентските обврски и нивната перманентна едукација.
Исто така, како помлад асистент во Европскиот универзитет (насока –
Уметност и дизајн), Ивона Панџак ги изведувала и колоквиумските
проверки на студентите, нивните испити, како и задолжителните
консултации со забележителен успех и со многубројни пофалби. Во тој
контекст, обемниот и мошне одговорен наставен ангажман на кандидатката
Ивона Панџак опфаќал предмети од областа на теориската подготовка на
студентите (Историја на уметноста 1 и 2, Хералдика и инсигнии, Историја на
костим), курсеви од сферата на нивната професионална подготовка
(Историја на дизајн 1 и 2, Стилови во ентериер), како и од доменот на
нивната непосредна практична обука (Индустриски дизајн 1 и 2). Имајќи
увид во начинот на организацијата и реализација на наставните активности
на Ивона Панџак во текот на петте академски години од нејзината работа на
Европскиот универзитет (2008 – 2013), членовите на Рецензентската
комисија може да ја потврдат нејзината креативност во конципирањето на
вежбите и семинарските задачи, одговорноста и професионализмот во
изведувањето на испитите, како и кооперативноста со своите помлади
колеги. Тоа го потврдуваат и годишните студентски анкети за евалуација на
наставниот кадар на Европскиот универзитет, во кои Ивона Панџак
постојано добивала одлични оцени за нејзиното дидактичко искуство и за
соодветниот методолошки приод кон наставата.
•

Истражувачка дејност, проектни активности и авторски придонеси –
индикатори за научната и стручната компетентност и успешност на
кандидатката

Во рамките на своите континуирани научни и истражувачки активности,
кандидатката Ивона Панџак ја подготви и ја одбрани својата магистерска
теза со наслов Илустрацијата на циклусот на Христовите чуда и поуки во
палеологовското сликарство на македонската територија, на која
работеше речиси шест години. Истражувајќи седум значајни
фрескоансамбли на македонската територија од средновековната епоха
(Света Богородица Перивлепта во Охрид, Свети Ѓорѓи – Старо Нагоричино,
Свети Никита – Бањани, Свети Никола во Љуботен, Свети Архангел Михаил
во Лесново, Света Богородица – Матејче, Свети Димитрија – Маркова
Сушица), м-р Ивона Панџак создаде вреден труд, кој не само што ги
остварува целите на магистериумот како едукативна задача, туку отвара
можности за понатамошно истражување на темата во нови,
интердисциплинарни насоки, значајни за развојот на византиската мисла во
напите научни кругови. Притоа, Ивона Панџак ги анализира комплексните
програмски, иконографски, стилски и естетски одлики на наведените
фрескоаранжмани, но и нивните сложени социо-културни карактеристики,

165
како рефлексија на динамичните историски и политички прилики во
последниот период на македонското средновековие.
Во тој контекст, треба да се нагласи сериозната и сложена методолошка
постапка на кандидатката, м-р Ивона Панџак во презентацијата и
експликацијата на истражувачкиот материјал, која ги отсликува
конзистентниот приод, кохерентната динамика и амбициозниот спектар на
најзиниот академски капацитет. Со систематскиот приод кон аналитичката
структура на расположливите податоци, со инвентивниот концепт на
содржинските компоненти и со убедливоста на научните хипотези, Ивона
Панџак е автор на еден мошне комплексен магистерски труд, кој треба да ги
презентира сите конститутивни елементи на најекстензивниот ликовен
циклус во историјата на византиското сликарство. Работејќи студиозно,
амбициозно и посветено, на страниците на нејзиниот магистерски труд,
Ивона Панџак се претставува себеси како талентиран, перспективен и
продуктивен млад научник, со забележителен академски потенцијал.
Комплиментите упатени од страна на членовите на Комисијата за одбрана на
нејзиниот магистериум, како и препораките за негово објавување, јасно
говорат во полза на амбициозниот пристап на м-р Панџак кон
истражувањето на еден сложен аспект од хоризонтот на византиското
ликовно творештво, како и кон научната проблематика на византиските
студии воопшто.
За нејзините теренски способности говорат долгогодишните учества во
конзерваторските, реставраторски и заштитни (истражувачки и оперативни)
постапки на некои од најзначајните археолошки локалитети и културноисториски локации во Република Македонија. Во оваа прилика, би ги
истакнале само двете најзначајни партиципации на Ивона Панџак во
репрезентативни кампањи за археолошко истражување на спомениците во
Охрид: раководител на сектор при конзервацијата на новооткриените
мозаични павименти во Јужната базилика на Плаошник и учеството во
активностите за реконструкција на Светиклиментовата црква посветена на
Свети Пантелејмон на истиот локалитет, кои се особено важни за нејзината
специјализација во доменот на теренско-истражувачките и превентивноконзерваторските проекти, реализирани од НУ Завод за заштита на
спомениците на културата и Музеј – Охрид. Истовремено, овие два проекта
претставуваа приоритети на културните институции и експерти од нашата
земја во првата деценија од XX столетие и беа реализирани со
најсоодветните искусни, но и млади, талентирани кадри од сферите на
историјата на уметноста и археологијата.
Во 2010 година, Ивона Панџак е избрана да партиципира во едукативните
активности на меѓународната школа за византиски студии (Reconstructing
Imaginary and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and
Integrate Europe) во рамките на Охридскиот летен универзитет, организиран
и реализиран од Институтот Евро-Балкан, со финансиска поддршка од
Управата за заштита на културното наследство и Министерството за култура
на Република Македонија. Нејзиното активно инволвирање во сложените
дебати заедно со една репрезентативна асамблеа на меѓународни
постдипломци и докторанти од повеќе европски универзитети претставува
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уште една потврда за нејзината подготвеност да учествува во комплексни
едукативни програми од највисоко академско ниво. Успехот постигнат во
рамките на школата и стекнатиот сертификат, исто така, говорат во прилог
на нејзината амбиција за поширока, меѓународна, афирмација. Кон ова,
треба да се додаде и нејзиниот настап на меѓународната конференција за
размена на академски знаења и искуства организирана од еминентниот
Оксфордски универзитет (Between Constantines: representation and
manifestation of an Empire). Презентирајќи еден од христолошките циклуси
илустрирани во црквата Света Богородица Перивлепта во Охрид, Ивона
Панџак во Оксфорд се претстави како млад, но мошне амбициозен
истражувач, кој е подготвен да се бави со сложени, интердисциплинарно
конструирани научни проблеми. Учеството на м-р Ивона Панџак на IV
меѓународна конференција: Процеси на културна интерференција –
Балканот помеѓу Истокот и Западот, организирана од Институтот за
старословенска култура – Прилеп, само ја потврдува подготвеноста на м-р
Ивона Панџак за презентација на најновите резултати од своите
истражувања на интернационални собири. Освен тоа, Ивона Панџак се
докажала и како успешен соработник во изготвување на учебници,
прирачници и студентски помагала за изучување на европските декоративни
стилови и за историското наследство на европската костимографија,
ангажман кој сведочи за нејзините забележителни авторски способности и
квалитети.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на она што го изнесовме во нашиот Извештај, а земајќи ги
предвид научните потенцијали, академските квалитети, теренските вештини
и сериозниот образовен ангажман, како и севкупната нејзина досегашна
истражувачка реализираност, ни претставува особена чест и задоволство да
ја предложиме кандидатката м-р Ивона Панџак да биде избрана во
соработничкото звање асистент – истражувач во Институтот за
старословенска култура – Прилеп.
Членови на рецензентската комисија:
Проф. д-р Елизабета Димитрова с.р.
Филозофски факултет - Скопје
Д-р Иван Заров с.р.
Институт за старословенска култура Прилеп
Д-р Атанас Атанасоски с.р
Институт за старословенска култура Прилеп
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Р Е Ф Е Р А Т
ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ АСИСТЕНТ-ИСТРАЖУВАЧ
ВО ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА – ПРИЛЕП
Во согласност со распишаниот јавен конкурс за избор во соработничко
звање асистент-истражувач, Советот на ЈНУ Институт за старословенска
култура - Прилеп на седницата одржана на 06.12.2017 година, донесе одлука бр.
02-443/3 за формирање на Рецензентска комисија за оценка на пријавата за
избор во соработничко звање асистент истражувач бр. 04-429/1 од 23.11.2017
година, поднесена од кандидатот м-р Христијан Талевски во состав: д-р Елица
Манева, редовен професор, д-р Виктор Лилчиќ, редовен професор и д-р Бошко
Ангеловски, виш научен соработник.
По прегледот и оценката на доставените материјали, а според Одлуката
на Институтот за старословенска култура во Прилеп, рецензентската комисија
има чест на Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп да му
го достави следниов
И З В Е Ш Т А Ј
На конкурстот објавен во дневните весници „Дневник“ и „Коха“ на ден
22 ноември 2017 година, како и на веб страната на Институтот, за избор во
соработничко звање асистент-истражувач благовремено се пријави кандидатот
м-р Христијан Талевски.
1. Биографски податоци.
Христијан Талевски е роден на 27.05.1986 година во Прилеп каде што
завршил основно и средното (гимназиско) образование.
Во 2008 година со успешната одбрана на дипломската работа
„Погребувањето во VI и V век пр.н.е. по течението на реката Вардар“ под
менторство на проф. д-р Драги Митревски, дипломира на насоката Арехологија
на Институтот за историја на уметноста и археологија на Филозофскиот
факултет (УКИМ) во Скопје со просечен успех 9,98.
Во периодот 2009-2014 година е студент на втор циклус студии при што
ги положи сите задолжителни и изборни испити со просечна оценка 10,00. На
10 јули 2014 година кандидатот успешно ја одбранува магистерската работа со
наслов „Рановизантиска профана архитектура од Република Македонија“, под
менторство на проф. д-р Елица Манева, пред Комисијата во состав: проф. д-р
Марјан Јованов, доц. д-р Антонио Јакимовски и проф. д-р Елица Манева.
Од 2015 година е запишан на трет циклус (докторски студии) на
програмата на Институтот за историја на уметноста и археологија на
Филозофскиот факултет (УКИМ) во Скопје. Од август 2017 година има
одобрена тема за изработка на докторска дисертација со наслов „Промените во
архитектонското и
инфраструктурото уредување во урбаните центри на
територијата на Р Македонија во периодот од Диоклецијан до Ираклиј“.
Дополнително образование има од следните области:
- 2008 год. - изработка на Географски информациски систем за
археолошкиот локалитет „Стоби“, Градско, како дел од проектот „Пилот
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-

активности во образованието и културата на Република Македонија“
спонзориран од Владата на Италија.
2011 год. - обука за обработка и имплементирање на резултати од
геомагнетни скенирања во ГИС со употреба на програмите ArcGIS,
ArcCatalog и ArcScene во Германскиот археолошкиот институт во
Франкфурт и на Универзитетот во Хајделберг.

Во периодот од октомври 2010 година до јули 2013 година е постојано
вработен како археолог – документатор во Национална установа за управување
со археолошкиот локалитет Стоби.
На 01.07.2013 година кандидатот е избран во соработничко звање помлад
асистент – истражувач во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп.
После завршувањето на магистерските студии, на 25.11.2014 година е
избран во соработничко звање асистент – истражувач во ЈНУ Институт за
старословенска култура – Прилеп, каде што со голема посветеност ги извршува
работните задачи.

2. Научно-истражувачка дејност.
Кандидатот м-р Христијан Талевски како член на научно-истражувачки
проекти од областа на теренските археолошки истражувања има импозантно
искуство. Тој во периодот 2005-2017 година учествувал во дваесетина
истражувачки кампањи на археолошките локалитети „Стибера“ - Чепигово,
Прилеп, „Глоска Чука“ - Грчиште, Валандово, „Старо Бонче“ - Бонче, Прилеп,
„Кале“ - Скопје, „Вардарски Рид“ - Гевгелија, „Голем Град“ - Коњско,
„Манчевци“ - Охрид, „Татиќев Камен“ - Кокино, Куманово, „Стоби“ – Градско,
Китино Кале“ – Кичево, „Локвенско Кале“ – Локвени, „Врбјанска Чука“ Врбјани.
Во 2014 година е раководител на капитален проект на Владата на
Република Македонија, истражување на Триаголната кула со бастион на лок.
Маркови Кули – Водно, Скопје.
М-р Христијан талевски, покрај тоа што ги истражувал културните
хоризонти во поширок археолошки контекст, својот научен интерес го
сконцентрирал кон: римска и доцноантичка археологија; римска, доцноримска и
рановизантиска архитектура, инфраструктура и урбанизам; развој на римски и
доцноантички населби; римски вили; градежни материјали и техники;
архитектонска декорација, воено-дефанзивна и црковна политика, современи
методи на третман на културното наследство. Во целиот тој ангажман и
активност м-р Христијан Талевски публикувал повеќе библиографски единици.
За одбележување се и неговите трудови и тоа:
- Tалевски, Христијан. “Рим во Северна Пелагонија.”, во ПРИЛЕП
милениумско пулсирање 1014 - 2014, ур. Владимир Караџоски, 49–66, 578–79.
Прилеп: Локална самоуправа на општина Прилеп, Друштво за наука и уметност,
2014.
- Tалевски, Христијан. “Дефанзивната воена политика на Јустинијан I на
Балканот, во контекст на трансформацијата на доцноримските и
рановизантиските населби”, FOLIA ARCHAEOLOGICA BALKANICA III (2015):
393-424;
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- Tалевски, Христијан. “Проучувањето на населбите и третманот на
археолошкото културно наследство во Република Македонија - приод,
истражување, заштита и публикување.” Balcanoslavica 40–44 (2015): 185–95.
Tалевски,
Христијан.
“Ангажираната
археологија
како
псевдоархеологија.” Balcanoslavica 45 (2016): 135-146.
- Tалевски, Христијан, Василија Чали, Нита Муча, Емануеле Бриенца.
“Извештај за пилот - проектот ГИС за археолошкиот локалитет Стоби (2008
година).” Археолошки информатор 1 (2017): 175-187.
- Талевски, Христијан. “Прилог кон хронологијата и развојот на
фортификацијата на локалитет Маркови Кули – Водно, Скопје (истражување на
триагоналната кула и полигоналниот бастион).” во Słowiańskie Teksty Kultury.
Samokowskie Kontynuacje II, edited by Zvonko Dimoski, Eli Lučeska, and Patryk
Borowiak. Poznań/Prilep: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydzial
Filologii Polskiej I Klasycznej - Institut Filologii Slowianskiej; Институт за
старословенска култура - Прилеп, 2015.
- Talevski, Hristijan. “The Persistence of the Limes and the Condition of the
Defensive System as Reflections of the General Failure of the State System in the
Early Byzantine Balkans.” In Bulgarian E-Journal of Archaeology, vol.7 issue 2.
Sofia, R. Bulgaria: Association of Bulgarian Archaeologists, 2017 (in print).

3. Учество на научни симпозиуми, семинари, конференции,
трибини и работилници.
Асистент истражувач м-р Христијан Талевски учествувал со свои
предавања, реферати, презентации и дискусии на следните симпозиуми,
конгреси, конференции, семинари, трибини и работилници:
На меѓународната работилница „Управување и конзервација на
културното наследство во Македонија (археолошки локалитети и музеи) во
септември 2008 година во Скопје го презентираше целокупниот процес на
изработката на Географски информациски систем за археолошкиот локалитет
Стоби.
Семинар за двојазичност во јавната администрација „Поддршка за
процесот на децентрализација“, Скопје, Р. Македонија (27.10. - 28.10.2008) го
презентираше проектот „ ГИС база на податоци за археолошки локалитет Стоби
– функција и перспективи“.
На XX Симпозиум на МАНД одржан во Кичево (03.12. - 06.12.2008) го
презентираше текстот „Изработка на ГИС база на податоци за археолошкиот
локалитет Стоби“.
На XXI Симпозиум на МАНД одржан во Струмица (26.10. – 29.10.2010) го
презентираше текстот „Истражувања на рановизантиската населба на Стоби
2009-2010“.
На Трибина „По трагите на современиот Прилеп – од Керамија (Ceramia)
до Прилапон (Πρίλαρον) – културни и историски аспекти“, Прилеп, Р.
Македонија (12.12.2013) го презентираше текст со наслов „За потеклото и
значењето на архитектонските и епиграфски споменици и скулптури од Варош,
Прилеп“.
На XXIII Симпозиум на МАНД, Виница, Р. Македонија (27.11.-29.11.2014)
го презентираше трудот со наслов „Резултати од истражувањето на Триаголната
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кула со бастион на локалитет Маркови Кули - Водно, Скопје (прелиминарни
согледувања и заклучоци)“.
На International medieval conference Town and Countryside in the Byzantine
world: Social and Economic Perspectives, American Research Center in Sofia, R.
Bulgaria (07.05. - 08.05.2015) го презентираше трудот со наслов „Early Byzantine
domestic architecture and infrastructure - The case of Stobi, Scupi and Heraclea
Lyncestis -“.
- Едукативна работилница за ученици во основно образование „Техники
на изработка на мозаици“, одржана во склоп на програмските активности за
одбележување на 35-годишниот јубилеј на ЈНУ Институт за старословенска
култура – Прилеп, Прилеп, Р. Македонија (21.05.2015).
На XXXVIII годишњи скуп и скупштина САД, Пирот, Р. Србија (04.06. 06.06.2015) го презентираше трудот со наслов „Прилог за хронологију и развој
фортификације утврђења Маркови Кули, Водно – Скопје - прелиминарни
закључци са истраживања Троугласте куле са полигоналним бастионом у 2014
године“.
На меѓународна научна конференција во чест на 35-годишниот јубилен
на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, Кратово, Р. Македонија
(09.09. - 11.09.2015) го презентираше трудот со наслов „Проблемот на
рановизантиската населба Стоби – крај или културен пад и континуитет“.
На меѓународeн научeн симпозиум “Денови на Јустинијан I “BYZANTIUM AND THE HERITAGE OF EUROPE: CONNECTING THE
CULTURES, Скопје, Р. Македонија (30.10. - 31.10.2015) го презентираше трудот
со наслов „Northern Balkan Limes and the system failure in the hinterland of the
peninsula during the early Byzantine period“.
Едукативна работилница за студенти „Техники на изработка на
мозаици“, одржана во склоп на програмските активности на Универзитет Св.
Климент Охридски во Битола за одбележување на 1100 годишнината од
упокојувањето на Св. Климент Охридски, Охрид, Р. Македонија (09.08. 21.08.2016).
На 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, R. Serbia
(22.08. – 27.08.2016) го презентираше трудот со наслов „Early Byzantine domestic
architecture and infrastructure from Stobi“.
На Doctoral Student Conference on BALKAN ARCHAEOLOGY „Filovi
Chetenija“, Sofia, R. Bulgaria (17.11. – 20.11.2016) го презентираше трудот со
наслов „The permeability level of the early Byzantine northern Balkan Limes as a
reflection of the general state system failure“.
На Советување на ICOM „Музеите и спорните мината – кажувајќи го
неискажливото во музеите“, Скопје, Р. Македонија (19.05.2017) го
презентираше трудот со наслов „Ангажираната археологија како
псевдоархеологија“.
На меѓународна научна конференција „Процеси на културна
интерференција. Балканот помеѓу истокот и западот“, Неготино, Р. Македонија
(10.09. - 12.09.2017) го презентираше трудот со наслов „Прилог кон основните
тенденции во еволуцијата на станбената и сакралната архитектура во
доцноримските урбани средини на територијата на Република Македонија“.
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4. Наставно научна дејност
Кандидатот м-р Христијан Талевски во периодот од 2010 до 2013 година
во склоп на археолошки школи изведени на археолошкиот локалитет Стоби
имаше серија активности и предавања на теми: „Introduction in the Excavation
Area“, „Roman Civil, Public and Religious Architecture (based on examples from
Stobi)“, „Field Survey in the Vicinity of Stobi“, „Ancient Coins from Stobi“,
„Reading of Ancient Coins“.
Во октомври 2013 година на покана на Friedrich-Schiller- Universitat Jena,
во склоп на школата Studienakademie 2013 des DFG-Graduiertenkollegs 1412, во
Охрид имаше предавање на тема „Roman Civil, Public and Religious
Architecture“.
Во октомври и ноември 2016 година во Американскиот истражувачки
центар во Софија, Р Бугарија, имаше предавање и беше носител на дискусија на
тема „Engaged archaeology as pseudoarchaeology.“ (06.10.2016), а одржа и
предавање (презентација на резултати од истражувачки проект) на тема „The
impact of the defensive system development on the Balkans (II-VII cent. AD) on the
early Byzantine settlement distribution and their internal architectural and
infrastructural organization.“ (22.11.2016).
Во јули 2017 година во склоп на летната школа за археоботаника на лок.
Врбјанкса Чука, во организација на Факултетот за наука при Универзитетот на
Јужна Бохемија во Р Чешка, одржа предавање на тема „For the origin and the
meaning behind the Roman architectural and the epigraphic monuments from Varosh
and Markovi Kuli – Prilep“.
Анонимен рецензент на Зборник на трудови во издание на една
Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата.

5. Други стручни активности, награди и членства
Во 2009 година е добитник на наградата златник “50 Години од
основањето на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за Студент на генерација
на Филозофски Факултет за 2008 година.
Во 2016 е награден со студиски престој на Одделението за Археологија,
Филозофски факултет, Универзитет во Белград, Р. Србија (CEEPUS), во склоп
на програмата Arheoped на Универзитетот во Љубљана, Р. Словенија (период
20.08.2016 – 19.09.2016), и Истражувачки престој во American Research Center in
Sofia, R. Bulgaria (Residential fellowship program for Southeast European scholars)
во периодот 26.09.2016 – 31.11.2016. Истражувањето беше фокусирано на „Thе
impact of the defensive system development on the Balkans (II-VII cent. AD) on the
early Byzantine settlement distribution and their internal architectural and
infrastructural organization“
Во 2017 година го реализира истражувачкиот престој во The American
School of Classical Studies at Athens и во British school at Athens, R Greece во
периодот од 28.10.2017 до 09.11.2017, за потребите на истражувањето на тема „
Основните тенденции во урбаното уредување во источно-медитеранскиот
регион во периодот од Диоклецијан до Ираклиј“.
Кандидатот м-р Христијан Талевски за време на своите студии беше
активен член на студентското археолошко здружение “Аксиос” – Скопје
(УКИМ) во периодот 2005-2008 година. Во периодот 2006-2007 е член на
ICOMOS. Почнувајќи од 2008 година е член на Македонското археолошко
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научно друштво, а од 2012 година е член на Издавачкиот одбор за издавање на
списанието Macedonia Acta Archaeologica. Во 2015 година е член на
организациски одбор на меѓународната конференција организирана во чест на
35-годишниот јубилеј на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, во
коорганизација со Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydzial Filologii
Polskiej I Klasycznej - Institut Filologii Slowianskiej, која се одржа во периодот 0911.09.2015, во Кратово, Р. Македонија. Од 2016 година е член на редакцискиот
одбор на списанието Balcanoslavica.
Неговите познавања и компјутерско-софтверска оспособеност (Adobe
Photoshop, АutoCAD, АrcGIS, QGIS Desktop 2.18, AgiSoft PhotoScan Professional)
доаѓаат до израз при изготвувањето и дигитализацијата на археолошката
документација на неколку локалитети.
6. Завршни согледувања
Кандидатот м-р Христијан Талевски со своите високи оценки на
додипломски (9,98) и последипломски (10,00) студии, завидното учество во
археолошките ископувања во Македонија, објавени научни трудови,
дополнително успешно завршени предавања на археолошки школи, семинари и
трибини, во Р Македонија и во странство, како и успешно изготвената
магистерска работа и коректноте исполнување на задачите од докторските
студии се покажува како успешен млад истражувач од областа на археолошката
наука.
ЗАКЛУЧОК
Рецензионата комисија за избор во соработничко звање на асистентистражувач во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп темелно,
совесно и професионално ги разгледа пристигнатите материјали и во
Заклучните согледувања за кандидатот ги изнесе квалитетите и доблестите на
неговата професионална биографија. Во досегашниот ангажман како помлад
асистент – истражувач, а потоа и како асистент истражувач, м-р Христијан
Талевски покажал исклучителна посветеност и професионалност кон
извршувањето на работните задачи и максимално коректен однос кон колегите.
Врз основа на претходно изнесените констатации, Рецензентската
комисија констатира дека кандидатот м-р Христијан Талевски ги исполнува
сите потребни услови предвидени во конкурсот за избор во асистентистражувач, поради што на Советот на ЈНУ ИСК – Прилеп му предлага да го
избере за соработник во звање асистент-истражувач во ЈНУ ИСК – Прилеп.
Рецензентска комисија:
Д-р Елица Манева, редовен професор во пензија с.р.
Д-р Виктор Лилчиќ, редовен професор с.р.
Д-р Бошко Ангеловски, виш научен соработник с.р.
Скопје 25.12.2017

