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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД НАУЧНИТЕ
ОБЛАСТИ: 50300 – ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА И
50305 – ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП

Согласно Законот за високо образование и согласно Одлуката бр.02-1469/4 од
26.12.2017 година донесена од Наставно-научниот совет при Економскиот Факултет –
Прилеп, формирана е Рецензиона комисија за избор на наставник во сите наставно-научни
звања од научните области: 50300 – Економска теорија и 50305 – Економски развој, во
следниот состав:
1. aкадемик д-р Таки Фити, редовен професор на Економски факултет, Универзитет
Св. Кирил и Методиј – Скопје, МАНУ - Скопје;
2. проф. д-р Мирослав Гвероски, редовен професор на Економски факултет – Прилеп,
Универзитет Св. Климент Охридски – Битола;
3. проф. д–р Татјана Димоска, вонреден професор на Факултет за туризам и
угостителство – Охрид, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола.
На објавениот конкурс во весникот „Нова Македонија“ на 01.12.2017 и „Лајм“ од
05.12.2017 година се пријави кандидатот д-р Наташа Трајкова – Најдовска од Битола.
По прегледот на доставената документација го поднесуваме следниот:

ИЗВЕШТАЈ
1. КАНДИДАТКА Д-Р НАТАША ТРАЈКОВА – НАЈДОВСКА
1.1.

Биографски податоци за кандидатката Наташа Трајкова - Најдовска

Кандидатката Трајкова - Најдовска Наташа е родена на 31.01.1977 год. во Битола.
Основно училиште завршува во Битола, а средно образование во гимназијата “Јосип Броз
Тито” во Битола. На Економски факултет во Прилеп се запишала во учебната 1995/96
година на насоката Меѓународна економија и дипломирала во 1999 со просечна оценка
9.09, успешно одбранувајќи ја дипломската работа ” Местото и улогата на ООН во
современиот свет”. За време на студиите користела стипендија за талентирани студенти, а
подоцна по дипломирањето, добива и пофалница за еден од најдобрите 5 студенти на
Економскиот факултет во Прилеп во периодот од 1995-2000.
Во 2000 година, кандидатката се запишува на постдипломски студии на Економски
институт – Скопје, на насоката Меѓународна економија, кои ги завршува во септември
2004 година со просечен успех 9.23, одбранувајќи ја магистерската теза со наслов”
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Потоа, во 2005 година, кандидатката Трајкова - Најдовска се запишува на докторски
студии на Staffordshire University, Stoke-on-Trent во Англија, со поддршка на SOROS /
Staffordshire University стипендија, кои ги завршува во 2013. Нејзиниот интерес за
макроекономија, поконкретно прашањето за растот и развојот на земјите во транзиција е
инкорпорирано во понатамошените истражувања, за што потврда е и насловот на
нејзината докторска теза „Нестабилноста и волатилноста на економскиот раст во текот на
транзицијата: Апликација на егзогената теорија на растот“. Нострификацијата на
дипломата со решение бр. 14-8155/2 е направена од страна на Министерството за
образование и наука на Македонија, со која на кандидатката ѝ се признава завршен трет
циклус докторски студии по економија и стекнат научен степен Доктор на економски
науки.
Во текот на докторските студии, кандидатката полага и пет индивидуални испити, и
тоа: Методологија на истражување, Компаративно истражување, Макроекономија и
Економетрија I и II, по што се стекнува со Постдипломски сертификат за истражување.
Кандидатката активно го користи англискиот јазик, а пасивно францускиот јазик
(TOEFL score paper based - 627, TWE - 4.5, рег. number 4183329). Исто така, кандидатката
во своите истражувања користи економетриско моделирање, и активно ги користи
статистичките пакети за обработка на податоци како: Microfit, SPSS, Stata, Ox Metrix,
EViews и JMulty. Инаку член е на повеќе мегународни организации кои ги поврзуваат
младите истразувачи од светот: International Political Science Student Association и World
Academic Youth Organization.

1.2.

Наставно-образовна дејност

Работното искуство во образовната сфера кандидатката Трајкова го започнува
непосредно по дипломирањето. Фактот што била еден од најдобрите студентии на
Економскиот факултет во Прилеп за периодот од 1995-2000 год. и овозможува најпрво да
се вработи на Економскиот факултет во Прилеп, како помлад асистент по предметот
Основи на економијата, Политичка економија, како и предмети од областа на
меѓународната економија: Меѓународна економија, Меѓународни односи, Економика на
надворешна трговија, Современи економски системи, Вовед во економска глобализација и
Меѓународен маркетинг.
Потоа, академската кариера кандидатката ја продолжува на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола, каде во 2007 година е
избрана во звањето асистент, по предмети од областа на економијата, а во 2010 година е
ре-избрана во звањето асистент. Во периодот од 2007 до 2013 година, работела на
предметите: Основи на економија, Меѓународен бизнис, Меѓународни финансии, Европска
интеграција и Менаџирање со структурни и кохезиони фондови. Во мај 2017 година,
кандидатката е избрана во звањето доцент во областите Економска теорија, Економски
развој и Економетрија на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски
системи – Битола, по што ги предава предметите Економија на јавен сектор и Менаџирање
со структурни и кохезиони фондови.
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Во септември 2014 година, кандидатката се враќа на Економски факултет – Прилеп,
со интрауниверзитетско префрлање, по затворањето на Факултетот за администрација и
менаџмент на информациски системи во Битола. Тука е вклучена во образовниот процес,
предавајќи ги предметите Вовед во бизнис, Основи на економија, на дипломски студии,
како и предметите Претприемништво и Менаџмент на мали и средни претпријатија на
додипломски студии.
Во периодот од изборот во звање – доцент кандидатката Трајкова-Најдовска има
реализирано гостувачко предавање и тоа во 2016 година на Економскиот факултет во
Сплит, Универзитет во Сплит, Република Хрватска, во рамките на катедрата за
Меѓународна економија. Реализација на гостувачкото предавање била финансирана од
ERASMUS програмата за поддршка на наставници.
Во досегашниот период, кандидатката д-р Трајкова - Најдовска дава значаен
придонес во стручно и научно оспособување на млади кадри. Имено, таа се јавува како
член на комисии за оценка и одбрана на 3 магистерски трудови.
Кандидатката во текот на целиот академски период се залага за осовременување на
наставниот процес во делот на реализација на предавањата со што стекнала висок углед
меѓу студентите и колегите. Потврда за тоа е и позитивната оценка на анкетата во рамките
на процесот на самоевалуација, споведена од интрауниверзитетската комисија на
Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола, во ноември 2015 год. Имено,
кандидатката Трајкова – Најдовска била оценета со вкупна просечна оценка од 4,84 (на
скала од 1-5, каде 5 е највисока оценка).
Резултатите од спроведената анкета меѓу 45 студенти, кои опфаќаат прашања за:
оценување на квалитетот на наставата на анкетираниот наставник, т.е. на кандидатката
Трајкова – Најдовска (прашања од 1-9, долунаведени), оценување на односот на
наставникот кон студентите (прашања 10,11) , како и перцепција на студентите за
оценувањето на наставникот (прашања 11-14) се дадени во продолжение:

1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата - 4,82
2. За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите - 4,89
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа - 4,87
4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес 4,80
5. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите (изработка на
домашна работа, проекти, семинарски трудови, ...) - 4,80
6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување на
знаењата од предметот - 4,64
7. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови - 4,91
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература - 4,71
9. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата
(компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.) - 4,87
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво - 4,93
11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите 4,91
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12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма и
предвидената основна литература - 4,98
13. Содржината и структурата на испитните/ колоквиумските прашања
овозможуваат објективно оценување - 4,87
14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите - 4,82
Кандидатката добива оценки повисоки од 4,8 на 12 прашања од анкетата, што значи
дека студентите имаат исклучително позитивна перцепција за квалитетот на изведување на
наставата и за однесувањето на наставникот.
1.3.

Научно-истражувачка дејност

Kандидатката д-р Наташа Трајкова - Најдовска се јавува како автор и коавтор на
повеќе научно-истражувачки трудови, објавени во земјата и странство. Нејзиниот
истражувачки интерес е во областа на економскиот раст и развој и економијата на
транзиција.
Во нејзините трудови кандидатката се обидува да го анализира процесот на раст и
развојот на земјите, настојувајќи да ги утврди разликите на растот и развојот помеѓу
развиените земји и земјите во транзиција. Имено, нејзините трудови укажуваат на фактот
дека економскиот раст во земјите во транзиција не може да се опише со познатата благо
растечка линија на растот, карактеристична за развиените земји, затоа што линијата на
раст на БДП во условиите на транзицијата, се карактеризира со висока волатилност, како и
со нестабилност, т.е. постење на поекстремни прекршни точки од позитивни до негативни
стапки на раст и обратно, несвојствени за развиените земји. Имено, развиените земји
бележат негативни стапки на раст во услови на кризи, но тие не се толку големи и
обновувањето на економската активност оди побрзо кај нив. Тргнувајќи од оваа
претпоставка, кандидатката користејќи ги познатите теоретски концепти на растот –
егзогената и ендогените теории на растот, развива теоретски и економетриски концепти
кои имаат за цел да го објаснат и опишат поблиску процесот на раст во земјите на
транзиција.
Теоретските концепти во нејзините трудови се тестирани со примена на серија од
современи економетриски методи: тестови за структурни прекршувања во присуство на
unit root во временските серии, Markov Switching моделирање, како и Markov Switching
вектор авто-регресивни анализи.
Истражувачкиот интерес на кандидатката д-р Трајкова – Најдовска понатаму е
фокусиран и на значењето на детерминантите кои го условуваат економскиот раст на
земјите, со посебен осврт на институциите како фактор на растот кој се покажува како
особено значаен во земјите во транзиција.
Нејзините истражувања се посветени на актуелни теми, кои ги вклучуваат
спецификите на процесот на транзицијата, а ги опфаќаат земјите од Западен Балкан, кои
делумно заради недостатокот од податоци, а делумно и заради слабиот интерес, ретко се
анализирани во таков контекст. Дополнително, употребата на економетриското
моделирање и софтверските пакети за анализа на податоци обезбедуваат статистичка
поткрепеност на резултатите во нејзините студии и анализи.
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На крај, може да се констатира дека трудовите на кандидатката нудат специфични
препораки и една поинаква перспектива за креаторите на економските политики, која би
требало да биде ориентирана кон долгорочните реформи на страната на понудата и
производството.
Кандидатката д-р Наташа Трајкова се јавува како автор на повеќе научноистражувачки трудови, и тоа:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Trajkova, N. (2017). Assessing Instability in Transition Countries using Perron’s Modified
Augmented Dickey-Fuller Test. International Journal of Economics, Commerce and
Мanagement, Vol 5, issue 12. Rochester, United Kingdom.(ISSN (2348-0386), pp: 1-20
Trajkova, N., Obednikovska S.(2017) Some peculiarities of growth in the course of
transition, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series,
Issue 6/2017, „ACADEMICA BRÂNCUŞI” Publisher, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844
– 7007, pp: 131-137
Trajkova N., Radukić S. (2017) Testing instability in growth patterns in the course of
transition: Evidence for Balkan Countries , Ekonomske teme, University of Nish (ISSN 03538648 eISSN 2217-3668), pp 451-463,
Trajkova N., Gversoki M. (2017) Innovation and technical progress in the neoclassical
economic growth theory. Proceedings of the International Conference ‘With Innovation to
Sustainable Development. University Economic Academy – Novi Sad, Faculty for Applied
Management, Business and Economics – Belgrade,
Trajkova, N. (2017). Obsolescence of physical capital in the course of transition. Journal
Association 1901 “SEPIKE”, Edition 16, (3/2017) Poitiers (France), Frankfurt
(Germany), Los Angeles (U.S.) ISSN 2196-9531 (Print), ISSN 2372-7438 (Online) pp:
208-215
Trajkova N., Angeloska-Dichoska M.,(2017). Stylized facts of transition. Annals of the
„Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 6/2017,
„ACADEMICA BRÂNCUŞI” Publisher, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007, pp: 420 (available online:
Obednikovska S., Trajkova N. (2016). Globalization as a factor of competitiveness
Proceedings of the International Balkan And Near Eastern Social Sciences Conference
Series – University St Kliment Ohridski , Faculty of Economics - Prilep , October, 2016
Trajkova, N. (2013). Instability of economic growth in the course of transition European scientific journal (ISSN: 1857- 7431(online); ISSN: 1857-7881 (print),
European Scientific Institute, 55 Park Hill, Clapham Common, SW4 9NS, London UK.
Vol, 9, No. 07, pp. 363-380
(file:///C:/Users/Bitola/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bb
we/TempState/Downloads/874-2670-1-PB.pdf)
Trajkova, N. (2013). Instability and Volatility of Growth under Transition: An
Application of the Еxogenous Growth Theory. PhD thesis, submitted at Staffordshire
University, Stoke-on-Trent, UK, 2013.
Trajkova, N. (2008). FDI in Albania – paper presented on the conference held in the
framework of 14th CEI International Summer School of Cervia, Cervia, September.
Тrajkova, N. (2008). Theoretical interpretation of the trade effect of the regional trade
integrations – FAMIS Working Papers No. 1 Trajkova, N. (2006). Some Aspect of the
Process of Regional Integration – Annual Book of the University St. Clement of Ohrid –
Bitola, RMacedonia
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•

•
•
•

•
•

•

Trajkova, N. (2006) EU – Western Balkans Economic Relations - Experience Useful for
new EU “Neighbours”- Journal of the Institute for Euroregional Studies “Jean Monnet”
European Centre of Excellence, Vol.II, EUROLIMES,Oradea University Press, Autumn
2006
Trajkova, N. (2006). Regional Integration Among Small Partners - Is it a Successful
Story? – Theory and Evidence in Balkan Case – Scientific Conference, Nish, Serbia.
Trajkova, N. (2006). Disintegration of the Balkans – Introduction into New Integration in
the Region? – Economics and Business, February, 2006, Skopje
Trajkova N. (2004). Regional Integration of the Balkans and the regional integrative
options of RMacedonia (Master’s thesis, unpublished, Economic Institute, Skopje,
September.
Trajkova, N. (2003). Financial Crisis in Countries in South - East Asia – Annual Book of
Faculty of Economics – Prilep, 2003. (244-265)
Trajkova, N. (2001). The Importance and the Role of the Foreign Capital in Privatization
of the Public Sector in RMacedonia, Annual Book of Economic Institute – Skopje
2001/2002
Trajkova, N. (2000). Agreement for Stabilization and Association between Republic of
Macedonia and European Union - elements, problems and perspectives” – Annual Book
of Faculty of Economics – Prilep 1999/2000

Дополнително, кандидатката учествувала во подготовката на издадена студија за
оценка на јавнатите политики во Македонија, во рамките на ФИСКАСТ пероектот:

•
•
•
•

•

How is public money spent? Cost-benefit analysis of selected public policies in Macedonia.
British Embassy Skopje and Finance Think. (Expert) (2016)
High education on every cost? Cost - benefit analysis of the dispersed studies on the state
universities in Macedonia (mentor) British Embassy Skopje and Finance Think. (2016)
Subventions in the Agriculture. Cost - benefit analysis of public policy to support agriculture in
Macedonia (mentor) British Embassy Skopje and Finance Think. (2016)
Protection of the Environment: Accountability in Public Money Spending in environment
protection area and waste management (mentor) British Embassy Skopje and Finance Think.
(2016)
Liberalization of the market of the electrical energy. Cost-benefit analysis of the public policy:
Study case of two schools in two various municipalities in Macedonia (mentor) British
Embassy Skopje and Finance Think. (2016)

Посета на конференции

Кандидaтката дала свој придонес со своето учесто во неколку позначајни меѓународни
конференции:

•

International Conference “With Innovation to Sustainable Development”. University
Economic Academy – Novi Sad, Faculty for Applied Management, Business and
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economics – Belgrad, 7 December, 2017
International Balkan And Near Eastern Social Sciences Conference Series – University
St. Kliment Ohridski , Faculty of Economics - Prilep , October, 28-30 2016
Public debate - How is public money spent: Education, infrastructure, FDIs, 22 March
2016, Oasa Hotel, Shtip (expert and mentor)
Workshop on Public Policy Assessment and Communication, Krushevo - Finance Think
and British Foreign and Commonwealth Office, Skopje, October 2015 (expert)
Forum, FISCAST: Building capacity and tools for fiscal accountability, sustainability and
transparency in Macedonia – Finance Think and British Foreign and Commonwealth
Office, Skopje, October 2015 (expert)
Stata Course at Staffordshire University (september, 2012)
PhD Conference Staffordshire University 2012
PhD Conference Staffordshire University 2011
PhD Conference Staffordshire University 2010
PhD Conference Staffordshire University 2009
Conference held in the framework of 14th CEI International Summer School of Cervia,
Cervia, September 2008
From “Smaller Europe” to “Greater Europe”. The Eastern European Border during the
XVII – XXI Centuries, 6-8 July, 2006, University of Oradea, Oradea, Romania
Structural Changes and Demographic Changes in the South European countries – Nish,
Serbia, June, 2006 ;
Exchange of experience among students - organized by OSI - Budapest in Istanbul, 9-12
September 2005
Introduction to Research Methods - Staffordshire University, UK, December, 2005
First WAY’s General Conference – World Academic Youth Organization and UNESCO,
- 09-12.12.2004 - Marrakesh, Morocco
1.4.

Стручно-апликативна дејност

Во контекст на понатамошното усовршување кандидатката го остварила и следното:

Посета на семинари, курсеви, работилници и јавни дебати:

•
•
•
•

•

Certificate in Research Methods, Stoke on Trent, 2012
PhD Conferences Staffordshire University 2009, 2010, 2011 and 2012
Stata Course at Stafforshire University (september, 2012)
“Economics, Sustainable Development and Environmental Protection” –Cervia, 14th
CEI International Summer School of Cervia, University of Bologna, 9-21 september,
2008
“Regional and Euroregional Structures Efficiency in the Area of the New EU Border”Oradea, Iasi, Chisinau, Uzhgorod, Debrecen – 9-18 July, 2006
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•

•

•

•

“Training the trainers” - ” Kon Evropa zaedno” Tempus JEP – 17013-2002 – Skopje
24.04.-30.04.2004 god. ; “ Intensive Seminar on the European Union – College of
Europe , Institute for Postgraduate European Studies Bruges, Belgium, 28 June to 16
July 2004 (certificate obtained Trainer for EU Structures)
“The Media in National and Global Context” - American studies seminar University
Macedonia – Greece and American Embassy in Greece, Thessaloniki, Greece, April
2004 ;
“The Rule of Low at Home and Abroad” American studies seminar University
Macedonia – Greece and American Embassy in Greece, Thessaloniki, Greece, October,
2003 ;
“ Discovering Our New World “ - American studies seminar University Macedonia –
Greece and American Еmbassy in Greece, Thessaloniki, Greece, April 2002 ;

Стипендии и признанија:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CERGE-EI Teaching Fellowship (2013-2016)
ERASMUS Mundus Mobility Grant 2016
Joint SOROS and Staffordshire scholarship for conducting PhD 2005 -2009
Government scholarship for talented students - 1995-99
Certificate for Best Student – Faculty of Economics - 2000 god.
UNESCO scholarship for Young Academic Stuff 2004
Joint SOROS and Staffordshire scholarship for conducting PhD 2005 -2009
European Commission - Jean Monet Scholarship - 2006
IMG-FYR3021-2006 European Mobility Grant
European Commission - Jean Monet Scholarship - 2006

Студиски престои:

Кандидатката Наташа Трајкова остварила студиски престои во повеќе универзитети во
Грција , Англија, Белгија, Унгарија, Хрватска и Италија.

Учество во проекти:

Дополнително, таа била вклучена во повеќе проекти и тоа:

•

•

FISCAST: Building capacity and tools for fiscal accountability, sustainability and
transparency in Macedonia – Finance Think and British Foreign and Commonwealth
Office, Skopje, (2015-2016) (expert)
Дизајн и имплементација на информациски систем за менаџмент на знаење во
ФАМИС, ФАМИС, интерен проект, 2013.
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•

•
•
•
•

Проблемот на премостувањето на малите бизниси и можностите за негово
надминување низ синергирањето и тимската работа. ФАМИС, интерен проект,
2013.
European Commission Project on Regional Cooperation – Romania, Ukraine, Hungary and
Moldova, 2006
To Europe Together, Tempus JEP – 17013-2002 – Skopje 2004.
Structuring and integrating the University International Cooperation – EU TEMPUS –
PHARE project , 2005
European project for modernization of the public administration and public policy in
Republic of Macedonia “ University “ Macedonia “ – Greece and University “ St. Kiment
Ohridski “ – Macedonia, PHARE Program, May 2002
Заклучок и предлог

Врз основа на изнесените податоци за постигнатите резултати од наставно
образовната и научно - истражувачката активност на кандидатката Наташа Трајкова Најдовска, Рецензентската комисија го донесе следниот заклучок и предлог.
Кандидатката е доктор на економски науки и ги исполнува условите предвидени од
Законот за високо образование. Таа е автор и коавтор на поголем број научни и стручни
трудови објавени во домашни и странски научни и стручни списанија. Дополнително, таа
учествувала на повеќе домашни и меѓународни научни конференции, симпозиуми и
семинари. Кандидатката се одликува со посветеност кон работата и исполнување на
поставените задачи, за што сведочи и спроведената анкета од страна на Универзитетот Св.
Климент Охридски во Битола.
Имајќи ги предвид горенаведените констатации, како и досегашното работно
искуство и постигнатите резултати во наставно-образовната и научноистражувачката
дејност, Рецензентската комисија
му предлага на Наставно-научниот совет на
Економскиот факултет, да ја избере кандидатката д-р Наташа Трајкова - Најдовска во
звањето вонреден професор за научните области: 50300 – Економска теорија и 50305 –
Економски развој на Економскиот факултет - Прилеп, при Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола.
Скопје, 28. 02. 2018 год.,
Рецензентска комисија

aкадемик. д-р Таки Фити,
редовен професор на Економски факултет,
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, МАНУ – Скопје
проф. д-р Мирослав Гвероски,
редовен професор на Економски факултет – Прилеп,
Универзитет Св. Климент Охридски – Битола
проф. д–р Татјана Димоска,
вонреден професор на Факултет за туризам и угостителство – Охрид, Универзитет
Св. Климент Охридски – Битола.
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До
Наставно-научниот совет на
Економскиот факултет – Прилеп
ИЗВЕШТАЈ
за оценка на докторската дисертација под наслов
„Можностите на компаниите во Република Македонија за имплементација на емаркетингот“
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Прилеп, на својата седница
одржана на ден 01.11.2017 година, со одлука број 02-1224/20, формира Комисија за оценка
на докторската дисертација, на тема: „Можностите на компаниите во Република
Македонија за имплементација на е-маркетингот“ од кандидатот м-р Жарко
Маркоски, во состав:
1. д-р Маргарита Јанеска, ред. професор на Економскиот факултет-Прилеп,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
2. д-р Каролина Илиеска, ред. професор на Економскиот факултет-Прилеп,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
3. д-р Татјана Петковска Мирчевска, ред. професор на Економски Институт,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
4. д-р Коста Сотироски, ред. професор на Економскиот факултет – Прилеп,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
5. д-р Снежана Обедниковска, вон. професор на Економскиот факултет-Прилеп,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Врз основа на член 63 од Законот за високото образование и чл. 51 и 53 од
Правилникот за единствените основи за организирање на последипломски и докторски
студии и стекнување со докторат на науки на Универзитетот “Св. Климент ОхридскиБитола”, Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп го
поднесува следниов:
ИЗВЕШТАЈ
1.

Податоци за кандидатот

Кандидатот Жарко Маркоски е роден на 06.12.1970 година во Прилеп.Основно
образование завршил во Ропотово со одличен успех. Средното образование го завршил во
ЕМУЦ „Ѓуро Салај“ во Битола исто така со одличен успех. По завршувањето на средното
образование, во учебната 1989/90 се запишува на Електро техничкиот факултет во Скопје
на насока Индустриска енергетика и автоматизација и дипломира во 1995 година, со
просечна оценка 7,02. Во учебната 2005/2006 се запишува на последипломскиот студиум
Бизнис администрација-МБА Менаџмент на Економскиот факултет во Прилеп, кадешто
испитите ги завршува со просечна оценка 8,30. На 09.02.2010 година го одбранил
магистерскиот труд на тема „Електронските платни системи во функција на развојот на
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финансиската инфраструктура – Студија на случај Република Македонија“ под менторство
на професорот д-р Ѓорѓи Манчески.
По завршувањето на Електро техичкиот факултет, во 1998 година заснова работен
однос во АД „ЕМО“ – Охрид, ПЦ Гребенасти склопки во Mакедонски Брод на работно
место раководител на одржување каде работи три години, а од 2001 година па се до денес
работи во Локална самоуправа – општина Долнени, во моментов на работно место,
Раководител на одделение за локален економски развој.
Кандидатот има солидни познавања и владее со компјутерски вештини на
следните компјутерски апликации: Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, AutoCAD,
SPSS. Кандидатот има искуство во менаџирање и финансирање на проекти. Кандидатот
има способност за планирање и организирање, тимска работа, а располага со
комуникациски, интерперсонални и координирачки вештини, како и презентерски
способности.
Во рамките на своето едукативно надоградување и нучноистражувачка дејност,
кандидатот зема акивно учество на меѓународни научни конференции и симпозиуми и
објавува трудови во реномирани списанија:
1. „Електронските платни системи во функција на развојот на финансиската
инфраструктура во Република Македонија“, објавен во стручното економско
списание „Економија и бизнис“, Април 2011.
2. „Стратешки компоненти на електронските платни системи“,објавен во стручното
економско списание „Економија и бизнис“, Мај 2011.
3. „Базични принципи на системски важните платни системи објавен во стручното
економско списание „Економија и бизнис“, Јуни 2011.
4. „Безбедност во системите за порамнување на плаќањата и одржување на
финансиска стабилност во банкарскиот систем“, Учество на Меѓународна
конференција, организирана од МИТ – Универзитетот и Амбасадата на Република
Словачка на тема „ Глобалната безбедност и предизвиците на 21-от век“, 2012,
објавен во Зборник.
5. „Степен на отвореност на македонската економија и раст на бруто домашниот
производ“, објавен во Journal of the Institute of Economics –Скопје „Economic
Development“, Август 2015.
6. „Е-маркетингот – можност за организациска конкурентност на компаниите во
Република Македонија“, учество на меѓународна конференција, организирана од
БАС-Институт, Скопје на тема „Современите менаџерски предизвици и
организациските науки“ со предметен фокус „Преку организациска интеграција до
поголема ефикасност“.

2. Анализа и коментар на докторската дисертација
Докторската дисертација „Можностите на компаниите во Република
Македонија за имплементација на е-маркетингот“ од кандидатот м-р Жарко
Маркоски како предмет на истражување го има идентификација на факторите и нивното
влијание врз примената на е-маркетингот во компаниите, со цел да се добијат информации
за актуелната состојба и практики и за можностите за унапредување на неговата примена
како предуслов за нивна поголема конкурентност на пазарот.
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Притоа тој го дефинира проблемот на истражување кој се однесува на недоволната
подготвеност на македонските компании за воведување на е- маркетингот и несоодветната
примена на е-маркетинг алатките во насока за подобрување на конкурентската предност на
компаниите во македонската економија.
Во поголемиот дел на земјите во развој, од аспект на подготвеноста на компаниите
за е-маркетинг, се подразбира само отворање на e-mail адреса и креирање на веб страна за
презентација на компанијата на интернет. Од друга страна, подготвеноста на компаниите
за е- маркетинг во себе подразбира, промена на работењето на самата компанија, во насока
на формирање на стратегија за настап на интернет, односно, имплементација на емаркетингот во маркетинг стратегијата на компанијата. Докторантот ја истражува
подготвеноста на компаниите во Република Македонија за вовдеување на е-маркетингот, и
тоа преку идентификување на клучните детерминанти на е-маркетингот.
Целта што докторантот ја постави во оваа докторска дисертација беше да се
утврди колку од македонските компании го имплементираат е-маркетингот во својата
маркетинг стратегија, односно кои се можностите на истите за негова имплементација.
Целта се реализира преку анкетно истражување на деловните субјекти во Р. Македонија.
Покрај главната цел постојат и други цели кои се реализирани преку истражувањето во
овој докторски труд и тоа:
- утврдување на влијанието на внатрешните фактори за користење и
имплементација на е-маркетингот во компаниите. За имплементација на емаркетингот во маркетинг стратегијата на една компанија влијаат одредени
внатрешни фактори, така што потребно е да се утврди нивното влијание. Во овој
докторски труд опфатени се следните внатрешни фактори: поддршката од страна на
вработените и врвниот менаџмент во компанијата за имплементација на емаркетингот, соодветна техничка инфраструктура за поддршка на е-маркетингот,
располагање со финаниски средства како дел од буџетот на компанијата кои се
издвојуваат за маркетинг, видовите на производите и услугите кои ги произведува
компанијата и големината на компанијата;
- утврдување на влијанието на надворешните фактори за користење и
имплементација на е-маркетингот во компаниите. За имплементација на емаркетингот во маркетинг стратегијата на една компанија влијаат одредени
надворешни фактори, така што потребно е да се утврди степенот на нивното
влијание. Во овој докторски труд се анализираат следниве надворешни фактори:
конкуренцијата, односно конкурентскиот притисок, бизнис ориентацијата и
пазарниот удел на компанијата. Без да се има предност во однос на конкуренцијата,
мали се шансите да се постигнат очекуваните ефекти од користењето на емаркетингот;
- колку компаниите го прифаќаат и практицираат е-маркетингот, дали имаат
стратегија за е-маркетинг и колку ги користат е-маркетинг алатките (интернет, еmail, мобилни телефони и сл.). Преку истражувањето се добиени информации за тоа
дали е-маркетингот е дел од маркетинг стратегијата на македонските компании;
- aнализа на користењето на е-маркетинг алатките, во смисла на тоа дали емаркетинг алатките се користат само за комуникација и информирање на клиентите,
дали се користат само за рекламирање на производите и услугите на компанијата,
дали се користат за поддршка на традиционалниот маркетинг, за продажба на
производите и услугите или за управување со клиентите. Според овие информации,
кандидатот дава одговори на кое ниво се практицира е-маркетингот и кои се целите
на компанијата кои сака да ги постигне;
-утврдување на ефектите од користењето на е-маркетингот. Со овие информации се
дојде до сознание за тоа кои се придобивките кои компаниите ги постигнуваат со
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користењето на е-маркетингот, во смисла на побрзо и поквалитетно завршување на
работните задачи, поголема продуктивност на вработените, зголемување на
профитот, намалување на трошоците во работењето, зголемување на продажбата,
подобрување на односите со потрошувачите, зголемување на пазарниот удел,
прилагодување на производите и услугите, зголемување на вредноста на брендот и
сл.;
Во рамките на целите на овој докторски труд е и едукацијата на компаниите за
можноста од воведувањето и користење на е-маркетингот во нивното работење и неговите
ефекти.
Во своето истражување, м-р Жарко Маркоски ја поставува следнава генерална
хипотеза: поголем дел од македонските компании не се подготвени и не го применуваат емаркетингот во своето работење, со што се намалува нивната конкурентност на пазарот и
способноста за остварување на одржлива конкурентска предност. Според податоциите од
истражувањето од вкупно 1463 испитаници (компании), докторантот ја потврдува
генералната хипотеза.
Кандидатот поставува и неколку посебни хипотези кои со спроведеното емпириско
истражување некои ги потврди, а некои ги отфрли. Имено:
- Првата помошна хипотеза е дека најголемо влијание за воведување на е-маркетингот
во македонските компании, имаат внатрешните фактори. Како индикатори за тоа се
користени податоците добиени со анкетниот прашалник за тоа колкава е поддршката на
вработените и врвниот менаџмент за воведување на е-маркетингот, подготвеноста на
компаниите со техничка инфраструктура за поддршка на е-маркетингот, финансиските
средства кои се издвојуваат за маркетинг, бизнис ориентацијата и големината на
компанијата и видовите на производи и услуги кои ги произведува компанијата. Според
податоциите од истражувањето оваа хипотеза е потврдена, односно се прифаќа.
- Втората помошна хипотеза е дека надворешните фактори немаат големо влијание врз
воведувањето на е-маркетингот. Истата е потврдена, односно се прифаќа врз основа на
добиените податоци за конкуренцијата, односно конкурентскиот притисок и пазарниот
удел на компанијата.
- Третата помошна хипотеза е дека во Република Македонија, мал дел од компаниите го
вклучуваат е-маркетингот во маркетинг стратегијата на компанијата. Оваа хипотеза се
отфрла врз основа на податоците за: буџетот кој компаниите го издвојуваат за маркетинг,
маркетинг алатките кои се во согласност со вредностите на претпријатијата и се вклопени
во маркетинг стратегијата и планираните маркетинг иницијативи.
- Четвртата помошна хипотеза е дека е-маркетинг алатките се користат најмногу за
информирање на клиентите и рекламирање на производите, а помалку за комуникација со
клиентите, продажба на производите и управување со клиентите. Оваа хипотеза е
испитувана преку прашањата за нивото на употреба на е-маркетинг алатките и истата се
отфрла, бидејќи е-маркетинг алатките од страна на компаниите најмногу се користат за
комуникација со клиентите.
- Петтата помошна хипотеза се однесува на тоа дека, најголеми ефекти од користењето
на е-маркетингот, компаниите постигнуваат во намалувањето на трошоците во работењето
и прилагодувањето на производите и услугите, а тоа е покажано преку прашањата кои се
однесуваат на придобивките и ефектите од користењето на е-маркетингот.Оваа хипотеза
се отфрла, бидејќи воведувањето на е-маркетингот најмноги придонесува за создавање на
нови потрошувачи.
- Шестата помошна хипотеза е дека повеќе од половина од компаниите вклучени во
овој докторски труд се запознати со е-маркетингот и можностите за користењето на е-
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маркетинг алатките, а тоа е покажано преку прашањата кои се однесуваат на нивното
сфаќање и запознаеност со е-маркетингот. Според податоциите од истражувањето оваа
хипотеза е потврдена, односно се прифаќа.
Во рамките на ова истражување кандидатот користи повеќе методи, и тоа:
дескриптивен метод, анализа, синтеза, метод на индукција и дедукција и статистички
метод. Со методот на научна дискрипција и експликација на постојаните теоретски
ставови, тој прави содржински опис на истите. Додека употребата на историскиот метод
овозможува проучување на генезата на предметот на истражување. При реализацијата на
овој докторски труд се применети експлораторното и дескриптивното истражување. Во
рамките на експлораторното истражување се користени техниките на анализа на
секундарни податоци и испитување на луѓе со искуство, односно применето е искуствено
испитување и е направен разговор со врвниот менаџмент во одредени компании со цел,
прелиминарно, да се добијат податоци за проблемот кој е предмет на истражување во овој
докторки труд. При спроведувањето на декриптивното истражување е применета
техниката на собирање на податоци со помош на структуиран немаскиран прашалник во
кој се користат прашања со мултипли избор и скали со цел да се добијат подлабоки
сознанија.
Дескриптивното истражување кандидатот ја спроведе еднократно на територијата
на Република Македонија со метод на примерок. Во однос на видот на примерок кој се
користи, тоа е примерокот заснован на теоријата на веројатност, односно двофазен зонски
примерок.
Во Република Македонија постојат 70659 регистрирани компании, но нивниот број
постојано се менува и не може да се состави список од сите компании. Компаниите се
регистрирани во различни подрачја, градови (зони), така што кандидатот зеде примероци
од различни подрачја. Од тие причини, кандидатот користи зонски примерок, односно
двофазен зонски примерок, каде што во првата фаза, областа се разделува по блокови
(зони), а во втората фаза се бираат елементите (компаниите) со помош на теоријата на
веројатност во пропорција со големината на зоната. Во овој докторски труд, Република
Македонија е определена како една зона во која живеат 2069172 жители. Бројот на
елементи (компании) кои се анкетираани се определува на следниот начин:
Во примерокот опфатен е број на елементи (комопании) според сектори на дејност
и според бројот на вработени. Бројот на компании е одреден според двофазен зонски
примерок, односно Р. Македонија е определена како една зона во која постојат 70659
активни претпријатија. Бројот на претпријатиа во однос на вкупниот број на жители
(2.069.172) изнесува 3,4%, што значи во примерокот влегуваат 2402 претпријатија кои се
анкетирани. Примерокот од 2402 претпријатија е моделиран според две контролни
карактеристики, и тоа според бројот на вработени и според секторот на дејност, односно,
примерокот за да биде репрезентативен, според карактеристиките, од вкупниот број на
компании според бројот на вработени и секторот на дејност се определени 3,4%.
Докторската дисертација е напишана на 362 страници текст којшто опфаќа преглед
на литературата од областа на истражување, ги презентира резултатите од истражувањето
придружени со шематски прикази, табели, графикони и слики.
Материјата што е обработена во докторската дисертација, покрај воведот (проблем,
предмет, цели и методологија на истражување), опфаќа четири меѓусебно врамнотежени и
логички поврзани целини (глави), и тоа:
Воведниот дел на докторската дисертација го опфаќа предметот, проблемот, целите
и методологијата на истражувањето. Потоа се разработуваат хипотезите, главната хипотеза
и посебните хипотези, како и методите на истражувањето и методите и техниките за
анализа и обработка на добиените податоци од истражувањето на терен.
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Структура на дисертацијата
Во првата глава на дисертацијата, Стратешки аспекти на е-маркетингот,
докторантот, преку преглед на она што досега го има во литературата, односно преку
ставовите на авторите кои се занимаваат со оваа проблематика кандидатот го елаборира
значењето, предизвиците и перспективите на е-маркетингот. Во оваа глава, исто така, се
елаборира и улогата на креирањето на е-маркетинг план и стратегија за е-маркетинг.
Кандидатот го анализира окружувањето на е-маркетингот и интеракцијата на неговите
клучните компоненти. На крајот од оваа глава кандидатот го потенцира и разработува
влијанието на е-маркетингот врз маркетинг миксот.
Во рамките на втората глава, Интерни и екстерни фактори на е-маркетингот се
дава теоретски осврт на сите фактори (интерни и екстерни) кои влијаат врз
имплементацијата на е-маркетингот, се со цел од направеното истражување да се утврди
степенот на нивното влијание. Влијанието на интерните фактори врз имплементацијата на
е-маркетингот во одредена компанија, во оваа докторска дисертација претставено е со
неколку значајни интерни фактори: човечките ресурси, финансиските ресурси, техничката
инфраструктура, видовите на производи и услуги и големината на компанијата. Додека,
пак, влијанието на екстерните фактори врз имплементацијата на е-маркетингот во
одредена компанија, претставено е со следните екстерни фактори: пазарниот удел на
компанијата, бизнис орјентацијата на компанијата и конкуренцијата.
Во рамките на третата глава, Евалуација на ефективноста од имплементацијата
на е-маркетингот, обработени се неколку метрики, од кои зависи исходот од
имплементацијата на е-маркетингот, во одредена компанија и тоа: метрика на
дистрибутивни канали, метрика на е-маркетинг комуникација, веб метрика и метрика на еЦРМ. Метриката на дистрибутивните канали треба да обезбеди следење на продажбата на
производите на дневна основа преку различните дитрибутивни канали, со цел компаниите
да добијат информација за висината на продажбата и во иднина да превземат соодветни
мерки за нејзино подобрување. Метриката на е-маркетинг комуникација на компанијата
треба да и обезбеди сознанија за своите потрошувачи и нивниот начин како тие доаѓаат до
производите и врз основа на тоа да се воспостави е-маркетинг комуникација, бидејќи
односот со потрошувачите е клуч за постоење на компанијата. Со веб метриката се
оценува ефикасноста на веб страната, во насока на тоа дека, веб страната треба да е
доволно атрактивна за првата посета и доволно интересна, за посетителите повторно да ја
посетат. Метриката на е-ЦРМ вклучува мерење на ефектите од воведувањето на е-ЦРМ
системот кој претставува елетонски систем за управување со односите на потрошувачите,
однсоно процес на таргетирање, привлекување, трансакции, услуги, задржување и градење
на односи со клиентите. Менаџерите мора да ги знаат метриките, како тие функционираат
и како да се користат во процесот на донесување на одлуки, како да ги оценат
перформансите од имплементацијата на е-маркетингот и да ги идентификуваат точките
каде што може да се постигне подобрување.
Во рамките на четвртата глава, Истражување за подготвеноста на компаниите
во Република Македонија за воведување на е-маркетингот, кандидатот спроведува
обемна емпириска студија во која се обезбедени 1463 анкетни прашалници. Анкетниот
прашалник, даден во делот на прилози, кој се користи во истражувањето, се состои од три
делови со вкупно 39 прашања. Првиот дел од анкетниот прашалник се состои од седум
прашања со мултипли избор, кои се однесуваат на податоците за компаниите. Со овој дел
од прашалникот е утврдено колку компаниите го користат маркетингот во нивното
работење, односно колку од компаниите, од својот буџет одвојуваат финансиски средства
за маркетинг, колку време компаниите се во бизнисот и на кој пазар ги продаваат своите
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производи, дали поседуваат веб страна и на кој начин ја користат и дали за идната година
имаат планирано одреден број на е-маркетинг иницијативи. Вториот дел од анкетниот
прашалник се состои од дваесет изјави , поврзани со примената, способноста и
подготвеноста на компаниите за користење на е-маркетингот, со кои се утврдува
влијанието на внатрешните и надворешните фактори врз примената, способноста и
подготвеноста на компаниите за користење на е-маркетингот . Изјавите сочинуваат
Ликертова скала со пет степени и тоа „1- воопшто не се согласувам“, „2-не се согласувам“,
„3-неутрален“, „4-се согласувам“ и „5-потполно се согласувам“, со кои на респодентот му
се дозволува да го искаже интензитетот на своите чувства. Третиот дел од анкетниот
прашалник се состои од 12 изјави (тврдења) поврзани со ефектите од воведувањето и
имплементацијата на е-маркетингот, кои исто така сочинуваат Ликертова скала со пет
степени. Податоците од истражувањето се табеларно и графички прикажани и е
спроведена статистичка анализа со помош на Х2-тест за независните променливи,
повеќекратна линеарна регресиона анализа, корелација, t-тест, медијана и фрекфенции во
зависност од тоа со каква скала се мерени податоците во анкетниот прашалник.
На крај, врз основа на добиените податоци од ова истражување, докторантот
укажува на потребата од воведување и имплементација на е-маркетингот во деловните
субјекти, како современ, иновативен и стратегиски начин, но исто така, дава одговор за
влијанието на одредени фактори врз е-маркетингот и дава одредена слика за состојбата во
македонските компании, од аспект на нивната подготвеност, односно нивните можности за
воведување и имплементација на е-маркетингот.
Кандидатот ги потврдува, односно отфрла поставените хипотези користејќи
соодветни статистички методи.
Заклучните согледувања ги рефлектираат сите досега споменати наоди и
завршуваат со конкретни предлози наменети за менаџментот на македонските компании.

3.

Констатација и предлог

Анализирајќи ја содржината на докторската дисертација, поднесена од кандидатот
м-р Жарко Маркоски, Комисијата за оценка на докторската дисертација, под наслов
„Можностите на компаниите во Република Македонија за имплементација на емаркетингот“, го констатира следново:
Докторската дисертација ја поседува потребната научна оправданост, квалитетно е
обработена од методолошки аспект и при нејзината изработка е користен научен метод.
Имено, кандидатот прецизно ги дефинира појавата на истражувањето, проблемот,
предметот, целите и методологијата на истражувањето.
Кандидатот прави преглед на најновите сознанија во областа на е-маркетингот
преку користење на обемна домашна и странска литература, ја истражува и анализира
состојбата со македонските компании во поглед на приодот и можностите за негова
имплементација преку конкретно емпириско истражување коешто опфаќа 1463 менаџери
на компании од Република Македонија, со што ја потврдува генералната хипотеза.
Докторантот, врз основа на добиените сознанија од литературата и сопственото
истражување извлекува конкретни заклучоци и дава соодветни препораки до македонските
компании за што поголема имплементација на е-маркетингот во нивното работење, а со
тоа зголемување на нивната конкурентност и профитабилност и од што произлегува и
научниот придонес во областа на истражување.
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Имајќи ги предвид претходно споменатите констатации и заклучоци, Комисијата
едногласно констатира дека дисертацијата ги исполнува условите за да биде подложена на
јавна одбрана и со особено задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на
Економскиот факултет во Прилеп да го прифати Извештајот за оценка на докторската
дисертација, поднесена од кандидатот, м-р Жарко Маркоски, на тема „Можностите на
компаниите во Република Македонија за имплементација на е-маркетингот“ и да
формира Комисија за одбрана која ќе ја закаже и организира истата.

Комисија за оценка на докторската
дисертација
1. д-р Маргарита Јанеска, ред. професор,
Економски факултет – Прилеп
2. д-р Каролина Илиеска, ред. професор,
Економски факултет – Прилеп
3. д-р Татјана Петковска Мирчевска,
професор, Економски Институт-Скопје

ред.

Прилеп, 30.01.2018
4. д-р. Коста Сотироски, ред. професор,
Економски факултет – Прилеп
5. д-р. Снежана Обедниковска, вон. професор,
Економски факултет – Прилеп
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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 26.12.2017година, со одлука број 02-1469/22, формира Комисија за оценка на
докторската дисертација поднесена од кандидатот м-р Лура Реџепи Махмутај, на тема:
„Влијанието на иновациите врз растот на МСП: Случајот на Косово“, со оригинален
наслов „The Impact of Innovation on SMEs growth: The case of Kosovo”, во состав:

1. Проф. д-р Славица Роческа, Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски“ Битола
2. Проф. д-р Берим Рамосај, Економски факултет, Универзитет во Приштина
3. Проф. д-р Димитар Николоски, Економски факултет - Прилеп, Универзитет
“Св. Климент Охридски“ Битола
4. Проф. д-р Марјан Ангелески , Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски“ Битола
5. Проф. д-р Јованка Билјан, Факултет за туризам и угостителство-Охрид,
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

Кандидатката, Лура Реџепи Махмутај е родена на 13 декември 1985 година во
Косово. Дипломирала во 2008 година на Американскиот универзитет во Косово. Од
септември 2011 година, Лура Реџепи Махмутај работи како асистент на Економскиот
факултет при Универзитетот во Приштина. Од тогаш, таа предава неколку курсеви за
менаџмент. Во 2009 година добива Еразмус Мундус стипендија за магистерски студии. Во
2011 година ја комплетира магистерската програма по Управување со стратешки проекти
на Универзитетите: Хериот Ват, Политехнико-Милано и Умеа. Од 2012 година е кандидат
на Заедничката регионална докторска програма "Претприемништво и менаџмент на мали
и средни претпријатија (DOCSMES), организирана во соработка со следниве
универзитети: Универзитет "Св. Климент Охридски "- Битола, Македонија. Università di
Bologna, Италија, Universidad Autònoma de Barcelona, Шпанија (UAB), Универзитет во
Ница - Софија Антиполис, Франција (UNSA). За време на докторските студии таа
реализира мобилност на Универзитетот Софија Антиполис во Ница. Како дел од
партнерството помеѓу Tuck School of Business и Економскиот факултет, во 2016 година
Лура престојува во Tuck, Дартмут преку Програмата за трансформациско лидерство,
фокусирана на обука за подобрување на наставната методологија. Исто така, учествува на
симпозиум за жени, како и на обука за развој на проекти. Нејзините области на
истражувачки интереси се иновациите и растот на МСП.
Кандидатката ги има објавено следниве трудови :
Mahmutaj, L.R., Jusufi, G., Zylfijaj, K. & Grubi K.A. (2015).The Role of Quality
Management Practices in Improving the Efficiency and Effectiveness of Financial Services;
Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(2 S5), pp.218-225. MCSER Publishing, Rome-Italy,
ISSN 2039-2117 (online); ISSN 2039-9340 (print)
Zylfijaj, K., Rexhepi, L., & Grubi KA. Authoritarian leadership vs. participative
leadership in organizations. In Beyond the horizon of tempus projects: theoryand practice of
project management, pp. 447-454.Società Editrice «Il Ponte Vecchio», Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, Dipartimento di Sci, ISBN 9788865414071, 11 / 2014.
Rexhepi, L. (2014). The Impact of Innovation in SMEs Performance. Horizons /
Horizonti, 12, p. 194. (presented in 2013 in International Doctoral Student Conference
Contemporary Research Issues in Economics, Management, and Business, Prilep, Macedonia.
ISBN: 978-9989-870-71-2
Rexhepi, L., & Ahmeti, S. (2012). Zbatimii Lean në Sektorin e Shëndetësisë. Revista
Shqiptare Social Ekonomike. Viti i XVIII, Nr. 3 (72), Tiranë, Shqipëri. ISSN 2222-5846
Rexhepi L., Jusufi G., Jusufi G., Grubi A., & Bekteshi S. (2012). Value Stream Mapping
as a Lean Tool in Hospital Setting. 7th International Conference ICQME 2012 (Quality,
Management, Environment, Education, Engineering), Tivat, Montenegro. ISBN: 978-9940-52728-0
Анализа и коментар за докторската дисертација
Докторската дисертација на тема: "Влијанието на иновациите врз развојот на МСП:
Случајот на Косово" од кандидатот Лура Реџепи Махмутај се состои од вовед, седум
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поглавја, заклучоци, пет анекси, вклучувајќи ги
документација, и листа на референци.

прашалниците и истражувачката

Воведот на докторската дисертација опфаќа формулирање на проблемот,
определување на целта на истражувањето и истражувачки прашања. На почетокот на овој
дел, кандидатката посочува дека поттикнувањето на иновациите во малите и средни
претпријатија (МСП) претставува клучен предуслов за поттикнување на растот на
фирмите. Заради интензивната конкуренција, многу претпријатија се обидуваат да
инкорпорираат различни видови на иновации, со цел да го подобрат квалитетот на своите
понуди, да ги подобрат своите перформанси и да обезбедат опстанок на пазарот. Оттука,
основната цел на истражувањето во докторската дисертација е да се испита како различни
видови на иновации можат да го подобрат деловниот раст на МСП во Косово.
Во овој контекст Кандидатката го формулираше следново основно истражувачко
прашање: "Дали воведувањето на различни видови иновации е поврзано со растот на
МСП?" Покрај тоа, Кандидатот го разложи основното истражувачко прашање на девет
суб-истражувачки прашања:
RQ1: Кои видови на иновации (производни, процесни, маркетиншки и
организациски) се доминантни во малите и средните претпријатија и како влијаат
на растот на фирмата?
RQ2: Кои се претприемничките и внатрешните карактеристики на фирмите што
влијаат на раст на фирмата?
RQ3: Кои видови иновации (инкрементални или радикални) се развиени од страна
на малите и средните претпријатија за да се подобри растот на фирмата?
RQ4: Кои се иновативните извори што ги користат малите и средните претпријатија
што влијаат врз растот на фирмата?
RQ5: Кои се движечките фактори за успешни иновации на малите и средните
претпријатија што влијаат врз растот на фирмата?
RQ6: Кои се факторите што го попречуваат развојот на иновациите и влијаат врз
растот на фирмата?
RQ7: Каков вид на иновативни активности се развиени од МСП и кои се најважните
извори на информации за иновативните активности?
RQ8: Дали малите и средни претпријатија добиваат субвенции за воведување на
иновации што влијаат на растот на фирмата?
RQ9: Колку е иновативна организациската култура во МСП?
На крајот од ова поглавје, кандидатот го објаснува значењето на истражувањето за
подобрување на иновативноста на МСП во Косово.
Второто поглавје е фокусирано на теоријата и доказите за детерминантите на растот
на МСП. Ова поглавје се состои од најрелевантни теории поврзани со растот на МСП и
иновациите. Во него е опфатен преглед на следниве теории: институционалната теорија,
Гибратовиот закон за пропорционален ефект, теоријата на човечкиот капитал, теориите
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поврзани со околината на фирмата (теорија на трансакциски трошоци, теоријата на
однесувањето, ресурсно базирана и теоријата на иновативно претпријатие).
Кандидатката внимателно го проучила предметот на истражувањето и евидентно е дека
има длабоки сознанија за теоретските основи и дискутираните проблеми.
Третото поглавје ја опфаќа концепциската рамка и хипотезите за истражување. Ова
поглавје генерира рамка за истражување развиена од страна на истражувачот врз основа на
изведените хипотези. Кандидатот ги идентификува и ги проучува недостатоците во
постоечкиот преглед на литературата и воспоставува основа за развивање на хипотези и
концепциски модел за натамошни испитувања. Во овој контекст, кандидатот развива
концепциски модел кој вклучува три компоненти на растот на фирмите: карактеристики на
претприемачите, карактеристики на фирмите и иновациите. Хипотезите се формулирани
со цел да се одвојат и нагласат одредени специфични карактеристики и каузални односи на
испитаниот феномен. Хипотетичката рамка вклучува прашања поврзани со: развојот на
МСП, опис и анализа на иновациите, видовите на иновации, односот помеѓу растот на
МСП и иновациите, иновациите преку мрежите на соработка на МСП, како и активностите
за истражување и развој и субвенциите за развој на иновациите. Исто така, вклучува
анализа на факторите за поттикнување и попречување за воведување на иновации.
Во четвртата глава кандидатката дава преглед за развојот на претприемништвото и
МСП во Косово. Приватниот сектор во Косово го истражува првенствено од аспект на
иновациите и активностите за истражување и развој. Кандидатката заклучува дека
важноста на МСП во Косово е огромна бидејќи тие продуцираат најголемиот дел од
вработеноста и производството. Сепак, иновациите како двигател на конкурентната
предност сеуште претставува нов концепт меѓу МСП во Косово.
Петтото поглавје дава преглед на методологиите за истражување кои се
применуваат во истражувањето, основите на поставените хипотези за истражување и
концептуалниот модел коишто се емпириски тестирани. Исто така, дава објаснување за
селекцијата на применентите методологии, по што следи објаснување на причините за
користење на мешовити истражувачки методи-квантитативни и квалитативни методи- со
цел да се одговори на поставените истражувачки прашања.
Шестото поглавје вклучува интерпретација и дискусија на резултатите од
спроведеното квантитативно истражување. Ги презентира наодите од прашалникот на
Центарот за поддршка на бизнисот во Косово, по што следи широка дискусија со која се
споредуваат емпириските резултати за влијанието на иновациите во работењето на МСП за
случајот Косово со наодите од постојната литература. Овој дел, исто така, вклучува
дескриптивни статистики за карактеристиките на претприемачите и фирмите, како и
иновациските варијабли. Со оглед на дихотомната природа на зависната варијабла, која се
однесува на растот на фирма во однос на растот на прометот, економетриската анализа се
реализира со примена на модел на логистичка регресија со користење на SPSS софтвер.
Интерпретацијата на резултатите и дискусијата од спроведеното квалитативно
истражување се презентирани во седмото поглавје. Анализата на податоците од
квалитативното истражување е направена со користење на софтверот NVivo11. Создадени
се неколку "родителски јазли", кои ги претставуваат параметрите поврзани со иновациите,
како и "детски јазли" кои ги претставуваат конститутивните варијабли поврзани со
соодветните параметри.
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Конечно, последното поглавјето ги сумира резултатите и нуди соодветни заклучоци
и импликации во однос на политиката. Ова поглавје вклучува значајни препораки за
политиките што се однесуваат првенствено на менаџментот на компаниите и владата.
Кандидатката посочува дека е особено значајно менаџерите да бидат способни да
управуваат со ресурсите за да ги спроведат иновативните активности преку
инкорпорирање на иновациите како стратешки цели, истражување на нови можности,
ефикасна распределба на ресурси за истражувачки и развојни активности, ориентирање
кон технологија за поддршка на иновациите, како и создавање мрежа со стратешки
партнери за истражување на нови знаења и подобрување на способностите и споделување
на придобивките и ризиците поврзани со иновациите. Исто така, тие треба да ги охрабрат
МСП да ги зајакнат способностите за иновации преку поттикнување на креативноста кај
вработените и преку континуирана едукација и обуки. Во врска со владата, кандидатката
посочува дека треба да се воспостават соодветни национални политики, регулаторна рамка
и пазарни услови за подобрување на конкурентноста на МСП преку поголем иновации.
Ова вклучува развој на инфраструктура, институционална поддршка, правни и
регулаторни рамки, механизми за финансирање, трошоци за поставување и работење,
образовни и истражувачки институции и градење на капацитети.
Целокупниот придонес на дисертацијата може да се идентификува во креирањето
на концепциска рамка која овозможува разбирање на комплексните односи помеѓу
различните фактори поврзани со претприемачите, фирмите и иновациите. Овие варијабли
не беа земени предвид во претходните студии, туку истражувачите главно се фокусираа
само на некои од нив. Оттука, ова истражување обезбедува интегрална рамка за идните
студии во областа на иновациите и растот на МСП.

Методологија на научното истражување

Применетата методологија е соодветна и во функција на остварувањето на
поставените цели на истражувањето. Со цел да се обезбеди поширока перцепција на
целокупниот истражувачки проблем кандидатката
истражувањето го спроведе со
користење на квантитативни и квалитативни истражувачки методи.
Таа применува квантитативен емпириски метод за да ги испита истражувачките
прашања и статистички да ги тестира хипотезите. Истражувањето беше спроведено со
користење на емпириски податоци собрани од 500 малите и средни претпријатија преку
анкетата спроведена од Центарот за поддршка на бизнисот на Косово (БСКК) за 2012
година, која обезбедува информации за претприемништвото и МСП во Косово. Различни
експерти придонесоа за креирање на анкетниот прашалник и избор на примерок.
Прашалникот содржеше девет оддели, во кои беа вклучени квалитативни и квантитативни
прашања релевантни за растот на претприемништвото и МСП во Косово. Директни
интервјуа беа спроведени главно со сопствениците / менаџерите или во определени
случаи со финансиските менаџери. Понатаму, примерокот на МСП беше избран случајно
од деловниот регистар на Министерството за трговија и индустрија од страна на
Агенцијата за регистрација на бизнис преку Excel и SPSS, користејќи метод на случаен
избор. Сепак, поради незадоволителните резултати во однос на застапеноста на средните
претпријатија и производствените фирми, направена е стратификација на примерокот со
цел да се обезбеди соодветна застапеност на компаниите и секторите на деловна
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активност. Примерокот вклучува мали и средни претпријатија од сите региони на Косово,
стратифицирани во трите главни сектора: трговија, производство и услуги. Кандидатот го
спроведе квантитативно истражување со користење на логистички регресионен модел.
Имајќи предвид дека податоците добиени од истражувањето на Центарот за
поддршка на бизнисот на Косово (БСКК) не ги содржеа сите релевантни информации во
врска со истражувањето и хипотезите на предложената тема за докторска дисертација,
кандидатката го надополни истражувањето со користење на квалитативен истражувачки
пристап. Длабинските интервјуа беа избрани како квалитативен метод за спроведување на
истражувањето и генерирање на емпириски податоци од МСП. Примерокот опфати
дваесет и четири компании со уникатни карактеристики кои беа интервјуирани врз основа
на следниве критериуми: големина и сектор на фирмите, иновативно однесување
(активности за истражување и развој); интелектуална сопственост. Целната група вклучи
мали и средни претпријатија од еден од овие сектори: производство, услуги и трговија, кои
имаат развиено барем една иновација во последните три години. Беа применети
полуструктурирани интервјуа, што му овозможија на истражувачот да ги опфати главните
варијабли за подобро разбирање на темата и потемелно да ги елаборира проблемите.

Значење на резултатите од дисертацијата

Иновациите претставуваат клучен фактор за генерирање вредност и создавање
конкурентски предности на компаниите на глобалниот пазар. Оттука, развојот на
иновациите и зајакнувањето на иновативниот капацитет е основен предуслов за успех на
секоја национална економија.
Бидејќи постои евидентен недостаток на емпириски истражувања и знаење за
влијанието на иновациите врз растот на МСП во Косово, оваа докторска дисертација нуди
вредни сознанија и дава значаен придонес за идно подобрување на иновативациските
перформанси на косовската економија. Таа, обезбедува корисни наоди и препораки за
стратешко подобрување на иновативноста на МСП во согласност со нивните ресурси,
искуства и надворешно окружување. Кандидатот јасно ја идентификува важноста на ова
истражување за менаџментот на компаниите и креаторите на политиките и развива
сеопфатна и систематска рамка која ќе им овозможи на малите и средните претпријатија
да ги зајакнат своите иновативни способности. Поконкретно, докторската дисертација
резултира со следниве придонеси:
• дава оценка на постојните иновациски способности на МСП и објаснува како
различните видови на иновации влијаат врз растот на продажбата, приходите и
вработеноста;
• ги детектира бариерите и слабостите со кои се соочуваат МСП во областа на
развојот на иновациите;
• ги утврдува потенцијалите и потребните ресурси за поттикнување на
иновативноста на МСП;
• обезбедува сеопфатна конциска рамка за подобро разбирање на сложените односи
помеѓу различните фактори поврзани со претприемништвото, фирмите и иновациите кои
влијаат на растот на МСП во Косово.
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Наодите се релевантни за креирање на нови стратегии насочени кон поттикнување
на иновациите и растот на МСП во Косово како основен предуслов за зајакнување на
нивната конкурентност на глобалниот пазар.
Општо земено, докторската дисертација претставува респектабилен научен труд кој
ја потврдува важноста на иновациите за растот на малите и средните претпријатија на
Косово и обезбедува стратешки насоки за креаторите на политиките и понатамошните
истражувања во оваа област.
Констатација и предлог
Имајќи ги предвид горенаведените согледувања засновани на анализата на
докторската дисертација, поднесена од кандидатот м-р Лура Реџепи Махмутај на тема:
„Влијанието на иновациите врз растот на МСП: Случајот на Косово” Комисијата за
оценка на докторската дисертација го констатира следново:
Докторската дисертација како целина претставува концепциски добро структуриран
истражувачки труд кој вклучува комплексна анализа на влијанието на иновациите врз
растот на МСП во Косово. Тезата е напишана на јасен и концизен начин и многу добро
документирана. Таа ги содржи неопходните теоретски и методолошки основи кои
обезбедуваат оригинален, критички и аналитички пристап кон истражуваниот проблем.
Објаснувањата во поглавјата се соодветни и фокусирани на релевантните теми.
Хипотезите и аргументите се добро формулирани со мериторни заклучоци врз основа на
вредна релевантна литература. Дисертацијата вклучува кредибилна презентација и
дискусија на добиените резултати, а заклучоците и препораките се јасно наведени и
разбирливи.
Оттука, Комисијата за оценка заклучи дека кандидатот покажа способност
независно да реализира истражувачка работа која што резултираше со оригинален
придонес во областа на развојот на МСП во Косово
Имајќи ги предвид претходно споменатите констатации и заклучоци, Комисијата
едногласно констатира дека дисертацијата ги исполнува условите да биде поднесена на
јавна одбрана, и со особено задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на
Економскиот факултет во Прилеп да го прифати Извештајот за оценка на докторската
дисертација под наслов: „Влијанието на иновациите врз растот на МСП: Случајот на
Косово со оригинален наслов : „The Impact of Innovation on SMEs growth: The case of
Kosovo”, поднесена од кандидатот Лура Реџепи Махмутај, и да формира Комисија за
одбрана која што ќе ја закаже и организира истата.
Прилеп, 30.01.2018
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Комисија за оценка на докторската дисертација
1. Проф. д-р Славица Роческа, Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски“ Битола
2. Проф. д-р Берим Рамосај, Економски факултет, Универзитет во Приштина
3. Проф. д-р Димитар Николоски, Економски факултет - Прилеп, Универзитет
“Св. Климент Охридски“ Битола
4. Проф. д-р Марјан Ангелески , Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски“ Битола
5. Проф. д-р Јованка Билјан, Факултет за туризам и угостителство-Охрид,
Универзитет “Св. Климент Охридски“ Битола
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To
Scientific Council of Faculty of Economics-Prilep
University of “St.Kliment Ohridski” Bitola

Subject: Assessment Report of the doctoral dissertation

The Scientific Council of the Faculty of Economics - Prilep at the meeting held on
26.12.2017, decision No.02-1469/22, has formed a Committee for assessment of the doctoral
dissertation of the candidate MSc Lura Rexhepi Mahmutaj, entitled : „The Impact of Innovation
on SMEs growth: The case of Kosovo” The Committee consists of following members:
1. Prof. dr. Slavica Rocheska, Faculty of Economics-Prilep, University “St. Kliment
Ohridski”-Bitola
2. Prof. Dr. Berim Ramosaj, Faculty of Economics, University of Prishtina
3. Prof. dr. Dimitar Nikoloski, Faculty of Economics-Prilep, University “St. Kliment
Ohridski”-Bitola
4. Prof.dr. Marjan Angeleski, Faculty of Economics-Prilep, University “St. Kliment
Ohridski”-Bitola
5. prof. dr. Jovanka Biljan, Faculty of Tourism and Hospitality, University “St. Kliment
Ohridski”-Bitola
According to the article No 63 of the University St. Kliment Ohridski, Bitola Statute and
No.51 and 53 of the Rulebook on conditions, criteria and regulations for enrollment and
studying at 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:

REPORT
1. Candidate biography
The candidate, Lura Rexhepi Mahmutaj was born on 13th December, 1985, in Kosovo .
She has graduated in 2008 at the American University in Kosovo. From September 2011, Lura
Rexhepi Mahmutaj is a teaching assistant at the Faculty of Economics, University of Prishtina.
Since then, she has taught several management courses. In 2009 she was awarded with Erasmus
Mundus scholarship for master studies. In 2011 she has completed master programme in
Strategic Project Management at the Heriot Watt, Politecnico di Milano and Umea Universities.
Since 2012 she is a PhD candidate at the Regional Joint Doctoral Program “Entrepreneurship and
SME Management, (DOCSMES), organized in cooperation of following universities: University
of “St. Kliment Ohridski”- Bitola, Macedonia. Università di Bologna, Italy Universidad
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Autònoma de Barcelona, Spain (UAB), University of Nice – Sophia Antipolis, France (UNSA).
During her PhD studies she has realized а students’ mobility at Sophia Antipolis University in
Nice. As part of the partnership between the Tuck School of Business and the Faculty of
Economics, in 2016 Lura was Tuck fellow in Dartmouth in the framework of Transformational
Leadership Programme, focused on trainings for improving teaching methodology where she has
participated in women symposium as well as in training for project development. Her areas of
research interests include innovation and SMEs growth. She has published several publications.
Mahmutaj, L.R., Jusufi, G., Zylfijaj, K. & Grubi K.A. (2015).The Role of Quality Management
Practices in Improving the Efficiency and Effectiveness of Financial Services; Mediterranean
Journal of Social Sciences, 6(2 S5), pp.218-225. MCSER Publishing, Rome-Italy, ISSN 20392117 (online); ISSN 2039-9340 (print)
Zylfijaj, K., Rexhepi, L., & Grubi KA. Authoritarian leadership vs. participative leadership in
organizations. In Beyond the horizon of tempus projects: theoryand practice of project
management, pp. 447-454.Società Editrice «Il Ponte Vecchio», Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, Dipartimento di Sci, ISBN 9788865414071, 11 / 2014.
Rexhepi, L. (2014). The Impact of Innovation in SMEs Performance. Horizons / Horizonti, 12,
p. 194. (presented in 2013 in International Doctoral Student Conference Contemporary Research
Issues in Economics, Management, and Business, Prilep, Macedonia. ISBN: 978-9989-870-71-2
Rexhepi, L., & Ahmeti, S. (2012). Zbatimii Lean në Sektorin e Shëndetësisë. Revista Shqiptare
Social Ekonomike. Viti i XVIII, Nr. 3 (72), Tiranë, Shqipëri. ISSN 2222-5846
Rexhepi L., Jusufi G., Jusufi G., Grubi A., & Bekteshi S. (2012). Value Stream Mapping as a
Lean Tool in Hospital Setting. 7th International Conference ICQME 2012 (Quality, Management,
Environment, Education, Engineering), Tivat, Montenegro. ISBN: 978-9940-527-28-0
2. Analysis and comments on a doctoral dissertation
The doctoral dissertation entitled: „The Impact of Innovation on SMEs growth: The case
of Kosovo” from the candidate Lura Rexhepi Mahmutaj, is consist of introduction, seven
chapters, conclusion, five annexes including questionnaires and research documentation, and list
of references.
The introduction of the doctoral dissertation comprises an explanation of the research
issue, the objective of the study and research questions. At the beginning of this part the
Candidate points out that encouraging innovation in small and medium sized enterprises (SMEs)
remains a key initiative in order to stimulate firm growth. Because of intense competition, many
enterprises are trying to incorporate different types of innovation in order to enhance the quality
of their offerings, improve their performance and survive in the market. Therefore, the main goal
of the research is to examine how different types of innovations can improve business growth
performance of SMEs in the Kosovo.
In this context the Candidate has formulated the following primary research question: “Is
the introduction of different types of innovations associated with the growth of SMEs?” In
addition, the Candidate has decomposed the primary research question into five sub-research
questions:
RQ1: Which types of innovation (product, process, marketing and organizational) are
predominant in SMEs that affect firm growth?
RQ2: What are the entrepreneurs and internal firm characteristics that affect firm growth?
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RQ3: How do inter-firm collaborations facilitate introduction of innovations that affect
firm growth?
RQ4: What are the driving and hampering factors for successful innovation to SMEs that
affect firm growth?
RQ5: How innovative is the organizational culture within SMEs?
At the end of this chapter the candidate explains the significance of the research for improving
innovation performance of SMEs in Kosovo.
The second chapter is focused on theory and evidence on determinants of SMEs growth.
This chapter is comprised by the most relevant theories related to SMEs growth and innovation.
This chapter includes review of the following theories: the institutional theory, human capital
theory, theory related to the firms’ environment, transactional theory, behavioral theory,
resource-based view, and theory of innovative enterprise.
The Candidate has studied carefully research subject and it is evident that she has
profound knowledge about the theoretical foundations and the discussed problems.
The third chapter presents the conceptual framework and research hypotheses. This
chapter generates a research framework developed by the researcher based on the derived
hypothesis. The candidate identifies and examines the shortcomings in the existing literature
review and establishes a foundation for developing research hypothesis and conceptual model for
further investigation. In this context the Candidate has developed a conceptual model that
includes three components of firms’ growth: entrepreneurs’ characteristics, firms’ characteristics
and innovation. Hypotheses are formulated in order to separate and highlight certain specific
features and causal relationships of the investigated phenomenon. The hypothetical framework
includes issues related to background of SMEs growth, description and analysis of the
innovation, types of innovation, the relationship between SMEs growth and innovation,
innovation through SMEs networks, as well as R&D activities and subsidies for innovation
development. Driving and hampering factors toward introduction of innovation are also included.
In the forth chapter the Candidate gives an explanation of the development of
entrepreneurship and SMEs in Kosovo. Private sector in Kosovo is investigated with the main
focus in innovation and R&D activities. The Candidate concludes that the importance of SME
sector in Kosovo is tremendous representing the majority of employment and output. However,
innovation as a driver to competitive advantage is still new concept among SMEs in Kosovo.
The fifth chapter provides explanation of the research methodologies that are applied to
this research and the foundation of the developed research hypotheses and conceptual model that
are tested empirically. The selection and justification of methodologies are summarized, which is
followed by justification of using mixed research methods, including both quantitative and
qualitative research in order to answer the research questions. It presents a sample selection,
modes of data collection, analysis and findings in the field and the review of the key variables in
the model structure.
The chapter six includes interpretation of results and discussion of the quantitative
research. It offers the findings from the questionnaire conducted by Business Support Center
Kosovo, which is followed by extensive discussion comparing the empirical results for the impact
of innovation in SMEs performance for the case of Kosovo with the findings from the existing
literature. It presents the descriptive statistics for the entrepreneurs’ and the firms’ characteristics,
as well as innovation variables. By considering the dichotomous nature of dependent variable,
which is firms’ growth in terms of turnover, the econometric analysis includes logistic regression
model, which is estimated by using SPSS software.
The interpretation of results and discussion of the qualitative research are included in
chapter seven. The analysis of the qualitative data research have been done by using the NVivo11
software. Several “parent nodes,” representing the parameters linked to innovation have been
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created, as well as “children nodes” representing the constituent variables related to the noted
parameters, respectively.
Finally, chapter eight summarizes the results and offers respective conclusions and policy
implications. This chapter includes valuable policy recommendations related to companies’
management and government. The Candidate points out that it is important managers to be
capable of managing resources to implement innovation activities by incorporating innovation as
strategic goals, exploring new opportunities, allocating resources for R&D activities, orienting in
technology to support innovation, as well as creating network with strategic partners for
exploring new knowledge and improving capabilities and sharing benefits and risks associated
with innovation. Also, they should encourage SMEs to strengthen innovation capabilities by
supporting learning orientation and creativity among employees through continuous education
and trainings. Related to the government the candidate points out that it should establish national
policies, regulatory framework and market conditions for improving competitiveness of SMEs
through innovation. This includes infrastructure, institutional support, legal and regulatory
frameworks, funding mechanisms, set-up and operation costs, education and research institutions
and capacity building.
Overall contribution of the dissertation to the knowledge can be identified in creating a
conceptual framework that allows understanding of complex relationships between the various
factors related to entrepreneur, firm and innovations. These variables were not considered
altogether in previous studies, rather, researchers have focused on specific some of them. Thus,
this research provide a holistic framework for future studies in innovation and SMEs growth.
Research design and methodology
The methodology used is appropriate, and in function of fulfillment of the research goals.
In order to provide a broader perspective on the overall research issue the Candidate has
conducted the research by using quantitative and qualitative research methods.
The candidate has applied a quantitative empirical research method to investigate the
research questions and to statistically test hypotheses. The research has been carried out by using
empirical data gathered from 500 Small and Medium Enterprises through a Survey conducted by
the Business Support Centre Kosovo (BSCK) for the year 2012, which provides information on
the entrepreneurship and SMEs in Kosovo. Various experts have contributed to design the survey
questionnaire and sample selection. The questionnaire contained nine sections, which included
qualitative and quantitative questions relevant to the entrepreneurship and SMEs growth in
Kosovo. Face to face interviews were conducted mainly with owner/managers or in some cases
with financial managers. Furthermore, the sample of SMEs was selected randomly from the
business register of Ministry of Trade and Industry by Agency for Business Registration through
Excel and SPSS using random command. Nevertheless, because of the unsatisfactory results of
representation of medium enterprises and manufacturing ones, stratification was applied to have
representation of both size of the company and sectors of business activity. The sample includes
SMEs within all the regions of Kosovo, stratified to the three main sectors, such as trade,
production and services. The Candidate has conducted the quantitative research by using method
of logistic regression.
Having in mind that the data gathered by the survey did not include all relevant
information regarding the research questions and hypothesis needed for the proposed PhD topic
the Candidate has complemented the research by using qualitative research approach. In-depth
interviews were the qualitative method chosen to conduct the research and generate empirical
data from SMEs. Consequently, twenty-four companies with unique characteristics were chosen
to be interviewed based on the following criteria: size and sector of firms, innovative behavior
(R&D activity); intellectual property. Therefore, the target group includes SMEs from one of
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these sectors: manufacturing, services and trade that have developed at least one innovation in the
last three years. The study adopts semi-structured interviews, which enables the researcher to
capture the main variables in order to better understand the topic exploration and to elaborate
issues more deeply.

3. Findings and significance of the study
Innovations are crucial factor in generating value and creating competitive advantages of
companies on the global market. Hence, the development of innovation and strengthening
innovation capacity is essential prerequisite for the success of any national economy.
Since there is a evident lack of empirical research and knowledge about the impact of
innovations on SMEs growth in Kosovo, this doctoral dissertation offers valuable insights and
gives significant contribution for prospective improvement of innovation performance in Kosovo
economy. It provides a useful findings and recommendations for SMEs to strategically improve
their innovation in accordance with their resources, experience and external environment. The
candidate clearly identifies the importance of this research for companies’ management and
policy-makers, and develops a comprehensive and systematic framework that will enable SMEs
to reinforce their innovation capabilities.
More specifically, the doctoral dissertation has following contributions:
•
•
•
•

It gives an assessment of the existing innovation capabilities of SMEs and explains how
different types of innovation affect sales, income and employment growth;
It detects obstacles and weaknesses that SMEs are faceing in the field of innovation
development;
It determines the potentials and the necessary resources to encourage innovation of SMEs;
It provides a holistic conceptual framework for better understanding the complex
relationships between the various factors related to entrepreneurship, firms and
innovations that affect SMEs growth in Kosovo;

The findings are relevant for the creation of new strategies aimed at fostering innovation and
SME growth in Kosovo as a basic prerequisite for strengthening their competitiveness on the
global market.
Overall, the dissertation thesis represents respectable scientific work that confirms the
importance of innovation for Kosovo’s SMEs growth and provides strategic directions for policymakers and further research in this field.

4. Conclusion and proposal
Taking into account the above considerations based on the analysis of the doctoral
dissertation, submitted by the PhD candidate MSc Lura Rexhepi Mahmutaj entitled: „The
Impact of Innovation on SMEs growth: The case of Kosovo” the Committee for Assessment
of the doctoral dissertation concluded the following:
The doctoral dissertation as a whole is a conceptually well-structured research paper that
includes a complex analysis of the impact of innovation on SME growth in Kosovo. The thesis is
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written in clear and concise manner and very well documented. It contains the necessary
theoretical and methodological foundation that provides original, critical and analytical approach
to the research issue. The explanations in the chapters are suitable and focused on the relevant
topics. The hypotheses and arguments are well formulated with meritorious conclusions based on
valuable relevant literature. The dissertation includes a creditable presentation and discussion of
the obtained results. The conclusions and recommendations are clearly specified and
understandable.
Therefore, the Committee for Assessment concluded that the Candidate has demonstrated
ability to conduct independently a research work that has resulted with original contribution in
the field of SMEs development in Kosovo.
Considering the above findings and 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 entitled: „The Impact of Innovation on SMEs growth: The case of
Kosovo” submitted by the Candidate Lura Rexhepi Mahmutaj and to form a Committee for
Defense, that will schedule and organize public defense.
Prilep, 30.01.2018

Committee for Assessment of the doctoral dissertation:

1. Prof. dr. Slavica Rocheska, Faculty of Economics-Prilep, UKLO

2. Prof. Dr. Berim Ramosaj, Faculty of Economics, University of Prishtina

3. Prof. dr. Dimitar Nikoloski, Faculty of Economics-Prilep, UKLO

4. Prof.dr. Marjan Angeleski, Faculty of Economics-Prilep, UKLO

5. prof. dr. Jovanka Biljan, Faculty of Tourism and Hospitality, UKLO
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА ОД НАУЧНИТЕ
ОБЛАСТИ: 41400- ПРЕХРАНБЕНО ИНЖЕНЕРСТВО, 41403 - КВАЛИТЕТ,
ТЕХНОЛОГИЈА И БЕЗБЕДНОСТ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА

Врз основа на чл. 63, 125, 131 и 132 од Законот за високото образование на Р.М и
член 43, 44, 45, 48 и 50 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во
наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот
“Св. Климент Охридски” Битола, а во врска со објавениот конкурс во весниците “Нова
Македонија” и “Коха” од 26.01.2018 година, за избор на наставник во сите наставно –
научни звања од научните области: 41400- Прехранбено инженерство, 41403- Квалитет,
технологија и безбедност на месо и месни производи, на Факултетот за биотехнички
науки во Битола, со Одлука бр. 02-171/7 од 07.02.2018 година, Наставно научниот совет
формира Рецензиона комисија во состав:
1. Проф. д-р Митре Стојановски, редовен професор - Факултет за биотехнички науки во
Битола – Претседател;
2. Проф. д-р Гордана Димитровска, вонреден професор - Факултет за биотехнички науки
во Битола - член;
3. Проф. д-р Димче Китановски, редовен професор - Факултет за биотехнички науки во
Битола – член;
По разгледувањето на пристигнатите материјали по објавениот конкурс,
комисијата го доставува следниов:

ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс во весниците “Нова Македонија” и “Коха”од 26.01.2018
година, за избор на наставник во сите наставно – научни звања од научните области:
41400- Прехранбено инженерство, 41403- Квалитет, технологија и безбедност на месо и
месни производи, на Факултетот за биотехнички науки во Битола, се пријави само
кандидатката доцент д-р Елена Јошевска.

1. Биографски податоци
Кандидатката д-р Елена Јошевска е родена на 09.09.1982 година во Битола каде
завршува основно и средно образование. Своето понатамошно школување го продолжува
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на Факултетот за биотехнички науки, Универзитет Св. ‘’Климент Охридски’’- Битола,
каде дипломирала на насоката Преработка на анимални производи, со просечен успех
9.56, со што се стекнала со стручен назив Дипломиран инженер за преработка на
анимални производи. При тоа поради постигнувањето на највисока средна оценка во
рокот утврден со Статутот на високообразовната организација, била прогласена за
првенец на генерација и од Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола, добила
Пофалница за постигнат вонреден успех и Пофалница од Владата на Р.Македонија.
Постдипломските студии ги завршува на истиот факултет, на насоката за Квалитет
и безбедност на месо и преработки од месо, со просечен успех 10.00. Магистрира во 2009
година со одбрана на магистерскиот труд ‘’Компаративни показатели за квалитетот на
јарешкото месо добиено од домашната балканска коза и мелези алпина од Ф1
генерација’’, со што се стекнува со научен степен магистер по биотехнички науки.
Во јуни 2013 година, успешно ја одбранила докторската дисертација на тема:
’’Влијанието на пробиотиците и пребиотиците врз квалитетот на ферментираните колбаси
во својство на функционална храна”, на Факултетот за биотехнички науки, Универзитет
“Св.Климент Охридски” и се стекнува со научен степен Доктор на биотехнички науки.
Во текот на школувањето се има стекнато со одлично познавање на пишуван и
говорен Англиски јазик, како и со способност за работа со компјутер. Активно работи на
своето стручно усовршување во доменот на едукативната, научната, апликативна дејност
преку своето ангажирање во унапредувањето на наставата, стручни и научни трудови,
работа на проекти, учество на Конференции, Конгреси и Симпозиуми и дејности од
поширок интерес.
2. Наставно-образовна дејност
Кандидатката д-р Елена Јошевска е активно вклучена во наставно - образовната
дејност на Факултетот за биотехнички науки во Битола. Во периодот од 2004 до 2006
година е избрана за демонстратор по група предмети на Катедрата за Технологија на
производи и суровини од животинско потекло. Во 2007 е избрана како помлад асистент,
а во 2010 е избрана како асистент по група предмети на Катедрата за Технологија на
производи и суровини од животинско потекло. Во својот работен ангажман изведува
аудиторски и лабораториски вежби како и теренска настава со студентите од
четиригодишните и тригодишните студии на сите студиските програми на Факултетот.
Од 2013 година избрана е во наставно-научно звање доцент од научните области
41400 и 41403. Вклучена е во реализацијата на наставата на сите три циклуси студии на
Факултетот за биотехнички науки. На првиот циклус студии реализира настава по
наставните дисциплини: Преработка на месо, Производство и преработка на месо,
Преработка на јајца, Функционална храна, Традиционални производи од анимално
производство.
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На вториот циклус на академски универзитетски студии ги води предметите:
Технологија на функционалните и деликатесните месни производи и Функционална храна,
а вклучена е и во комисијата за изведување на настава од наставната дисциплина:
Технологии за производство на месни конзерви и готови јадења.
На третиот циклус академски универзитетски студии е вклучена во комисиите за
изведување на наставата по наставните дисциплини: Современи трендови од технологија
за преработка на месо, Современи трендови од производството и технологијата за
обработка на месо, Функционална храна.
Со одлука бр.14-824/5-6 од 07.06.2017 година, од Ректорската Управа на
Универзитетот Св. ‘’Климент Охридски’’ Битола, дадена е согласност да врши
високообразовна дејност на Технолошко-технички факултет, Велес, на прв циклус на
студии на студиската програма ‘’ Нутриционизам’’ по предметот Технологија на храна од
животинско потекло.
Во досегашниот период, кандидатката има дадено значаен придонес кон
оспособувањето на млади кадри: дипломанти, магистранти и докторанти. Од изборот во
наставно научно звање доцент, ментор е на 16 (шеснаесет) и член на комисија на (34)
триесет и четири дипломски работи. Член е на 5 (пет) комисии за подобност, оценка и
одбрана на магистерски трудови и во комисија за оценка и одбрана на една докторска
дисертација. Во моментов е ментор на еден магистерски труд.
Во склоп на наставно-образовна дејност, во рамките на Erasmus + програмата има
одржано предавања за студентите од прв циклус на студии на тема: Пробиотиците и
пребиотиците и нивната улога во функционалните производи и Микроорганизмите во
прехранбените производи со посебен осврт на месните и млечните производи, на
Аграрниот Универзитет во Пловдив, Р.Бугарија.
Во рамките на Проектот на Владата, Циклус Едукативни Радио Емисии
‘’Здрава храна- безбедна иднина’’ има одржано едукативно предавање на 04.03.2016
година, Скопје, за поширокиот аудиториум на тема: Функционална храна и здравјето на
потрошувачите.
Со одлука бр. 02-1008/12 од 03.11.2017 година, назначена е за претседател на
Комисијата за изработка на Елаборат за студиска програма од I циклус на студии, член на
Комисија за изработка на Елаборат за повторна акредитација, трансформација и
деноминација на студиска програма од I циклус на студии (одлука бр. 02-335/3 од
13.04.2016 година), член на комисија за изработка на Елаборат за повторна акредитација и
деноминација на студиска програма од II циклус студии (одлука бр. 02-828/9 од 07.10.2016
година) и III циклус на студии (одлука бр. 02-969/3 од 07.12.2016 година), на Факултетот
за биотехнички науки-Битола.
Учествувала во изработка на мислење од доставено авторезиме на докторска
дисертација од странски Универзитет.
Потврда за успешната реализација на наставно - образовната дејност на кандидатот
д-р Елена Јошевска, претставува позитивната оценка од процесот на самоевалуација.
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Во периодот од 2013 - 2017 година, кандидатката била три пати оценувана преку
студенска анкета од страна на студентите и тоа, еднаш од страна на Универзитетската
Комисија за самоевалуација (академска 2015/2016 година со просечна оценка 4.80) и два
пати од страна на Факултетската Комисија за самоевалуација (академска 2015/2016 година
со просечна оценка 4.92 и 2016/2017 година со просечна оценка 4.90).
Оценките се дадени по основ на соодветна подготвеност за реализација на
наставата, посветеност и предизвикување интерес кај студентите, мотивирање и
стимулирање на дополнителни активности за студентите, обезбедување соодветна основна
и дополнителна литература и применување на современи технологии во реализацијата на
наставата. Односот кон студентите е на соодветно и завидно ниво, оценувањето е
објективно, а оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите.
3. Научно-истражувачка дејност
Покрај наставно-образовната дејност, кандидатката д-р Елена Јошевска покажува
интерес за научно-истражувачка дејност. Како научен работник и истражувач, има
настапувано на повеќе Меѓународни и Домашни Симпозиуми, Конференции и Конгреси,
научни и стручни трудови објавени во Меѓународни научни списанија и списанија со
импакт фактор.
Во продолжение се наведени објавените научно-истражувачки трудови на
кандидатката во периодот од последните пет години по последниот избор во звање
доцент, (2013- 2018), како автор и коавтор.
3.1 Трудови објавени во меѓународни научни списанија, меѓународни научни
публикации, научни труда во научно списание со импакт фактор
1. A.Kuzelov, M.Stojanovski, E. Joshevska, D.Marenceva, (2013). Impact of technological
procedures safety of meat products produced in industrial conditions. Journal of Mountain
Agriculture on the Balkans 16 (No.4), p.863-870;
Во трудот објаснати се технолошките операции во согласност со Законската Регулатива и
контролата на производството на месни производи во сите сегменти од производниот
процес. Се истакнува дека еден од важните фактори кои влијаат на квалитетот и
безбедноста на месните производи е правилната обработка на месото, термичкиот третман
и начинот на саламурење.
2. Elena Joshevska, M.Stojanovski, Gordana Dimitrovska, Dejan Trajanovski, (2014). The
influence of cottage-cheese addition on the physics, chemical and sensory characteristics of
cooked sausages. University St. Kliment Ohridski, Bitola, Horizons International Scientific
Journal, Vol (1), p:127-132;
Во овој труд компаративно се испитани физичко-хемиските и сензорните карактеристики
на барените колбаси (ловечки колбас) произведени со намалена содржина на масти и
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додаток на 10% и 15% изварка со конвенционалните стандардно произведени колбаси. Врз
основа на извршените испитувања кај барените колбаси може да се констатира дека
додавањето на изварката во производството е оправдано не само за подобрување на
хранливата и биолошката вредност, туку и за сензорниот квалитет.
3. Katerina Bojkovska, Elena Joshevska, Nikolce Jankuloski, Goran Mihajlovski, (2014). The
importance of factors that influence on consumer purchasing decisions of food products. Journal
of Hugienic Engineering and Desing, (Vol 9), p.73-79;
Во трудот се анализирани факторите кои имаат влијание во одлуката при купувањето на
прехранбени производи. Истражувањето беше спроведено на 215 испитаници на возраст
од 19-22 години. Констатирано е дека на одлуките за купување се води сметка за
психолошките фактори и финансиите.
4. Elena Joshevska, Belkize Spahija- Rakipi, Mitre Stojanovski, Julijana Tomovska, Katerina
Bojkovska, Gordana Dimitrovska, (2014). Specificity in the processing of Macedonian lamb
meat to the member state of the European Union and third countries. International Journal of
Innovative Science, Engineering and Technology (IJISET), Vol.1, Issue 10, p: 457-461, (SJIF=
3.471, 2014)
Во трудот е представена специфичната обработка на јагнешкото месо на линија за колење
во кланица во Р.Македонија, како познат производител на јагнешко месо во земјите
членки на Европската Унија и трети земји. Подетално е представена обработката на
јагнешкото месо за Италијанскиот и Грчкиот пазар.
5. Mehdi Kaviani, Mohammand Ali Shariti, Elena Joshevska, Julijana Tomovska, Maryam
Vanaei, (2015). Effects of Chitosan and Aloe Vera Gel Coating on Quality Characters of
Pistachio. Journal of Nutritional Health & Food Engineering. (Vol.2), Iss.1, 00042. DOI:
10.15406/jnhfe.2015.02.00042;
Истражувањата во трудот се насочени кон анализа на ефектите од алое вера и природниот
полисахарид цитосан врз квалитетотот на свежо собраните ф’стаци. Резултатите
покажуваат дека истите имаат позитивно влијание во зачувување на квалитетот на плодот
по бербата.
6. Blagojce Najdovski, Elena Joshevska, Violeta Maneska, Katerina Bojkovska, Gordana
Dimitrovska, (2015). Innovation in Food Technologies: E-Order of Lamb Carcasses for
Domestic Market in R.Macedonia. Journal of Recent Research in Engineering and Technology
(JRRET), (Vol.2), Iss.4, p.2349-2260, (JRRET IF=4.36, 2015);
Овој труд се однесува на креирање на апликација во програмски јазик, кој ќе овозможи да
се задоволи побарувачката на јагнешко месо за време на поголеми празници.
Апликацијата е поделена на два дела, едната се однесува на корисниците, а другиот дел на
кланиците од каде што се прави нарачката.
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7. Katerina Bojkovska, Trajan Dojcinovski, Julijana Tomovska, Ljupce Kocoski, Elena
Joshevska, Nikolche Jankulovski, (2015): Contemporary aspects of functional food and its role
in the improvement of consumer health status. International Journal, KNOWLEDGE, Institute of
Knowledge Management, Skopje, Macedonia, Vol. 8/1 p.18-23, Global impact and Quality
Factor = 1.023 (2015);
Во трудот се елаборирани достигнувањата во прехранбената индустрија со посебен акцент
на врската помеѓу функционалната храна и здравјето на потрошувачите. Утврдено е дека
маркетингот има големо влијание во разбирањето на концептот за функционалната храна
и придобивките по здравјето на потрошувачите.
8. Nikola Pacinovski,Vladimir Dzabirski, Koco Porcu, Elena Joshevska, Goce Cilev, Milan P.
Petrovic, (2015). Productivity of milk and milk composition of an indigenous sheep breed in
Macedonia. Biotechnology in Animal Husbandry 31 (4), p. 491-504, 2015 Institute of Animal
Husbandry, Belgrade-Zemun, DOI:10.2298/BAH150449;
Предмет на истражување на овој труд е анализа на производните особини на 180
Овчеполски овци во текот на четиригодишното производство. Најголем дел од факторите
(годината, лактацијата, бројот на јагнење и бројот на молзење) имале големо значење
(p<0.001) за дневно производство на млеко кај ова раса на овци. Само плодноста немаше
никакво влијание врз варијациите во тестираните параметри, освен во вкупното
количество на млеко, на кое се покажало многу значајно влијание.
9. Joshevska Elena, Dimitrovska G., Bojkovska K., Arapcheska M, Jovanovska V, Kalevska
T., (2015). Evaluation of Diet Quality and Nutrient Intakes among Macedonian Adolescents.
Banat`s Journal of Biotechnology. Vol.VI (12). p. 38-44. DOI: 10.7904/2068–4738–VI (12)–38;
Предмет на истражување на трудот е анализа на квалитетот на исхраната, навиките на
исхрана, како и внесот на хранливи материи кај адолесценти од Р. Македонија.
Испитувањата се извршени на група од 250 адолесценти. Врз основа на добиените
резултати утврдена е потреба од намалување на енергетската вредност на храната (преку
намалување на содржината на масти и протеини) како и зголемување на внесот на
јаглехидрати.
10. Katerina Bojkovska, Elena Joshevska, Nikolche Jankulovski, Gordana Dimitrovska,
Vangelica Jovanovska, (2015). The role of functional food in the improvement of consumer’s
health status. Journal Food and Environmental Safety Vol. XIV, Issue 4, p.331-339;
Трудот ги анализира факторите кои влијаат на свеста на потрошувачите за функционална
храна и нивните одлуки за купување на функционални прехранбени производи во
Република Македонија. Од вкупно 313 испитаници повеќето изјавиле дека тие главно
купуваат млечни функционални производи.
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11. Aleksandar Savevski, Tatjana Kalevska, Dragan Damjanovski, Viktorija Stamatovska, Elena
Joshevska, (2015). Technological Properties of White Brine Cheese Produced From Organic
Certified Goat Milk. Journal Food and Environmental Safety Vol. XIV, Issue 3, p.250-225;
Предмет на истражување во трудот беа две видови на бело меко сирење, произведени со
два вида лиофилизирани стартер култури, од органски сертифицирано козјо млеко.
Сензорната анализа покажа дека највисоки просечни оценки се забележани кај сирењето
произведено со мезофилна и термофилна култура, додека други комбинации на стартер
култури имаат помало влијание на вкусот и изгледот.
12. Tatijana Kalevska, Ljupce Kocovski, Elena Joshevska, Viktorija Stamatovska, Aleksandar
Savevski, (2015). Sensory Evaluation of Lamb’s Meat According to Conventional and Organic
Breeding Systems. Journal Food and Environmental Safety Vol. XIV, Issue 3, p.293-299;
Во трудот се одредени сензорните својства на јагнешко месо во зависност од системот на
одгледување. Истражувањето е спроведено на 120 јагниња, од кои 60 се одгледуваат во
конвенционален и 60 во органски систем. Вкупниот прифатлив резултат за сензорните
особини (мирис, сочност, вкус, арома, текстура и мекост) е значително
(p<0.01)
повисок за месото од групата I и II од органскиот систем, во споредба со месото од
групата I и II од конвенционалниот систем.
13. Tatijana Kalevska, Ljupce Kocovski, Elena Joshevska, Zora Uzunovska, Nikola Pacinovski,
(2016). Quality evaluation of lamb’s meat according to breeding systems. Macedonian Journal
of Animal Sciences, Vol.6 No.1 p.11-16;
Во трудот е направена споредбена анализа на јагнешкото месо добиено од јагниња кои се
одгледувани во органски и конвенционален систем. Констатирано е дека производството
на јагнешко месо од органскиот систем на одгледување има повисок квалитет на месо во
споредба со конвенционалниот.
14. Nikola Pacinovski, Vladimir Dzabirski, Koco Porcu, Goce Cilev, Elena Joshevska, Milan
P.Petrovic, Z.Antunovic, (2016). Factors influencing productive traits of Awassi crossbreeds in
Macedonia. Biotechnology in Animal Husbandry 32 (2), p 145-161. Institute of Animal
Husbandry, Belgrade-Zemun , DOI:10.2298/BAH1602145;
Трудот опфаќа утврдување на врската помеѓу одредени фактори кои влијаат на
поголемиот дел од производните особини кај Аваси и Овчеполски овци во Македонија. Од
резултатите, евидентно е дека најголем дел од факторите (лактацијата, бројот на јагнење и
бројот на молзење) имале големо значење (p<0.001) за дневно производство на млеко кај
овие раса на овци.
15. Katerina Bojkovska, Monika Angelovska-Dichovska, Tatjana Petkovska Mircevska, Nikolce
Jankulovski, Tatjana Petkovska, Elena Joshevska, (2016). Consumer behavior towards organic
dairy products: Case of Macedonia. International Journal of Scientific and Engineering
Research (IJSER) Vol.7.Iss.4, p. 1264-1270, (IF= 3.8);
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Главната цел на овој труд е да се идентификуваат предизвиците и перспективите за
зголемување на побарувачката и потрошувачката на органски млечни производи, односно
да се анализираат потрошувачките преференци, мотивации, ставови и интереси за
купување органски производи во Република Македонија
16. Joshevska E., Stojanovski M., Kocoski Lj, Arapceska M., Dimitrovska G., Bojkovska K.,
(2016). Quality Characteristics of Goat Kid`s meat Obtained from Domestic Balkan Goats and
Its F1 Crossbreeds with Alpine Goats. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences Vol.
69; No. 3, Thomson Reuters Web of Sciences, IF = 0.251, (2016).
Цел на истражување на трудот е проценка на влијанието на расата врз кланичните
резултати и квалитетот на јарешкото месо. Истражувањата се извршени на примероци
месо од јариња од Балканската раса и јариња добиени со вкрстување (F1) помеѓу
Балканската и Алпина расата. Статистички значајни разлики се утврдени помеѓу двете
групи примероци во однос на кланичните резултати, хемискиот состав и сензорните
карактеристики што укажува на сигнификантноста на влијанието на раста врз
анализираните параметри.
17. Gordana Dimitrovska, Sonja Srbinovska, Stefce Presilski, Violeta Manevska, Ljupce
Kochoski, Elena Josheska, (2016): Tradicional production and chemical composition of ,,Bieno
cheese” in Republic of Macedonia. Journal Food and Environmental Safety, Vol. XV, Issue1,
p.55-60;
Во овој труд анализиран е хемискиот состав на Биеното сирење произведенo по
традиционална технологија по 45 дена со зреење. Резултатите од хемиската анализа
укажуваат дека технологијата на произведеното сирење може да послужи како основа за
креирање стандардизирано производство.
18. Elena Joshevska, Sasho Todorovski, Mitre Stojanovski, Stefce Presilski, (2016). Slaughter
characteristics of the meat from laying hens of different hybrid lines. Journal of Agriculture and
Animal Production Science for Rural Development Vol. VI (2), p. 9-15;
Трудот опфаќа споредбена анализа на кланичните карактеристики на месото од кокошки
несилки, заклани со просечна старост од 84 недели, од хибридите ISA Brown и DeKalb. Од
резултатите може да се утврди дека хибридната линија и тежината на кокошките пред
колење имаат влијание врз квалитетот на месото. Констатирано е дека закланите кокошки
од ISA Brown хибридите, имаат поголема комерцијална вредност и подобри
квантитативни карактеристики.
19. Vangelica Jovanovska, Zlatko Sovreski, Mila Arapceska, Gordana Dimitrovska, Katerina
Bojkovska, Elena Joshevska, Katerina Jovanovska, (2017). Devices for bactofugation in the
function of providing quality long-life milk. Banat‘s Journal of Biotechnology, VIII(15)-12,
p.12-17, DOI: 10.7904/2068-4738-VII;
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Во трудот е образложено влијанието на уредите за бактофугација врз квалитетот на
трајното млеко. Од микробиолошките анализи и хемиските параметри од сите примероци
на сурово и бактофугирано млеко, утврдено е дека бактофугаторот, како уред за
механичко отстранување на микроорганизмите, овозможи добивање на квалитетно трајно
млеко.
20. Gordana Dimitrovska, Sonja Srbinovska, Elena Joshevska, Vangelica Jovanovska, (2017).
Quality and technology of indigenous traditional ‘’ Bieno’’ cheese in the region of Mariovo,
Macedonia. Agrofor International Journal, Vol.2 Issue2, p.116-123.
Во трудот е прикажана технологијата на добивање на биено сирење и микробиолошкиот
квалитет на сирењето после 45 дена зреење во согласност со посебните барања за
квалитетот на прехранбените производи по однос на микробиолошките критериуми. Од
резултатите може да се утврди дека сирењето произведено по традиционална технологија
одговара на микробиолошките критериумите за квалитет.
21. Tatjana Kalevska, Ljupche Kochoski, Elena Joshevska, Zora Uzunoska, Viktorija
Stamatovska, (2017). Slaughter characteristics of lamb’s meat according to breeding systems.
Macedonian Journal of Animal Science, Vol. 7, No. 1–2, pp. 67–73;
Цел на истражување на трудот е проценка на влијанието на начинот на одгледување
(органски и конвенционален) во период од 75 дена врз прирастот и кланичните показатели
на закланите трупови јагниња. Истражувањата укажаа дека не постои значајна разлика (p
> 0.05) во телесната маса пред колење, просечниот прираст и рандманот на колење.
3.2 Трудови објавени на меѓународни симпозиуми, конгреси и конференции
22. Elena Joshevska, Mitre Stojanovski, Katerina Bojkovska, Dzulijana Tomovska, Biljana
Trajkovska, (2014). Influence of functional components on the physico–chemical and sensory
characteristics of fermented sausages. 7-ми Централно Eвропски Kонгрес за Храна,
(CEFood), 21-24 Мај, 2014, Охрид, Македонија, pp. 49-52
Цел на истражување на трудот e утврдување на влијанието на функционалните
компоненти, пробиотикот Bifidobacterium longum BB536 и пребиотикот инулин кај
функционално ферментирани колбаси споредувани со конвенционално произведените со
глукон-делта лактон (GDL). Резултатите укажуваат дека функционалните компоненти
имаат влијание врз намалувањето на енергетската вредност на функционалните колбаси,
подобри сензорни особини што ги прави функционална храна во споредба со
конвенционалите колбаси.
23. Julijana Tomovska, Sonja Georgievska, Igor Zlatkov, Mohammand Ali Shariti, Elena
Joshevska, Mitre Stojanovski, (2014). Quality of water for irrigation. Balkan Agricultural
Congress, 8-11 September, Edrine, Turkey p.1844-1849;
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Во трудот се презентирани резултатите за квалитетот на водата за наводнување.
Подетално е опишан системот на наводнување капка по капка и неговото влијание врз
приносот на одредени култури од земјоделското производство.
24. Dimche Kitanovski, Vladimir Kitanovski, Stefan Georgiev Dragoev, Kostadin Vasilev,
Elena Joshevska, (2015). Setting Organoleptic Characteristics Of The Muscle (m.
Semimembranosus) And Long Back Muscle (m. Longissimus dorsi) In Three Breeds Cattle
Simmental Friesian Аnd Busha. 62rd Scientific Conference with International Participation
‘’Food Science, Engineering and Technology’’, 21.10-22.10, 2015, Plovdiv, Bulgaria, p.153157;
Целта на ова истражување е да се утврдат разликите во органолептички карактеристики
кај сурово и варено месо помеѓу мускулите (m. Semimembranosus) и (m. Longissimus dorsi)
кај трите најчесто користени раси на добиток во Македонија Сименталска, Фризиска и
Буша. Главниот заклучок укажува дека расата има влијание врз органолептичките својства
на месото.
25. Gordana Dimitrovska, Sonja Srbinovska, Stefce Presilski, Violeta Manevska, Elena
Joshevska, Vangelica Jovanovska, Katerina Bojkovska, (2015). Quality evaluation of
production technology on tradition Bieno cheese. XI th International Symposium Biodiversity
Conservation and Sustainable Use for Rural Development, 21.12.2015 Tirana, Albania, p. 39Во труд истражувани се физичко-хемиските карактеристики во зависност од
технологијата на добивање на Биено сирење од Мариовскиот регион од Р.Македонија.
Производната технологија и хемиските параметри можат да бидат искористени за заштита
на сирењето со географска ознака на потекло.
26. Vangelica Jovanovska, Gordana Dimitrovska, Elena Joshevska, Katerina Bojkovska,
(2015). Renewable energy. XI th International Symposium Biodiversity Conservation and
Sustainable Use for Rural Development, 21.12.2015 Tirana, Albania p.118-125;
Во трудот се прикажани обновливите извори на енергија и нивната можност за
производство на електрична енергија, греење / ладење на воздухот и водата, транспорт и
можности за искористување во земјоделското производство.
27. Nikola Pacinovski, Vladimir Dzabirski, Dimitar Nakov, Koco Porcu, Metodija Trajcev, Goce
Cilev, Elena Joshevska, (2016). Effect of non-genetic factors on daily milk production in
Awassi breed of sheep in Macedonia. VII International Scientific Agriculture
Symposium’’Аgrosym’’, 06.10-09.10 2016, p.35-44, DOI:10.17707/AgricultForestcobis.CG-ID:
3758082;
Трудот ги прикажува резултатите од истражувањата за влијанието на парагенетските
фактори во млекопродукцијата. Истражувањата се спроведени на 132 овци од расата
Аваси. Резултатите покажуваат дека расата Аваси, како раса со високо производство на
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млеко, го задржува високо и стандардно производство на млеко и на постара возраст, што
е предуслов за профитабилно и одржливо сточарско производство.
28. Ivan Casitovski, Vesna Karapetkovska-Hristova, Borche Makarijovski. Elena Joshevska,
Katerina Bojkovska, Biljana Trajkovska, (2017). A survey of snail farming technology (Helix
Aspersa Maxima) in Pelagonia region, Macedonia. VII International Conference of Young
Scientists, 15.06-16.06, 2017, Plovdiv, Bulgaria, series C, (XV), p.130-133;
Во овој труд е опишана технологијата на фармски одгледувани полжави (Helix Aspersa
Maxima) во Пелагонискиот регион. Правилниот начин на одгледување ќе овозможи
добивање на поквалитетно месо за извоз.
29. Lora Kostovska, Biljana Trajkovska, Elena Joshevska, (2017). Effect of starter cultures and
Glucono Delta Lactone (GDL) on sensory characteristics of fermented sausages produced in
Macedonia. VII International Conference of Young Scientists, 15.06-16.06, 2017, Plovdiv,
Bulgaria, series C, (XV), p.134-137;
Трудот ги прикажува резултатите од испитувањето на сензорните особини кај четири
групи ферментирани индустриски произведени колбаси. Поделбата е направена во
зависност од процентуалниот однос на месото и масното ткиво, употребата на зачините и
адитивите. Резултатите од сите примероци укажуваат на висок квалитет на ферментирани
колбаси врз основа на очекувањата на потрошувачите за вкус. Значајна разлика е
констатирана помеѓу производите произведени со стартер култура и Глуконо-делталактон врз текстурата, бојата и мирисот.
30. Aleksandar Savevski, Tatijana Kalevska, Viktorija Stamatovska, Zora Uzunovska, Elena
Joshevska, (2017). Comparative analysis of fatty acids in the meat of the Macedonian and Ohrid
Trout from aquaculture production. 11th International Symposium Modern trends in Livestock
Production, 11th-13th October, Belgrade Serbia, p. 685-695, ISBN 987-86-82431-73-2;
Во трудот е направена компаративна анализа на маснокиселинскиот состав на месото
добиено од македонската пастрмка (Salmomacedonicus) и охридската пастрмка
(Salmoletnica), од аквакултурно производство, одгледувани во рибник во контролирани
услови. Од заситени масни киселини и кај двете групи најзастапена е палмитинската
киселина, од групата на мононезаситени киселини најчеста е олеинската киселина и од
незаситените линолната. Утврдената разлика кај масните киселини во месото од
македонската и охридската пастрмка е значајна на ниво од (p> 0.05).
31. Mitre Stojanovski, Anita Čakarova, Dzulijana Tomovska, Elena Joshevska, Gordana
Dimitrovska, (2017). Chemical changes in lipid after heat treatment from different meat types.
VIII International Scientific Agriculture Symposium, 05.10. -07.10.2017, Jahorina, Bosnia, p.
2156-2161;
Во трудот се анализирани промените во маснокиселинскиот состав на свинско и пилешко
месо по термичката обработка, пржење во многу маснотии и тоа: свинска маст,
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сончогледово масло и палмина маст во различен сооднос. Резултатите укажуваат на
количински промени кај масните киселини и појава на нови.
Кандидатката активно учествува и дава свој придонес во оспособувањето на млади
кадри, како ментор на студенти од I и II циклус студии кои учествувале со свои научни и
стручни трудови на Научни Конференции и Симпозиуми:
32. Katerina Petrovska, Elena Joshevska, (2017). External changes in eggs depending of the
storage conditions and hybrid lines. Section Master Studies; Proceedings Conference of
Agronomy Students, Vol.10, Issue 10, p. 166-172;
Предмет на истражување во трудот беа надворешните промени кај јајцата за конзумација,
во текот на чувањето. Јајцата кои се предмет на истражување потекнуваат од различни
хибридни линии, чувани на просечна собна температура од 16°С и фрижидер 4°С во
период од 40 дена. Резултатите укажуваат дека хибридната линија и начинот на чување
имаат влијание врз квалитетните својства на јајцата.
33. Ivana Dimitrovska, Elena Joshevska, (2017). Production technology and quality evaluation
of fresh pork sausages. Section Bachelor; Proceedings Conference of Agronomy Students,
Vol.10, Issue 10, p. 364-372;
Во трудот е опишана технологијата на производство на свежи колбаси од свинско месо
произведени во лабораторијата за квалитет и безбедност на месо на Факултетот за
биотехнички науки и опишани се сензорните особини на произведените колбаси.
34. Katerina Petrovska, Elena Joshevska, Tatijana Kalevska, (2017). Changes in the quality
characteristics of eggs during storage. Section Master Studies; VII International Conference of
Young Scientists, 15.06-16.06, 2017, Plovdiv, Bulgaria, series C, (XV), p.78-81.
Трудот прикажува резултати за промените на воздушната комора и бојата на жолчката кај
јајца за конзумација во зависност од хибридната линија и начинот на чување: собна
температура од 16°С и фрижидер 4°С во период од 40 дена. Промени на воздушната
комора се утврдени и кај двата начини на чување и кај двете хибридни линии. Забележани
се и промени на бојата на 21-от ден и на 40-от ден од чувањето.
Во рамките на својата научно-истражувачка работа, кандидатката, се издвојува и
како член на Уредувачкиот Одбор на Mеѓународните Научни Списанија:
1. Journal Food and Environmental Safety of the Faculty of Food Engineering, Stefan cel
Mare University, Suceava, Romania;
2. International Research Journal of Agricultural and Food Sciences (IRJAFS),
https://prudentjournals.org/irjafs/.
Активна е како рецензент на трудови од списанието International Research Journal
of Medical and Biomedical Sciences, Section Nutrition;
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Универзитетската Интерна Конференција УКЛО-УИК 21, (29-30.09.2017год.),
Крушево; подрачје на биотехнички науки
International Scientific and Professional Conference, 10th WITH FOOD TO HEALTH,
October 12th- 13th 2017, Osijek, Croatia.
Во моментот работи на издавање на учебник ‘’Функционална Храна’’ за студентите
од прв циклус студии на студиските програми на Факултетот за биотехнички науки,
Битола.
3.3 Учество во научно-истражувачки проекти
Како истражувач има учествувано во реализација на следните научноистражувачки проекти:
2008-2009: “Рибите и нивните паразити во Преспанското Езеро и флуктуациите во
врска со промените во екосистемот” (Развојно истражувачки проект. Министерство за
животна средина и просторно планирање, Скопје, Р. Македонија);
2009-2014: ‘’Using local resources for microregional development sustainable
agribusiness and tourism in the southern Balkans” – SATIS, Tempus Project JP159143 ;
2013-2016: ‘’Физибилити студија за развој на агропрехранбениот сектор во
Пелагонија’’ (Факултет за биотехнички науки, УКЛО, Битола);
2015-2017: “Soil degradation assessment and rehabilitation strategies for sustainable land
use planning“– TERRA MED (IPA-Cross Border Programme, Greece –The Former Yugoslav
Republic of Macedonia 2007-2013, From Нeibrohood to partnership 2007 -2013) – член на
Експертскиот Tим.
4. Стручно апликативна дејност и дејности од поширок интерес
Д-р Елена Јошевска во рамките на стручно апликативната дејност е ангажирана
како аналитичар и во апликативната работа на Лабораторијата за екстракција на
етерични масла од зачински и лековити растенија и детерминација на биолошки активни
материи на Факултетот за биотехнички науки, Битола.
Стручно се усовршувала и поседува сертификати за завршени обуки:
- Application and Training Course for hardware, software, maintenance and
troubleshooting of SHIMADZU GCMS-QP2010 Ultra+FID, (Certificate from Shimadzu Center
Мarch, 2013);
- Application and Training Course for hardware, software, maintenance and
troubleshooting of SHIMADZU UV-1800 UV-VIS Spectrophotometer, (Certificate from
Shimadzu Center Мarch, 2013);
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-Application and Training Course for hardware, software, maintenance and
troubleshooting of SHIMADZU HPLC PROMINENCE, (Certificate from Shimadzu Center
Мarch, 2013);
- Интерни оценувачи по стандардите MKC EN ISO/IEC 17025:2006 и MKC EN
ISO/IEC 19011:2012, Mарт 2015, одобрено од МАКЛАБ;
- Training of developing methods for microbiological analysis of soil contaminated with
heavy metals organized in framework of Terra Med project (06.06. 2016 - 09.06.2016).
Во периодот од 2013 до 2015 година е назначена за ЕКТС Координатор на
Факултетот за биотехнички Науки-Битола (Одлука бр. 07-676/8 од 05.09.2013 година)
Во академската 2014/2015 година, е назначена за ментор на практичната настава со
студентите во летниот семестар на Факултетот за биотехнички науки, Битола (Одлука бр.
07-73/7 од 26.01.2015 година)
Во мај 2015 година е член на Комисијата за самоевалуација на Факултетот за
биотехнички науки-Битола, (Одлука бр. 02-365/11 од 14.05.2015 година);
Од 2015 до 2017 година, е реизбрана за ЕКТС Координатор на Факултетот за
биотехнички Науки-Битола (Одлука бр. 02-773/5 од 31.08.2015 година);
Во јануари 2016 година, е избрана за Секретар на Катедрата за Прехранбена
технологија, на Факултетот за биотехнички науки, Битола (Одлука бр. 02-130/9 од
27.01.2016 година) и повторно реизбрана во академската 2017/2018 година, (Одлука бр. 02117/8 од 12.01.2018 година);
Oд 26. 12. 2017 година е назначена за член на Факултетскиот Одбор за соработка и
доверба со јавноста (Одлука бр. 02-1164/4 од 26.12.2017 година);
Од 2015 година е надворешен соработник на Државниот испитен центар како
контролор на прашања /задачи за екстерно проверување на постигањата на учениците во
основното и во средното образовние (гимназиско, средно уметничко, средно стручно
образование со тригодишно и четиригодишно траење) од земјоделската област (Договори
бр. 03-36/84 од 04.12.2015 и 03-38/43 од 01.03.2016);
Вклучена е во таргет групата на наставници од Факултетот за биотехнички
науки на состанокот со експертски тим од Институционалната евалуациона програма при
Европската асоцијација на Универзитети со цел спроведување надворешна евалуација на
Универзитетот.
Има учествувано на голем број на семинари и работилници од областа на
образованието, агропрехранбениот сектор и дејности од поширок интерес меѓу кои
најповеќе се истакнуваат:
- Biotech Solutions: Waters ACQUITY UPLC Family – ‘’Осум години еволуција и
експанзија на UPLC технологија’’, (02.11.2012 год., Скопје);
- Семинар поддржан од Европска Унија: “Квалитетно живинско месо-избор со
бројни предности”, (04.06. 2015, Битола);
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- TERRA MED 1st Conference “Soil degradation assessment and rehabilitation strategies
for sustainable land use planning”, (30.08.2016);
- Conference for the presentation of the Master Plan for the Rehabilitation and Upgrade
of the western coastal zone of Thessaloniki, Conference implemented within TERRA-MED
project under the IPA Cross-Border Programme “Greece – Macedonia 2007-2013”, Region of
Central Macedonia, (28. 09.2016, Thessaloniki, Greece);
- Работилница на тема: ‘’Како до подобра рамка за решавање на проблемот со
Аерозагадувањето’’, (03.03.-04.03.2017);
- TERRA MED Project Семинар: ‘’Evaluation of Environmental pressure and soil
degradation in area around REK Bitola’’, (31.03.2017, Битола);
- Работилница на тема: “Придобивки од развојот и употребата на резултатите од
учењето” во рамки на EU Twinning Project, (16.02.2017);
- Трибина во рамките на Факултетот за биотехнички науки, Битола на тема:
‘’Обновување на автохтоната фауна во просторот на Општина Битола, (22.02.2017);
- Работилница на тема: “Споделување искуства за техники на евалуација на
наставни програми и нивна примена во практика” во рамки на EU Twinning Project,
(12.04.2017);
- Семинар на тема: ‘’Finding and retrieving academic information with EBSCO’’
(10.05.2017);
Добитник е на стипендија во рамките на Erasmus+ Програмата за мобилност на
наставен кадар при што остварила студиски престој на Аграрниот Универзитет во
Пловдив, Република Бугарија во периодот од (30.03.2015 до 03.04.2015 година).
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на приложената документација и разгледувањето на вкупната
досегашна наставна, научна, стручно апликативна активност, учеството на домашни и
меѓународни симпозиуми и конференции и бројот на научноистражувачки трудови,
позитивната оцена од самоевалуацијата и учеството во научно - истражувачки проекти,
Рецензенската комисија констатира дека кандидатот д-р Елена Јошевска ги исполнува
пропишаните услови предвидени со Законот за високо образование и општите акти на
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола .
Комисијата констатира дека кандидатката има оформено солидно образование со
исклучително висока просечна оценка, како на додипломските, така и на постдипломските
студии, како и дека се работи за солиден кандидат со висок степен на професионалност и
исполнетост на поставените задачи, што низ своето работење се потврдува како
квалитетен кадар за наставно -образовната и научно-истражувачката работа.
Врз основа на претходно наведеното Рецензентската комисија има чест да му
предложи на Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки да ја избере
кандидатката доцент д-р Елена Јошевска за наставник од научните области: 41400 –
Прехранбено инженерство, 41403 -Квалитет, технологија, безбедност на месо и месни
производи во звање Вонреден Професор.

Рецензентска комисија:
1. Д-р Митре Стојановски, Претседател, с.р.
Редовен професор на Факултет за биотехнички науки
Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола
2. Д-р Гордана Димитровска, Член, с.р.
Вонреден професор на Факултет за биотехнички науки
Универзитетот “Св.Климент Охридски” - Битола
3. Д-р Димче Китановски, Член, с.р.
Редовен професор на Факултет за биотехнички науки
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ОД
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ:
40805 – ХИГИЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ ОД
ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, 40808 – КВАЛИТЕТ, ТЕХНОЛОГИЈА И
БЕЗБЕДНОСТ НА РИБИ И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ И
40808 – АКВАКУЛТУРА
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА

Врз основа на чл. 63, 125, 131 и 132 од Законот за високото образование на Р.М.,
како и чл. 43, 44, 45, 48 и 50 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во
наставно - научни, наставни, научни, наставно - стручни и соработнички звања на
Универзитетот “Св. Климент Охридски - Битола”, а во врска со објавениот конкурс во
дневните весници “Нова Македонија” и “Коха” од 26.01.2018 година, со Одлука бр. 02171/6 од 07.02.2018 година донесена на седницата на Наставно - научниот совет на
Факултетот за биотехнички науки - Битола, формирана е Рецензиона комисија за избор на
наставник во сите наставно - научни звања од научните области: 40805 – Хигиена и
технологија на производи и суровини од животинско потекло, 40808 – Квалитет,
технологија и безбедност на риби и рибини производи и 40808 – Аквакултура, во состав:
1. Д-р Ванѓел Стевановски, редовен професор (во пензија) на Факултетот за
биотехнички науки, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола претседател;
2. Д-р Антонис Кокинакис, вонреден професор на Факултетот за земјоделство,
шумарство и животна средина, Универзитет “Аристотел” – Солун, Грција член;
3. Д-р Стојмир Стојановски, редовен професор на ЈНУ Хидробиолошки Институт
- Охрид - член.
По прегледот на доставената документација, Рецензионата комисија до Наставно научниот совет го поднесува следниот:

ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс за избор на наставник во сите наставно - научни звања од
научните области: 40805 – Хигиена и технологија на производи и суровини од животинско
потекло, 40808 – Квалитет, технологија и безбедност на риби и рибини производи и 40808
– Аквакултура, објавен во дневните весници “Нова Македонија” и “Коха” на 26.01.2018
година, се пријави единствено кандидатот д-р Дијана Блажековиќ - Димовска, доцент на
Факултетот за биотехнички науки - Битола.
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Биографски податоци
Д-р Дијана Блажековиќ - Димовска е родена на 20.03.1982 година во Битола.
Основно и средно образование (гимназија “Јосип Броз Тито”) завршила во Битола, со
континуиран одличен успех. На Факултетот за биотехнички науки при Универзитетот
“Св. Климент Охридски” - Битола се запишува во академската 2000/01 година. Дипломира
на 30.12.2004 година, како првенец на генерација 2000-2004, со постигнат просечен успех
9.02, со што се стекнува со стручен назив дипломиран инженер по преработка на
анимални производи.
Во академската 2005/2006 година се запишува на последипломски студии на
Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” –
Скопје, група Технолошка микробиологија. Заклучно со 06.02.2008 година ги положила
сите предвидени испити на последипломските студии, со просечен успех 10.00. На
11.09.2009 година успешно го одбрани магистерскиот труд стекнувајќи се со академско
звање магистер на земјоделски науки од научно поле Прехранбена технологија/научна
област Микробиологија.
Со Одлука бр. 07-126/1-5 од 28.12.2009 година, донесена од страна на Наставно научниот совет на Факултетот за биотехнички науки - Битола, одобрена ù е изработка на
докторска дисертација под наслов: ”Паразитофауна и микози кај ципринидните риби во
рибоодгледувачките објекти во Република Македонија”, која успешно ја одбрани на ден
11.01.2013 година, стекнувајќи се со научен степен доктор на биотехнички науки.
Одлично го владее англискиот јазик, а се служи и со грчкиот и францускиот јазик.
Од компјутерските вештини се служи со Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point,
Publisher, Corel Draw итн.

Наставно – образовна дејност
Кандидатот д-р Дијана Блажековиќ - Димовска активно е вклучена во наставно образовната дејност на Факултетот за биотехнички науки - Битола. Нејзиниот ангажман на
овој Факултет започнува како демонстратор уште за време на студирањето. Во периодот
од 01.03.2004 - 31.05.2007 година е ангажирана како демонстратор по предметите:
Исхрана на домашни животни, Хигиена и здравје и Зоохигиена и здравје.
Од 09.11.2007 година (Одлука бр. 02-1042/1-2) е во редовен работен однос на
Факултетот за биотехнички науки - Битола, најпрво како помлад асистент, а со Одлука бр.
07-1051/1-2 од 23.09.2010 година е избрана за асистент по група предмети од повеќе
научни области.
Со Одлука бр. 07-496/8 од 08.07.2013 година е избрана во наставно – научно звање
доцент на Факултетот за биотехнички науки - Битола, каде е вклучена во реализација на
наставата на сите три циклуси студии на овој Факултет.
На прв циклус студии реализира настава по следните предмети: Технологија на
риби (претходно Преработка на риби), Квалитет и безбедност на риби и рибини
производи, Хигиена и безбедност во аквакултурата, Рибарство и Аквакултура.
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На втор циклус студии ги води предметите: Современи технологии во
аквакултурата и Хигиена и безбедност во аквакултурата, а член е во предметната комисија
по предметот Современи концепти во исхраната на домашните животни и рибите.
На трет циклус студии ги води наставните дисциплини: Технологија на преработка
и конзервирање на риби и Современи трендови во слатководното рибарство.
Од академската 2013/2014 година реализира настава и испити по предметот
Рибарство, а од академската 2015/2016 година и по предметот Биологија и патологија на
риби, на Ветеринарниот Факултет - Битола.
Со Одлука бр. 02-227/1 од 06.08.2014 година е избрана за насловен доцент на
Ветеринарен Факултет – Битола, во научно поле Рибарство.
Во досегашниот период, кандидатот д-р Дијана Блажековиќ - Димовска дава
значаен придонес во стручно и научно оспособување на млади кадри. Имено, ментор (13
дипломски работи) и член во комисија (21 дипломска работа) е за одбрана на дипломски
работи, ментор на 1 одбранет магистерски труд, ментор на 1 магистерски труд во тек, како
и член во комисија за подобност, оценка и одбрана на 4 магистерски труда. Исто така,
ментор е на 3 студенти при подготовка и објавување на научни трудови за учество на
интернационални студентски смотри, симпозиуми или конференции.
Член е во Рецензиона комисија за избор во наставно – научно звање при
Факултетот за биотехнички науки – Битола.
Член е во Комисија за изработка на Елаборат за реакредитација и деноминација на
студиската програма преработка на анимални производи во технологија на анимални
производи од прв и втор циклус студии (Одлука бр. 02-353/4 од 22.04.2016 и Одлука бр.
02-828/8 од 07.10.2016), како и во Елаборат за реакредитација на студиската програма
квалитет и безбедност на храна од прв циклус студии (Одлука бр. 02-1008/12 од
03.11.2017), при Факултетот за биотехнички науки – Битола.
Потврда за успешната реализација на наставно - образовната дејност на кандидатот
д-р Дијана Блажековиќ - Димовска претставува позитивната оценка од процесот на
самоевалуација. Во периодот од 2013 - 2017 година, доцент д-р Дијана Блажековиќ Димовска била три пати предмет на оценување од страна на студентите и тоа, еднаш од
страна на универзитетската Комисија за самоевалуација (академска 2015/2016 година со
просечна оценка 4.38) и два пати од страна на факултетската Комисија за самоевалуација
(академска 2015/2016 година со просечна оценка 4.69 и академска 2016/2017 година со
просечна оценка 4.50). Оценките се дадени врз основа на соодветна подготвеност за
реализација на наставата, посветеност и предизвикување интерес кај студентите,
мотивирање и стимулирање на дополнителни активности за студентите, обезбедување
соодветна основна и дополнителна литература и применување на современи технологии
во реализацијата на наставата. Односот кон студентите е на соодветно и завидно ниво,
оценувањето е објективно, а оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на
студентите.
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Научно – истражувачка дејност
Кандидатот д-р Дијана Блажековиќ - Димовска, од вработувањето па сè до денес,
активно работи на своето усовршување во доменот на научно - истражувачката дејност,
преку објавување на научни и стручни трудови, работа на проекти, учество на
работилници, семинари, конференции, конгреси и симпозиуми.
Автор и коавтор е на 68 научни и стручни трудови, публикувани во меѓународни
списанија и на меѓународни конгреси, конференции и симпозиуми од подрачјето на
биотехничките науки.
Од вкупниот број трудови, 40 се веќе рецензирани за избор во претходни звања, и
тоа:
- 20 трудови се рецензирани во Билтен број 339 од 01.09.2010 година на
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, за избор во звање Асистент на
Факултетот за биотехнички науки – Битола;
- 20 трудови се рецензирани во Билтен број 375 од 30.05.2013 година на
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, за избор во звање Доцент на
Факултетот за биотехнички науки – Битола.
Од изборот во звање доцент па сè до денес, како автор или коавтор, дополнително
има објавено 28 научни и стручни трудови, коишто се дадени во продолжение:

Список на објавени научни и стручни трудови
(2013 - 2017)
1.

Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S., Hristovski N., (2013): “Parasite fauna of
endemic fishes (Salmo letnica Karaman, 1924 and Salmo ohridanus Steindachner, 1892)
from Lake Ohrid (Macedonia)“. V International Symposium of ecologists of the Republic
of Montenegro. Tivat, Crna Gora.

2.

Stojanovski S., Jordanovska - Velkova L., Blazhekovikj - Dimovska D., Smiljkov S.,
Hristovski N., Rusinek O., (2013): “Parasite fauna of Chondrostoma nasus (Linnaeus,
1758) from Lake Ohrid (Macedonia)“. V International Symposium of ecologists of the
Republic of Montenegro. Tivat, Crna Gora.

3.

Stojanovski S., Velkova - Jordanoska L., Blazhekovikj - Dimovska D., Smiljkov S., Lujić
J., (2013): “New findings of parasite fauna of Ohrid moranec (Pachychilon pictum Heckel
& Kner, 1858) (Teleostei: Cyprinidae) from Lake Ohrid, Macedonia”. Annual Zoological
Congress of “Grigore Antipa” Museum. Bucharest, Romania.

4.

Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S., Velkova-Jordanoska L., Hristovski N.,
(2013): “New findings of parasite fauna of endemic salmonid’s fishes from Lake Ohrid
(Macedonia)”. Annual Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum. Bucharest,
Romania.

5.

Velkova-Jordanoska L., Stojanovski S., Blazhekovikj - Dimovska D., Lujić J., (2013):
“Histopathological analysis of gills in fish population of reservoir “Tikves” (R.
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Macedonia)”. Annual Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum. Bucharest,
Romania.
6.

Cvetkovikj A., Radeski M., Blazhekovikj - Dimovska D., Kostov V., Stevanoski V.,
(2013): “Fin damage of farmed rainbow trout in the Republic of Macedonia“. Mac. Vet.
Rev. Vol. 36 (2): pp. 73-83.

7.

Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S., Hristovski N., (2013): “Parasite fauna of
endemic fishes (Salmo letnica Karaman, 1924 and Salmo ohridanus Steindachner 1892)
from Lake Ohrid (Macedonia)”. Natura Montenegrina. Journal for science and popular
science. Vol. 12 (3-4): pp. 761-771.

8.

Stojanovski S., Velkova - Jordanoska L., Blazhekovikj - Dimovska D., Smiljkov S.,
Rusinek O., (2013): “Parasite fauna of Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) (Teleostei:
Cyprinidae) from Lake Ohrid (Macedonia)”. Natura Montenegrina. Journal for science
and popular science. 12 (3-4): pp. 753-760.

9.

Blazhekovikj - Dimovska D., Tomovska J., Ali Shariati M., (2014): „New strains of
fungus Saprolegnia parasitica in common carp (Cyprinus carpio L.) from cyprinid fish
breeding facilities in Macedonia“. Int. j. ecosyst. ecol. sci. Vol. 4 (2): pp. 191-194.

10.

Blazhekovikj - Dimovska D., Kakurinov V., Kozarevska N., (2014): „Antimicrobial
activity of essential oil from Thymus tosevii Vel. subsp. tosevii var. degenii (Lamiaceae)
from Pelister (Bitola, Macedonia) as a potential natural food preservative“. International
Scientific and Professional Conference 15th Ružička days. Vukovar, Hrvatska.

11.

Kopper G., Mirecki S., Kljujev S. I., Raicevic V., Lalevic T. B., Petrovic – Jovicic J.,
Stojanovski S., Blazhekovikj - Dimovska D., (2014): Chapter - Hygiene in primary
production – Fish hygiene, Food safety management – A practical guide for the food
industry. ELSEVIER, pp. 559 - 621.

12.

Stojanovski S., Blazhekovikj - Dimovska D., Karabolovski N., Velkova - Jordanoska L.,
Rokicki J., Smiljkov S., (2015): “Helminthofauna of Ohrid gudgeon (Gobio ohridanus
Karaman, 1924) from the Lake Ohrid, Macedonia”. Annals of Parasitology. Vol. 61(1): pp.
53–55.

13.

Blazhekovikj - Dimovska D., Cvetkovikj A., Stojanovski S., (2015): „Common carp
(Cyprinus carpio L.) production in cyprinid fish breeding facilities in Pelagonia (Bitola,
Macedonia)“. Int. journal ecosyst. ecol. sci. Vol. 5 (1): pp. 139-144.

14.

Cvetkovikj A., Radeski M., Blazhekovikj - Dimovska D., Kostov V., Stevanoski V.,
(2015): “Factors affecting fin damage of farmed rainbow trout“. Mac. Vet. Rev. Vol. 38 (1):
pp. 61-71.
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15.

Blazhekovikj - Dimovska D., Cvetkovikj A., Stojanovski S., (2015): „Grass carp
(Ctenopharyngodon idella), bighead carp (Hypophthalmichthys nobilis) and european
catfish (Silurus glanis) production in cyprinid fish farms in Pelagonia (Bitola,
Macedonia)“. International Conference of Ecosystems (ICE2015). Tirana, Albania.
Proceedings Book, pp. 213 – 221.

16.

Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S., (2015): „Silver carp (Hypophthalmichthys
molitrix) and bighead carp (Aristichthys nobilis) as hosts of Sinergasilus polycolpus, a new
copepod species in the ichthyoparasitofauna of Macedonia“. Journal of Food Science and
Quality Management. Vol. 45, pp. 32 – 38.

17.

Blazhekovikj - Dimovska D., Meri Ilijoska (2015): „Fish preserving by salting“. IX
Conference of Agronomy students with international participation. University in
Kragujevac. Faculty of Agronomy in Čačak, Serbia. Proceedings Book. Vol. 9, Issue 9, pp.
116 – 123.

18.

Cvetkovikj A., Angjelovski B., Blazhekovikj - Dimovska D., Kostov V., Nastova R.,
Gjorgovska N., Stefanovska J., Cvetkovikj I., (2016): „Red mark syndrome in rainbow
trout farmed in the Republic of Macedonia: first observation“. 7th International Scientific
Meeting. Days of veterinary medicine. Struga, Macedonia. Proceedings, pp. 145-146.

19.

Sivakova B., Blazhekovikj - Dimovska D., (2016): „The impact of different diet and
environmental conditions on chemical composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss
Walbaum, 1792) from Macedonian aquaculture facilities“. Food and Environment Safety.
Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University – Suceava. Vol. XV,
Issue 3, pp. 227-233.

20.

Blazhekovikj – Dimovska D., Sivakova B. (2016): “Some qualitative properties of
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) from aquaculture facility in Demir
Hisar region (Macedonia)”. Scientific works of University of food technologies. Plovdiv,
Bulgaria. Vol. 63, Issue 1. pp. 104-110.

21.

Blazhekovikj - Dimovska D. (2016): “Parasite fauna in common carp (Cyprinus carpio L.,
1758) from cyprinid fish farm in Pelagonia region (Bitola, Macedonia)”. XI International
Conference “Knowledge in practice”, Bansko, Bulgaria. International Journal, Institute of
knowledge management. Vol. 15.2, pp. 903-907.

22.

Stevanovski V., Blazhekovikj – Dimovska D., Karapetkovska – Hristova V., Prodanovska
– Poposka V. (2016): “The influence of feeding to the production characteristics of
standard (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) and golden (Oncorhynchus mykiss
Stevanovski, 1987) rainbow trout”. XII International Symposium Biodiversity and
Economic Development, Tirana, Albania. Journal of Agriculture and Animal Production
Science for Rural Development. Vol. VI (2), pp. 59-67.
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23.

Blazhekovikj – Dimovska D., Sivakova B. (2017): “Qualitative properties of rainbow
trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) from aquaculture facility in Bitola region
(Macedonia)”. Biotechnology in Animal Husbandry. Vol. 33 (1), pp. 91-102. doi:
10.2298/BAH1701091B.

24.

Blazhekovikj – Dimovska D., Maria Doligalska, Julita Nowakowska (2017): “First
Record of Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758) in Common Carp (Cyprinus carpio
Linnaeus, 1758) in Macedonian Waters with Scanning Electron Microscopy”. International
Journal of Scientific & Engineering Research. Vol. 8, Issue 3. pp. 1001-1005. ISSN 22295518.

25.

Blazhekovikj - Dimovska D., Shapardanovska H. (2017): „The presence of fish in
population`s diet“. X Conference of Agronomy students with international participation.
University in Kragujevac. Faculty of Agronomy in Čačak, Serbia. Proceedings Book. Vol.
10, Issue 10, pp. 389-393.

26.

Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S., Cvetkovikj A. (2017): “Monogenean
parasites from the genus Dactylogyrus (Diesing, 1850) in common carp (Cyprinus carpio
L., 1758) from cyprinid fish farm in Pelagonia region (Bitola, Macedonia)”. III rd
International Symposium for agriculture and food - ISAF 2017. Ohrid, Macedonia.

27.

Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S., Smiljkov S., Velkova – Jordanovska L.
(2017): “Protozoan parasites in fish from fish farms in Republic of Macedonia”.
International Symposium on animal science – ISAS 2017. Herceg Novi, Montenegro.

28.

Blazhekovikj - Dimovska D., Stevanovski V. (2017): “Aquaculture production and its
impact of the environment in Republic of Macedonia”. XV International Scientific
Conference “Knowledge in practice”. Bansko, Bulgaria. International Journal, Institute of
knowledge management, Vol. 20.5, pp. 2197-2202.

Коавтор е на Монографија со наслов “Рибната паразитофауна и рибите од
Преспанското Езеро” издадена во 2012 година, на англиски јазик.
Коавтор е на поглавието Hygiene in primary production – Fish hygiene во Food safety
management – A practical guide for the food industry, публикувано во ELSEVIER, во 2014
година.
Редактор е на следните публикации: “Вадемекум за безбедност и сензорен квалитет
на храната” (издаден од Македонско - научно друштво - Битола, 2012 год.); “Фауна на
ендохелминти кај рибите во големите езера во Р. Македонија и два нови паразитолошки
трудови” (издадена од НУ Универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”- Битола,
2012 год.) и “Битолската пелистерска планинарска ризична група” (издадена од НУ
Универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”- Битола, 2010 год.).
Член е на Научниот одбор на Интернационалната Конференција за екосистеми
(ICE2014, ICE2015, ICE2016, ICE2017) во Тирана, Албанија.
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Автор е на интерните скрипти “Квалитет и безбедност на риби и рибини
производи” и “Практикум по рибарство”, за потребите на одредени наставни дисциплини
на Факултетот за биотехнички науки - Битола.

Учество во проекти:
-

2013 - 2016 – “Физибилити студија за развој на агропрехранбениот сектор во
Пелагонија”. Факултет за биотехнички науки – Битола.

-

01 - 30.04.2014 – ERASMUS MUNDUS SIGMA ACTION 2 - “Critical Skills Learning
for Innovation, Sustainable Growth, Mobility and Employ Ability in the Multicultural
Environment of the Western Balkans” – University of Warsaw, Poland.

-

09 - 17.07.2013 – Project “Identity and communication for intercultural acceptance” –
EU Youth in Action Programme. Newcastle upon Tyne (United Kingdom).

-

2010 - 2012 – “Investigation of Reservoir Tikvesh with methods of assessment of water
ecosystems, by composition of helminth fauna, zooplankton, macrozoobenthos,
microbiological parameters and bioaccumulation of heavy metals in systems helminth host”. Национален проект. Министерство за образование и наука на Р. М.

-

2009 - 2014 – 159143 - TEMPUS-1-2009-1-HU-TEMPUS-JPCR: „Using local resources
for microregional development sustainable agribusiness and tourism in the southern
Balkans”.

-

август 2007 – Project “Training courses for HACCP implementation”, Center for civil
society development ”Protecta” - Preševo, Serbia. EAST WEST INSTITUTE.

-

ноември 2005 - февруари 2006 – UNDP Project - MCD/00045867: Employment
Mediation for Highly Educated Young Unemployed – EMY.

Учество во работилници:
-

30.11.2017, Скопје – Работилница на тема: “METROFOOD - RI - Infrastructure for
promoting metrology in food and nutrition”. Faculty of Agricultural Sciences and Food.

-

26 - 27.10.2017, Belgrade, Serbia – Training in exposure assessment. Training courses
on certain aspects of food safety risk assessment for the experts from the Pre-accession
countries.

-

03 - 04.03.2017, Битола – Работилница на тема: “Како до подобра рамка за
решавање на проблемот со аерозагадувањето?” Проект IPA 2 Механизам за
граѓанските организации (IPA 2 Mechanism for Civil Society Organizations).
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-

28 - 30.10.2016, Битола – Работилница на тема: “Municipal climate change strategies
project (Општински статегии за климатски промени)”. USAID.

-

17.06.2013, Битола – Работилница на тема: “Методологија за проценка на
вредностите и придобивките на заштитените подрачја”, ЈУ Национален парк
Пелистер и проект “Парковите на Динарската верига”.

-

14 - 15.11.2011, Битола - Работилница на тема: “Second workshop on Transboundary
fish and fisheries management plan from Prespa Lake basin”. UNDP.

-

06 - 10.09.2010, Тетово - Работилница на тема: “Training in EU acquits on agriculture,
food safety and environmental management”. TEMPUS.

-

26 - 30.04.2010, Тетово - Работилница на тема: “Using local resources for sustainable
agriculture development”. TEMPUS.

-

18 - 20.10.2009, Охрид - Работилница на тема: Strategic Orientation Round of Food
Sciences Research Potential in Macedonia. FP7 Project SWOT- CHEMISTRY- FOOD
Regpot- 2008- 2, Evaluation of the research capacity and development of a strategy for
further growth in chemistry in general and in food science in particular.

Учество на семинари:
-

11.05.2017 – Битола, Семинар на тема: “Standardization on food safety and food
packaging”, организиран во рамките на проектот “Technical Assistance for the
capacity building of ISRM” – Институт за стандардизација на Р. Македонија.

-

16.10.2016 – Битола, Семинар на тема: “Прихрана и зазимување на пчелните
семејства”, организатор Пчеларско здружение “Нектар” – Битола.

-

31. 03. 2010 – Скопје, Семинар по микробиологија, организатор MERCK.

Учество на симпозиуми, конгреси, конференции:
-

15- 17.12.2017 Bansko, Bulgaria - 15th International Scientific Conference “Knowledge
in practice”. Institute of knowledge management.

-

18 - 20.10.2017 Охрид, Македонија – 3rd International Symposium for Agriculture and
Food - ISAF 2017. Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје.

-

29 - 30.09.2017 Крушево, Македонија – УИК2017 Универзитетска интерна
конференција. Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола.
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-

23 - 25.08.2017 Čačak, Srbija – X Conference of Agronomy students with international
participation, University in Kragujevac, Faculty of Agronomy.

-

05 - 10.06.2017 Herceg Novi, Montenegro - International Symposium on Animal
Science ISAS 2017.

-

02 - 05.06.2017 Tirana, Albania – International Conference of Ecosystems ICE2017,
Agricultural University of Tirana.

-

21.12.2016 Tirana, Albania – XII International Symposium Biodiversity and Economic
Development. Academy of sciences of Republic of Albania.

-

16 - 18.12.2016 Bansko, Bulgaria - 11th International Scientific Conference “Knowledge
in practice”. Institute of knowledge management.

-

21 - 22.10.2016 Plovdiv, Bulgaria - 63rd International Conference “Food Science,
Equipment and Technology”, University of Food Technology.

-

26 - 28.08.2015 Čačak, Srbija – IX Conference of Agronomy students with international
participation, University in Kragujevac, Faculty of Agronomy.

-

05 - 08.06.2015 Tirana, Albania – International Conference of Ecosystems ICE2015,
Agricultural University of Tirana.

-

23 - 26.05.2014 Tirana, Albania – International Conference of Ecosystems ICE2014,
Agricultural University of Tirana.

-

20 - 23.11.2013 Bucharest, Romania - Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa"
Museum.

-

02 - 05.10.2013 Tivat, Montenegro - V International Symposium of Ecologists.
University of Montenegro.

-

28 - 30.08.2013 Čačak, Srbija – VIII Conference of Agronomy students with
international participation, University in Kragujevac, Faculty of Agronomy.

-

22 - 24.09.2011 Охрид, Македонија - EHEDG World Congress on Hygienic
Engineering & Desigh 2011 – Macedonia.

-

30.06- 02.07.2009 Moscow, Russia - Международноÿ научноÿ конференции,
Учреждение Россиÿскоÿ Академии Наук, Главнìÿ Ботаническиÿ Сад им Н.В.
Цицина Ран.

-

28 - 29.03.2008 Čačak, Srbija - XIII Savetovanje o biotehnologiji, University in
Kragujevac, Faculty of Agronomy.
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Студиски престои:
-

01-30.04. 2014 Warsaw, Poland - Faculty of biology (Department of parasitology and
hydrobiology), University of Warsaw.

-

јули 2009 Moscow, Russia - Россиÿскоÿ Академии Наук (Руска академија на
науките)

-

август 2008 Göttingen, Germany - Albrecht von Haller Institute of Plant Sciences,
Georg August University.

-

11 - 20.03.2003 Plovdiv, Bulgaria - Факултет за хранителни технологии.

-

01 - 10.03.2003 Sofia, Bulgaria - Биологически факултет

Стручно – апликативна дејност и дејности од поширок интерес
Својот ангажман во доменот на стручно - апликативната дејност, кандидатот д-р
Дијана Блажековиќ - Димовска го насочува кон повеќе активности.
Член е на Еколошкото друштво “Движење за околината МОЛИКА” (од 2010 год.
па сè до денес), каде во текот на изминатите години активно учествувала во бројни
работилници и активности поврзани со работата на оваа организација.
Учесник e во тимот за изработка на Стратегија за локален развој на општина
Битола 2014 - 2018, сектор Животна средина.
Член е на Оценувачка комисија на 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54 - та Регионална
Олимпијада на млади техничари и природници, во натпреварувачка област Применета
биологија.
Рецензент е при изборот на кандидат за признанието “Најдобар млад научник” за
2015 година, под покровителство на Претседателот на Р. Македонија.
Во академските 2013/2014 и 2017/2018 година е избрана за Ментор на практична
настава за студентите од сите студиски насоки при Факултетот за биотехнички науки Битола.
Со Одлука бр. 07-934/24 од 31.10.2013 год. е избрана за член на Факултетскиот
одбор за соработка и доверба на јавноста.
Вклучена е во таргет групата на наставници од Факултетот за биотехнички
науки – Битола на состанокот со експертски тим од Институционалната евалуациона
програма при Европската асоцијација на Универзитети, со цел спроведување надворешна
евалуација на Универзитетот.
Добитник е на стипендија во рамките на проектот Erasmus Mundus Sigma Action 2,
каде во перидот од 1 – 30 април, 2014 год. реализирала студиски престој на Факултетот за
биологија (Kатедри за паразитологија и хидробиологија) при Универзитетот во Варшава,
Полска.
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Со Одлука бр. 02-117/7 од 12.01.2018 година ја извршува функцијата Секретар на
Катедрата за биотехнологија при Факултетот за биотехнички науки - Битола.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Врз основа на изнесените податоци за кандидатот д-р Дијана Блажековиќ Димовска, Рецензионата комисија позитивно ја вреднува и оценува нејзината наставно образовна, научно - истражувачка, стручно - апликативна дејност, како и дејностите од
поширок интерес. Високиот просечен успех на кандидатот остварен во континуитет во
текот на образованието, како и повеќегодишното работно искуство како демонстратор,
помлад асистент, асистент и доцент, се доказ за професионалните способности на
кандидатот и неговиот одговорен однос кон обврските, со потенцијал за остварување на
уште поголем иден професионален напредок.
Рецензионата комисија констатира дека се работи за кандидат кој покажува
континуиран и сериозен однос кон развојот на биотехничите науки, а особено кон
наведените области за кои се избира, што го манифестира преку плодотворен пристап на
научно - истражувачко поле, односно авторство и коавторство на голем број научни и
стручни трудови објавени во меѓународни списанија или зборници; учесник во проекти,
работилници, семинари; учесник на бројни меѓународни конференции, конгреси и
симпозиуми, како и успешно реализирани студиски престои во странство, што евидентно
води кон понатамошни резултати на полето на научно - истражувачката работа и
унапредување на воспитно - образовниот процес.
Во однос на наставно - образовната дејност на кандидатот, таа максимално совесно,
одговорно и професионално ги извршува своите работни задачи и обврски. Нејзината
темелност и систематичност во реализацијата на наставно - образовната дејност е
докажана и преку добиените позитивни оценки од самоевалуацијата.
Врз основа на анализираната документација заклучуваме дека станува збор за
кандидат кој покажал извонредни резултати, како во досегашната научно - истражувачка и
стручно - апликативна дејност, така и во остварувањето на наставно - образовната дејност.
Во согласност со Законот за високото образование на Р.М., Рецензионата комисија утврди
дека кандидатот д-р Дијана Блажековиќ - Димовска ги исполнува условите за избор на
наставник во сите наставно - научни звања од научните области за кои е распишан
конкурсот.
Врз основа на претходно изнесените констатации, Рецензионата комисија со
особена чест му предлага на Наставно - научниот совет при Факултетот за биотехнички
науки - Битола да ја избере доцент д-р Дијана Блажековиќ - Димовска во наставно научно звање ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР, во научните области: 40805 – Хигиена и
технологија на производи и суровини од животинско потекло, 40808 – Квалитет,
технологија и безбедност на риби и рибини производи и 40808 – Аквакултура.
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РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА

1. Ред. проф. д-р Ванѓел Стевановски (во пензија) – претседател, с.р.
Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола
Факултет за биотехнички науки – Битола

2. Вон. проф. д-р Антонис Кокинакис – член, с.р.
Универзитет “Аристотел” – Солун, Грција
Факултет за земјоделство, шумарство и животна средина

3. Ред. проф. д-р Стојмир Стојановски – член, с.р.
ЈНУ Хидробиолошки Институт - Охрид
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REVIEW
OF THE APPOINTMENT OF A PROFESSOR IN ALL ACADEMIC TITTLES OF
SCIENTIFIC FIELDS:
40805 – HYGIENE AND TECHNOLOGY OF PRODUCTS AND RAW MATERIALS OF
ANIMAL ORIGIN, 40808 – QUALITY, TECHNOLOGY AND SAFETY OF FISH AND
FISH PRODUCTS AND
40808 – AQUACULTURE
AT THE FACULTY OF BIOTECHNICAL SCIENCES - BITOLA

Based on art. 63, 125, 131 and 132 of the Law on Higher Education of the Republic of
Macedonia, as well as art. 43, 44, 45, 48 and 50 of the Rulebook on the criteria and procedure for
appointments in all academic tittles at University “St. Kliment Ohridski – Bitola”, and in
connection with the announced competition in the daily newspapers “Nova Makedonija” and
“Koha” from 26.01.2018, with the Decision No. 02-171/6 from 07.02.2018 adopted at the
session of the Academic Council of the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola, a Reviewing
Committee for appointing a professor in all academic titles was established, from the scientific
fields: 40805 – Hygiene and Technology of Products and Raw Materials of Animal Origin,
40808 – Quality, Technology and Safety of Fish and Fish Products and 40808 – Aquaculture, in
following composition:
1. Full Prof. Vangel Stevanovski, PhD (retired) - Faculty of Biotechnical Sciences,
University “St. Kliment Ohridski” - Bitola – President;
2. Assoc. Prof. Antonis Kokkinakis, PhD - Faculty of Agriculture, Forestry and Natural
Environment, Aristotle University of Thessaloniki, Greece – member;
3. Full Prof. Stojmir Stojanovski, PhD - JNU Hydrobiological Institute - Ohrid –
member
After reviewing the submitted documentation, the Reviewing Committee submits to the
Academic Council of the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola the following:

REPORT
At the announced competition for appointing a professor in all academic titles of
scientific fields: 40805 – Hygiene and Technology of Products and Raw Materials of Animal
Origin, 40808 – Quality, Technology and Safety of Fish and Fish Products and 40808 –
Aquaculture, published in daily newspapers “Nova Makedonija” and “Koha” from 26.01.2018,
only one candidate applied, namely Dijana Blazhekovikj - Dimovska, PhD, Assistant Professor
at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola
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Biography
Dijana Blazhekovikj – Dimovska, PhD was born on March 20, 1982 in Bitola. She
attended both primary and secondary education (high school "Josip Broz Tito") in Bitola, with
continuous excellent success. She enrolled at the Faculty of Biotechnical Sciences, at the
University “St. Kliment Ohridski” - Bitola for her undergraduate studies in the academic year
2000/01. She graduated on December 30, 2004, as the first student of the generation 2000-2004,
with an average success of 9.02, thus obtaining a professional title engineer in processing of
animal products.
In the academic year 2005/2006, she enrolled in postgraduate studies at the Faculty of
Agricultural Sciences and Food, at the University "St. Cyril and Methodius" in Skopje, in the
study group of Technological Microbiology. She passed all prescribed exams at the postgraduate
studies by February 6, 2008, with a GPA of 10.00. On September 11, 2009, she successfully
defended the master thesis, gaining an academic title of Master of Agricultural Sciences from the
field of Food Technology/scientific field Microbiology.
By Decision No. 07-126 /1-5 from 28.12.2009, adopted by the Academic Council of
the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola, the candidate’s doctoral thesis proposal was
approved under the title: “Parasite fauna and mycoses in cyprinid fish in the fish breeding
facilities in the Republic of Macedonia”, which the candidate successfully defended on
11.01.2013, thus gaining a scientific degree of Doctor of Biotechnical Sciences.
She is fluent in English, and has a good command of Greek and French. As per IT skills,
the candidate is a good user of Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Publisher, Corel
Draw, etc.

Teaching - Educatıon Actıvıtıes
The candidate Dijana Blazhekovikj – Dimovska, PhD is actively involved in the teaching
process at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola. Her engagement at this Faculty began as
a demonstrator during her studies. In the period from 01.03.2004 - 31.05.2007 she was engaged
as a Demonstrator on the subjects: Nutrition of domestic animals, Hygiene and health and Zoo
hygiene and health.
Since 09.11.2007 (Decision No. 02-1042/1-2), gaıns a full tıme employee status at the
Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola, ınıtıally as a Younger Teaching Assistant, and with
Decision No. 07-1051/1-2 from 23.09.2010, she was appointed as a Teaching Assistant for a
group of subjects from several scientific fields.
By Decision No. 07-496 /8 from 08.07.2013, she was appointed as Assistant Professor at
the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola, where she is involved in realization of the teaching
of all three cycles of studies at this Faculty.
At the first cycle of studies, she conducts classes in the following subjects: Fish
technology (previously Fish processing), Quality and safety of fish and fish products, Hygiene
and safety in aquaculture, Fisheries and Aquaculture.
At the second cycle of studies, she leads the subjects: Modern technologies in aquaculture
and Hygiene and safety in aquaculture, and she is a member in the subject commission on the
subject Contemporary concepts in the diet of domestic animals and fish.
At the third cycle of studies, she leads the subjects: Technology of fish processing and
conservation and Contemporary trends in freshwater fisheries.
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Since the academic year 2013/2014, she has been teaching the subject Fisheries, and
since the academic year 2015/2016, also the subject Biology and Fish pathology, at the
Veterinary Faculty - Bitola.
By the Decision No. 02-227/1 from 06.08.2014 she was elected in the academic title of
assistant professor at Veterinary Faculty - Bitola, in the scientific field of Fishery.
In the past period, the candidate Dijana Blazhekovikj - Dimovska, PhD, has made a
significant contribution to the professional and scientific training of young people. Namely, she
has successfully mentored 13 diploma works and has been a commission member in the thesis
defense of 21 diploma work, mentored one (1) master thesis, currently mentoring one (1) master
student, as well as a member of the commission for eligibility, assessment and defense of four
(4) master theses. She is also a mentor to 3 students in preparing and publishing scientific papers
for participation in international student symposiums or conferences.
Additionally she is a member of the Reviewing Committee for appointment in academic
titles at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola.
She is a member of the Commission for preparation of the Study guide for reaccreditation and denomination of the study program Processing of animal products in the
Technology of animal products in the first and second cycle of studies (Decision No. 02-353/4
from 22.04.2015 and Decision No. 02-828 /8 from 07.10.2016), as well as in the Study guide for
re-accreditation of the study program Food quality and safety from the first cycle of studies
(Decision No. 02-1008/12 from 03.11.2017), at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola.
Confirmation for the successful realization of the teaching activities of the candidate
Dijana Blazhekovikj - Dimovska, PhD, is the outcome of the university wide process of selfevaluation. In the period from 2013 - 2017, Assistant Professor Dijana Blazhekovikj - Dimovska
was three times subject to assessment by the students, once by the University Commission for
Self-Evaluation (academic year 2015/2016 with an average score of 4.38) and two times by the
Faculty Commission for Self-Evaluation (academic year 2015/2016 with an average score of
4.69 and academic year 2016/2017 with an average score of 4.50). The scores are given on the
basis of adequate readiness for realization of teaching, dedication and interest for the students,
motivation and stimulation of additional activities for the students, providing adequate basic and
additional literature and applying modern technologies in the realization of the teaching. The
attitude towards the students is at an appropriate and enviable level, the assessment is objective,
and the assessment reflects the knowledge and achievements of the students.

Research and scientific work
The candidate Dijana Blazhekovikj - Dimovska, PhD, since her employment and until
today, is actively working on her professional development in the domain of scientific research,
by publishing scientific and professional papers, project work, participation in workshops,
seminars, conferences, congresses and symposiums.
She is author and co-author of 68 scientific and professional papers, published in
international journals and international congresses, conferences and symposiums in the area of
biotechnical sciences.
Of the total number of papers, 40 have already been peer reviewed for previously utilized
academic title appointments, including:
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- 20 papers have been reviewed in the Bulletin number 339 from 01.09.2010 at the
University "St. Kliment Ohridski "- Bitola, for her appointment to the academic title of Teaching
Assistant at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola;
- 20 papers have been reviewed in the Bulletin number 375 of 30.05.2013 at the
University "St. Kliment Ohridski "- Bitola, for her appointment to the academic title Assistant
Professor at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola.
From the appointment of an Assistant Professor until now, as an author or co-author, she
has additionally published 28 scientific and professional papers, which are listed below:

List of published scientific and professional papers
(2013 - 2017)
1.

Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S., Hristovski N., (2013): “Parasite fauna of
endemic fishes (Salmo letnica Karaman, 1924 and Salmo ohridanus Steindachner, 1892)
from Lake Ohrid (Macedonia)“. V International Symposium of ecologists of the Republic
of Montenegro. Tivat, Crna Gora.

2.

Stojanovski S., Jordanovska - Velkova L., Blazhekovikj - Dimovska D., Smiljkov S.,
Hristovski N., Rusinek O., (2013): “Parasite fauna of Chondrostoma nasus (Linnaeus,
1758) from Lake Ohrid (Macedonia)“. V International Symposium of ecologists of the
Republic of Montenegro. Tivat, Crna Gora.

3.

Stojanovski S., Velkova - Jordanoska L., Blazhekovikj - Dimovska D., Smiljkov S., Lujić
J., (2013): “New findings of parasite fauna of Ohrid moranec (Pachychilon pictum Heckel
& Kner, 1858) (Teleostei: Cyprinidae) from Lake Ohrid, Macedonia”. Annual Zoological
Congress of “Grigore Antipa” Museum. Bucharest, Romania.

4.

Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S., Velkova-Jordanoska L., Hristovski N.,
(2013): “New findings of parasite fauna of endemic salmonid’s fishes from Lake Ohrid
(Macedonia)”. Annual Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum. Bucharest,
Romania.

5.

Velkova-Jordanoska L., Stojanovski S., Blazhekovikj - Dimovska D., Lujić J., (2013):
“Histopathological analysis of gills in fish population of reservoir “Tikves” (R.
Macedonia)”. Annual Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum. Bucharest,
Romania.

6.

Cvetkovikj A., Radeski M., Blazhekovikj - Dimovska D., Kostov V., Stevanoski V.,
(2013): “Fin damage of farmed rainbow trout in the Republic of Macedonia“. Mac. Vet.
Rev. Vol. 36 (2): pp. 73-83.

7.

Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S., Hristovski N., (2013): “Parasite fauna of
endemic fishes (Salmo letnica Karaman, 1924 and Salmo ohridanus Steindachner 1892)
from Lake Ohrid (Macedonia)”. Natura Montenegrina. Journal for science and popular
science. Vol. 12 (3-4): pp. 761-771.
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8.

Stojanovski S., Velkova - Jordanoska L., Blazhekovikj - Dimovska D., Smiljkov S.,
Rusinek O., (2013): “Parasite fauna of Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) (Teleostei:
Cyprinidae) from Lake Ohrid (Macedonia)”. Natura Montenegrina. Journal for science
and popular science. 12 (3-4): pp. 753-760.

9.

Blazhekovikj - Dimovska D., Tomovska J., Ali Shariati M., (2014): „New strains of
fungus Saprolegnia parasitica in common carp (Cyprinus carpio L.) from cyprinid fish
breeding facilities in Macedonia“. Int. j. ecosyst. ecol. sci. Vol. 4 (2): pp. 191-194.

10.

Blazhekovikj - Dimovska D., Kakurinov V., Kozarevska N., (2014): „Antimicrobial
activity of essential oil from Thymus tosevii Vel. subsp. tosevii var. degenii (Lamiaceae)
from Pelister (Bitola, Macedonia) as a potential natural food preservative“. International
Scientific and Professional Conference 15th Ružička days. Vukovar, Hrvatska.

11.

Kopper G., Mirecki S., Kljujev S. I., Raicevic V., Lalevic T. B., Petrovic – Jovicic J.,
Stojanovski S., Blazhekovikj - Dimovska D., (2014): Chapter - Hygiene in primary
production – Fish hygiene, Food safety management – A practical guide for the food
industry. ELSEVIER, pp. 559 - 621.

12.

Stojanovski S., Blazhekovikj - Dimovska D., Karabolovski N., Velkova - Jordanoska L.,
Rokicki J., Smiljkov S., (2015): “Helminthofauna of Ohrid gudgeon (Gobio ohridanus
Karaman, 1924) from the Lake Ohrid, Macedonia”. Annals of Parasitology. Vol. 61(1): pp.
53–55.

13.

Blazhekovikj - Dimovska D., Cvetkovikj A., Stojanovski S., (2015): „Common carp
(Cyprinus carpio L.) production in cyprinid fish breeding facilities in Pelagonia (Bitola,
Macedonia)“. Int. journal ecosyst. ecol. sci. Vol. 5 (1): pp. 139-144.

14.

Cvetkovikj A., Radeski M., Blazhekovikj - Dimovska D., Kostov V., Stevanoski V.,
(2015): “Factors affecting fin damage of farmed rainbow trout“. Mac. Vet. Rev. Vol. 38 (1):
pp. 61-71.

15.

Blazhekovikj - Dimovska D., Cvetkovikj A., Stojanovski S., (2015): „Grass carp
(Ctenopharyngodon idella), bighead carp (Hypophthalmichthys nobilis) and european
catfish (Silurus glanis) production in cyprinid fish farms in Pelagonia (Bitola,
Macedonia)“. International Conference of Ecosystems (ICE2015). Tirana, Albania.
Proceedings Book, pp. 213 – 221.

16.

Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S., (2015): „Silver carp (Hypophthalmichthys
molitrix) and bighead carp (Aristichthys nobilis) as hosts of Sinergasilus polycolpus, a new
copepod species in the ichthyoparasitofauna of Macedonia“. Journal of Food Science and
Quality Management. Vol. 45, pp. 32 – 38.
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17.

Blazhekovikj - Dimovska D., Meri Ilijoska (2015): „Fish preserving by salting“. IX
Conference of Agronomy students with international participation. University in
Kragujevac. Faculty of Agronomy in Čačak, Serbia. Proceedings Book. Vol. 9, Issue 9, pp.
116 – 123.

18.

Cvetkovikj A., Angjelovski B., Blazhekovikj - Dimovska D., Kostov V., Nastova R.,
Gjorgovska N., Stefanovska J., Cvetkovikj I., (2016): „Red mark syndrome in rainbow
trout farmed in the Republic of Macedonia: first observation“. 7th International Scientific
Meeting. Days of veterinary medicine. Struga, Macedonia. Proceedings, pp. 145-146.

19.

Sivakova B., Blazhekovikj - Dimovska D., (2016): „The impact of different diet and
environmental conditions on chemical composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss
Walbaum, 1792) from Macedonian aquaculture facilities“. Food and Environment Safety.
Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University – Suceava. Vol. XV,
Issue 3, pp. 227-233.

20.

Blazhekovikj – Dimovska D., Sivakova B. (2016): “Some qualitative properties of
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) from aquaculture facility in Demir
Hisar region (Macedonia)”. Scientific works of University of food technologies. Plovdiv,
Bulgaria. Vol. 63, Issue 1. pp. 104-110.

21.

Blazhekovikj - Dimovska D. (2016): “Parasite fauna in common carp (Cyprinus carpio L.,
1758) from cyprinid fish farm in Pelagonia region (Bitola, Macedonia)”. XI International
Conference “Knowledge in practice”, Bansko, Bulgaria. International Journal, Institute of
knowledge management. Vol. 15.2, pp. 903-907.

22.

Stevanovski V., Blazhekovikj – Dimovska D., Karapetkovska – Hristova V., Prodanovska
– Poposka V. (2016): “The influence of feeding to the production characteristics of
standard (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) and golden (Oncorhynchus mykiss
Stevanovski, 1987) rainbow trout”. XII International Symposium Biodiversity and
Economic Development, Tirana, Albania. Journal of Agriculture and Animal Production
Science for Rural Development. Vol. VI (2), pp. 59-67.

23.

Blazhekovikj – Dimovska D., Sivakova B. (2017): “Qualitative properties of rainbow
trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) from aquaculture facility in Bitola region
(Macedonia)”. Biotechnology in Animal Husbandry. Vol. 33 (1), pp. 91-102. doi:
10.2298/BAH1701091B.

24.

Blazhekovikj – Dimovska D., Maria Doligalska, Julita Nowakowska (2017): “First
Record of Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758) in Common Carp (Cyprinus carpio
Linnaeus, 1758) in Macedonian Waters with Scanning Electron Microscopy”. International
Journal of Scientific & Engineering Research. Vol. 8, Issue 3. pp. 1001-1005. ISSN 22295518.

67

25.

Blazhekovikj - Dimovska D., Shapardanovska H. (2017): „The presence of fish in
population`s diet“. X Conference of Agronomy students with international participation.
University in Kragujevac. Faculty of Agronomy in Čačak, Serbia. Proceedings Book. Vol.
10, Issue 10, pp. 389-393.

26.

Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S., Cvetkovikj A. (2017): “Monogenean
parasites from the genus Dactylogyrus (Diesing, 1850) in common carp (Cyprinus carpio
L., 1758) from cyprinid fish farm in Pelagonia region (Bitola, Macedonia)”. III rd
International Symposium for agriculture and food - ISAF 2017. Ohrid, Macedonia.

27.

Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S., Smiljkov S., Velkova – Jordanovska L.
(2017): “Protozoan parasites in fish from fish farms in Republic of Macedonia”.
International Symposium on animal science – ISAS 2017. Herceg Novi, Montenegro.

28.

Blazhekovikj - Dimovska D., Stevanovski V. (2017): “Aquaculture production and its
impact of the environment in Republic of Macedonia”. XV International Scientific
Conference “Knowledge in practice”. Bansko, Bulgaria. International Journal, Institute of
knowledge management, Vol. 20.5, pp. 2197-2202.

She is a co-author in a Monograph entitled “The Fish Parasite Fauna and the Fishes from
Lake Prespa” published in 2012 in English.
She is a co-author of the chapter Hygiene in primary production - Fish hygiene in Food
Safety Management - A Practical Guide to the Food Industry, published in ELSEVIER, in 2014.
She appears as editor in the following publications: “Vademecum for Safety and Sensory
Quality of Food” (published by Macedonian Scientific Society - Bitola, 2012); “Fauna of
Endohelmints in Fish in Large Lakes in the Republic of Macedonia and Two New
Parasitological Papers” (published by the NU University Library" St. Kliment Ohridski" - Bitola,
2012) and the “Bitola`s Pelister Mountain Risk Group” (published by the NU University Library
“St. Kliment Ohridski “- Bitola, 2010).
She is a member of the Scientific Board of the International Conference on Ecosystems
(ICE2014, ICE2015, ICE2016, ICE2017) in Tirana, Albania.
She is the author of the internal scripts “Quality and Safety of Fish and Fish Products”
and “Practicum for Fisheries”, for the needs of certain teaching disciplines at the Faculty of
Biotechnical Sciences - Bitola.

Participation in projects:
-

2013 - 2016 – “Feasibility study for the development of the agro-food sector in
Pelagonia”. Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola.

-

01 - 30.04.2014 – ERASMUS MUNDUS SIGMA ACTION 2 - “Critical Skills Learning
for Innovation, Sustainable Growth, Mobility and Employ Ability in the Multicultural
Environment of the Western Balkans” – University of Warsaw, Poland.
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-

09 - 17.07.2013 – Project “Identity and communication for intercultural acceptance” –
EU Youth in Action Programme. Newcastle upon Tyne (United Kingdom).

-

2010 - 2012 – “Investigation of Reservoir Tikvesh with methods of assessment of water
ecosystems, by composition of helminth fauna, zooplankton, macrozoobenthos,
microbiological parameters and bioaccumulation of heavy metals in systems helminth host”. National project. Ministry of Education and Science of the Republic of Macedonia.

-

2009 - 2014 – 159143 - TEMPUS-1-2009-1-HU-TEMPUS-JPCR: „Using local resources
for microregional development sustainable agribusiness and tourism in the southern
Balkans”.

-

August 2007 – Project “Training courses for HACCP implementation”, Center for civil
society development ”Protecta” - Preševo, Serbia. EAST WEST INSTITUTE.

-

November 2005 - February 2006 – UNDP Project - MCD/00045867: Employment
Mediation for Highly Educated Young Unemployed – EMY.

Participation in workshops:
-

30.11.2017, Skopje – “METROFOOD - RI - Infrastructure for promoting metrology in
food and nutrition”. Faculty of Agricultural Sciences and Food.

-

26 - 27.10.2017, Belgrade, Serbia – “Training in exposure assessment. Training courses
on certain aspects of food safety risk assessment for the experts from the Pre-accession
countries”.

-

03 - 04.03.2017, Bitola – “As a better framework for solving the problem of air
pollution?”. IPA 2 Mechanism for Civil Society Organizations.

-

28 - 30.10.2016, Bitola – “Municipal climate change strategies project”. USAID.

-

17.06.2013, Bitola – “Methodology for Assessment of Values and Benefits of Protected
Areas”. JU National Park Pelister and Project “Dinaric Arc Parks”.

-

14 - 15.11.2011, Bitola - “Second workshop on Transboundary fish and fisheries
management plan from Prespa Lake basin”. UNDP.

-

06 - 10.09.2010, Tetovo - “Training in EU acquits on agriculture, food safety and
environmental management”. TEMPUS.

-

26 - 30.04.2010, Tetovo -“Using local resources for sustainable agriculture
development”. TEMPUS.
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-

18 - 20.10.2009, Ohrid – “Strategic Orientation Round of Food Sciences Research
Potential in Macedonia”. FP7 Project SWOT- CHEMISTRY- FOOD Regpot- 2008- 2,
Evaluation of the research capacity and development of a strategy for further growth in
chemistry in general and in food science in particular.

Participation in seminars:
-

11.05.2017 – Bitola, “Standardization on Food Safety and food Packaging”. Technical
Assistance for the capacity building of ISRM” – Institute for Standardization of the
Republic of Macedonia.
16.10.2016 – Bitola, “Preservation and wintering of bee families”. Beekeeping
Association “Nektar” - Bitola.
31. 03. 2010 – Skopje, Microbiology. MERCK.

Participation in conferences, congresses and symposiums:
-

15- 17.12.2017 Bansko, Bulgaria - 15th International Scientific Conference “Knowledge
in practice”. Institute of knowledge management.

-

18 - 20.10.2017 Ohrid, Macedonia – 3rd International Symposium for Agriculture and
Food - ISAF 2017. Faculty of Agricultural Sciences and Food - Skopje.

-

29 - 30.09.2017 Krushevo, Macedonia – UIC2017, University Internal Conference.
University “St. Kliment Ohridski” - Bitola.

-

23 - 25.08.2017 Čačak, Serbia – X Conference of Agronomy students with international
participation, University in Kragujevac, Faculty of Agronomy.

-

05 - 10.06.2017 Herceg Novi, Montenegro - International Symposium on Animal
Science ISAS 2017.

-

02 - 05.06.2017 Tirana, Albania – International Conference of Ecosystems ICE2017,
Agricultural University of Tirana.

-

21.12.2016 Tirana, Albania – XII International Symposium Biodiversity and Economic
Development. Academy of sciences of Republic of Albania.

-

16 - 18.12.2016 Bansko, Bulgaria - 11th International Scientific Conference “Knowledge
in practice”. Institute of knowledge management.

-

21 - 22.10.2016 Plovdiv, Bulgaria - 63rd International Conference “Food Science,
Equipment and Technology”, University of Food Technology.
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-

26 - 28.08.2015 Čačak, Serbia – IX Conference of Agronomy students with
international participation, University in Kragujevac, Faculty of Agronomy.

-

05 - 08.06.2015 Tirana, Albania – International Conference of Ecosystems ICE2015,
Agricultural University of Tirana.

-

23 - 26.05.2014 Tirana, Albania – International Conference of Ecosystems ICE2014,
Agricultural University of Tirana.

-

20 - 23.11.2013 Bucharest, Romania - Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa"
Museum.

-

02 - 05.10.2013 Tivat, Montenegro - V International Symposium of Ecologists.
University of Montenegro.

-

28 - 30.08.2013 Čačak, Serbia – VIII Conference of Agronomy students with
international participation, University in Kragujevac, Faculty of Agronomy.

-

22 - 24.09.2011 Ohrid, Macedonia - EHEDG World Congress on Hygienic Engineering
& Desigh 2011 – Macedonia.

-

30.06- 02.07.2009 Moscow, Russia - Международноÿ научноÿ конференции,
Учреждение Россиÿскоÿ Академии Наук, Главнìÿ Ботаническиÿ Сад им Н.В.
Цицина Ран.

-

28 - 29.03.2008 Čačak, Serbia - XIII Savetovanje o biotehnologiji, University in
Kragujevac, Faculty of Agronomy.

Study visits:
-

01-30.04. 2014 Warsaw, Poland - Faculty of Biology (Department of Parasitology and
Hydrobiology), University of Warsaw.

-

July 2009 Moscow, Russia - Россиÿскоÿ Академии Наук (Russian Academy of
Sciences)

-

August 2008 Göttingen, Germany - Albrecht von Haller Institute of Plant Sciences,
Georg August University.

-

11 - 20.03.2003 Plovdiv, Bulgaria – Faculty of Food Technologies.

-

01 - 10.03.2003 Sofia, Bulgaria – Faculty of Biology
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Professional - applicative activity and activities of wider interest
The candidate Dijana Blazhekovikj - Dimovska, PhD, has directed her engagement in the
field of professional and applicative activity in several activities.
She is a member of the “Environmental Movement MOLIKA” (from 2010 to present),
where she has actively participated in numerous workshops and activities related to the work of
this organization.
She is participant in the team for preparation of the Local Development Strategy of the
Municipality of Bitola 2014-2018, in the sector of Environment.
She is a member of the Evaluation Committee at the 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54th Regional
Olympiad of Young Technicians and Naturalists in the field of Applied Biology.
She was a reviewer for election a candidate for recognition "Best Young Scientist" for
2015, under the auspices of the President of the Republic of Macedonia.
In the academic years 2013/2014 and 2017/2018 she was selected as a Mentor for the
practical work of students of all study programs at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola.
By Decision No. 07-934 / 24 from 31.10.2013 she has been selected as a member of the
Faculty Board for Cooperation and Public Trust.
She is included in the target group of teachers from the Faculty of Biotechnical Sciences Bitola at a meeting with an expert team from the Institutional Evaluation Program at the
European University Association, in order to conduct external evaluation at the University.
She has been awarded a scholarship under the Erasmus Mundus Sigma Action 2 Project,
where in the period from 1 - 30 April 2014, realized a study visit at the Faculty of Biology
(Department of Parasitology and Hydrobiology), at the University of Warsaw, Poland.
By Decision No. 02-117/7 from 12.01.2018, she also performs the duties of the Secretary
of the Department of Biotechnology at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola.
CONCLUSION AND PROPOSAL
Based on the presented data for the candidate Dijana Blazhekovikj - Dimovska, PhD, the
Reviewing Committee positively evaluates her teaching - education activity, scientific research,
professional - applicative activity, as well as the activities of wider interest. The continuous
above average success of the candidate during the course of her education, as well as the many
years of experience as a Demonstrator, Younger Teaching Assistant, Teaching Assistant and
Assistant Professor, serve as sheer evidence of the candidate's professional abilities and her
responsible attitude towards the given tasks and duties, with the potential for achieving even
greater future professional advancement.
The Reviewing Committee concluded that she is a candidate who shows a continuous and
serious attitude towards the development of biotechnical sciences, and especially to the stated
fields for which she will be appointed, which she has already manifested through a seminal
approach to a scientific research, authorship and co-authorship of a number of scientific and
professional papers published in international journals or proceedings; participant in projects,
workshops, seminars; participant in numerous international conferences, congresses and
symposiums, as well as successfully realized study stays abroad, which evidently leads to further
results in the field of scientific research and improvement of the educational process.

72

Regarding the teaching-education activities of the candidate, she performs her tasks and
obligations conscientiously, responsibly and professionally. Her thoroughness and
systematization in the realization of the teaching is also proven through the received positive
evaluations from the self - evaluation.
On the basis of the analyzed documentation, we conclude that she is a candidate who has
shown excellent results, both in the past scientific research and professional-applicative activity,
as well as in the domain of teaching. In accordance with the Law on Higher Education of the
Republic of Macedonia, the Reviewing Committee established that the candidate Dijana
Blazhekovikj - Dimovska, PhD fulfils the conditions for being appointed as a Professor in all
academic titles in the scientific fields for which the competition has been announced.
According to the aforesaid statements, the Reviewing Committee honorably proposes to
the Academic Council of the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola to appoint Assistant
Professor Dijana Blazhekovikj - Dimovska, PhD, for the academic tittle ASSOCIATE
PROFESSOR for the following scientific fields: 40805 – Hygiene and Technology of
Products and Raw Materials of Animal Origin, 40808 – Quality, Technology and Safety of
Fish and Fish Products and 40808 – Aquaculture.

REVIEWING COMMITTEE
1. Full Prof. Vangel Stevanovski, PhD (retired) – President, personal signature
University “St. Kliment Ohridski” - Bitola
Faculty of Biotechnical Sciences – Bitola

2.

Assoc. Prof. Antonis Kokkinakis, PhD – member, personal signature
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Faculty of Agriculture, Forestry and Natural Environment

3. Full Prof. Stojmir Stojanovski, PhD – member, personal signature
JNU Hydrobiological Institute - Ohrid
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Наставно - научен совет
Технички факултет – Битола
Универзитет Св. Климент Охридски - Битола
Иво Лола Рибар бб
7000 Битола

Предмет:Извештај за оцена на докторска дисертацијаод кандидатот Тасевски Горан,
дипл. графички инж., насока: индустриски менаџмент, под наслов: „МОДЕЛ ЗА
ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ШЕСТ СИГМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА
ОПЕРАТИВНАТА ЕФИКАСНОСТ ВО ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО НА
АВТОМОБИЛСКА ЕЛЕКТРОНИКА “

Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“Битола, на својата седница одржана на 31-10-2017 година, со Одлука број 02-830/12
формира Комисија за оцена на докторската дисертацијана Тасевски Горан со наслов
„МОДЕЛ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ШЕСТ СИГМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА
ОПЕРАТИВНАТА ЕФИКАСНОСТ ВО ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО НА
АВТОМОБИЛСКА ЕЛЕКТРОНИКА “, во состав:
1. Ред. проф. д-р. Томе Јолевски, Технички факултет Битола, Универзитет „Св.
Климент Охридски“-Битола, ментор
2. Ред. проф. д-р. Силвана Ангелевска, Технички факултет Битола, Универзитет
„Св. Климент Охридски“-Битола, член,
3. Ред. проф. д-р. Александар Маркоски ФИКТ - Универзитет „Св. Климент
Охридски“-Битола, член,
4. Ред. проф. д-р. Константин Петковски, Технички факултет Битола - Универзитет
„Св. Климент Охридски“-Битола, член
5. Доц. д-р. Иво Куманов, Технички факултет Битола, Универзитет „Св. Климент
Охридски“-Битола, член
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По разгледување на доставената докторска дисертација, Комисијата заклучи на
Наставно научниот совет да му го поднесе следниов:

ИЗВЕШТАЈ
СО МИСЛЕЊЕ, ОЦЕНА, ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Којшто опфаќа:
1.
2.
3.
4.
5.

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

1. БИОГРАФИЈА НА ДОКТОРАНТОТ
М-р Горан Тасевски е роден на 29.03.1979 во Битола. Основно образование заврши во
О.У. „Тодор Ангелевски”, додека средно образование заврши во С.О.У. „Таки Даскало” во
Битола во 1997 година, графички отсек.
Во учебната 1997/98 година се запиша на Техничкиот факултет во Битола на отсекот за
Графичко инженерство, каде во 2004 година дипломира на истиот. Четири години после
дипломирањето, магистрира на отсекот за Индустриски менаџмент на Техничкиот
Факултет во Битола, со просек 9,71. Во периодот од 2004 – 2007 година, работи во
неколку различни фирми во Битола, со најразлична дејност, од автомобилскиот сектор до
графички услуги.
Во Ноември 2007 година е започнува со работа во фабриката на Џонсон Контролс,
првата странска инвестиција во рамките на индустриските технолошки зони, во Илинден,
Скопје. Тоа беше компанија која се занимаваше со производство на автомобилска
електроника (инструмент табли и нивни компоненти). Како резултат на тоа одреден
период беше на обука во фабиката на Џонсон Контролс во Ла Ферте Бернард, во
Франција. После обуката е распределен на позицијата СМД лидер, односно одговорен за
производството на првата линија во фабриката во Скопје.
На почетокот на 2009, стапува на ново работно место во истата фабрика, на позицијата
инженер за квалитет. Главните одговорности беа во областа на решавањето на проблемите
од аспект на квалитетот на производите (Renault, VW&Skoda, Daimler).Дополнителни
обврски беа во насока на истражувањето на причините за појава на дефекти и превземање
на корективни акции при рекламација на производ од клиент. Имплементирањето на
соодветни мерки и превентивни акции за заштита на клиентите од дефекти на прозводот,
идентификување на изворот на проблемите беа составен дел од секојдневните работни
активности.
Во периодот од 2010 година се префрла на нова позиција во одделот за континуирано
подобрување, на работното место LeanSixSigmaBlackBelt, кое резултираше со
сертификација во двете методологии.
Кон крајот на 2013 година, се запиша на третиот циклус на студии, на отсекот за
Индустриски менаџмент на Техничкиот Факултет во Битола. Од тој период наваму,
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паралелно со работните обврски во фабриката, работи на истражувања во областа на
оперативната ефикасност, Шест Сигма и Leanметодологијата, автомобилската
електронска индустрија итн.
Голем пресврт на професионален план беше и превземањето на Џонсон Контролс
Електроникс од страна на Вистеон Електорникс компанијата, кон средината на 2014
година. Нови предизвици и активности беа поставени во рамките на работната позиција.
Горан, станува дел од тимот за развој, имплементирање и интегрирање на Шест Сигма
методологијата на ниво на фабриките од дивизијата во Европа. Работи во рамките на
крајно стручен и професионален тим воден од искусен, стручен и талентиран
MasterBlackBelt. Целиот тим работи на развој на Шест Сигма алатки и подобрување на
постоечките, како и трансфер на поголемиот дел од нив, од Minitab софтверот во Excell
програмата.
Карактеристично за овој период е тоа што овде започнува со главното истражување за
докторската дисертација. Креирана е анкета и беше направена проверка на нејзината
валидност, доследност, како и пилот тестот. Сите активности се изведуваа
во
консултации и сугестии со менторот и експерти од областа на Шест Сигма од оваа
компанија. После валидирањето, анкетата беше испратена до врботените во
индустриските системи кои работат во Република Македонија, а се занимаваат со
производство на автомобилска електроника.
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА И СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Во рамките на научно истражувачката работа има пријавено неколку трудови кои се
прифатени и објавени на меѓународни конференции и во меѓународни научни списанија.
Тоа се:
1. Lean Six Sigma for obtaining high product and process quality in automotive electronic
components assembly plants, на конференцијата во Брела, Хрватска,
2. Model for improvement of fluxing process on selective soldering machines (Model
6747), на меѓународната конференција во Сибиу, Романија.
3. Model for integrating 6 Sigma in MES,меѓународна конференција во Битола, Р.
Македонија,
4. Research on the status and application of Six Sigma in the automotive electronic industry
in the Republic of Macedonia, меѓународно научно списани Хоризонти, (трудот е
прифатен, објавувањето е во тек).
Има посетувано повеќе семинари, симпозиуми, работилници, обуки посебно во
рамките на континуираното подобрување, штедливото производство, Шест Сигма
методлогијата и сл. Активно се служи со Англиски јазик, исто така и има почетно
познавање на Италијанскиот, познавање работа на компјутер со MicrosoftOffice (Excel,
Word, PowerPoint) итн.
2. ИНФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ ЗА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Докторската дисертација со наслов „ МОДЕЛ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА
ШЕСТ СИГМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ЕФИКАСНОСТ ВО
ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМОБИЛСКА ЕЛЕКТРОНИКА “
на докторантот, дипл. графички инж.Горан Тасевски, напишана е во А4 форматна 220
страници со стандардна обработка на текстот. Пописот на користената литература опфаќа
бројни библиографски единици (102), од кои статии од домашни истрански автори.
Обработката на содржините е поткрепена со бројни илустративни прикази, табели и
прилози.
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Структурно,докторската дисертацијасодржи апстракт на македонски и англиски
јазик ишест тематски целини дадени во прилог:
-

Вовед
Индустрија за производство на автомобилска електроника,
Шест Сигма – методологија, менаџерски и метрички систем,
Дизајн на главното истражување и методологијата,
Обработка на податоците добиени од истражувањето,
Модел за имплементирање на Шест Сигма во индустриското производство на
автомобилска електроника,
Заклучок

Кон докторската дисертација прикажан е и список на слики, табеларни прикази и
користена литература за изработка на истата.
3. СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Концептот на дисертацијата е составен од шест делови, во кои поединенчно се
обработени различните сегменти од истражувањето. Во дисертацијата се обработени и
прикажани процесите во рамките на автомобилските индустриски системи за
производство на инструмент табли и електронски компоненти, концептот и фазите на
Шест Сигма методологијата, методите на истражување, резултатите од истражувањето и
моделот за имплементација.
Организацијата на тезата е по следните поглавја:
Во првото поглавје е даден воведот во дисертацијата. Дефиниран е предметот на
дисертацијата и поставен е проблемот со кој се занимава истражувањето. Дефинирана е
главната и трите помошни хипотези, методите и инструментите кои ќе се користат при
работата. Даден е преглед на досегашните истражувања и достигнувања во областа на
имплементирањето на Шест Сигма во автомобилската електронска индустрија и конечно,
дефинирани се резултатите кои се очекуваат и нивниот придонес во зголемувањето на
оперативната ефективност во индустриските системи од овој тип.
Второто поглавје од тезата дава преглед на автомобилската електронска
индустрија во втората декада од XXIвек. Промените и предизвиците со кои таа
секојдневно се соочува, растечките барања на клиентите, конкурентноста и остварувањето
на профит. Преку комбинирана студија на случај даден е приказ на процесите на
SurfaceMountedDevicesтехнологијата, ThroughHoleтехнологијата, карактеристиките на
електронската плочка и електронските компоненти. Опишани се главните фактори и
варијабли кои влијаат врз процесот на површинско монтирање на компоненти.
Во третото поглавје од тезата, преку истражувањето на литературата прикажан е
концептот на Шест Сигма методологијата, развојот на концептот за квалитет и штедливо
производство, трите аспекти на Шест Сигма методлогијата, главната цел на
методологијата – постигнување на бараната ефективност на процесот и редуцирање на
варијациите, потоа предностите и ограничувања како и фазите во работата на Шест Сигма
проект.
Четврото поглавје дава преглед на дизајнот на главното истражување, на
инструментите и методите кои се користат притоа. Дадена е содржината на
квантитативното и квалитативното истражување во рамките на тезата. Во ова поглавје е
даден концептот на креирање на прашалникот (анкетата), типот на прашања и нивна
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класификација во четири сегменти во рамките на анкетата. Објаснет е изборот на бројот и
типот на испитанци, статистичката обработка на податоците и даден е графички приказ на
резултатите.
Во петтото поглавје главниот акцент е насочен кон анализа на добиените
резултати и наодите од истражувањето. Даден е реалниот статус на имплементацијата на
Шест Сигма, интеграцијата, предностите и ограничувањата во рамките на
организациските структури од автомобилската електронска индустрија.
Во шестото поглавје е даден предлог модел за имплементирање на Шест Сигма.
Објаснето е кога, како, кој и зошто треба да го имплементира овој модел во рамките на
менаџирањето на организациите од овој тип на производство. Во ова поглавје се објаснети
ограничувањата во рамките на ова истражување и даден е предлог за натамошни
истражувања.
4. ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Проучувајќи ја докторската дисертација на Горан Тасевски, со наслов „МОДЕЛ
ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ШЕСТ СИГМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА
ОПЕРАТИВНАТА ЕФИКАСНОСТ ВО ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО НА
АВТОМОБИЛСКА ЕЛЕКТРОНИКА“,Комисијата оцени дека тоа е дисертација која со
својата содржина, обем и постигнато ниво на квалитет, целосно ги задоволува
пропозициите за една докторска дисертација.
Во својата теза, Горан Тасевски разработи актуелна тема на истражување, која е во
сооднос со трендот на странски инвестиции во нашата држава и актуелноста на
автомобилската индустрија во конкурентни глобални размери.
Се работи за исклучително комплексна област на која се обрнува се повеќе
внимание како во нашата држава така и во останатите. Со помош на Шест Сигма
методологијата се креираат компетитивни тимови со силно водство и методи на
комуникација, за максимизирање на продуктивноста и долгорочно зголемување на
вредноста и при понатамошните инвестиции во нови производи, процеси и долгорочна
соработка со купувачите.
Може да се констатира дека кандидатот со сеопфатна анализа на употребената
литература, коректно ги наведува досегашните сознанија и истражувања од теоретски и
апликативен карактер.
Разработката на сите теми во тезата може да помогне во изработката на техничката
документација и соодветна база на податоци која во целост го поддржува процесот.
Чекорите кои се резултат на бројни истражувања кај актуелните копмпании со ваква
дејност во државата, доведуваат до реална примена на моделот. Потврда за овој факт е
направената валидација, прикажана во трудот.
Резултатите од ова истражување може да имаат широка примена во реални услови.
Доколку на ниво на дадена фабрика постои менаџмент систем за квалитет, моделот е
применлив и може соодветно да се адаптира и истиот да се доведе до континуирано
подобрување на ефикасноста и ефективноставо рамките на сериското производство на
автомобилска електроника.
Креативноста на научниот пристап на кандидатот при обработка
овозможи формирање на еден целосен труд .

на темата,

79

5. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на сите претходно наведени факти и констатации, Комисијата за оцена
на докторската дисертација на Горан Тасевски
ЗАКЛУЧУВА
-

-

Докторската дисертација на Горан Тасевски е дело во кое се потенцирани и
прецизно разработени одредени технички и практични сознанија кои кандидатот
самостојно ги разработи и оствари,
Овој труд, со својата содржина, методологија, изработка и резултатите, го има
потребното ниво на докторска дисертација,
Кандидатот со својот труд темелно и детално го разработи предметот на
анализирање и ја оствари поставената цел,
Кандидатот Горан Тасевски во согласност со наводите на извештајот, ги исполнува
сите законски услови за пристапување кон одбрана на докторската дисертација во
постапката за стекнување на звање доктор на науки.

Имајќи го предвид целосниот Извештај, Комисијата за оцена на докторската
дисертација на Тасевски Горан, на Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет во
Битола му
ПРЕДЛАГА
-

-

да го прифати Извештајот за оценка на докторската дисертација на Горан Тасевски
со наслов „МОДЕЛ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ШЕСТ СИГМА ЗА
ПОДОБРУВАЊЕ
НА
ОПЕРАТИВНАТА
ЕФИКАСНОСТ
ВО
ИНДУСТРИСКОТО
ПРОИЗВОДСТВО
НА
АВТОМОБИЛСКА
ЕЛЕКТРОНИКА“ и да се продолжи со постапката за стекнување на стручен назив
доктор на науки.
да се формира Комисија за одбрана,
да се одреди времето и местото на јавната одбрана.

Комисија за оцена надокторската дисертација:
1. Ред. проф. д-р. Томе Јолевски, Технички факултет Битола, Универзитет „Св.
Климент Охридски“-Битола, ментор, с.р.
2. Ред. проф. д-р. Силвана Ангелевска, Технички факултет Битола, Универзитет
„Св. Климент Охридски“-Битола, член, с.р.
3. Ред. проф. д-р. Александар Маркоски ФИКТ - Универзитет „Св. Климент
Охридски“-Битола, член, с.р.
4. Ред. проф. д-р. Константин Петковски, Технички факултет Битола - Универзитет
„Св. Климент Охридски“-Битола, член, с.р.
5. Доц. д-р. Иво Куманов, Технички факултет Битола, Универзитет „Св. Климент
Охридски“-Битола, член, с.р
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Редовен професор д-р Миодраг Лабовиќ, Факултет за безбедност-Скопје
Со Одлука на Деканатска управа бр.02-2/106, од 21.12.2017 година, на Факултетот за
безбедност-Скопје, при Универзитетот „Св.Климент Охридски“-Битола, на седницата
одржана на 21.12.2017 година ме оредели за рецензент на Извештајот за спроведеното
истражување под наслов: „ Мислењето на граѓаните на Република Македонија за
корупцијата“ од авторите редовен проф. д-р Цане Мојаноски, редовен проф. д-р
Марина Малиш-Саздовска, Вонреден проф. д-р Марјан Николовски и Вонреден проф.
д-р Катерина Крстевска. Во својство на рецензент, на Наставно–научниот совет на
Факултетот за безбедност-Скопје, при Универзитетот „Св.Климент Охридски“-Битола,
му го доставувам следниов:

РЕЦЕНЗИОНЕН ИЗВЕШТАЈ
Приказ на трудот - монографија
Рецензиониот извештај се состои од три дела: 1. Краток опис, констатации и мислења
за Истражувачкиот извештај; 2. Заклучоци и оценка и 3. Предлог –препораки: Во
привот дел е даден краток опис на содржината. Во втроиот дел се дадени заклучоците
и оценката за Истражувачкиот извештај. Во третиот дел рецензентот , врз основа на
првите два дела ја дава предлог-препорактата до Наставно-научниот совет на
Факултетот за безбедност-Скопје, при Универзитетот „Св.Климент Охридски“-Битола
1. Краток опис, констатации и мислења за Истражувачкиот извештај
Содржината на Истражувачкиот извештај се состои од вовед, цели и задачи на
истражувањето, хипотетичка рамка, истражувачка постапка, инструменти, реализација
на истреажувањето, примерок испитаници, некои белези на корупцијата на Република
Макеоднија, територијална дистрибуција на подмитувањето, перцепција за
корумпираност на институциите, на краојот се констатации, заклучоци и препораки,
одбрана литература.
Извештајот опфаќа текст од 232 страници, обичен проред, во поднасловот е
(Истражувачки резултати 2013-2017)
Во Истражувачкиот извештај обработени се резултатите од спроведеното теренско
истражување за Мислењето на граѓаните за корупцијата во последните пет години
односно период 2013-2017 година. Самиот Извештај е систематизиран во шест глави ,
табели, графикони , прегледи , слики, преглед на користена литература
Во воведниот дел на извештајот, авторите го појаснуваат методолошкиот присап кон
истражувањето, целите и задачите на истражувањето, хипотетичката рамка,
истражувачката постапка, инструментите кои се применети во истажувањето,
применетите методи во обработка на резултатите од истражувањето.
Во поглавјето цели и задачи на истражувањето, дефинирано е дека целта на
истражувањето е да се утврди научна дескрипција на криминолошките,
криминалистичките, асфалиолошките и кривично-правните карактеристики и
последици од корупцијата и коруптивните активности во Република Македонија. Во
истиот дел појаснета е истражувачката постапка - применети се аналитичко-
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синтетичкиот метод, компаративниот, догматскиот и статистичкиот метод.
Обработката и статистичките пресметки на истражувањето е извршено во
софтверскиот статистички пакет SPSS.
Првата глава под наслов „Белези на корупцијата во Република Македонија“,
настојува да го објасни развојот на корупцијата од осамостојувањето на Македонија до
денес. Дадена е анализа на повеќе дефиниции за поимното определување на
корупцијата, но истиот поим е стеснет и симплифициран на давање и примање на
поткуп, злоупотреба на службената положба и овластувањата на вработените во
државните институции. Авторите ги дефинираат однесувањата кои според
истражувањето претставуваат корупција, проверувајќи го пристапот на граѓаните кон
овие појави преку изразените мислења и ставови. Авторите ги одредуваат овие поими
низ инструментите низ кои се испитуваат ставовите на граѓаните.
Следејќи ги облиците низ кои се јавува корупцијата, низ добиените резултати за
временскиот период 2013-2017 година во која временска рамка е и спроведено
истражувањето, покажуаваат дека во такви сложени динамични односи поткупот, како
составен дел на корупцијата не покажува нови и различни феноменолошки облици.
Во овој дел граѓаните го изразуваат своето мислење што подразбираат под
корупцијата. Во перцепциите на граѓаните на Република Македонија, доминира свеста
и убедувањето дека сите понудени облици се корупција, но, притоа, давањето и
примањето поткуп е најчест облик на корупција, потоа следи тријадата давање,
примање мито и злоупотреба на овластувањата.
Визуелната престава на појавата на поткупот упатува на тоа дека во оценките на
испитаниците, во петте години, пониски оценки од 5,00 се забележани кај банките и
штедилниците и кај осигурителните компании. Останатите делови на општеството,
институции, органи, дејности и професии се оценувани како високо корумпирани,
односно оценките се движат меѓу пет и осум.

Во втората глава под наслов „Перцепција за корумпираноста на институциите“
(57-114) компарирани се податоците од истражувањата кои што се реализирани во
наведениот период. Во оваа глава се анализираат институциите каде е застапена
корупцијата. Во прашалникот опфатени се 17 институции, при што резултатите
укажуваат на висока застапеност на корупцијата во полицијата, царината и во
институции надлежни за давање на државно земјиште под концесија или продажба на
истото.
Во петгодишниот период што се анализира нема некои позначајни отсапувања од
година во година, што укажува дека корупцијата покажува одредена константност во
општествените односи и постапување.
Особена вредност на истражувањето е што поголем простор е отстапен на методите на
препознавање и откривање на корупциските кривични дела. Преку анализа на
одговорите за начините на откривање на корупцијата, авторите настојуваат да дојдат
до одговр за најсоодветните начини на откривањето. Резултатите од истражувањето
укажуваат дека во истражуваниот временски период нема голем напредок во
изнаоѓањето нови методи за нејзино утврдување и откривање. „Групните индикатори“
покажуваат дека кај надлежните институции за справување со корупцијата, нема
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забележителен напредок во откривачката функција на кривичните дела поврзани со
корупцијата. Од тука се налага потребата од посериозно криминолошко и
криминалистичко истражување на овие односи во општеството кои се појавуваат како
индикатори на корупцијата. Во овој дел од истражувањето за да се утврди
релијабилноста на индикаторите, се користат статистички методи, веќе применувани и
од други истражувачи, со чија примена се овозможува да се утврди нивната валидност
при истражувањето на овие појави. Вака статистички обработени податоци даваат
можности за натамошни продлабочени истражувања во делот на откривањето,
докажувањето и создавањето на можности, елементите што се одредени како
индикатори и натаму да се продлабочуваат и за нив да се добиваат сознанија што имаат
апликативно значење и вредности во откривањето и докажувањето на корупцијата.
Во третата глаава од истражувањето под наслов „Корупцијата реална закана за
човековите права и слободи“ автоторот се обидува да укаже на опасностите на
делување на корупциските кривични дела врз основните човекови права и слободи. Со
неуспешно справување со корупцијата се оневозможува владеење на правото, наместо
да владејат правните нроми, владеат поединци и нивните лични инстреси. Граѓанинот
во таквите системи неможе по легален пат да си ги оствари основните права и слободи
кои му се загарантирани со закон и устав на државата. На таков начин се руши
човековото досоинство и интегритет.
Во Четвртата глава под наслов „Перцепција на граѓаните за разоткривање на
корупцијата“ се укажува на т.н. „скриена корупција“ на нејзината висока темна
бројка, при што, таа влијае негативно во нејзиното спречување и откривање. Пред се
потешкотиите доаѓаат оттаму што и двете страни учесници во инкриминацијата се
заинтересирани делото да не биде откриено, што негативно влија во делот на
методиката на откривање и докажување на тој тип на кривични дела. Во обработка на
добиените податоци од истражувањето, на поединецот му се придава посебно место и
улога со неговото лично искуство применувајќи корупциски методи во решавање на
своите пробелми или задоволување на своите потреби. Во спречувањето на
корупцијата, испитаниците му даваат пресудно значење на казнениот прогон но не и на
своето учество во истото. Овој однос на поединецот кон појавите и кон општеството
воопшто ја налага потребата од понатамошно истражување на неговата улога и
положба во општеството, за да се одоговори зошто поединецот прибегнува кон
корупцискиот модел на однесување и зошто не ги пријавува овие појави.
Во петтата глава под наслов „Корупцијата и јавните услуги“ се анализираат
личните искуства на граѓаните со користење на корупциките методи за остварување на
одредени свои интереси. Заслужува внимание високото учество на оние што не сакаат
да се изјаснат за тоа дали учествувале во корупциски кривични дела, т.е. дали се
користеле со корупциски методи. Заслужува внимание мислењето на граѓаните за
коруптивниот однос на судиите и нивното преовладувачко чувство за нечовечност и
корумпираност на судиите, кои го деградираат правниот поредок на државата.
Во оваа глава направена е листа на најкорумпирани професии за кои што се изјасниле
граѓаните (стр. 161). Во сите пет години се јавува константност на најкорупираните
професии или евентуално благ пораст. Анализата на резултатите од оваа глава
укажува на сложеноста на проблемите кои ги носи со себе корупцијата, како и
потребата од отварање на низа прашања на нејзино навремено детектирање,
превенирање и гонење и пресудување.
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Во шесттата глава под наслов „Корупцијата и општествената мобилизиација“
авторите тргнуваат од тоа дека успешното справување со корупцијата подразбира
изградување позитивен став за нејзино спречување, како кај граѓаните исто така и кај
јавните службеници и политичарите, кои, во крајна линија, ги носат одлуките за
нејзино сведување на минимални, општествено толератни стапки, како модел на
однесување меѓу граѓаните во општеството и нејзините институции преку кои
граѓанинот ги разрешува своите секојдневни проблеми. Податоците за потполна
подготвеност на испитаниците за борба со корупцијата, од година во година покажува
зголемување на учеството на оние кои покажуваат готовност за борба против
корупцијата. Кои се факторите кои влијаат на промените на ставовите на граѓаните кон
нивната готовност да се вклучат во борбата против корупцијата како нивен личен став,
сепак одговор нема. Од особено значење е во наредниот период да се продолжи со
истражување во правец на утврдување на факторите кои влијаат на зголемување на
учеството на оние граѓани кои покажуваат готовност за борба против корупцијата.
Граѓаните сметаат дека репресивните мерки, сепак, се најмоќно средсво во моментот
во справување со корупциските кривични дела. Притоа, граѓаните го забораваат својот
став дека истите тие институции кои треба да ги спроведуваат репресивните мерки,
според нив се рангирани како виоско корумпирани.

Седмата глава е посветена на заклучоци и предлози, каде авторите даваат одредени
заклучоци во повеќе правци.
- Се нагласува потребата од изградба на соодветно законодавство за борба со
корупцијата во согласност со положбата на државата-системот кој се одредува
како „држава во транзиција“
- Располагање и трошење на буџетските средства на потранспарентен начин, со
што можностите за злоупотребите и другите корупциски кривични дела се
сведуваат на минимум;
- Реформи на системот на почитување на принципите на владеење на правото и
функционирање на државата во согласност со принципите на поделба на власт,
со нагласена независност во функционирање на правосудниот систем, како
модел за поглема ефикасност во справување со корупциските кривични дела

2. Заклучоци и оценка
Во истражувањето на општествените појави, па оттаму и на безбедносните, како
нивен составен дел, постојат ралични размислувања околу улогата и значењето на
квантитативните методолошки постапки, не само поради тоа што станува збор за
особено сложени појави, како што е мултидимензионалниот феномен на корупцијата,
туку и поради опасноста процесот на квантификацијата да добие карактер на наивен
позитивистички емпиризам. Од ова не смее да се извлече заклучокот дека
квантитативните метододи и техники треба да бидат целосно напуштени или заменети
за сметка на квалитативните истражувачки методи и техники. Секако, дека без
кванитативните методолошки постапки не може да се собере соодветна емириска
граѓа и без таа граѓа не може да се применат квалитативните методолошки постапки
во контекст на постулатите на рационалистичката епистемологија. Оттука, реалниот и
критичкиот позитивистички емпиризам, а не наивниот, е неопходен и се`уште е
ненадминат во конвенционалната светска наука.. Но, реален и
критички
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позитивистички емпиризам, не може да има без подлабоко навлегување во
подпојавноста на појавите, процесите и односите што се предмет на секое едно
конкретно научно истражување. Несомнено е дека истражувањето за корупцијата, a
особено нејзиното истражување преку ставовите на граѓаните, не може да ги отвори и
одгатне сите загатки за поимот корупција, неговите феноменолошки и етиолошки
карактериситки. Но, сепак, самото истражување преставува емпириски пресек на
ставовите, како солидна основа за зајакнување на базата на индикатори во градењето
на научно-релевантни тврдења и објаснувања за некои од повидливите појавни облици
на конвенционалната корупција. Во таа смисла, истржувањето има елементи и на
монографија.
Според тоа, ова истражување содржи релевантен, научно-фундиран емпириски
материјал, кој низ продлабочена факторска анализа може да придонесе во зајакнување
на научно-применливите тврдења и ставови за конвенционалните облици на
корупцијата. Исто така, ова истражување нуди и солиден емпириски материјал за
понатамошно развивање или потврдување на научни ставови изразени во научна
студија, за феноменолошките и етиолошките карактеристики и на најсложените,
неконвенционални типови и облици на висока политичка и економска корупција,
какава што е системската корупција во Република Македонија.

3. Предлог –препораки
Со оглед на се што е погоре наведено, му препорачувам на Наставно-научниот совет
на Факултетот за безбедност - Скопје, да го усвои овој Рецензионен Извештај, како
позитивен и да донесе одлука за јавно објавување на Истражувачкиот Извештај, кој
што воедно, според мислењето на рецензентот, има елементи и на монографија.
Скопје, 25. 02. 2018 година
Редовен професор д-р Миодраг Лабовиќ, с.р.
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Проф. др Љупчо Арнаудовски, редовен професор на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, во пензија
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност на Универзитетот „Климент
Охридски“ во Битола, ме определи за РЕЗЕНЗЕНТ на трудот под наслов „ГРАЃАНИТЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА КОРУПЦИЈАТА“ од авторите: Проф. Др Цане
Мојановски, Проф. др Марина Малиш - Саздовска, Вонреден професор Марјан
Николовски и Вонреден професор Др Катерина Крстевска.
Во својство на резензент на трудот погорниот наслов, на Наставничкиот Совет на
Факултетот за безбедност - Скопје, му го доставувам следниов
РЕЦЕНЗИОНЕН ИЗВЕШТАЈ

1. Приказ на трудот (студијата)
Студијата под наслов „ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
КОРУПЦИЈАТА“ од авторите Проф. Др Цане Мојановски, Проф. Др. Марина МалишСаздовска, Вонреден професор Др Марјан Николовски и Вонреден професор Др.
Катерина Крстевска, опфаќа текст од 222 страници пишуван на компјутерска техника
во обичен проред. Во поднасловот на трудот (Истражувачки резултати 2013 - 2017)
Скопје, јануари 2018 година.
Обраработената материја во вид на „Истражувачки извештај, е систематизирана во
шест глави, попис на табели, графикони, прегледи и слики, преглед на користена
литература и попис на учесници во реализацијата на истражувањата
Во трудот одреден како „Истражувачки извештај“ обработени се резултатите од
спроведените истражувања во последните пет години (2013 - 2018 година)
применувајќи ги методите на комперативност, следејќи ја динамичноста на појавата во
одредениот период.
Во „ВОВЕДОТ“ на трудот, авторите го објаснуваат пристапот кон програмирањето на
истражувачкиот проект, согледувајќи и претставувајќи го коефициентот на
корупцијата во Република Македонија, според истражување на „Интернационел
Транспарентен“, целите и задачите на истражувањето, хипотетичката рамка,
истражувачките постапки, ги представуваат применетите инструменти во
истражувањето, реализацијата на истражувањето, карактеристиките на примерокот
според параметрите што се применети при неговото обликување. Во уводот
применетите методи во обработката на добиените резултати од истражувањето, чии
избор е извршен според определбата за што поголема релијабилност и веродостојност
на добиените резултати. Тоа особено заради фактот што се работи за анкетно
истражување со елементи на тајност и анонимност на испитаниците.
1.1. Првата глава под наслов Белези на корупцијата во Република Македонија (стр. 1156)
Надоврзувајќи се на Извештаите од претходните истражувања, во оваа глава настојува
да го објасни развојот на корупцијата во Македонија и нејзиниот развој и
коституирање како држава, продлабочувајќи ги оние карактеристики на корупцијата
кои ја одредуваат како штетна и општетствено опасна појава за заедничкото живеење
во државата и општеството. Притоа, во нагласувањето на нејзиниот општествен
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карактер, ја одредува и како „социопатолошка појава, неморална, политички штетна
појава за конституцијата на општеството. Дефинирајќи го поимот „корупција“ натаму
го разработува користејќи дефиниции и пристапи кон дефинирањето на повеќе автори.
Во дефинирањето оваа појава ја одредува како Корупција и како „мито (давање и
примање) вториот поим врзувајќи ја за злоупотреба на положбата и овластувањата на
луѓето од државата оние што вршат власт и ја злоупотребуваат својата власт,
овластувања, моќ. Притоа, не навлегува изведувањето на елементите што овие две
појави ги чинат и различни. Ова се покажува како нужно бидејќи преку поимот
„социопатолошка појава“ настојува да ги опфати појавите што ја чинат цел за
нечесност, неморалност во односите меѓу луѓето во општеството и државата
(неморалност на сите и државата и нејзините органи и институции). И митото и
корупцијата едновремено се и „КРИМИНАЛНИ ПОЈАВИ“ (корупцијата само по себе е
криминалитет, но таа има многу значајно место како феноменолошка карактеристика
кај многу облици на криминалитет, особено оние што се врзани за политичките,
правните, економските, социјалните односи во општеството (повредата на правата и
слободите на граѓаните).Ова се покажува како нужно и заради натамошна разработка
на корупцијата како однесување на поединецот (на човекот со другите) и како однос
на поединецот со другите луѓе, но и однос со општеството, државата и нејзините
институции. Сепак авторот овие проблеми ги уредува на тој начин што табелата 10 на
страна 33 ги опфаќа сите облици на однесување кои според ова истражување,
претставуваат МИТО односно КОРУПЦИЈА, проверувајќи го пристапот на граѓаните
кон овие појави преку изразените ставови. Авторот одредувајќи овие ги поими низ
промените со кои се испитуваат ставовите на граѓаните, како рековме има двоен
пристап: мито и корупција, но низ односите човек и општество, а во општеството
различни области од општествените односи низ кои се остваруваат општествените
односи во целата негова сложена структура (представени во табелата бр. 11).
Следејќи ги облиците низ кои се јавува корупцијата, представени во табелите, следејќи
ги компаративно низ добиените резултати, за времето во кое се следи појавата (2013 2017 година) сепак се покажа дека и така динамични сложени односи во државата,
митото и корупцијата не покажуваат многу различни (нови) феноменолошки облици на
нејзиното истражување покажа дека во политичките односи врзани за изборите, за
функционирањето на Собранието и извршната власт на површина се појавија многу
нови облици на коруптивно постапување кои имаат значење и на криминално
однесување. По мислење на рецензентот во натамошните истражувања, заслужуваат
внимание овие појави - нови облици на корупција и мито врзани со државата и сите
видови власт вклучувајќи го и судството. Во прилог на ова се разгледуваат и се
претставени и обработени во посебна табела како „ЗЛОУПОТРЕБА НА
ОВЛАСТУВАЊАТА“, распоредени по различни професии и положби што сторителите
на коруптивните постапки ги вршат изведувајќи која професија и во кои области имаат
највисоко учество (се јавуваат најчесто). Податоците за облиците на материјалната
добит (стекнатите вредности за коруптивното однесување - митото) во овие односи
добиваат посебно место во објаснувањето на феноменологијата на овие појави.
Компаративниот пристап и анализа на овие сознанија добиени преку истражувањето
(во период од пет години) имаат посебно значење во објаснувањето на коруптивните
појави.
Податоците што укажуваат на дистрибутивниот распоред на коруптивните појави како
територијалната дистрибуција на регионите што посебно го испитуваат има посебно
значење.
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1.2. Втората глава под наслов „Перцапција за корумпираноста на институциите“ го
опфаќа текстот на страниците (57 - 114), авторот користејќи се со истиот методолошки
пристап, компаративно, спредувајќи ги податоците од истражувањата реализирани во
периодот 2013-2015 настојува да го нагласи значењето на институциите (органите) кои
се јавуваат како носители на корупцијата, во кои се случува корупцијата и во кои
вработените, се јавуваат како носители на корупцијата. Критериумот „големина на
учеството на институциите во корупцијата,, спрема резултатите од истражувањето,
опфаќа 17 институции и органи при што се покажува, дека спрема ставовите на
испитуваните истражувани, полицијата и нејзините службеници имаат високо учество,
царината, како и подрачјето на продажба на земјиште. Во тој регистар соодветно место
зазема и школскиот систем и вработените во него на сите нивоа на образование. Во
согласност со општиот пристап кон одредувањето на предметот на истражувањето:
корупција - мито, феноменолошките облици на реализирање на овие појави ги
идентификува преку дејствијата подмитување, изнуда, измама, злоупотреба на
службената положба, проневера. Идентификувајќи ги основните поими: корупција и
мито. Сите овие поими од казнено-правна и криминолошка гледна точка имаат и
опфаќаат различни дејствија и различен пристап кон Кривичниот закон и тогаш кога го
одредува нивниот кривичен поим и казнивост. Тие преставуваат начин на постапување
на различен начин кај различните органи и институции и добро е тие да се поврзуваат
со нив особено кога е во прашање злоупотребата на службените овластувања или
изнуда, проневера и сл. Притоа, авторот настојува да дојде до степенот на ризик на кој
е изложен граѓанинот тогаш кога стапува во односи со нив.
Се покажува дека образованието, здравството, подрачјето на вработување се подрачја
во кои граѓанинот е најчесто изложен на опасноста да го разреши односот со
корумпирање. Во периодот што се разгледува и истражува нема големи и значајни
одстапувања од година во година што покажува дека корупцијата покажува одредена
константа како општествен однос и постапување. Посебно се разгледува ризикот кај
државните органи и институции истакнувајќи го подрачјето на ,,државни набавки,, во
подрачја во кои не се исклучува учеството и на највисоките државни органи,
вклучувајќи ја Владата и нејзините членови и силното влијание на партиската
припадност и влијанието на припадноста кон партијата што е на власт. Резултатите
добиени преку истражувањето даваат можност за продлабочена анализа на учеството
на државните органи и институции во корупцијата и конкретното постапување, односи
низ кои се реализира коруптивно однесување. Низ овие резултати авторот настојува да
добие одговор на клучното прашање врзано за корупцијата, а кое се однесува на
нејзиното разоткривање. Резултатите од истражувањето покажуваат дека во
истражуваниот временски период нема голем напредок во изнаоѓањето на методи за
нејзино утврдување и откривање. Подрачјето што авторот го одредува како ,,групни
индикатори,, покажува дека кај надлежните и професионалните органи кои се
занимаваат со откривање на корупцијата и митото, нема голем напредок спрема
ставовите на граѓаните. Постанува јасно дека криминологијата и криминалистиката
треба многу посериозно да се занимава со овие проблеми, по наше мислење низ
продлабочени истражувања на оние односи во општеството кои се појавуваат и овде
проучуваат како индикатори. Во овој дел авторот во настојувањето да ја утврди
релијабилноста на индикаторите, се користи со статистички методи, веќе применувани
од други истражувачи и за кои тврди дека резултатите што се добиваат со нивна
примена овозможуваат да се утврди нивната валидност при истражување на овие
појави.
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Разгледувајќи го пристапот на авторот кон разгледувањето на проблемите што се
претставени во оваа глава, може да се констатира дека добиените резултати од
истражувањето даваат можности за анализа и разгледување на продлабочен пристап и
поради нивното специфично присуство кон корупцијата и во корупцијата. АВТОРОТ
НАСТОЈУВА ДА ГО РАЗРЕШИ ТОЈ проблем низ призма на статистички методи и
постапки проверени и применети од други автори. Некои од нив од читателот и
корисникот на оваа студија бараат и претходни познавања за применетите методи и
постапки, но и тие даваат можности за натамошни продлабочени истражувања на
проблемите на откривањето, докажувањето и создавањето на можности елементите
што се одредени како индикатори и натаму да се продлабочуваат и за нив да се
добиваат сознанија што имаат апликативно значење и вредности во откривањето и
докажувањето на корупцијата.
1.3. Третата глава од студијата под наслов ,,Корупцијата реална закана за човечките
права и слободи,, обработена на страна 115-136, во суштина се настојува да се покаже
дека корупцијата и митото претставуваат облик на повреда и прекршување на
слободите на човекот на груб, најсуров и најдеградирачки облик на човечко поведение
кон човекот било од друга личност или од државен орган или институција кои се
изразуваат како обезчовечување на човекот и потполна деградација како општествено
битие, како член на одредена општествена заедница. Таа го обезличува, го руши
неговото човеково достоинство, го губи својот интегритет, достоинство и оној што
дава и оној што прима. Ова покажува дека при проучувањето на корупцијата, за да се
согледа и оцени положбата на човекот во неа неопходно е неговата положба да се
разгледува за него како ЛИЧНОСТ но и како општествено битие. Во нашата држава
која е во транзиција таа добива посебно значење низ економската положба на човекот
во општеството (вработеност - невработеност ) политичките односи во формирањето
на власта низ изборите и изборната корупција, правната положба низ гаранцијата на
правата и слободите особено преку правната држава, социјалните односи и сл. Низ
разработката на облиците на корупција во РМ, посебно низ функционирањето на
државната администрација, корупцијата добива постојано нови форми и
феноменолошките истражувања имаат особено значење. Стекнувањето на сознанија на
испитаниците за корупцијата преку изворите што се наведуваат добиваат посебно
значење бидејќи тие се стекнуваат таму каде што човекот се остварува како биофизичко и интелектуално битие и во кои тој се потврдува како творечка личност (види
табела 53). И тука се јавува една противречност: колку корупцијата е динамична
појава, во период во кој се разгледува, не покажува промени на изворите на сознанија
за корупцијата (посебно медиумите). И овде авторот низ примената на методите и
обработка на секој употребен модалитет да му го одреди РАНГОТ и на тој начин да го
одреди неговото место во корупцијата (во јавниот и приватниот сектор).
1.4. Во четвртата глава под наслов ,,Перцепциите на граѓаните за разоткривање на
корупцијата обработена на страниците (137-147) се нагласува дека и поради
специфичната феноменолошка карактеристика на корупцијата како ,,СКРИЕНА
ПОЈАВА,, со висока темна бројка, се појавува како многу сложен и кривично-правен и
криминолошки, но и политички и правен проблем во државата. Криминологијата
проучувајќи го својот предмет, ја поставува тезата: благовременото откривање на
криминалната појава има клучно значење и улога во спречувањето, сузбивањето и
превенирањето на оваа појава. Во обработката на добиените податоци од
истражувањето, на поединецот му се придава посебно место и улога во вклучувањето
лично во користењето на методите на корупција во решавањето на своите проблеми
или задоволувањето на своите потреби. Во спречувањето на оваа појава, испитаниците
му даваат пресудно значење на казнениот прогон, но не и на своето учество во истото.
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Овој однос на граѓанинот ја налага потребата од натамошно испитување на неговата
положба во општеството, во државата за да одговори: зошто тој го користи
коруптивниот модел на однесување, зошто не е готов да го напушти тој метод и да го
пријави истиот кога тој или друг тоа го чини.
1.5. Петтата глава под наслов ,,Корупцијата и јавните услуги,, страна 149-173
Расправата во петтата глава од студијата се засновува врз евентуални искуства на
испитаникот во разрешувањето на своите проблеми или задоволувањето на своите
потреби преку користење на коруптивни методи. ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ се
користат преку компарација на добиените резултати во петгодишниот период во кој се
врши истражувањето. Притоа заслужува внимание високото учество на оние што не
сакаат да се изјаснат за тоа дали учествувале, дали се користеле со коруптивни методи
и до 81,37 од испитуваната популација. По мислење на рецензентот овој резултат има
повеќестрано значење вклучувајќи го и ангажманот (готовноста на испитаникот во
борбата против корупцијата). Тој секако ќе изостане. Односот на корупцијата може да
се согледа и преку видот на бенефитот што се користи во коруптивниот однос: пари,
спонзорство, услуги и друга природа. Интересен е податокот за субјектот со кој е
остварен коруптивниот однос: државен службеник, полицаец, инспекциски службеник,
универзитетски професор, политичар, директор на училиште итн. Посебно внимание
заслужува коруптивниот однос со судија во овие сегашни наши услови и
преовладувачкото чувство кај јавноста за нечесноста и корумпираноста кај судиите. Во
овој контекст интересна е структурата на видот на бенефитот што е во игра во
коруптивниот однос-доминантно партиите пренесени (дадени) во коруптивната игра.
Посебно внимание заслужуваат податоците во табелата бр. 82 (стр. 160) во која е
прикажано учеството на одделни чинители преку професии во коруптивниот однос.
Притоа, значајно е дека професиите, кои инаку низ истражувањето се потврдуваат не
само по големината на учеството, но и константноста изразена низ целиот период на
истражувањето на нивниот однос кон коруптивното постапување. Авторот изведува
заклучок дека се покажува тренд на намалување на корупцијата воопшто (стр. 161) ,
заклучок кој не добива потврда преку другите податоци кога е во прашање
корупоцијата во РМ воопшто. Личното искуство на испитаниците во злоупотребата на
службената должност покажува висок степен на константност околу 9%. Од друга
страна податоците презентирани во табела 89 (стр. 168) преку кои се прикажува нивото
на корупцијата во 2017 година низ сите предодредени модалитети и резултати
претставени во табела 90 (страна 169) реализирани контакти со органи и институции во
споредба со резултатите од претходните години покажуваат релативна константност
или благ пораст. Заклучокот изведен на стр. 172 за секојдневните проблеми кои го
оптеретуваат животот на граѓанинот, пред се сиромаштијата, економската несигурност,
несигурна егзистенција, невработеност, кои како појави варираат во насока на
зголемување на нивното влијание или отсуство на нивното решавање, совладување, без
сомнение влијаат на ставовите на граѓаните во оценка на корупцијата. Авторот семета
дека меѓуетничките односи се на второ место во детерминантите што ги одредуваат
движењата на корупцијата во РМ. Разгледувањата од оваа глава укажуваат на
сложените проблеми што ги наметнува корупцијата, отварајќи ги проблемите што
натака треба да се дефинираат и истражуваат од стојалиштето на нејзиноито
спречување, совладување и превенирање.
1.6. Шестата глава под наслов„Корупцијата и општествената мобилизација“ (стр. 175188), студијата тргнува од општествениот став дека совладувањето на корупцијата чие
разрешување подразбира изградување позитивен став за нејзино спречување,
сузбивање и превенција кај сите граѓани во општеството и неговите институции,
нејзино отфрлање како модел на однесување, помеѓу граѓаните со општеството и

92
неговите институции, преку кои човекот (граѓанинот) ги разрешува своите животни
проблеми. Од тука и потребата шесттата глава да се посвети на готовноста на човекотграѓанинот не само да не го прифаќа овој модел на општествено и јавно однесување
туку и непосредно и активно да се спротивстави со активен однос кон нејзино
совладување од општествените односи. Податоците за потполна подготвеност на
испитаникот за борба со корупцијата е на ниско ниво (со само 15,69%) од
испитаниците. Од година во година во кои се истражува овој однос на граѓаните, се
покажуваат отстапувања во насока на зголемување на учеството на оние кои
покажуваат готовност за борба со корупцијата. Кои се факторите кои влијаат
промените на ставовите на граѓаните кон нивната готовност да се вклучат во борбата
против корупцијата како нивен личен став, сепак одговор немаме. Меѓутоа, на општо
ниво низ сите модалитети, граѓаните веруваат дека мерките на репресија како средство
во борбата против корупцијата сепак претставува најмоќно, најефикасно средство
давајќи му предност на органите на кривичниот прогон. При тоа, заборавајќи го
сопствениот став дека при рангирањето на органите на казнениот прогон и воопшто на
учесниците во корупцијата, нив ги одредуваат како најкорумпирани, главни носители
на корупцијата: царина, полиција, судство, државните органи и институции, луѓето од
политиката и сл. Истите голема верба му даваат на законодавството, на органите што
го применуваат законот истакнувајќи дека отсуствува примена и почитување на
законите, прво од државните органи, а потоа од граѓаните. Без разлика на односот и на
сопствениот став кон совладување на корупцијата голем е регистерот на мерки што ги
предлагаат граѓаните-воглавно репресивни мерки, несогледувајќи го своето место и
ангажман во совладување на корупцијата. Сепак, законитото постапување на
државните органи, унапредувањето на принципот на „владеење на правото“ е оној
фактор кој на позитивен начин го одредува односот кон корупцијата на позитивен
начин во нејзиното совладување. Регистерот на мерки што ги предлагаат граѓаните
заслужуваат внимание бидејќи и со нив се опфаќаат и сите односи во кои се јавува
корупцијата и сите појави кои по нивна оценка се причина за појавана корупцијата кај
нас. Вака презентираните предлози во студијата секако заслужуваат внимание,
одредувајќи го на позитивен начин истражувањето и студијата.
1.7. Студијата завршува со „Заклучоци и предлози-препораки“ Стр. 189-205
Авторот на студијата има двоен пристап кон обликувањето на нејзиниот завршен дел
како заклучоци и препораки: прво, општи ставови на државата и нејзините органи кон
корупцијата и второ, презентација на заклучните согледувања од секоја глава со
презентирање на некои резултати како потврада на изведените заклучоци. Во првата
група на заклучоци се нагалсува потребата од изградба на соодветно законодавство во
борба против корупцијата и документ (стратегија) за борба против корупцијата во
согласност со положбата на државата-системот кој се одредува како „држава во
транзиција“) и нејзиниот одраз на политичките, правните, економските, социјалните
односи во кои е поставен правниот и политичкиот систем и неговото функционирање
врз постулатите на правната држава: одредено како ВЛАДАТА И ПОЛИТИКАТА.
Понатака : располагањето со средствата од државата на легален, јавен, економски
начин, проблемите врзани со плаќање на даноците, мали плати, општествениот статус
и неговото одредување и остварување во согласност партиската, политичката
припадност, политизиран и партизиран државен апарат, непочитување на принципите
на владеење на правото и функционирање на државата во согласност со принципите на
поделбата на власт и сл. Посебно независното функционорање на судските власти и
правосудниот систем во целина.
Втората група на заклучоци и препораки ја сочинуваат презентацијата на добиените
резултати од истражувањето, обработена во одделните глави од студијата следејќи низ

93
компаративни сголедувања
по
години
во
реализираното
истражување.
Систематизиацијата на заклучоците и препораките, според одредени критериуми
изведени од предметот на истражувањето и претставувањето на добиените резултати
ќе придонесува за зголемување на апликативноста на студијата и користењето на
резултатите предвидени во неа.
2.Оценка на трудот
Студијата под наслов “Граѓаните на Република Македонија за корупцијата“, со
поднаслов „истражувачки резултати 2013-2017“ од проф. д-р Цане Т. Мојаноски,
проф. д-р Марина Малиш - Саздовска, Вон. Проф. д-р Марјан Николовски и Вон.
Проф. д-р Катерина Крстевска, претставува научна студија чија вредност може да се
согледа од два аспекта: прво, претставува, се засновува врз истражување кое се
реализира на сопствена основа и од сопствени автори. На тој начин настојува актуелен
да го држи проблемот на корупцијата и митото како појави со особено големо значење
за положбата во нашето општество и за разбирањето на државата, нејзината
организација и функционирање како правна држава: држава која се карактеризира со
високо присуство корупција во сите сегменти од општеството - државата, никако не
може да се оцени како правна држава. Второ, истражувањето на корупцијата во
Република Македонија, во континуитет од пет години нуди методологија и
инструменти кои овозможуваат да се согледаат некои феноменолошки и етиолошки
карактеристики на оваа појава. Испитувањето на појавата преку ставовите на
граѓаните, дури и преку испитувањето на нивното разбирање и сфаќање на оваа појава,
не овозможуваат и не обезбедуваат научна релијабилност на добиените резултати. Но,
пристапот на авторите и изборот на инструментите применети во истражувањето
овозможуваат да се добие богатство резултати (сознанија) преку некој од нив се
стекнуваат сознанија за карактеристиките на корупцијата во Република Македонија, а
преку кои се отвараат проблеми кои бараат натамошни продлабочени истражувања.
Применетите методи и постапки во обработката и презентирањето на резултатите од
истражувањето, во настојувањето да се постигне, да се добие од нив што повисок
степен на релијабилност, точност и објективност, му дава на трудот посебна вредност,
имајќи ги во вид забелешката со која се укажува на достапноста на овие резултати до
обичниот читател и корисник на овој труд.
Корупцијата претставува комплексна, општествена сложена појава по подрачјата од
општествените односи во кои се јавува, по феноменолошките карактеристики преку
кои се манифестира, по подрачјата од човековиот живот во кој се случува и по
подрачјата во кои човекот се остварува како човек и линост, како појава која опфаќа
многу широки подрачја на морално-етичкиот живот на човекот. Таа е појава, која
учесниците во неа како личности, групи, заедници, институции ги чини, ги претставува
како длабоко НЕМОРАЛНИ, НЕЧЕСНИ, расипани луѓе. Можат да се наведат уште
многу елементи на оваа појава, која ја одредуваат како НЕГАТИВНА НА ЛИЧЕН И
ОПШТЕСТВЕН ПЛАН. Овие и другите одредби за корупцијата, го чинат сложено
нејзиното дефинирање. Не грешат авторите што ја одредуваат како социопатолошка
појава, а ние и пред се, како криминална појава. Попрецизното определување на
корупцијата се наметнува како научен проблем кој бара разрешување при
програмирањето на секое нејзино истражување. Сложеноста на оваа појава има одраз и
врз изборот на методите или методолошките постапки (инструменти) кои ќе овозможат
стекнување на сознанијата за неа. Авторите на оваа студија го согледуваат овој
проблем. Анонимната или било каква друга анкета како инструмент за испитување на
оваа појава сепак не дава резултати кои ќе не внесат во нејзината суштина.
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Богатството на податоци кои се добиени преку ова истражување, авторите го
разрешуваат со примена на методолошки постапки кои во обработката на добиените
податоци обезбедуваат повисок степен на научна релијабилност, егзактност на
добиените резултати, отвараат и укажуваат на проблеми, се појавуваат како
индикатори кои ги одредуваат насоките на натамошните истражувања. Богатството
податоци што се добиени со ова лонгитудинално истражување, како и начинот на
нивната обработка и претставување во студијата, ја одредува научната оправданост на
ова студија. Претставувањето на добиените резултати на компаративен начин, низ
годините низ кои е повторувано истражувањето и во содржинска смисла ги претствува
ставовите на испитаниците - граѓани, кон корупцијата, но и го претставува
методолошкиот пристап, му дава нужни информации на оној што се интересира за оваа
појава или сака да ја истражува.
Богатата литература со која авторите се користат во изработа на студијата, на
читателот му овозможуваат за себе да ги разреши проблемите за кои зборувавме
понапред: проблемите врзани за нејзиното дефинирање, со лоцирање во научните
области што ја изучуваат оваа појава и проблемте врзани за методолошкиот пристап,
за изборот на прашањата врзани за корупцијата, за кои криминологијата, казненото
право, социопатологијата како науки немаат одговори.
Изнесените мислења, за оваа студија, од страна Рецензенот, се надевам дека ќе бидат
сфатени од страна авторите на студијата, како негово настојување, да продолжат со
истражувањата на оваа појава и како унапредување на методологијата за нејзино
истражување, но и збогатување со теоретски и емпириски сознанија за истата и се во
насока за нејзино справување, сузбивање и превенција, развивање на свеста кај
граѓаните за развивање на нивната свест и однос кон корупцијата и како нивно
непосредно ангажирање за остварување и заштита на нивните права и слободи во
даденото општество. Кај нас како потреба за унапредување и остварување на
концептот на Правната држава - на држава која функционира врз владеењето на
правото, во согласност со концептот претставен во овој труд од страна авторите.
Во согласност со се што е речено во овој дел од РЕЦЕНЗЕНТСКИОТ ИЗВЕШТАЈ,
предлагам на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност , Универзитет „Св.
Климент Охридски“ Битола, да го прифати позитивниот извештај за студијата под
наслов „ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА КОРУПЦИЈАТА
(Истражувачки извештај со резултати 2013-2017 година)“ од авторите проф. д-р Цане
Т. Мојаноски, проф. д-р Марина Малиш - Саздовска, Вонреден проф. д-р Марјан
Николовски и Вонреден проф. д-р Катерина Крстевска и да го ОДОБРИ и
ОВОЗМОЖИ НЕГОВО ОБЈАВУВАЊЕ. Рецензентот Извештајот го пишува на начин
на кој отвора дискусија со авторите на трудот за некои прашања и во таа смисла и
авторите и не можат да се согласуваат со неговиот начин на размислување.
Објавувањето на студијата го препорачувам бидејќи сметам дека таа по својата
содржина и пристап ќе предизвика интерес, ќе им биде од корист на студените од
правните факултети, социолошките и безбедносните студии, на студиите на политички
науки, но и на сите оние што во државата и општетсвото се занимаваат со
проучувањето, спречувањето и сузбивањето на КОПУПЦИЈАТА.

Скопје, 15, Јануари 2018 година
Рецензент
Проф. д-р Љупчо Арнаудовски, с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА
на ракописот „Криминалистичка тактика 2“ од авторите
Редовен проф. д-р Марина Малиш-Саздовска и вонреден проф. д-р Марјан
Николовски
Со Одлука на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола
(бр. 14-87/6, од 24.01.2018 година) избрани сме за рецезенти на ракописот понуден како
учебник со наслов „Криминалистичка тактика 2“ од авторите редовен проф. д-р
Марина Малиш-Саздовска и вонреден проф. д-р Марјан Николовски.
Од наша страна како рецензенти темелно го проучивме понудениот ракопис за
универзитетски учебник под горе наведениот наслов и во врска со ова го поднесуваме
следниов

Извештај
Опис:
Ракописот се состои од густо отчукан текст распослан на вкупно 188 страници
(просечно 50 реда на траница во фонт 12) + прилози и библиографски единици од (20
домашни и 45 странски автори, одреден број правни и интернет извори).
Според стилот и начинот на обработка на материјата, општо земени, трудот е на
завидно ниво и ги задоволува сите критериуми на еден универзитетски учебник
Структурата на текстот ја сочинуваат повеќе глави и поглавја наведени според
следниов редослед:
- Вовед (6-8)
- Криминалистичко-оперативна дејност (8-11)
- Делинквентска тактика (11-13)
- Влијание на околината врз личноста (13-15)
- Тетоважи (15-19)
- Фризури, дотерување, помодности (19-20)
- Жаргон (Шатровачки говор) (20-21)
- Modus operandi system (mos) (21-23)
- Тактика на спроведување на истражни дејствија
- Претрес (24-32)
- Привремено обезбедување и одземање на предмети или имот (32-35)
- Сослушување на лица (35-40)
- Соочување (41-44)
- Определување вештачење (44-49)
- Увид (49-58)
- Реконструкција (59-60)
- Експеримент (60-62)
- Предочување заради препознавање (62-65)
- Тактика и техника на спроведување на посебни истражни мерки ( 63-66)
- Поимно определување на посебните истражни мерки (66-73)
- Услови за примена на ПИМ мерките (76-79)
- Принципи на примена на посебните истражни мерки (79-85)
- Видови посебни истражни мерки според Законот за кривична постапка од 2010
година (85-86)
- Кривични дела за кои може да се определат посебните истражни мерки,
наредба, овластени органи за спроведување, времетраење (86-90)
- Други закони важни за примената на посебните истражни мерки –
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-

-

-

Закон за следење на комуникации, Закон за електронски
комуникации, Закон за заштита на сведоци, Закон за заштита на
лични податоци (90-97)
Преглед на институции одговорни за определување, примена, контрола и надзор
на посебните истражни мерки – Јавно обвинителство, Проавосудна полиција,
МВР, Финансиска полиција, Царинска управа, Собрание(97-108)
Тактика на примена на следење и снимање на телефонските и другите
електронски комуникации (108-117)
Тактика на примена на следење и снимање во дом, затворен или заграден
простор (118-122)
Тактика на спроведување на тајно следење и снимање на лица и предмети со
технички средства надвор од домот или деловен простор означен како приватен
(122-124)
Тактика на примена на таен увид и пребарување на компјутерски систем (124127)
Тактика на примена на автоматско или на друг начин пребарување или
споредување на лични податоци (127-131)
Тактика на примена на увид во остварени телефонски и други електронски
комуникации (131-137)
Тактика на примена на спроведување на симулиран откуп на предмети (137-142)
Тактика на примена на спроведување на симулирано давање и примање на
поткуп (142-144)
Тактика на примена на контролирани испораки и превоз на лица и предмети
(144-150)
Тактика на примена на користење на лица со прикриен идентитет (150-156)
Тактика на примена на отворање на симулирана банкарска сметка (156-157)
Тактика на примена на симулирано регистрирање на правни лица (157-159)
Документација во криминалистичко-оперативна дејност (159-161)
Записник за земање на кривична пријава (161-162)
Кривична пријава (162-164)
Посебен извештај како дополнение на кривичната пријава (164-166)
Записник за увид (166-167)

Првиот дел од книгата од авторот редовен проф. д-р Марина Малиш-Саздовска се
состои од неколку поглавја и тоа:
Во Воведот се дава кратко објаснување за појавата и дефинирањето на
криминалистиката како наука и нејзината трихотомност. Се наведуваат и дефинициите
за криминалистичката техника, тактика и методика, со цел студентите да се потсетат
на овие поими, за важноста и значењето на криминалистичката наука.
Во делот за Криминалистичко-оперативната дејност се разработува материјата за
оперативната криминалистика, и тоа:
-поим и предмет, при што се дефинира оперативната криминалистика, а се утврдува и
нејзиниот предмет, натаму се дефинира и оперативната дејност. Се разработува и
поимот на криминалистичка контрола, се набројуваат дејствијата кои се преземаат во
нејзини рамки, се врши обработка на методите и средствата и се врши поделба на
општа и посебна. Во овој дел авторот ги разработува и значајните елементи за
реализација на криминалистичката контрола, а го дефинираат и поимот на
криминалистичката обработка. За полесен преглед на карактеристиките на контролата
и обработката дадена е и табела со спецификите на делувањето. Натаму се разработува
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и планирањето преку претставување на планот за делување во рамките на
криминалистичката контрола и обработка. При тоа авторот за прв пат во
криминалистичката научна мисла прави систематска компаративна анализа на
криминалистичката контрола и криминалистичката обработка претставена преку
табела за криминалистичка контрола и криминалистичка обработка, во која се
компарираат елементите: сомневање, мерките и дејствијата кои се преземаат и
објектите.
Во следниот дел под наслов Делинквентска тактика се врши дефинирање на поимот и
анализа на дефиницијата, се анализира значењето на потребата инспекторите да бидат
запознаени со делинквентската тактика.
Посебно се анализираат и Влијанието на околината врз личноста и се прави осврт на
влијанието на семејството, социјализацијата на децата, училиштето како фактор,
делувањето на малолетничките банди, адолесценција, младинска супкултура, и сл.
Натаму се анализираат Тетоважите како значаен аспект на идентификација на
сторители на кривични дела. При тоа се прави анализа на значењето на пооделните
тетоважи нивниот облик, форма, а се даваат и прикази на фотографии на кои се
прикажани некои покарактеристични примери за тетоважи на сторители, затвореници,
криминалци, делинквенти и сл.
Во делот насловен Фризура, дотерување и помодности се прави осврт на овие
категории во врска со идентификацијата на лица. Имено, припадноста и идентитетот на
криминалците се одразува и преку овие особености, и анализирајќи ги истите можеме
да добиеме важни податоци за потенцијалните или осомничените лица сторители на
кривични дела.
Во оваа глава застапена и е содржината за Жаргонот или шатровачкиот говор, кој се
анализира и се даваат конкретни примери за домашни и странски искуства.
Во горенаведните делови кои ја обработуваат делинквентската тактика авторот
презентира современи теории за инкриминирање и постапување на сторителите и
успешно се обидува детално да ја објасни материјата за влијанието на различните
криминогени фактори врз појавата на делинквенција, особено на малолетничката
делинквенција.
Во делот за MODUS OPERANDI SYSTEM се дава осврт на начинот на сторување на
кривичното дело, се дефинира поимот, се даваат примери, се презентираат и
фотографии за средства за извршување на кривични дела, и се објаснува значењето за
познавањето на начинот на сторување на делото од страна на надлежните органи и
истрагата која се насочува на тој начин во одреден правец.
Следи делот на Тактиката за спроведување на истражни дејствија, при што се опфатени
претресот, негово дефинирање, правила за вршење претрес, криминалистичката
тактика, фиксирањето и др. Се дава осврт и на Привременото обезбедување и одземање
на предмети или имот, сослушување на лица, сослушување на осомничен,
сослушување на сведоци, соочување, определување вештачење, ситуационо
вештачење, увид, реконструкција, експеримент, предочување заради препознавање. За
сите горенаведени истражни мерки и дејствија се прави осврт преку дефинирање на
поимот на предвидената мерка, се анализираат и криминалистичките правила за
реализација на мерката, се дава преглед на тоа како и на кој начин се фиксираат
мерките, односно на кој начин се изработува потребната службена документација и се
презентираат и фотографии за скици, реконструкција, несесери за вршење увид и др.
При тоа авторот користи сознанија од современата странска криминалистичка научна
мисла на пример користење на re-creation room, правејќи обид новите дострели на
криминалитиката да се имплементираат во учебникот по Криминалистичка тактика 2
кој ќе ко користат студентите и научните работници во Република Македонија.
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Во вториот дел од учебникот од авторот вонреден проф. д-р Марјан Николовски, се
разработува тактиката и техниката од примена на посебните истражни мерки како и
документицијата која се изготвува од страна на овластените слубжени лица на
Министерството за внатрешни работи за преземените истражни мерки кои е
разработени во првиот дел од учебникот.
Особена вредност на овој дел од учебникот е што за прв пат во македонската
криминалистичка литература се обработуваат криминалистичките аспекти на
примената на посебните истражни мерки. Многу автори веќе подолг временски период
се занимаваат со проучување на тактиката на примена на истражните мерки, но за прв
пат авторот на овој учебник се обидува да ги постави темелите во прочувањето на
тактиката на примена на посебните истражни мерки со измените на Законот за
кривична постапка од 2010 година, кој стапи на сила декември 2013 година.
Криминалистичките аспекти на примената на посебните истражни мерки се
разработуваат во светлото на најновите дострели на современата криминалистичка
мисла.
На самиот почеток авторот на текстот прави анализа на повеќе дефиниции на
посебните истражни мерки, наведувајќи ги заедничките елементи на истите, со
аргументиран критички осврт врз ставовите на автори кои според своите научни
достигнувања, се дефинирани како референтни во криминалистичката теорија.
Авторот изнесува оригинални научни ставови во делот на дефинирање на посебните
истражни мерки како еден од клучните инструменти во откривање и докажување на
современите облици на криминалитет.
Во овој дел од трудот даден е пресек на недостатоците во досегашната тактика на
примена на дел од посебните истражни мерки и посочување на насоките во кој правец
треба во иднина да се делува во подготовка и начин на примена на посебните истражни
мерки. Ваквиот приод претставува значително освежување на нашата
криминалистичка теорија како и потик за воведување на иновации во тактитката на
примената на посебните истражни мерки, на кој начин, пропустите во нивната
примена би се довеле на минимум, на кој начин би зборувале за поголема ефикасност
од нивната примена во обезбедување на валидни материјални докази за сторени
сериозни кривични дела.
Од страна на аворот дадена е елаборација на целокупната постапка почнувајќи од
барањето за примена на некоја од дванаесетте посебни истражни мерки, нивно
елабораирање, одобрувањето, наредбата за примена, надлежните иснтитуции за
спроведување, како и постапката по завршување од примената на мерката.
Во истиот дел разработени се надлежностите на институциите кои имаат ингеренции
во одобрувањето и примената на посебните истражни мерки. Меѓу останатите
институции појаснето е за улогата на: Јавното обвинителство, Правосудната полиција,
Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската
управа, Собранитето на Република Македонија со надлежните комисии- Комисија за
одбрана и безбедност, Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и
контраразузнавање и над Агенцијата за разузнавање, Комисија за надзор на мерките за
следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од
Министерството за одбрана.
Во делот на тактиката на примена на посебните истражни мерки заслужува внимание
пристапот на авторот кој во трудот се определил за поединечна разработка на тактика
на примена на секоја од дванаесетте посебни истражни мерки. На самиот почеток
тргнува од разработка на тактиката на примена на првата посебна истажна мерка, а тоа
е следење и снимање на телефон и други електронски комуникации. Со право авторот
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укажува на низа недоречености и слабости во законско-нормативната сфера кои се
искористени од страна на поедници и групи од институциите за злопупотреба на
нивната положба и злоупотребување на мерката за разни криминални, политички,
лични интереси. Дадени се и квалитетни насоки, пред се во нормативнит дел, кои би
овозможиле сведување на минимум можности од злоупотреба на оваа посебна
истражна мерка.
Во наредниот дел авторот целосно се посветува на разработка на криминалистичките
аспекти т.е. тактиката на примена на секоја поединечно од 12-те посебни истражни
мерки предвидени со Законот за кривична постапка од 2010 година, мерки кои денес
криминалистичките и безбедносните служби не можат да замислат без нивна примена
да се справуваат со новите софистицирани облици на криминалитет и закани по
националната безбедност на државата.
Во последниот дел од текстот авторот посветува внимание на разработка на одредени
правила во пополнување на документацијата која има процесно значење. Со право
авторот констатира за одредени пропусти кои најчесто ги извршуваат овластените лица
на Министерството за внатрешни работи при изготувување на документацијата од веќе
превземени истражни мерки меѓу кои и посебните истражни мерки. Со самото
неправилно пополнување на документацијата која не е во согласност со позитивните
законски прописи, пред се со Законот за кривична постапка, целокупното квалитетно
криминалистичко постапување се доведува во прашање и доаѓа до отфрлање на
поднесените кривични пријави или нивно преквалификување во условно кажано
поблаги инкриминации.
Од тој аспект од особено значење е квалитетно пополнување на документацијата
согласно позитивните законски прописи и преку истата документација прикажување на
се она што е сработено во правец на утврдување на квалификација на кривично дело,
утврдување на сторителите, како и обезбедување на квалитетни материјални докази
кои би биле во прилог на издржаност на поднесеното обвинение.
Евидентно е дека кај нас недостасува криминалистичка литература кога стаува збор за
разработка на тактиката и техниката на примената на посебните истражни мерки, а
особено со измените на Законот за кривична постапка од 2010 година каде имаме
воведување и на нови посебни истражни мерки. Во најголем дел од литературата
преовладува кривично правниот дел од разработка на посебните истражни мерки.
Понудениот текст за прв пат посериозно се зафаќа со научно елаборирање на
пропустите кои се сторувани при примената на одредени посебни истражни мерки, врз
основа на анализирани поднесени и процесуирани кривични предмети и предлага-дава
насоки на почитување на криминалистичките принципи и прилагодувајќи ги истите во
тактиката на примена на секоја од предвидените 12 посебни истражни мерки.
Токму поради ова, секој релевантен обид за давање придонес за развивање каква било
специјализирана криминалистика е добредојдено. Гледано од ваква призма во делот на
разработка на тактиката на примена на посебните истражни мерки, авторот прави
сериозен квалитативен обид за систематизирање на криминалистичко-теоретските
сознанија во нивна примена во тактиката на примената на посебните истражни мерки.
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Заклучок:
Учебникот е напишан со познавање и разбирање на материјата, со јасен стил и речник,
што подготвениот и претставениот текст го чини лесно совладлив и практичен за оние
кои работат во делот на примена на истражните дејствија.
Во функција е и нашиот заклучок дека доставениот ракопис од авторите редовен проф.
д-р Марина Малиш-Саздовска и вонреден проф. д-р Марјан Николовски ги
задоволува стандардите на еден универзитетски учебник и предлагаме истиот да
биде издаден како учебник по предметната програма Криминалистичка тактика2.

Скопје, 23.02.2018 година

Рецензенти:
Проф. д-р Борис Мургоски, с.р.
Проф. д-р Владимир Пивоваров, с.р.
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Р Е Ф Е РА Т
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТА МЕЃУНАРОДНА
ЕКОНОМИЈА И ДЕЛОВНИ ФИНАНСИИ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТКИЧЕВО
Врз основа на член 64 став 3 алинеја 7, член 125, член 131 и член 132 од Законот
за високо образование, член 223 став 1 од Статутот на Универзитетот
„Св.Климент Охридски“ - Битола, член 34, член 43, член 44 и член 45 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 Конкурсот за избор на
наставник во сите наставно научни звања во научните области “Меѓународна
економија” (50309) и “Деловни финансии” (50326) на Правниот факултет –
Кичево, објавен во дневните весници Нова Македонија и Лајм, на ден
01.12.2017 година, Наставно- научниот совет на Правниот факултет - Кичево
при Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола на седницата одржана на
ден 20.12.2017 година донесе одлука бр. 02-690/3 за формирање на
Рецензентската комисија во состав:
1. проф. д-р Славица Роческа - претседател
2. вон. проф. д-р Драгица Оџаклиеска – член
3. вон. проф. д-р Благој Ѓоргиовски- член
Членовите на Рецензентската комисија по разгледување на добиените
материјали предвидени со условите во распишаниот конкурс, и врз основа на
член 125, член 132 став 5 и став 6 и член 133 од Законот за високо образование,
член 47, член 48, член 49 и член 50 од Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, на
Наставно-научниот совет на Правниот факултет –Кичево му го поднесуваат
следниот
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот Конкурс се пријави единствено кандидатот д-р Елизабета
Тошева, Доцент во областите Меѓународна економија и Деловни финансии, во
рамките на научното поле економски науки на Правниот факултет – Кичево.
1. Биографски податоци на кандидатот
Д-р Елизабета Тошева е родена на 28.01.1971 година во Битола. Основното
образование и средното економско училиште ги завршува со континуиран
одличен успех во Битола. Своето образование го продолжува на Економскот
факултет - Прилеп, во академската 1989/90 година на насоката - Економија на
претпријатија со просечна оценка 8.44, со што се стекнува со звањето дипломиран економист.
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По дипломирањето се вработува, прво во неколку приватни фирми од Битола и
Скопје, а од 1999 до 2011 година, Елизабета Тошева е вработена на
Педагошкиот факултет, при Универитетот „Св.Климент Охридски Битола“, на
работно место економист - извршител на сметководствено - финансиски работи.
Заради продлабочување на стручните и научните сознанија од областа на
економската наука и исполнување на желбата за континуирана наобразба, во
учебната 2002/2003 година се запишува на последипломските студии на
Економскиот факултет во Прилеп на насоката Бизнис администрација - МБА менаџмент, при што ги положува предвидените испити со просечна оценка 9.40,
а на 18.04.2008 година успешно го одбранува магистерскиот труд од областа на
еконoмијата на тема “Улогата на стратегиите за развој и менаџмент на
човечките ресурси во ефикасното работење на претпријатијата“ и се
стекнува со звањето - Магистер по Бизнис администрација - МБА - менаџмент.
На 04.11.2011 година , на Економскиот институт при Универзитетот “Св. Кирил
и Методиј” – Скопје, успешно ја одбранува докторската дисертација од областа
на економските науки на тема “Улогата на конфигурацискиот пристап кон
стратегискиот менаџмент на човечки ресурси за постигнување одржлива
конкурентска предност”, и се стекнува со научниот степен - Доктор на
економски науки.
Со одлука бр. 02-355/2 од 25.10.2011 година од страна на Правниот факултетКичево, при Универитетот Св.Климент Охридски Битола, д-р Тошева е избрана
за соработник - асистент по група предмети од областа на економските
науки, каде заснова работен однос од 01.12.2011 година.
Од 26.06.2013 година е избрана во звање наставник Доцент од областа на
економските науки во областите Меѓународна економија и Деловни
финансии.
Кандидатката, исто така, одлично го владее англискиот јазик и има познавања
од грчкиот јазик. Освен тоа, таа активно ги користи компјутерските програми:
Microsoft Office tools (Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Corel Draw),
SPSS (Social Package Statistical Software) за статистичка обработка на податоци
во научните истражувања и други програми.
Во својот досегашен работен стаж има континуирано и активно учество во
наставно-образовниот, научно-истражувачкиот и апликативниот процес, што се
потврдува преку: наставните активности, истражувачките активности,
објавените трудови, учествата на меѓународни конференции, симпозиуми и
конгреси, учествата во меѓународни и домашни проекти и сл.
2. Наставно - образовна активност
Во продолжение следува осврт на нејзиното наставно-образовно искуство:
-

Од 2008-2010, ангажирана како стручно лице – предавач во модулот Од
2008-2010, ангажирана како стручно лице – предавач во модулот
Планирање и финанасии од проектот Обука на директори од основните
и средните училишта во Р. Македонија.
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-

Во 2010 година на Педагошки факултет Битола ангажирана како стручен
соработник по предметот Планирање и економика во образованието на
Студиска програма по Образовен менаџмент во учебната 2009/2010
година.

-

Ангажирана како стручен соработник во Втор циклус студии по
предметот - Училишен менаџмент на Студиска програма по
Образовен менаџмент (фокусен сегмент Деловни финансии) во
учебните 2009/2010 и 2010/2011 година.

-

Во учебните 2011/2012 и 2012/2013 година е ангажирана како Асистент
на предметите Основи на Економија, Јавни финансии, Применета
економика и Деловни финансии на првиот циклус на студии на
Правниот факултет - Кичево

-

Од 26.06.2013 година избрана во звање наставник Доцент од областа на
економските науки по предметите Меѓународна економија и Деловни
финансии.

-

Предмети (Прв циклус): 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
2017/18 - Меѓународна економија; Претприемништво и бизнис;
Монетарна економија; Основи на економија.

-

Предмети (Втор циклус): 2013/2014 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017Деловно комуницирање; Основи на менаџмент.

-

Предмети (Втор циклус): 2017/2018 - Основи на менаџмент;
Банкарско право, Деловно право, Меѓународни хартии од вредност.

Резултатите од спроведената самоевалуација, односно резултатите од
анкетирањето на студентите за зимски семестар 2015/2016 година, потврдуваат
дека студентите позитивно го вреднуваат односот на кандидатката кон
наставата и кон другите наставни обврски во реализацијата на наставнообразовната дејност со висока просечна оценка 4.71.
СТУДЕНТСКА АНКЕТА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА
НАСТАВНООБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ НА АКАДЕМСКИ КАДАР ЗА
АКАДЕМСКА 2015/2016 ГОДИНА
I.

Квалитет на настава
Просечна оценка
1. Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна
реализација на наставата.
4.70
2. Наставникот за време на предавањата е посветен и
предизвикува интерес кај студентите.
4.80
3. Наставникот користи интерактивни методи на настава
и ги мотивира студентите за вклучување во наставниот процес.
4.60
4. Наставникот стимулира дополнителна активност на студентите.
4.60
5. Дополнителните активности се во функција на зголемување
и продлабочување на знаењата од предметот
4.50
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6. Предметната програма ги прошири и продлабочи вашите
знаења
7. Фондот на часови за предавање и вежби е соодветен
на обемот и тежината на предметната програма
II. Редовност
8. Наставникот редовно ја изведува наставата
9. Наставникот е отворен и достапен за консултации и
соработка.
III. Однос кон студентите
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно
ниво
IV. Оценување
11. Наставникот објективно ги оценува резултатите од
работата на студентите.
12. Содржината и структурата на испитните прашања
овозможуваат објективно да се оцени нивото на
совладаност на материјалот.
13. Предметната програма е современа, овозможува стекнување
со квалитетни и применливи знаења и вештини
V. Литература
14. За предметот постои соодветна основна и дополнителна
литература.
15. Испитните прашања се во рамките на предметната програма
и предвидената основна литература
16. Обемот, содржината и тежината на предметната програма
кореспондира со профилот на студиската програма
Вкупна просечна оценка

4.80
4.70
4.80
4.70

4.90

4.50

4.70
4.90

4.50
4.80
4.70
4.71

Релевантни информации:
Членство во професионални мрежи и асоцијации:
Во текот на досегашната академска и професионална кариера e член и
активен учесник во следниве професионални мрежи и асоцијации:
- Research gate:
https://www.researchgate.net/profile/Elizabeta_Tosheva/?ev=hdr_xprf
- Google Scholar Citations
http://scholar.google.com/citations?user=WG_10isAAAAJ&hl=en
- Academia:
https://uklo.academia.edu/ElizabetaToseva
- Linkedin:
https://www.linkedin.com/profile/view?id=135370891&trk=nav_responsive_t
ab_profile
- IFUW- International Federation of University Women,
- National Association for Business Economics
- Balkan Women Coalition B-Wco и
- Здружението на финансиски работници на локалните самоуправи и
јавните претпријатија, Велес.
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-

-

-

European Union Integration and Law
(04/2014-Present) Member of Methodspace - Home of the Research Methods
community http://www.methodspace.com/profile/ElizabetaTosheva
(07/2014-Present)
Членство
во
Еуроакадемиа
http://euroacademia.eu/about-us/members-directory/
(5/2016- Present) Член на MME - Mакедонската Mрежа на Евалуатори
(Macedonian Evaluation Network) во рамките на WBEN - Western Balkans
Evaluation Network http://www.mca-2000.org/
European commission - Public group: Environment, climate change and Green
http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-environmenteconomy
climate/people/recent?page=2
2016- Present) - Македонско научно друштво Битола Macedonian
Scientific Association- Bitola, R. Macedonia, http://www.mnd-bitola.mk/
2017- Present) - Здружение на бизнис жени Скопје, РМ- Association of
Bussines Women Skopje -Macedonia

Член во уредувачки одбори на следниве домашни и странски научни
списанија (Editorial Board member):
-

-

-

-

-

(2013-Present) - Рецензент во IJM&P INDEPENDENT JOURNAL OF
MANAGEMENT & PRODUCTION, ISSN 2236-269X, Impact factor
0,42/2012; http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/about/displayMembership/2
(2013-Present) - Член во меѓународен уредувачки одбор на IJM&P
INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION , ISSN
2236-269X, Impact factor 0.9858/2013
(2013-Present) - Рецензент во Journal of Economics and International
Business Management – JEIBM
(2015- Present) – Editoarial Board - International Journal of Social and
Educational Innovation (IJSEIro) ISSN/ ISSN - L (print): 2392 - 6252 ISSN
(online):
2393
–
0373,
Impact
factor
0.249/2014
http://www.ijsei.wgz.ro/meniu/editorial-board,
(2015- Present) - Editorial Board and Reviewer Panel for Indonesian Journal
of Management Science (IJMS),
http://ojs.stimyapim.ac.id/index.php/ijms
(2016- Present) Reviewer for International e-Journal of Advances in Social
Sciences (IJASOS) http://ijasos.ocerintjournals.org/
(2016 - Present) - Reviewer for Scientific Research Publishing - Modern
Economy Journal http://www.scirp.org/journal/ME/

Учество во работни тела и комисии на Универзитетот и Факултетот
-

-

Во текот на наставно - образовниот процес, доцент д-р Елизабета Тошева
била ментор и член во Комисии за одбрана на дипломски трудови на
повеќе кандидати.
На втор циклус студии ментор и член во Комисии за оценка и одбрана на
значителен број успешно одбранети магистерски трудови.
Во текот на наставно - образовниот процес два пати била член на
Рецензентски Комисии за избор на асистенти. Има дадено 6 мислења по
Авторезиме за изработени и успешно одбранети докторски дисертации на
Економски факултет Прилеп, Факултет за информациски и
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-

комуникациски технологии Битола, Правен факултет Јустинијан Први
Скопје и Економски Институт при Универзитет Св. Кирил и МетодијСкопје.
Член на Наставно -научниот совет,
Член на Наставничкиот совет на втор циклус студии,
Координатор на судска пракса во Основен суд Битола
Член на Комисијата за прием на студенти на прв циклус студии за
учебните 2013/14 2014/2015, 2015/16 2016/17, 2017/18
Член на Комисија за самоевалуација на Правниот факултет Кичево
Член на Комисија за признавање испити од други сродни факултети на
Правниот факултет Кичево
Координатор за ЕКТС на Правен факултет- Кичево

3. Научно - истражувачка и стручно - апликативна активност
3.1. Учество во обуки, дебати и работилници:
1. (2006), Tehnology, “Примената на ICT во наставата”, во реализација
на Teachers and Young Learners Workshop;
2. (2007), посетувана обука во реализација на Bussiness Start-up Centre
Битола во следните области: Бизнис планирање;- Финансиски
менаџмент: сметководство, правна регулатива и интелектуална
сопственост, Бизнис менџмент вештини: индивидуални и
претприемачки вештини, Бизнис менџмент вештини: комуникација
и продажба.
3. (2008), Обуки во реализација на Фондот за развој на човечки ресурси
во областите: Менаџмент и Финансии.
4. (2009), Entrepreneurship in Higher Education, Bitola, 20 November 2009,
European Training Foundation, National Centre for Innovation and
http://wbcEntrepreneurial
Learning
Support
inco.net/object/event/6106/attach/FinalAgendaforHEmeeting201109Bitola
.doc
5. (2010), Даночен третман на расходите во организација на
Сметководство, Финансии и даноци, ДОО Скопје.
6. (2010), Употреба на статистика за пишување списание со IMPACT
фактор, проект во реализација на Универзитетот Св. Климент
Охридски - Битола
7. (2010),
Финансиска
контрола
и
воспоставувањето
на
децентализираниот систем на управување со јавните средства, во
организација на Здружението на финансиски работници на локалните
самоуправи и јавните претпријатија, Велес.
8. (2011), Воспоставување финансиско управување и контрола, во
организација на Здружението на финансиски работници.
9. (2012), Решете гo спoрoт – да, преку медијација, во организација на
Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје во соработка со
Министерството за правда, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ ‐
Битола, во рамките на МАТРА проектот “Поддршка за подобрување
на имплементацијата на медијацијата во Македонија” поддржан и
финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија.
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10. (2013), “ДЕБАТА ЗА ПРЕДИЗВИЦИТЕ И РЕШЕНИЈАТА НА
ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ВО РЕГИОНОТ” Economic Chamber of
Macedonia, Втор Банкескпо, 30 и 31 Октомври 2013, Хотел
„Александар Палас" Скопје
11. (2014), Јавна дебата: „Реформите поврзани со Отворено владино
партнерство (ОВП) и нивната релевантност за ЕУ интеграцијата на
Македонија“, Center for Research and Policy Making, 06.06.2014 Скопје
12. (2014), On - line course: Beyond Silicon Valley: Growing
Entrepreneurship in Transitioning Economies: Cleveland Model at
Community-Wealth, American Corner – Bitola, 06.11.2014
13. (2014), Панел дебата на тема: “Перспективите на македонската
економија во 2015”, Конференциска сала Порта Македонија,
22.12.2014, Скопје, РМ, Finance Think, Association for economic
research, economic policymaking and advocacy Skopje
14. (2015). “Женското и социјалното претприемништво како клучен
фактор во намалување на невработеноста”- Агенција за поддршка
на претприемништвото во РМ. 06.11.2015. МБЦ- Скопски саем –
Скопје, European SME week
15. (2015).
Форум:
НАУКАТА
И
БИЗНИСОТ
на
тема:
МЕЃУЗАВИСНОСТ НА ВЛИЈАТЕЛНИТЕ ФАКТОРИ ВО ПРОЦЕСОТ
НА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
ОДРЖЛИВА
КОМПАНИСКА
КОНКУРЕНТНОСТ - БАС Институт за менаџмент, Битола,
10.11.2015
16. (2015). Дебата на тема: “Non-conventional, Creative, and Unusual
Financing Methods for Startups, Entrepreneurs, and Small, Medium, and
Family Enterprises.” Stopanska Komora na Makedonija – Skopje,
14.11.2015. http://cefe.mk/иновативни-и-несекојдневни-модели-на/
17. (2015). “Малите и средни претпријатија за регионален економски
развој“ - Младинскиот културен центар – Битола (МКЦ – Битола) во
соработка со Европската бизнис асоцијација (ЕБА) - 3-ти ноември
2015 година, Битола
18. (2016).
Работилница
„Застапување
на принципите
за
партиципативна урбана демократија од страна на граѓанските
организации и нивно вмрежување“ –организирана од Гаус
Институт – Битола и Civica Mobilitas во рамките на проектот
„Иницијатива за јакнење на партиципативната култура во
урбанистичкото планирање во РМ“, 4-5.02.2016, Крушево РМ.
19. (2016). Работилница “Enter Social Entrepreneurship”, организирана
од Youth Alliance Krushevo, Sfera- Bitola, Yunus Youth Skopje Агтис
Прилеп, поддржана од Embassy of United States of America in R.M. 22.04.2016, Krushevo, R.M.
20. (2016). Обука – Кофинансирани грантови за новоосновани
трговски друштва старт–ап и спин-оф во организација на Фондот
за иновации и технолошки развој и Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион, 23.06.2016, Битола, РМ
21. (2016). Работилница – Дискриминација – IPA Civil Society for
European Integration, Workshops on Idea Labs, 7-8.07.2016 - Kapri,
Bitola
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22. (2016). Проект „Заедно за успех: млади претприемачи, движечка
сила за добри меѓуетнички односи“, финансиран од Европската
Унија. Yes network, 5-7.10.2016, Ohrid
23. (2016). Семинар: ДОБРО ВЛАДЕЕЊE ПРЕКУ ОТВОРЕНО
ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО во рамки на проектот ОВП
финансиран од Европската Унија во организација на Center for
European Development and Integration - 5.11- 18.11.2016, Битола
24. (2016). Обука “ЕУ Проектен дизајн и менаџмент” во рамки на
проектот Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно
искористување на ЕУ фондовите- EuropeAid/135-012/M/ACT/MKInstitute for Democracy Societas Civilis Skopje (IDSCS). 7-9.11.2016,
Охрид
25. (2016). Тркалезна маса: Проект: Ќе има ли свиркачи на
Универзитетеите? Можностите на законот за заштита на
укажувачите и спречување на корупцијата во високото
образование во РМ, Институт за стратешки истражувања и едукација,
финансиран од ЕУ, Битола 14.12.2016
26. (2016). Локална конференција: Креирање на локална стратегија за
социјална инклузија - Проект на Македонската активина платформа
за социјална инкузија, 12. 2016 Битола
27. (2016). Обука: Концептот на отворени податоци и отворено
владино партнерство – Проект - Граѓанинот на прво место, Велес
21-23.12.2016
28. (2017). Обука: “Анализа и следење на политиките за регионален
развој”- Алијанса за регионален развој Форум – Центар за
стратегиски истражувања и документација и Младински иницијативи
за дијалог и соработка, ЕУ /ЕИДХР 2014-2015, Veles 17-19.03.2017
3.2. Обуки во странство:
-

Training Course "Educate Me(dia)" by INPRO within Erasmus Plus
programme. 24th - 30th of OCTOBER 2016, RZESZOW, POLAND

-

Training Course “Do it for youth! Organizational development starting from
grassroots!” within Erasmus Plus programme. 12th- 18th of June, 2017,
Busteni, Romania
3.3. Гостувачки предавања:

-

-

Доц. д-р Елизабета Тошева – Претприемништвото како двигател на
општествени промени - Конференција на тема “Младите лидери –
креатори на промени преку иновации” во рамките на на LEAPin Summit
Загреб , 04 маj, 2017, Битола
Доц. Елизабета Тошева - Како да ги извлечеме милениумците од
комфорната зона? - Младински Фактор – 08.05.2017, УКЛО ФМ, Битола
Доц. д-р Елизабета Тошева - Социјално претприемништво - Leadership
Inspirational Seminar – Make your impact, AISEC- Prilep, 19.05.2017
Доц. д-р Елизабета Тошева - Социјално претприемништво во рамки на
Летна школа за претприемништво – Младински информативен и
http://infosega.org.mk/infoСоветодавен
центарПрилеп
sega/novosti/item/2027-odrzana-poslednata-rabotilnica-od-letnata-skola-za-
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pretpriemnistvo
3.4. Учество во проекти:
-

(2008-2010). Обука на директори; проект во реализација на Бирото за
развој на образованието и МОН - Скопје и Педагошкиот факултет –
Битола, Position- Financial expert, Consultant and Accountant.

-

(2010-2011). Модернизација на образованието, проект во реализација на
Бирото за развој на образованието и МОН - Скопје; Position – Financial
expert and Consultant.

-

(2010-2011). Влијанието на организациската култура и клима врз
подобрувањето на меѓусебните односи на учесниците во образовниот
процес; проект во реализација на Педагошки факултет – Битола, Position
- Researcher.

-

2016/17 - Researcher in the project IPA, Civil Society for European
Integration- Segregation of Roma population 2016/2017, Macedonia

-

2017-2018 - National working group on regional consultative platform for
monitoring public administration reform in Western Balkans - Accession
monitoring and advocacy: WeBER (Western Balkans Enabling Project for
Civil Society Monitoring of Public Administration Reform), funded by the
EU and implemented by European Policy Institute (Macedonia) and (Think for
Europe Network) - TEN.

-

2017 - Проект „Со поддршка за развој кон лични и колективни
еднакви пристапи и можности“- Romaversitas Macedonia- Тутор

3.5. Учество на домашни и меѓународни научни конференции и конгреси:
1. International Science Conference: The Gifted and Talented Creators of
Progress, (Theory and Practice), 16-17 October 2010, Ohrid, R. Macedonia
2. International Science Conference: “ECONOMY AND BUSSINES IN POST
RECESION“, Faculty of economics, 27 Oct. 2010, Prilep, R. Macedonia
3. “GLOBALIZATION AND KONCEPT OF MORALITY OF THE GIFTED
EDUCATION” 17. округли стo: ДАРОВИТОСТ И МОРАЛНОСТ,
Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило
Палов“, 01.07.2011, Вршац, Р. Србија
4. 2nd International Balkan Countries Women & Business Conference,
December 22nd, 2011, Edirne, Turkey
5. International Scientific Conference: „Contemporary Management Challenges
and the Organizational Sciences“ with focus of Management and Company
Competition, organized by BAS - Institute of Management Bitola, 21 and
June, 2012, R. Macedonia
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6. X meñunarodna konferencija ”NA PUTU KA DOBU ZNANJA”, Tema
INTELEKTUALNI KAPITAL, 28. i 29. septembar 2012 godinа во
Sremski Karlovci во организација на Fakultet za menadžment, Novi Sad R.
Srbija
7. International scientific conference “MIGRATION AND LABOUR
MARKET”, Hotel “Montana palace”, Krushevo, R. Macedonia, October 1920, 2012
8. International May Conference on Strategic Management - IMKSM2013,
24-26. May 2013, Bor, Serbia
9. Union of Scientists, INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG
SCIENTISTS, 13-15 June, 2013, Plovdiv, Bulgaria, http://icys2013.uniplovdiv.net
10. The Second International Scientific Conference
“CONTEMPORARY
MANAGEMENT CHALLENGES AND THE ORGANIZATIONAL
SCIENCES”, Thematic focus: CONTRIBUTION OF HUMAN
RESOURCES AND ORGANIZATIONAL CHANGE TO SUSTAINABLE
COMPANY COMPETITIVENESS, organized by BAS - Institute of
Management Bitola, 1 - 3, November, 2013, Bitola R. Macedonia
11. Second International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE
FUTURE, Topic: NEW KNOWLEDGE FOR THE NEW PEOPLE –
Ohrid, R. Macedonia, 20-23 May, 2014
12. FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SOCIAL
CHANGE IN THE GLOBAL WORLD Center for Legal and Political
Research on Faculty of Law University “Goce Delchev”- Shtip, Macedonia,
September 11-13, 2014, http://clprmk.org/?p=460
13. International conference: SMEs DEVELOPMENT AND INNOVATION:
BUILDING COMPETITIVE FUTURE OF SOUTH-EASTERN
EUROPE, Ohrid, Macedonia, October 3-4, 2014
14. Third International Scientific conference “Contemporary management
challenges and the organizational sciences” with thematic focus
“STRATEGICALLY
FOCUSED
ORGANIZATION
AND
SUSTAINABLE ENTERPRISE COMPETITIVENESS”, 24-25 October
2014, Bitola, Macedonia
15. “Women's entrepreneurship - engine for job creation - Examples of good
practices in the Republic of Macedonia". September 9, 2015. Association of
Business Women in Macedonia in cooperation with the Foundation for
Management and Industrial Research and the support of the Regional Centre
for Entrepreneurial Learning on South East Europe (SEECEL) Zagreb
16. Конференција: „Професија на 21 век/менаџмент консултант“
06.07.2016, Хотел Холидеј Инн, Скопје, Менаџмент Консалтинг
Асоцијацијата МКА – 2000 http://www.mca-2000.org/
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17. Third International Conference “Education across Borders” EDUCATION
AND RESEARCH ACROSS TIME AND SPACE, October 6-7, 2016 in
“St. Kliment Ohridski” University in Bitola, Faculty of Education
18. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series
- IBANESS Conference Series-Prilep /Republic of Macedonia October 28-30,
2016, University of “St. Kliment Ohridski” Bitola, Republic of Macedonia
19. International Conference "Inter regional developments in geographical,
historical, social, economical and cultural focus." 03.11.2017. Korca,
Albania
Кандидатката Тошева има објавено 31 научни и стручни трудови, публикувани
во домашни и меѓународни научни списанија и публикации, симпозиуми и
конгреси. Од вкупниот број на трудови 16 се веќе реценцирани во Анекс на
билтен на УКЛО 374 од 21.05.2013 година. По изборот во звање доцент, д-р
Елизабета Тошева продолжува со својата научно истражувачка работа што
резултира со изработка на повеќе научни и стручни трудови кои што се
презентирани на меѓународни конференции и објавени во релевантни научни и
стручни списанија и публикации.

Список на објавени научни и стручни трудови
Список на објавени научни и стручни трудови до изборот за Доцент реценцирани во Анекс на билтен на УКЛО 374 од 21.05.2013 година.
1. Тошева Е. (2008), “Стратегиски менаџмент на човечки ресурси поврзување на луѓето со стратегиските потреби на бизнисот“ UDK
005.21/96:658.1/5 - научно списание “Хоризонти “- Year 3, Number 3, ISSN
1857-6206, Универзитет Св. Климент Охридски - Битола, декември, 2008 год.
2. Тошева Е. (2009), “Стратегиски versus традиционален менаџмент на
човечки ресурси“- научно списание “Економија и бизнис“– Скопје, март, 2009
3. Тошева Е. (2009), “Улогата на ефективното лидерство во креирањето
успешна група за учење“, февруари, списание “Просветен работник“ – Скопје,
бр. 963 .
4. Toseva Е. (2009), “Развивање институционална поддршка на надарените и
талентираните ученици преку креативно лидерство“, - First International
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12. Toseva Е. (2012),”MANAGING THE HUMAN RESOURCE
ARHITECTURE FOR KNOWLEDGE – BASED COMPETITION”, Scientific
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4. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на анализата на приложената документација од кандидатката д-р
Елизабета Тошева, согласно предвидените законски и други релевантни услови
и критериуми за избор во наставно-научно звање, Комисијата е единствена во
својата констатација дека таа во целост ги исполнува условите за избор во
звањето ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР што се предвидени со Законот за високо
образование, Статутот на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ - Битола,
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно –научни,
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наставни, наставно – стручни и соработнички звања на Универзитетот “Св.
Климент Охридски“- Битола.
Во овој контекст, Комисијата констатира дека кандидатката д-р Елизабета
Тошева постигнала забележителни резултати во наставно - образовната,
научноистражувачката и стручно – апликативната дејност. Таа успешно ги
реализира нејзините обврски во наставно-образовниот процес како доцент од
областите меѓународна економија и деловни финансии на Правниот факултет
Кичево и дисперзираните студии во Битола и Струга. При вршењето на
наставно-образовната дејност на прв и втор циклус студии, доцент д-р
Елизабета Тошева се истакнува со исклучително одговорно, професионално и
посветено исполнување на обврските, негувајќи принципиелен, објективен и
коректен однос кон студентите, што се потврдува со добиените високи оценки
од извршената самоевалуација.
Исто така, кандидатката во изминатиот период постигнува извонредни
резултати во доменот на научноистражувачката работа. Таа има објавено
респектабилен број на научни и стручни трудови во научни списанија и
публикации во земјата и странство, учествува на забележителен број
меѓународни конференции и конгреси, и активно е вклучена во реализацијата на
голем број домашни и меѓународни проекти, обуки, семинари и други
активности.
Освен тоа, треба да се потенцира дека доцент д-р Елизабета Тошева активно
учествува во повеќе комисии и работни тела на Факултетот, рецензентски
комисии, во комисии за оценка и одбрана на дипломски и магистерски трудови
и дава значаен придонес во оспособување на помладите кадри на Факултетот.
Врз основа на претходно изнесеното, Рецензентската комисија има чест и
задоволство да му предложи на Наставно – научниот совет на Правниот
факултет – Кичево при Универзитетот “Св. Климент Охридски“- Битола да го
прифати овој Извештај и да ја избере д-р Елизабета Тошева во звањето
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР во научните области “Меѓународна економија”
(50309) и “Деловни финансии” (50326).

Рецензентска комисија:

1. Проф. д-р Славица Роческа – Претседател

2. Вон. проф. д-р Драгица Оџаклиеска – член

3. Вон. проф. д-р Благој Ѓоргиовски- член

120

121

122

123

124

125

126

127

128
РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
ОБЛАСТА 10700 ХЕМИЈА, 10702 АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА И 10714 ДРУГО ПРИ
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ - ВЕЛЕС
Наставно-научниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од Велес при
Универзитетот “Свети Климент Охридски” во Битола со Одлука бр. 02-11/3 од
18.01.2018 година, не избра за членови на Рецензентска комисија за избор на наставник
во сите наставно-научните звања во областите Хемија (10700), Аналитичка хемија
(10702) и Друго (10714). Рецензентската комисија е во состав:
1. Проф. д-р Момчула Јорданоски, редовен професор на Ветеринарен факултетБитола, Универзитет “Св. Климент Охридски”-Битола (во пензија),
претседател;
2. Проф. д-р Трајче Стафилов, редовен професор на Природно-математичкиот
факултет, Институт за хемија, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје
(во пензија), член;
3. Проф. д-р Џулијана Томовска, редовен професор на Факултетот за
биотехнички науки - Битола, Универзитет “Св. Климент Охридски”, Битола
– член.
На распишаниот конкурс објавен во дневниот весник “Нова Македонија” од
28.11.2017 год. за за избор на наставник во сите наставно-научни звања во областите
Хемија (10700), Аналитичка хемија (10702) и Друго (10714) се пријави д-р Горица
Павловска, вонреден професор на Технолошко-техничкиот факултет од Велес при
Универзитетот “Свети Климент Охридски” во Битола. Врз основа на член 132 од
Законот за високо образование и условите за конкурирање што беа наведени во
распишаниот конкурс, Комисијата ја разгледа пријавата со сета приложена
документација поднесена од кандидатот и го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс за избор на наставик за наставно-научните области –
Хемија (10700), Аналитичка хемија (10702) и Друго (10714) објавен во весникот “Нова
Македонија” од 26.12.2017 се пријави само д-р Горица Павловска, вонреден професор
по предметите Општа Хемија, Органска Хемија, Инструментални и аналитички методи
во исхраната, Аналитика на храна, Загадувачи во прехранбена индустрија, Технологија
на освежителни и безалкохолни пијалоци и Технологија на масти и масла на
Технолошко-техничкиот факултет во Велес.
1. Биографски податоци
Кандидатот д-р Горица Павловска е родена на 15.11.1965 година во Неготино.
Основно образование завршила во Демир Капија, а средно образование во Неготино.
Во учебната 1983/84 година ги започнала студиите по применета хемија на Институтот
за хемија при Природно–математичкиот факултет во Скопје, каде што дипломира на
09.02.1988 година.
Во периодот 1989 - 1990 година се вработува како професор по хемија и
професор по технологија во УЦСО „Јосип Броз Тито“ во Неготино. Од 1991 до 1994
година работи како финансов администратор во З.Г.З. Изгрев во Скопје.
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Во 1995 година се запишува на постдипломски студии по хемија на Институтот
за хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје и на 2.02.1998 успешно го
брани својот магистерски труд под наслов “Примена на железо(III)
хексаметилендитиокарбамат како колектор за кофлотационо концентрирање на
елементи во траги и нивно определување со атомска апсорпциона спектрометрија”.
Веднаш по магистрирањето во 1998 година, иако невработена продолжува на
докторски студии по хемија на Природно-математичкиот факултет во Скопје. На
15.03.2002 година кандидатот ја брани својата докторска дисертација под наслов:
“Примена на различни колектори за кофлотационо концентрирање на елементи во
траги и нивно определување со атомска апсорпциона спектрометрија” и се стекнува со
звањето доктор по хемиски науки.
Во 2002 година се вработува во АД „Јака 80“ во Скопје. Работи во Контролната
лабораторија за анализа на лекови на работно место самостоен стручен аналитичар. Во
2005 година назначена е за раководител на развојното одделение во Контролната
лабораторија за анализа на лекови и работи на креирање и валидирање на нови
аналитички методи за анализа на лекови.
Во 2008 година преминува на новоотворениот Технолошко-технички факултет
во Велес во звањето доцент. Во јуни 2013 година е избрана за вонреден професор на
истиот факултет.
За усовршување од областа на хемијата и аналитичката хемија кандидатот ги
посетувал следните школи:
1. Certificate of Attendance for attendance to the following workshop “New
perspectives for fast HPLC using two micron packing material, broader pressure, flow and
temperature range of analytical equipment on Agilent 100RR system”.
2. Certificate of Attendance to the following workshop “ New developments in sample
throughput for purity and assay determination using new electronic pressure control and
capillary flow technology on Agilent 7890 GC”.
3. Certificate The development co-operation programme “Quality and Regulatory
Infrastructure Developmend for Food Safety & Quality in R.Macedonia” for attended and
completed the course in “Training course in measurement uncertainty estimation for chemists
and microbiologist”, December, 2009.
2. Наставна дејност
Кандидатот е еден од основачите на Технолошко-технички факултет каде во
наставата е вклучен од првиот ден. Започнува со држење на предавања и вежби по
предметот Општа хемија. Со растење на факултетот се зголемува и бројот на предмети
на кои таа ја изведува наставата. Денес е наставник по следните предмети на
додипломските студии: Општа хемија, Органска хемија, Инструментални и аналитички
методи во исхраната, Аналитика на храна, Загадувачи во прехранбена индустрија,
Технологија на освежителни и безалкохолни пијалоци и Технолгија на масти и масла.
Од учебната 2012/2013 кога на факултетот започнуваат два модула на постдипломските студии, проф. д-р Горица Павловска е вклучена во наставата по следните
предмети: Современи методи на контрола на храната - носител на предметот, Контаминенти во храна – носител на предметот, Методи за процена на квалитет на исхраната носител на предметот и на дел од наставата по предметите Методи во научно-истражувачката работа со биостатистика и Токсиколошки аспекти на безбедноста на храната.
Од учебната 2016/2017 година на факултетот започнуваат и студиите на трет
циклус по Иновативни технологии на храна и нутриционизам со два модула. На овие
докторски студии д-р Горица Павловска е вклучена со предавања по следните
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предмети: Хемија на храна - носител на предметот, Модерни инструментални методи,
техники за анализа и сензорна анализа - носител на предметот, Мутагени и канцерогени
супстанци во храна - носител на предметот и на дел од наставата по предметите
Биохемија на важни компоненти во храна, Иновативни технологии и минимално
процесирање на храна, Научно-истражувачки методи во прехранбената технологија и
нутриционизмот, анализа на податоци и биостатистика.
Д-р Горица Павловска во изборниот период има подготвено скрипти и учебни
помагала по следните предмети: Збирка задачи по општа хемија, Практикум по општа
хемија, Практикум по аналитика на храна, Интерна скрипта по општа хемија, Интерна
скрипта по Инструментални и аналитички методи во исхраната, Интерна скрипта по
Технологија на освежителни и безалкохолни пијалоци и Интерна скрипта по
Загадувачи во прехранбена индустрија.
Оценка од спроведена самоевалуација
За успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност на д-р Горица
Павловска потврда е и високата позитивна оценка од процесот на самоевалуација,
просечна оценка 4,64. Резултатите од спроведената анкета на студентите се
презентирани во продолжение на текстот:
1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата: просечна оцена –
4,83
2. За време на наставата наставникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите: просечна оцена – 4,62
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа: просечна оцена – 4,56
4. Наставникот ги стимулира и вклучува студентите во наставниот процес: просечна
оцена – 4,55
5. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите (изработка на
домашна работа, проекти, семинарски трудови...): просечна оцена – 4,6
6. Дополнителните активности се во функија на зголемување и проширување на
знаењата од предметот: шросечна оцена – 4,44
7. Наставникот го реализира предвидениот Фонд на часови: просечна оцена – 4,71
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература: просечна
оцена – 4,65
9. Наставникот применува современи технологии за реализација на наставата
(компјутери, софтверска подршка, информациски бази идр.): просечна оцена – 4,52
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво: просечна оцена –
4,75
11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите:
просечна оцена – 4,69
12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма и
предвидената основна литература: просечна оцена – 4,71
13. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања овозможува
објективно оценување: просечна оцена – 4,65
14. Оценката е одраз на знаењето и постигнувањето на студентите: просечна оцена –
4,61.
3. Научно-истражувачка дејност
3.1. Учество во научно-истражувачки проекти
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Проф. д-р Горица Павловска има учествувано во следните научно-истражувачки
проекти:
3.1. Use of thallium minerals as neutrino detectors originating from the san. Research in the
field on analytical and structural chemistry, Skopje, 1997-2003.
3.2. Concentration and determination of heavy metals in aqueous matrices, Skopje, 2000-2003
3.3. Develompent of new methods for heavy metals in water analysis, Turkish-Macedonian
Intergovernmental S&T Cooperation, 2002-2003.
3.4. Phytoremediation of contaminated soil combined with bioenergy production,
Macedonian-Chines Scientific and Technological Cooperation, 2009-2010.
3.5. The role of Faculty (of Technology and Technical Sciences-Veles) in creation of the
University Center for training, implementation and maintainance of food safety and
quality systems in the region, Tempus EAC/01/2009 -158714-TEPMUS 1-2009-EsTEMPUS-JPHES, 2009-2010.
3.2. Објавени трудови
Кандидатот д-р Горица Павловска има големи постигнувања во својата научноистражувачка работа. Имено, таа до сега има вкупно 50 научни трудови објавени во
во еминентни научни списанија и Зборници од научни манифестации како и 49
презентирани научни труда на меѓународни конгреси, симпозиуми и конференции. За одбележување е да се напомене дека според базата Web of Science кандидатот
до сега има објавено 20 труда во списанија со фактор на влијание (impact factor) кои
се цитирани 483 пати.. Во Scopus базата кандидатот има 19 трудови и 367 цитати. Од
2013 година до сега во базата Web of Science нејзините трудови се цитирани 135 пати а
во Scopus базата 59 пати.
Објавени научни трудови во научни списанија и во Зборници од научни
манифестации по изборот во звањето вонреден професор
До изборот во звањето вонреден професор д-р Горица Павловска има објавено
36 научни трудови во меѓународни и домашни списанија и во зборници од научни
манифестации од кои 19 труда се објавени во списанија со фактор на влијание. По
изборот во звањето вонреден професор таа има објавено 14 труда дадени подолу:
1.

V. Jankuloska, B. Bliznakovska, G. Pavlovska, Monitoring the quality and safety of
drinking water in the town of Kicevo through of physical – chemical and microbiological
analysis, Food Science, Engineering and Technologies, 609-612, 2013.

Во овој труд се дадени резултатите од испитувањата на квалитетот и
безбедноста на водата за пиење од градот Кичево извршени преку физички, хемиски и
микробиолошки испитувања од 7 седум мерни места во градот Кичево. Резултатите
покажуваат дека водата од сите седум мерни места е во согласност со прописите за
квалитетна и безбедна вода за пиење.
2.

D. Nikolovska-Nedelkoska, G. Pavlovska, D. Damjanovski, M. Karadelev, Mineral
content of wild edible macrofungi Laetiporus sulphureus and Suillus fluryi from
Macedonia, Food Science, Engineering and Technologies, 832-836, Plovdiv, 2013.

Во Овој труд дадени се резултати од определувањето на Fe, Cu, Zn, Se, Cd и Pb
во два вида макрофунги за јадење Laetiporus sulphureus и Suillus fluryi со примена на
AES-ICP. Резултатите покажале дека примероците од Suillus fluryi имаат поголема
содржина на селен, цинк и бакар, суштински елементи во траги кои се поврзани со
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антиоксидантниот потенцијал на примерокот. Двата вида печурки имаат минимални
содржини на олово и кадмиум.
3.

V. Jankuloska, G. Pavlovska, Analysis of raw and refined sunflower oil from
Macedonia, 8th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and
Nutritionists, Proceedings, 75-81, Opatija, 2014.

Во овој труд е објаснет процесот на добивање на сурово и рафинирано масло.
Извршени се хемиски анализи на два вида на масло. Определени се хемиските параметри: јоден, пероксиден, киселински и сапонификационен број, влага, талог, густина,
сапуни во суровото и рафинираното масло. Направена е нивна споредба и дојдено е до
заклучок дека рафинирано сончогледово масло е произведено со врвна технологија, со
одлична стабилност и зачуван квалитет.
4.

G. Pavlovska, V. Jankuloska, B. Temelkoska, Chemical treatment of water for steam
boilers in Mining Power Complex “Oslomej” in Kicevo, Proceedings, 79-84, Bor, 2014.

Во трудот се дадени резултати од испитувањата на водата која се користи во
термоелектраната "Осломеј" од Кичево Резултатите покажуваат дека σ е најголема во
суровата вода, со декарбонизацијата речиси се преполовува, а во деминерализираната
вода е најмала и има занемарливи вредности во однос на суровата вода. Во суровата
вода TH има вредности околу 6 ºD, во декарбонизираната вода околу 2 ºD, а во
деминерализираната вода 0 ºD.
5.

G. Pavlovska, E. Dukovska, V. Antoska-Knighs, V. Jankuloska, Influence of
temperature of storage on amount of vitamin C in strawberries, Journal of Hygienic
Engineering and Design, 11, 15-19 (2015).

Во овој труд авторите го определуваат количеството на витамин C во јагоди
складирани при 3 различни услови во период од 11 дена. Најголеми загуби на витаминот C има кај јагодите складирани на собна температура. По 4 дена складирање на
собна температура, количеството на витамин C е скоро преполовено, а по 7 и по 11
дена витамин C речиси нема. Јагодите складирани со мрзнење имаат највисоки вредности за витамин C во првите 5 дена од складирањето, а за подолго складирање од 7 и
11 дена, најдобро е јагодите да се складираат со ладење.
6.

G. Pavlovska, V. Jankuloska, B.Temelkoska, Getting of industrial water for steam
boilers with treatment of drinking water from the spring Studenčica, TEM Journal, 4(3),
281-286 (2015).

Во овој труд се прикажани резултатите од следењето на квалитетот на водата од
изворот Студенчица. Водата од овој извор освен за пиење се користи и за работа на
некои индустријски објекти како што е Рударско енергетскиот комбинат “Осломеј” од
Кичево и третманот за нејзино пречистување.
7.

G. Pavlovska, T. Stafilov, K. Čundeva, Determination of iron in drinking water after its
flotation concentration by two new dithiocarbamate collectors, Journal of Environmental
Science and Health, Part A, 50, 1386-1392 (2015). (Impact Factor).

Авторите предложуваат две нови методи за определување на Fe со електротермичка атомска апсорпциона спектрометрија (ETAAS) во води за пиење. Определувањето се врши после флотационо концентрирање на Fe со два нови колектори: олово(II)
хексаметилендитиокарбамат, Pb(HpDTC)2, и кобалт(III) хексаметилендитиокарбамат
Co(HpDTC)3. Оптимизирани се сите важни параметри: pH, маса на Pb, маса на кобалт
Co, количество на HpDTC-, вид на тензид, време на индукција и др.. Добиените
резултати се споредени со резултатите добиени со анализа на овие води со AES-ICP.
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Резултатите од двете предложени методи се потврдени и со метода на стандардни
додатоци.
8.

V. Jankuloska, G.Pavlovska, Obtaining refined sunflower eatable oil and quality control,
Horizons, Year XI, Vol 2, series B, 29-39 (2015).

Во овој труд извршена е анализа на сурово и рафинирано сончогледово масло
“Кристал” произведено во фабриката “Благој Ѓорев”, Велес. Определени се следните
параметри: јоден, пероксиден, киселински и сапонификационен број, влага, талог,
густина, сапуни во суровото и рафинираното масло. Сите анализирани параметри се во
дозволените граници пропишани со Правилникот за квалитет на растителни масла на
РМ.
9.

G. Pavlovska, V. Jankuloska, V. Antoska-Knighs, E. Stojanova, Differences in chemical
parameters of cold pressed oil and refined cooking oil, Macedonian Journal of Animals
Science, 6(1), 47-50 (2016).

Во овој труд анализирани се две масла, рафинирано сончогледово масло “Фила”
и нерафинирано сончогледово масло “Брилијант” преку определување на јоден број,
пероксиден број и киселински број. Утврдено е дека јодниот број на двата вида масло е
во согласност со правилникот за масти масла. Пероксидниот број во рафинираното
масло е многу помал од нерафинираното масло Додека киселинскиот број во
анализираните масла е многу низок, што значи дека и рафинираното и нерафинираното
масло содржат многу малку слободни масни киселини, односно рафинацијата кај
рафинираното масло и ладното цедење кај нерафинираното масло се успешно
извршени.
10. G. Pavlovska, V. Jankuloska, V. Stamatovska, Lead and cadmium in apricots and
peaches from areas of Veles, Knowledge, 15(1), 439-443 (2016).
Во овој труд авторите ја определуваат содржината на Pb и Cd во два вида овошје:
праски и кајсии земени од три подрачја на Велешкиот регион: Башино Село, Речани и
Иванковци. Две од нив (Башино Село и Речани) се во близината на топилницата и се
контаминирани, а едно (Иванковци) е неконтаминирано подрачје. Утврдено е дека
содржината на Pb и Cd во кајсиите и праските во двата вида овошје е неколку пати
повисока во контаминираните подрачја, одколку во неконтаминираното подрачје.
11. V. Jankuloska, G. Pavlovska, Survey of the public opinion of the citizens of Kicevo for
consumption of food rich in fats and oil, Horizons, 2016, pp 27-36.
Целта на авторите во овој труд е да се евалуира јавното мислење на граѓаните од
Кичево за консумирањето на храна богата со масти и масла. Направена е анкета на 163
испитаници со различен пол, возраст и образование. Резултатите од понудените 22
прашања се статистички обработени и даваат јасна слика за тоа дека граѓаните не се
доволно информирани за влијанието на храната врз здравјето, кои масти се корисни а
кои штетни за здравјето. Потребна е едукација за потребата од секојдневно внесување
на незаситени масни киселини.
12. G.Pavlovska, V. Ognenovska, V. Jankuloska, V.Antoska-Knighs, Whether, when an
why the population of the pelagonia region used artificial sweeterens an how the konow
them, Journal of Hygienic Engineering and Design, 19, 15-19 (2017).
Предмет на истражување во овој труд се вештачките засладувачи кои се
користат во Пелагонискиот регион преку извршена анкета на 120 испитаници од овој
регион. Анкетата покажала дека населението од овој регион ретко ги користи
вештачките засладувачи, ги внесува најчесто преку безалкохолните пијалоци, а ги
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користи затоа што се ефтини. Тие покажале големо незнаење за нивните својства,
стабилност и болести кои ги предизвикуваат. Бидејќи овие супстанци во поголеми
количини се многу опасни за здравјето, авторите препорачуваат поголема едукација за
здрава храна преку посебен наставен предмет во средното образование.
13. V. Jankuloska, I. Karov, G.Pavlovska, I. Buzlevski, Determination of clorpyrifos in
apple from the Resen region, Food and Environment Safety, XVI(1), 34-39 (2017)
Во овој труд дадени се резултатите од анализата на пестицидот clorpyrifos во
јаболки од Ресенскиот регион. Анализирани се две сорти јаболка: златен делишес и
ајдарет, од два региона: Кривени и Евла. Анализата се врши со LC/MS/MS во четири
развојни фази на јаболките. Анализите покажуваат дека chlorpyrifos во локацијата Евла,
во сортата ајдарет е застапен само во прва фаза, а во другите фази го нема, додека во
сортата златен делишес е застапен во сите четири фази, но со многу помала концентрација од максимално дозволената. Во локацијата Кривени chlorpyrifos во сортата Златен
делишес е застапен во две фази, а во сортата ајдарет во трите фази, но во концентрација
која е дозволена. И покрај тоа што chlorpyrifos го има во двете сорти на јаболка тие се
безбедни за консумација поради ниската концентрација на овој пестицид.
14. G.Pavlovska, N.Shurkova, V. Jankuloska, Oxidative stability of refined sunflower oil at
room temperature and during conventional frying, Food and Environment Safety, XVI(1),
29-33 (2017).
Во овој труд авторите анализираат рафинирано сончогледово масло ”Кристал”
земено од маркетите во Македонија со цел да се определи стабилноста на
сончогледовото масло “Кристал” на собна температура и определување на оксидациони
производи.
Презентирани трудови
За одбележување е да се каже дека од досегашната научно-истражувачка работа
кандидатот има презентирано 49 научно-истражувачки труда на еминентни
меѓународни и домашни конгреси, симпозиуми и конференции. Од последниот избор
во вонреден професор па се до сега презентирани се 8 научно-истражувачки труда
дадени подолу:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

V. Jankuloska, B. Bliznakovska, G. Pavlovska, Monitoring the quality and safety of
drinking water in the town of Kicevo through of physical – chemical and microbiological analysis, Food science, engineering and technologies, Programa, 5-7, Plovdiv, 2013.
D. Nikolovska-Nedelkoska, G. Pavlovska, D. Damjanovski, M. Karadelev, Mineral
content of wild edible macrofungi laetiporus sulphureus and suillus fluryi from
Macedonia, Food science, engineering and technologies, Programa, 6-17, Plovdiv, 2013.
G. Pavlovska, V.Jankuloska, B. Temelkoska, Chemical treatment of water for steam
boilers in Mining Power Complex “Oslomej” in Kicevo, IV International symposium on
environmental and material flow managament – EMFM, Programa O-7, Bor, 2014.
G. Pavlovska, E. Dukovska, V. Antoska-Knighs, V. Jankuloska, Influence of temperature of storage on amount of vitamin C in strawberries” Nutricon 2014, Skopje, 2014.
G. Pavlovska, N. Surkova, V. Jankuloska, Oxidation products in refined sunflower oil
created during frying in different conditions, Pre-Conference workshoop on “Innovative
technologies for advanced food processing and nutrition towards better health” 29-30
may 2015 Ohrid, Macedonia.
G. Pavlovska, V. Jankuloska, V. Antoska, E. Stojanova, Differnces in chemical
properties of cold pressed oil and refined cooking oil, Pre-Conference workshoop on
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7.

8.

“Innovative technologies for advanced food processing and nutrition towards better
health” 29-30 may 2015 Ohrid, Macedonia.
G. Pavlovska, V. Ognenovska, V. Jankuloska, V. Antoska Knights, Whether, when and
why the population of the pelagonia region used artificial sweeteners and how they
know them, Nutricon 2016, P 11, 1-2 december, 2016, Skopje, Macedonia.
G. Pavlovska, V. Jankuloska, V. Stamatovska, Lead and Cadmium in apricots and
peaches from areas of Veles, Knowledge in practice, 16-18 december, 2016, Bansko,
Bulgaria.

4. УЧЕСТВО ВО ОРГАНИ И ТЕЛА НА ФАКУЛТЕТОТ, УНИВЕРЗИТЕТОТ И
ДРУГИ АКТИВНОСТИ
Проф. д-р Горица Павловска од формирањето на факултетот во 2008 година па
се до 2017 година ја извршува функцијата продекан за финансии. Во истиот период
(2008-2017) година е член на Универзитетска комисија за материјални и финасиски
прашања. Во периодот 2008-2017 година проф. д-р Горица Павловска е член на Сенатот
на Универзитетот “Св. Климент Охродски” во Битола. Во периодот од 2011 до 2017
година е член на комисија за нострификација на дипломи од странство од техничкотехнолошки науки при министерството за образование и наука МОН.
Д-р Павловска соработува со помладиот наставен кадар и е член на комисија за
избор во звање на помлади соработници. Од 2009 година па се до денес е член на
факултетска комисија за признавање на испити при премин на студенти од други
факултети/универзитети. Таа е и член е на факултетска комисија за самоевалуација,
2012-2013.
По добивањето на акредитација на докторски студии во 2016 година таа е член
на Советот на докторски студии на Технолошко-техничкиот факултет, Велес. Одборот
за акредитација и самоевалуација на РМ од 30.04.2015 година (број 12-31/2) ја
акредитира за ментор на магистерски студии. Акредитација за ментор на трет циклус
студии од Одборот за акредитација и самоевалуација на РМ добива на 27.12.2016
година (број 17-147/5).
Д-р Павловска до сега е ментор на 48 дипломски работи, 3 магистерски работи и
е екстерен ментор на една докторска дисертација, како и член во комисија на многу
дипломски и магистерски работи.
5. 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 д-р Горица Павловска,
вонреден професор, 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 вонреден
професор Горица Павловска во изминатиот период (од изборот во звањето вонреден
професор) покажала забележителни резултати во сите полиња релевантни за изборот во
повисоко наставно-научно звање (како во областа на наставата, така и во научноистражувачката, стручната и општествената активност).
Соодветно на сето понапред изнесено, Рецензентската комисија има чест да му
предложи на Сенатот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола да ја избере
д-р Горица Павловска во наставно-научното звање редовен професор во наставнонаучните области – Хемија (10700), Аналитичка Хемија (10702) и Друго (10714).
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Рецензентската комисија:
1. Проф. д-р Момчула Јорданоски, редовен професор на
Ветеринарен факултет - Битола (во пензија)

2. Проф. д-р Трајче Стафилов, редовен професор на
Природно-математичкиот факултет - Скопје (во пензија)

3. Проф. д-р Џулијана Томовска, редовен професор на
Биотехничкиот факултет - Битола
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО НАУЧНО
ПОЛЕ КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА (3.02), НАУЧНА ОБЛАСТ ОФТАЛМОЛОГИЈА
(30219) НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА
Високата медицинска школа- Битола на ден 15.12.2017 год. објави конкурс во
весниците „Нова Македонија“ и „Коха“, за избор на еден (1) наставник во сите
наставно-научни звања во научно поле Клиничка медицина, научна област
Офталмологија.
Наставно-научниот совет на Високата медицинска школа – Битола на седницата
одржана на ден 12.01.2018 год., со одлука бр. 08-38/3 оформи рецензентска комисија во
состав:
Проф. д-р Магдалена Антова Велевска, председател
Проф. д-р Каролина Блажевска Бужаровска, член
Виш пред. д-р Гордана Ристевска Димитровска, член
за изготвување на рецензентски извештај за кандидатите пријавени на конкурсот за
избор на наставник на погоре споменатата наставно-научна дисциплина.
Рецензентската комисија во полн состав согласно член 64, а во врска со член 131
од Законот за Високо образование, член 223 од Статутот на Универзитетот Св.
Климент Охридски, член 125 и член 128 од Законот за Високо образование и член 27
од Статутот на Високата медицинска школа, после деталниот преглед на приложените
документи на пријавените кандидати го донесе следниот:

ИЗВЕШТАЈ
Рецензентската комисија во наведениот состав констатира дека на конкурсот во
предвидениот рок е пријавен само кандидатот д-р Маја Белевска, специјалист
офталмолог и магистер на медицински науки.
По разгледување на пријавата и доставените документи за стручната и академска
квалификација на пријавениот кандидат, а во согласност со соодветните критериуми од
Законот за високо образование и Статутот на Високата медицинска школа,
рецензентската комисија констатира дека кандидатката д-р Маја Белевска во целост ги
исполнува условите за избор на наставник во сите наставно-научни звања за научната
област за која е пријавена.
Биографски податоци
Д-р Маја Белевска родена е на 10.05.1981 год. во Битола, каде што има завршено
основно и средно образование.
Медицински факултет завршила на 06.07.2005 год. во рекорден временски рок од
шест години, со просечна оцена 9,70 на Медицински факултет при Универзитет
“Св.Кирил и Mетодиј” – Скопје.
По завршување на медицински факултет и полагањето на стручниот испит, на
Високата медицинска школа при Универзитетот “Св.Климент Охридски“ – Битола, во
2005 год. е избрана во наставно звање асистент.
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На 17.09.2010 год. положила специјалистички испит по офталмологија и се
здобила со стручно звање специјалист по очни болести - офталмолог.
Постдипломски студии завршила со просечна оцена 9,90 и на 20.03.2015 год. на
Медицински факултет Скопје успешно одбранила магистерски труд од областа на
медицинските науки и се здобила со академско звање магистер на науки од областа на
медицината.
Од 2010-2013 год. била вработена како специјалист офталмолог во
специјалистичката офталмолошка ординација при А.Д.Геталдус, а од 01.08.2013 год. е
вработена во ЈЗУ Клиничка болница-Битола како специјалист офталмолог.
Во февруари 2017 год., на Високата медицинска школа, при Универзитетот “Св.
Климент Охридски” Битола, избрана е како наставник во наставно звање предавач во
научно поле Клиничка медицина по наставниот предмет Клиничка биохемија.
Досега како автор и коавтор има објавено 21 научни трудови, учесник е на повеќе
конгреси и симпозиуми во земјата и странство, а била вклучена и во научноистражувачки проект, одобрен и финансиран од Министерството за наука на Р.М. под
наслов “Значењето на дефицитот на антиоксиданти (селен) во појавата на малигни
тумори на различни органи кај популацијата во Р.Македонија“.
Поседува сертификат за завршен напреден степен од областа на компјутерска
информатика. Активно го познава англискиот, а се служи и со германскиот јазик.
Член е на Лекарска Комора на Р.Македонија, на Македонско лекарско друштво и
на Здружение на офталмолози на Р.М.
Член е и на Европското здружение на офталмолози за катаракта и рефрактивна
хирургија Europian Society of cataract and refractive surgery (ESCRS).
Омажена е и мајка е на две деца од девет и четири годишна возраст.
Професионален развој и наставно-научна активност
Стремежот кон наставно-научната активност кај д-р Маја Белевска започнува уште
од студентските денови кога во едукација на студенти била вклучена како
демонстратор по предметот Физиологија на Медицински факултет Скопје. После
дипломирањето е избрана да учествува како активен млад научен истражувач во
научен проект од областа на клиничката медицина, одобрен и финансиран од
Министерството за наука на Р.М. под наслов “Значењето на дефицитот на
антиоксиданти (селен) во појавата на малигни тумори на различни органи кај
популацијата во Р.Македонија“.
Досега како автор и коавтор во научни списанија, симпозиуми и конгреси во
земјата и странство има објавено 21 научни трудови. Во 2005 год. на Високата
медицинска школа при Универзитетот “Св.Климент Охридски“- Битола е избрана за
асистент, а во 2017 год. е избрана за наставник во звање предавач во научно поле
Клиничка медицина по наставниот предмет Клиничка биохемија.
При предходниот избор за наставник на Високата медицинска школа рецензирани и
се 17 научни трудови, а на сегашниот конкурс за избор на наставник по предметот
офталмологија приложува уште 4 научни трудови.
Приложената документација за академска, стручна и научно-наставна активност
укажуваат на континуитетот и стремежот на кандидатката, покрај за нејзината
професионална и за научно-истражувачка и едукативна дејност.
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11. Maja Belevska. Age as a demographic parametar in the occurrence of blindness. Book of
abstracts, 12th Congress of South- East Europian Ophthalmological Society (SEEOS), Budva,
october 15-18, 2015; 147
12. Belevska M, Velkovski Z, Jovanovska T, Prodanovska Stojcevska V. Professional
structure and employment of people with blindness. Book of abstracts, Second Macedonian
congress on occupational health with international participation Skopje, 12-14 oktomvri,
2016; 32-33
13. Belevska M, Velkovski Z, Jovanovska T, Prodanovska Stojcevska V. Self evaluation of
work ability and health condition of people with low vision. Book of abstracts, Second
Macedonian congress on occupational health with international participation, Skopje, 12-14
oktomvri, 2016; 41-42
14. Belevska M, Gjosevska Dastevska E, Velkovski Z. The significance of clinicaldemographic and social parameters in the evaluation of the quality of life of blind people
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with glaucoma and diabetic retinopathy. Acta medica medianae 2016; 55(4):37-45.
DOI:10.5633/amm.2016.0405.
СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ ТРУДОВИ ПРИЛОЖЕНИ ЗА РЕЦЕНЗИЈА
1. Velkovski Z, Belevska M, Gjosevska Dastevska E. Clinical-pharmaceutical review on
work ability of people with diabetic retinopathy. Book of abstracts, Second Macedonian
congress on occupational health with international participation Skopje, 12-14 oktomvri,
2016; 20-22
2. Gjosevska Dastevska E, Belevska M. Complicated cataract in Down Syndrome. Phisioacta
2016; 10(1): 113-118
3. Belevska M, Velkovski Z, Jovanovska T, Prodanovska Stojcevska V. Socialdemographic
and clinical aspects of low vision amongst adult population. Acta medica medianae 2017;
56(3): 17-24. DOI:10.5633/amm.2017.0303.
4. Belevska M, Gjosevska Dastevska E, Velkovski Z. Review on blindness in people with
diabetic retinopathy. Acta medica medianae 2017; 56(2): 45-50. DOI:
10.5633/amm.2017.0207.
До рецензентската комисија кандидатката д-р Маја Белевска заедно со
документацијата за нејзината академска, стручна и професионална наобразба, во
прилог има доставено 17 научни трудови и документ за научно-истражувачки проект
во кој била активен учесник, одобрен од Министерството за наука на Р.Македонија со
завршен извештај за научниот проект рецензиран од професори од Медицинските
факултети во Белград, Скопје и Софија.
Од досега објавените научни трудови, четири (4) научни труда, од кои 3 (три) во
кои кандидатката е автор се рецензирани и објавени во референтно меѓународно
научно списание Acta medica medianae, а еден (1) труд во меѓународно научно
списание Phisioacta. 4 (четири) научни труда од кои во 2 (два) како автор и 2 (два) како
коавтор се рецензирани и објавени во списанието Македонски медицински преглед.
Останатите 9 (девет) научни труда кандидатката како автор и коавтор успешно ги има
презентирано и објавено на меѓународни и домашни конгреси и симпозиуми.
Научните трудови опфаќаат мултикаузална проблематика од областа на
офталмологија, клиничка биохемија, медицина на труд и инфектологија, што јасно
зборува за нејзиното широко познавање и дијапазон на интерес кон медицинската
наука, со видно јасно изразен научен пристап кон проблематиката која и била интерес
во досегашниот научно-истражувачки опус.

МИСЛЕЊЕ И ЗАКЛУЧОК
Врз основа на приложената документација, видно е дека кандидатката д-р Маја
Белевска како креативна, амбициозна и одговорна личност со стекнати академски
звања магистер на науки од областа на медицината и универзитетски наставник и со
долгогодишно професионално искуство како специјалист офталмолог, покажува
континуиран стремеж кон професионална и едукативна дејност.
Рецензентската комисија констатира дека кандидатката д-р Маја Белевска со
академско звање магистер на медицински науки и со досегашната научно-наставна,
професионална и стручно-апликативна наобразба и дејност, во целост ги исполнува
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условите и критериумите за избор на наставник спрема Законот за Високо образование
и Статутот на Високата медицинска школа и има чест и задоволство да му препорача
на Наставно-научниот совет на Високата медицинска школа – Битола, кандидатката др Маја Белевска да ја избере за наставник во наставно научно звање, во научно поле
Клиничка медицина, научна област Офталмологија.

Рецензентска комисија:
Проф. д-р Магдалена Антова Велевска, председател
Проф. д-р Каролина Блажевска Бужаровска, член
Виш пред. д-р Гордана Ристевска Димитровска, член
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Дo
Наставничкиот совет на
Високата медицинска школа
Битола

РЕФЕРАТ
За избор на наставник од научното поле - сестринство (305), научна област
Хигиена (30500) на Високата медицинска школа во Битола
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, на својата
редовна седница одржана на 12.01.2018 година, со одлука бр. 08-38/4, донесе Решение
за формирање Рецензентска комисија за изготвување на Реферат за избор на наставник,
еден извршител, во научното поле - сестринство (305), во научната област Хигиена
(30500) во состав:
1. Проф. д-р Михаил Кочубовски, претседател
2. Проф. д-р Гордана Ристовска, член
3. Проф. д-р Изабела Филов, член

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс објавен во весникот „Нова Македонија“ и ,,Коха“ од
15.12.2017 година за избор на наставник во научната област Хигиена се пријави
следниот кандидат:
1. М-р Лена Петруловска

Биографски податоци
Кандидатот м-р Лена Петруловска е родена на 09.01.1960 година во с.Облаково,
Битола. Основно и средно образование (гимназија) завршила во Битола, со одличен
успех. Дипломирала во 1998 г. на Медицинскиот факултет при Универзитетот ,,Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје, насока општа медицина, со просечен успех 7,76 и се
здобила со звање доктор на медицина.
Во 2006 година ја завршила специјализацијата по Хигиена при Медицинскиот
факултет во Скопје и со положување на специјалистичкиот испит се стекнала со
стручно звање специјалист по Хигиена.
Со одбраната на магистерската тема ,,Имплементација на НАССР системот во
производството и прометот на храна во општина Битола“ на Факултетот за
Биотехнички Науки во Битола, при Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“- Битола во
2017 година, се здобила со звање Магистер по биотехнички науки, од областа на
Квалитет и безбедност на месо и преработки од месо.
Од странските јазици активно го зборува англискиот јазик.
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Досегашно работно искуство
Работното искуство го започнала во 1992 година како Државен санитарен и
здравствен инспектор во Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен
инспекторат, каде работела до 31.12.2004 година.
Понатамошниот работен однос го продолжила во Министерство за здравство Дирекција за храна, каде работи до 2010 година.
Од 2011 година па до денес, работи во Агенцијата за храна и ветеринарство на
РМ - подрачно одделение Битола, како Државен инспектор за храна, советник.

Стручна активност
Во текот на својата стручна и научна активност кандидатката м-р Лена
Петруловска учествувала на повеќе конгреси, симпозиуми, обуки и работилници, меѓу
кои:
1. Научна сесија Медицината со пулсот на 21век, 8-10 ноември 2001, Пловдив, Р.
Бугарија;
2. WHO Training Course on Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) World
Health Organization, Regional Office for Europe, European Centre for Environment
and Health, Rome Office, 11-15 November 2002, Skopje, Makedonija;
3. Октомвриски средби на Сојуз на здруженија на медицински лаборанти и
санитарни техничари, 05 - 09 10. 2004 г. Струга, Македонија;
4. Семинар “Биолошки активни соединенија во храната“, Републички Завод за
здравствена заштита, 2005, Скопје, Македонија;
5. Ist Symposium for protection of the natural lakes in Republic of Macedonia, 31.0503.06 2007, Ohrid, Republic of Macedonia;
6. Работилница “Принципи на НАССР и препораки за негова апликација“,
Mакедонско лекарско друштво, 11-12 мај 2007, Охрид, Македонија;
7. Октомвриски средби на Сојуз на здруженија на медицински лаборанти и
санитарни техничари, 04 - 07 10. 2007 г. Охрид, Македонија;
8. Training Module 4-4.2 System for self control-Fundamental principles and
definitions, Project on strengthening the food safety and quality control, 31.1.2007.
Skopje, Macedonia;
9. Training Module I; EU legislation on food safety, New provisions of the EU food
hygiene package, Project on strengthening the food safety and quality control,
12.9.2007. Skopje, Macedonia;
10. Training Module 4.1; system for self control, Fundamental principles and definitions
of the system for self control, Project on strengthening the food safety and quality
control, 01.-02. November, 2007. Skopje, Macedonia;
11. Обука “Македонија-земја на информатичари“ 2007 г. Битола, Македонија;
12. Обука за изведување на наставна програма за укажување на прва помош на лица
повредени во сообраќајна незгода, Црвен крст на Република Македонија,
10.2008 г. Скопје, Македонија;
13. Обука за изведување на наставна програма за укажување на прва помош во
работни организации, Црвен крст на Република Македонија, 10.2008 г. Скопје,
Македонија;
14. Октомвриски средби на Сојуз на здруженија на медицински лаборанти и
санитарни техничари, 01 - 05 10.2008 г. Охрид, Македонија;
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15. HACCP principles, Microbiological criteria, Sampling of food, Food labeling
requirements, Food contact materials (refresher training), 07-09 October 2014, Ohrid,
Macedonia;
16. Training course on import control of food of non-animal origin (BIP), 1-2 of
September 2015, Skoje, Macedonia;
17. Training course on Food Labeling 1 December 2015, Skopje, Macedonia;
18. Training on microbiological criteria and sampling 14th to 18th of September 2015,
Strumica, Macedonia;
19. Training on Food contaminants 5-6 November 2015, Strumica, Macedonia;

Научна активност
Кандидатката ја одбранила магистерската тема ,,Имплементација на НАССР
системот во производството и прометот на храна во општина Битола“ на
Факултетот за Биотехнички Науки во Битола, единица на Универзитетот ,,Св. Климент
Охридски“-Битола, при со што се здобила со звање Магистер по биотехнички науки
од областа на Квалитет и безбедност на месо и преработки од месо.
Автор и коавтор е на 33 научни трудови со кои настапила на конгреси,
симпозиуми и работилници во земјата и странство и 3 од нив се објавени во стручни и
научни списанија.

СПИСОК НА СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ ЗА РЕЦЕНЗИЈА

• Авторски:
1. Lena Petrulovska, S. Stoilova, V. Trajkovski. Zdravstvena ispravnost pijuće vode kojem
se snabdeva seosko stanovništvo u opštini Bitolj, Ekoistina, Donji Milanovac, 6. 2001
2. Лена Петруловска, С. Стоилова, Е. Адамовска. Застапеноста на геохелминтите во
некои селски населби кај децата во Битола, Охрид, 2001, 29-ти средби на лаборанти и
санитарни техничари на Р. Македонија.
3. Lena Petrulovska, M. Spasovski, S. Stoilova. Prevencija alkoholizma u opštini Bitolj, 35
Dani Preventivne Medicine, sa meñunarodnim učeščem, Niš 2001.
4. Лена Петруловска, С. Стоилова, Е. Адамовска. Одредени аспекти на
бацилоносителството во поширокиот битолски регион, 30-ти октомвриски средби на
медицински лаборанти и санитарни техничари, Охрид, 2002.
5. Лена Петруловска, С. Стоилова. Некои карактеристики на наркоманијата во
општина Битола, II Конгрес на лекарите од превентивна медицина со меѓународно
учество, октомври 2002, Охрид, суплемент 52, Скопје, Македонски медицински
преглед.
6. Лена Петруловска, С. Стоилова. Здравствена исправност на прехранбените
продукти на подрачјето на Битола, II Конгрес на микробиолозите на Македонија со
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меѓународно учество, Охрид, 2002, Македонски медицински преглед, Зборник на
резимеа.
7. Лена Петруловска. Некои аспекти на алкохолизмот како болест на зависност во
Битола, Интернационален конгрес „Zdravlje za sve – Perspektive zdravlja u 21 vjeku” ,
Бања Лука, 2003.
8. Лена Петруловска. Квалитет на водата за пиење во Битола, Медицински
лабораториски весник, год. III, бр.3, април 2003.
9. Лена Петруловска, К. Талевска, П. Кикирковска. Неоплазми кај деца и младинци во
Битола, 16-ти конгрес на лекарите на Р. Македонија со меѓународно учество, Зборник
на апстракти, Македонски медицински преглед, год. 56 (суплемент 54), стр. 1-227,
2003.
10. Lena Petrulovska, S. Stoilova. Epidemiološke osobenosti esencijalne hipertenzije u
bitoljskom regionu, 36 Dani preventivne medicine, sa meñunarodnim učeščem, Niš, 2002.
11. Лена Петруловска, Боривој Василевски. Санитарни прегледи као мере превенције
за заштиту здравља, Први симпозијум виших и високих школа здравствене струке са
меЂународним учешЋем, Београд, 2-4 април 2004.
12. Петруловска Л., Василевски Б., Босилковска Д. Епидемии во поновата историја во
општина Битола, Прв балкански конгрес за историја на медицината, Охрид, 2003.
13. Лена Петруловска, М.Стоилов, Б. Василевски. Епидемиолошки карактеристики
на повредите во република Македонија, 32-ри октомвриски средби на медицински
лаборанти и санитарни техничари, Охрид, 2004.
14. Lena Petrulovska, B. Petrulovska. Controlling inanimate environment as a measure for
enforcing the health surveillance law, Twelfth congress of the Bulgarian microbiologists with
international participation, Yundola, Bulgaria, 2010.
15. Лена Петруловска, Б. Петруловска. Безбедност на храна од анимално потекло
контролирана при увоз на граничниот премин Меџитлија, II Научна конференција
“Квалитет и безбедност на храна“ со меѓународно учество, Битола, 2010.
16. Лена Петруловска. Безбедност на храната од увоз контролирана на царински
терминал Битола, Medicus, Vol. XV (1), 2011.

• Коавторски:
1. S. Stoilova, L. Petrulovska, V. Trajkovski. Vodosnabdevanje gradskog stanovništva u
opštini Bitolj, IX naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, XIV
stručni sastanak preventivne medicine timočke krajine, Zbornik radova, Ekološka Istina,
Donji Milanovac, 2001.
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2. S. Stoilova, V. Bozinovska, L. Petrulovska. Nosocomial infections in a health care center
in Bitola – Folia Medica, Higher medical institute Plovdiv, Bulgaria, tomus XLIII
suppl.1/2001.
3. С. Стоилова, Л. Петруловска, А. Тодорова. Состојба со водоснабдувањето и
движење на цревните заразни заболувања во општина Битола, 29-ти октомвриски
средби на медицински лаборанти и санитарни техничари, Зборник на резимеа, Охрид,
2001.
4. S. Stoilova, V. Bozinovska, L. Petrulovska, L. Milevska. Neke epidemiološke
karakteristike malignih neoplazma u opštini Bitolj, XXXV Dani preventivne medicine, sa
meñunarodnim učeščem, Zbornik rezimea, Niš, 2001.
5. С. Стоилова, Л. Петруловска, Б. Василевски. СИДА – закана за новиот милениум,
Зборник на резимеа, 30-ти октомвриски средби на медицински лаборанти и санитарни
техничари со меѓународно учество, Охрид, 2002.
6. С. Стоилова, Л. Петруловска, Б. Василевски. Застапеноста на заболување од
хроничен бронхитис кај работниците изложени на јагленова прашина поврзано со
пушење, Зборник на резимеа, II Конгрес на лекарите од превентивна медицина со
меѓународно учество „Јавно здравство во 21-ви век“, Охрид, 2002, Македонски
медицински преглед 56: (суплемент 52), стр: 1-120, Скопје, 2002.
7. С. Стоилова, Л. Петруловска, Ј. Стоилова-Спировска. Вирусен хепатитис –
застапеност на подрачјето на општина Битола, II Конгрес на микробиолози на
Македонија со меѓународно учество, Зборник на резимеа, Охрид, 2002.
8. С. Стоилова, Б. Василевски, Л. Петруловска. Влијание на микроклиматските
фактори на појава на респираторните заболувања, XVI Конгрес на лекарите на Р.
Макеоднија со меѓународно учество, Зборник на резимеа, Македонски медицински
преглед 56: (суплемент 54) стр.1-227, Охрид, 2003.
9. П. Кикирковска, К. Талевска, Л. Петруловска. Цереброваскуларни болести – нивна
застапеност и превенција, Internacionalni kongres „Zdravlje za sve – Perspektive zdravlja u
21 vijeku“, Banja Luka, 2003.
10. К. Талевка, П. Кикирковска, Л. Петруловска. Фактори за ризик за развој на
генерализирани кардиоваскуларни болести-артеросклероза, Internacionalni kongres
„Zdravlje za sve – Perspektive zdravlja u 21 vijeku“, Banja Luka, 2003.
11. S. Stoilova, B. Vasilevski, L. Petrulovska. Učestalost emfizema pluča kod radnika
eksponiranih dejstvu ugljene prašine, XXXVII Dani preventivne medicine sa meñunarodnim
učeščem, Zbornik rezimea, Niš, 2003.
12. Б. Василевски, М. Стоилов, Л. Петруловска. Заразни заболувања во Р. Македонија
поврзани со исхраната, III Конгрес, 32-ри октомвриски средби на медицински
лаборанти и санитарни техничари со меѓународно учество, Зборник, Струга, 2004.
13. М. Стоилов, Б. Василевски, Л. Петруловска. Малигните заболувања како причина
за смртност во Република Македонија, III Конгрес, 32-ри октомвриски средби на
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медицински лаборанти и санитарни техничари со меѓународно учество, Зборник,
Струга, 2004.
14. Б. Василевски, Л. Петруловска, О. Николова, М. Џарлиева. Интрахоспитални
инфекции – историјат, развој и состојба во Медицински центар Битола, I Балкански
конгрес за историја на медицината, Охрид, 2003.
15. Д. Босилкова, Л. Петруловска, К. Талевска. Развојот на санитарната и
здравствената инспекција како дел од превентивната медицина во Р. Македонија, I
Балкански конгрес за историја на медицината, Охрид, 2003.
16. S. Stoilova, L. Petrulovska. Zdravstvena ispravnost životnih namirnica na teritorije
opštine Bitolj, XXXVI Dani preventivne medicine sa meñunarodnim učeščem, Niš, 2002.
17. B. Vasilevski, L. Petrulovska, S. Stoilova. Iskustva sa primenom novog ruminga u
sistemu detekcija intrahospitalnih infekcija, XXXVI Dani preventivne medicine sa
meñunarodnim učeščem, Niš, 2002.

МИСЛЕЊЕ И ЗАКЛУЧОК
Врз основа на анализата на доставените документи на кандидатката м-р Лена
Петруловска, рецензентската комисија високо ги оценува нејзините резултати на сите
полиња релевантни за избор во звање предавач на висока стручна школа.
Како заклучок од сето погоре изнесено и врз основа на критериумите за избор
на наставник според Законот за високо образование и Правилникот за избор во
наставно-научни, научни и наставни звања на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,
членовите на Рецензентската комисија одлучија на Наставничкиот совет на Високата
медицинска школа во Битола, да го дадат следниот
ПРЕДЛОГ
Д-р м-р Лена Петруловска да биде избрана во научно поле сестринство (305),
научна област Хигиена (30500), во наставно звање Предавач на висока стручна
школа.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. Проф. д-р Михаил Кочубовски, претседател
2. Проф. д-р Гордана Ристовска, член
3. Проф. д-р Изабела Филов, член
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РЕФЕРАТ
за избор на научен работник во сите наставно-научни звања од подрачјето
Биотехнички науки (4), научно поле Растително производство (403), област
Индустриски култури (40302), и Плодност на почвата и фертилизација (40309)
во Научниот институт за тутун-Прилеп при Универзитетот „Св. Климент
Охридски“- Битола
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола, Научен институт за тутун – Прилеп, објавен во весникот „Слободен печат“
на 16.11. 2017 година за избор на еден научен работник во сите наставно-научни
звања од научното подрачје Биотехнички науки (4), научно поле Растително
производство (403), област Индустриски култури (40302) и Плодност на почвата и
фертилизација (40309) во Научниот институт за тутун – Прилеп и врз основа на
Одлуката на Советот на Научниот институт бр. 02-966/2 донесена на 11-тата
седница одржана на 11.12.2017 година, формирана е Рецензентска комисија во
состав:
1. Проф. д-р Душко Мукаетов - редовен професор на УКИМ, Земјоделски
институт – Скопје,
2. Проф. д-р Јордан Трајкоски, научен советник на УКЛО, Научен институт за
тутун - Прилеп,
3. Проф. д-р Рубин Гулабоски - редовен професор на УГД, Медицински
факултет- Штип
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на научен работник во сите наставно-научни звања,
во предвидениот рок се пријави кандидатката проф. д-р Валентина Пеливаноска,
научен советник, редовен професор во Научниот институт за тутун-Прилеп.
1. Биографски податоци
Д-р ВАЛЕНТИНА Ѓ. ПЕЛИВАНОСКА е родена на 14.6.1965 година во
Штип. Основно училиште и гимназија завршила во Штип, а Земјоделски факултет,
група Поледелство во Скопје, 1988 година.
Во Институтот за тутун е вработена на 18.12.1989 година, како помлад
асистент-истражувач, приправник. Во 1990/91 година се запишува на
постдипломски студии, група Педологија, на Земјоделскиот факултет во Скопје,
каде во 1995 година го одбранува магистерскиот труд под наслов: „Физички и
физичко-механички својства на циметните шумски почви во Прилепско поле“ и се
здобива со академско звање магистер на земјоделски науки.
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Докторската дисертација: „Влијание на наводнувањето и минералната
исхрана врз приносот и квалитетот на тутунот од типот берлеј“ ја пријавува во
Институтот за тутун - Прилеп и истата ја одбранува на 8.10.1999 година, со што се
здобива со академско звање доктор на земјоделски науки.
Во 2000 година е избрана во звањето научен соработник во Одделението за
агротехника на тутунот во ЈНУ Институт за тутун - Прилеп, а во 2003 година во
звањето виш научен соработник. Во 2007 година е избрана за вонреден професор
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, а во 2008 година како вонреден
професор на постдипломските студии во Институтот за тутун - Прилеп, на групата
Производство на тутун. Во 2008 година д-р Пеливаноска е избрана во звањето
научен советник во Одделението за агротехника на тутунот во Институтот за тутун
- Прилеп и за раководител на Лабораторијата за контрола на квалитет на почва,
вода, ѓубриња и растителен материјал. Од 2009 година е раководител на
Одделението за агротехника на тутунот. Во 2015 година е назначена на функцијата
Одговорна за квалитет за спроведување на стандардот ISO МКС EN 17025:2006.
1. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Д-р Пеливаноска е ангажирана во наставно-образовната работа на Научниот
институт за тутун - Прилеп на втор циклус студии на 7 предмети:
- eдногодишни студии на групата Производство на тутун, на предметите:
Технологија на производството на тутун, Методологија на истражувачката работа
двогодишни студии на групата Производство на тутун, на предметите:
Технологија на производството на тутун, Еколошки аспекти во производството на
тутунот, Mетодологија на истражувачката работа, Технологии на производство на
тутунски расад, Технологија на производство на крупнолисни тутуни и Екологија
во обработката и преработката на тутун.
Ангажирана е во наставно-образовната работа на Научниот институт за тутун
на трет циклус (докторски) студии на групата Tехнологија на производство и
обработка на тутун и производи од тутун, на 2 предмети: Современа технологија во
производството на тутун и Методологија на истражувачката работа.
Од 2010 до 2012 е раководител на студиската програма Производство на тутун
и координатор за ЕКТС во Институтот за тутун. Со решение бр. 13-155/3 и 13-159/3
од 11.2.2016 година се стекнува со право на менторство на вториот и третиот
циклус студии во Институтот.
До денес активно учествува во работата на постдипломските студии во
НИТП. Била ментор на две магистерски работи, член на комисии за подобност,
оцена и одбрана на магистерски труд, одбрана на докторски дисертации, член на
Советот на докторски студии во Институтот, итн.
2. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во периодот од вработувањето до денес, кандидатката е ангажирана во повеќе
научноистражувачки проекти, како раководител/соработник (проекти во соработка
со Министерството за образование и наука на Р. Македонија, Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. Македонија, билатерален
научноистражувачки проект Р. Македонија - Р. Словенија, билатерални
научноистражувачки проекти Р. Македонија - Р. Бугарија). Исто така, учествува и
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во изготвувањето и пријавувањето на повеќе национални научни проекти. Откако е
избрана во звањето научен советник, учествувала во следниве проекти:
- Пеливаноска В. (2010-2013). Investigation of the existing and creation of new
gene plasm for oriental tobaccos in agroecological conditions of the Republic of
Macedonia and Republic of Bulgaria (Билатерален проект помеѓу НИТПРепублика Македонија и ИТП - Република Бугариja) – раководител;
- Пеливаноска В. (2012-2013). Unconventional use of tobacco and waste from
production and processing (Билатерален проект помеѓу НИТП - Република
Македонија и ИТП - Република Бугариja) - соработник
- Пеливаноска В. (2011-2013). New nanocomposite catalysts for the CO oxidation
in cigarette smoke and for toxic gas emission removal from industrial processes
(Scientific Tobacco Institute – Prilep and Agricultural University – Plovdiv) соработник
- Пеливаноска В. (2017-2018). Заштита на почвата од деградација со развој и
употреба на on - line сервиси за полесна примена на некои агро - еколошки
мерки. Финансиран од Глобалниот Еколошки Фонд- Програма за мали
грантови (Global Environment Facility, GEF) – соработник.

Од последниот избор во научен советник во 2013 година, д-р Пеливаноска
изработила 20 научни трудови, објавени во домашни и странски научни/стручни
списанија од научното поле растително производство, област агротехника на
тутунот, плодност на почвата и фетилизација, заштита на животната средина од
загадувањето со тешки метали, обновливи извори на енергија и др.
Во текот на својата кариера објавила неколку публикации, како Практикум за
агротехника на тутунот (2004), Библиографија на УКЛО Научен институт за тутун
(2010), Прирачник за агрохемиски испитувања на почвата (2011), Тутунски речник
(2013), сите доставени како Прилог 1.
Откако е избрана во научен советник, учествувала на 14 домашни и
меѓународни научни/стручни собири – конгреси, симпозиуми, советувања, еден
студиски престој на Земјоделскиот факултет во Нови Сад (6-10 јуни 2016), каде
разменила искуства и научни достигнувања со повеќе научни работници од областа
на минералната исхрана и ѓубрењето, а исто така учествала на повеќе семинари и
работилници од областа на плодноста на почвата и ѓубрењето (доставени во
Прилог 2).
3. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Покрај научноистражувачката и наставно-образовната дејност, кандидатката
активно е вклучена во стручно-апликативната дејност во Научниот институт за
тутун – Прилеп.
Од 2010 до 2013 е вклучена во проектот за изнаоѓање решение на горливиот
еколошки проблем кој го создава отпадниот мил од пречистителните станици. За
понуденото техничко-технолошко решение за претворање на отпадниот мил од
отпадните води во органско-минерално ѓубриво на Меѓународниот саем за идеи,
нови производи и иновации во Нирнберг (iENA, Nuremberg), во 2013 добила
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златен медал, а во 2014 година пронајдокот е прогласен за Патент на годината за
2013 година од Државниот завод за патенти на Република Македонија.
Во периодот 2014-2017, како раководител е ангажирана за изведување на
неколку апликативни проекти за мониторирање на плодноста на тутунските почви
во Р. Македонија, со тутунските компании СОКОТАБ ДООЕЛ-Битола, Алијанс
Уан-Кавадарци и Тутунски комбинат – Прилеп.
Д-р Валентина Пеливаноска од вработувањето до денес извршува бројни
функции поврзани со организационо-развојната дејност на Институтот и зела
активно учество во многубројни совети, комисии, во изработката на елаборати и
др., со посебен осврт на:
- Член на Сенатот на Универзитет Св. Климент Охридски - Битола (2006-2012);
- Член на Комисијата за наставно-научни прашања на Универзитет Св.
Климент Охридски-Битола (2008-2012);
- Член на Советот на Институтот за тутун - Прилеп;
- Член на Научниот и Наставничкиот совет на Институтот за тутун;
- Член на Друштвото за наука и уметност (ДНУ) - Прилеп;
- Член на Сојузот на учените во Бугарија
- Член на групата за измени и дополнувања на Законот за тутун (2010);
- Член на работна група за консултации и давање препораки по одделни
прашања од областа на земјоделството и руралниот развој во МЗШВ
- Член на Стручниот совет, Сектор Агрохемија во МЗШВ
- Член во Комисијата за еквиваленција и признавање на високообразовни
квалификации или дел од високообразовните студии стекнати во странство од
областа на биотехничките науки во Министерството за образование и наука
- Член на комисијата за издавачка дејност при Научниот институт за тутун Прилеп;
-Член на Уредувачкиот одбор на списанието ТУТУН/TOBACCO, кое
претставува единствено списание на тутунската наука и струка во Р.
Македонија;
- Член на меѓународното здружение за проучување на тутунот АЕRЕТ и
учество во работата на бордот на директори (2010-2013);
- Член во Комисија за самоевалуација на НИТП;
- Член во комисијата за измена и усогласување на Елаборатот за втор циклус на
студии;
-Член во комисијата за изработка на Елаборат за трет циклус на студии;
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Прилог 1
Список на објавени научни и стручни трудови од
последниот реизбор
 Објавени научни трудови во последниве 5 години
1. PELIVANOSKA Valentina, JORDANOSKA Biljana
Effect of some fertilizers on quantitative and qualitative characteristics of the oriental
tobacco variety NS-7. Field and Vegetable Crops Research, vol. 50, No. 1, pp. 43-48,
2013
2. SRBINOSKA Marija, FILIPOSKI Kiril, RISTESKI Ilija, PELIVANOSKA Valentina,
RAFAJLOSKA Vesna, KRSTESKA Vesna. Tobacco stalks as renewable raw material for
agro-industryal utilization, International symposium for agriculture and food, 12-14
December, Simposium Proceedings, Volume II, p. 734-742 Skopje, R.Macedonia
2013
3. KORUBIN-ALEKSOSKA Ana, PELIVANOSKA Valentina, MITRESKI
Milan,
TRAJKOSKI Jordan, MAVROSKI Robin. Dry tobacco yield in some Prilep tobacco
varieties, 12-14 December 2012, Simposium Proceedings, Volume II, pp. 78-95, Skopje,
R.Macedonia
2013
4. KALAMANDA Obrenija, PELIVANOVSKA Valentina
Some physical characteristics of tobacco type Virginia grown in the Republic of Srpska
production area. Acta Agriculturae Serbica vol. 18, iss. 35, pp. 69-86
2013
5. JORDANOSKA Biljana, PELIVANOSKA Valentina, STAFILOV Trajce
Lead uptake by different organs of oriental tobacco grown in the Republic of Macedonia.
Tobacco Vol 63- N° 7-12, pp. 8-14
2013
6. JORDANOSKA Biljana, STAFILOV Trajce, PELIVANOSKA Valentina, BAČEVA
Katerina. Assessment of the content of chemical elements in soil and its properties used
for tobacco cultivation in the Republic Of Macedonia. Bulgarian Journal of Agricultural
Science, 20 (No 2) 2014, 29-40.
2014
7. PELIVANOSKA Valentina, JORDANOSKA Biljana, HRISTOVSKI Marin
Correlation between the content of heavy metals in soil and tobacco from some
muncipalities of Skopje production region. Tobacco Vol.64, N°1-6, pp. 46-55
2014
8. PELIVANOSKA Valentina, JORDANOSKA Biljana, TRAJKOSKI Jordan, RISTESKI
Ilija, MITRESKI Milan. Finding suitable nutrition and irrigation regime for the semioriental tobacco type Otlja. The Jubilee International Scientific Conference ” 70 Years of
Tobacco and Tobacco Products”, 13-14, November, Plovdiv
2014
9. TRAJKOSKI Jordan, MITRESKI Milan, PELIVANOSKA Valentina, MAVROSKI
Robin, ZDRAVESKA Natasha. Chemical composition of some oriental varieties of Yaka
tobacco. The Jubilee International Scientific Conference ”70 Years of Tobacco and
Tobacco Products”, 13-14 November, Plovdiv
2014
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10. JORDANOSKA Biljana, STAFILOV Trajce, PELIVANOSKA Valentina Accumulation
and availability of trace elements from soil into oriental tobacco grown in Macedonia.
Environmental Engineering and Management Journal (in press)
11. PELIVANOSKA Valentina, NIKOLOVA Bistrica, MITRESKI Milan, FILIPOSKI
Kiril. Influence of some foliar substances in the production of tobacco seedlings.
Tobacco Vol.65, N°1-6, pp 39-48
2015
12. PELIVANOSKA Valentina, JORDANOSKA Biljana, JORDANOSKI Momcula,
RESMI Ziba. The effects of treated and composed sewage sludge in agricultural
production. Science and Technologies, Plant Studies, Volumen V, No 6, 174-180
http://journal.sustz.com/VolumeV/Number6/Papers/VPelivanoska.pdf
2015
13. JORDANOSKA Biljana, PELIVANOSKA Valentina, STAFILOV Trajce. Cadmium
uptake by different parts of oriental tobacco grown in the Republic of Macedonia.
Tobacco Vol.65, N°7-12, pp 47-53. Scientific Tobacco Institute - Prilep
2015
14. TRAJKOSKI Jordan, MITRESKI Milan, PELIVANOSKA Valentina, ZDRAVESKA
Natasa, MAVROSKI Robin. Chemical propertis of tobacco in some oriental varieties of
the type Prilep. Tobacco Vol.65, N°7-12, pp 80-84. Scientific Tobacco Institute – Prilep
2015
15. PELIVANOSKA Valentina, JORDANOSKA Biljana, TRAJKOSKI Jordan, RISTESKI
Ilija, KOCHOSKA Karolina. Effects of fertilization and irrigation on the production
properties on semi-oriental tobacco variety Otlja-Zlatovrv. Symposium Proceedings of
the 2nd Interantional Symposium for Agriculture And Food, p.845-853,ISAF
2016
16. TRAJKOSKI Jordan, MITRESKI Milan, PELIVANOSKA Valentina, ZDRAVESKA
Natasa, MAVROSKI Robin, Trajkoski Marjan. Technological properties of tobacco in
some oriental varieties of tobacco type Prilep. Symposium Proceedings of the 2nd
International Symposium For Agriculture And Food 7-9 October. 2015, p. 889-892 ISAF
2016
17. TRAJKOSKI Jordan, MITRESKI Milan, PELIVANOSKA Valentina, ZDRAVESKA
Natasa, MAVROSKI Robin, Trajkoski Marjan. Major technological properties od some
oriental varieties of Yaka tobacco. Agronomski glasnik 2-3, pp. 97-106.
2016
18. PELIVANOSKA Valentina, JORDANOSKA Š. Biljana. Comparative investigations of
the effects of fertilization and irrigation of the semi-oriental varieties Otlja O9-18/2 and
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Прилог 2
Учество на конгреси, симпозиуми и советувања од последниот реизбор
1. ALEKSOSKA K., Ana, PELIVANOSKA Valentina, MITRESKI Milan, TRAJKOSKI
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 Награди

Resmi Ziba, Momcula Jordanoski, Valentina Pelivanoska, Ajro Vajt
Gold medal for Technical and technological solution for the treatment and
processing of waste sludge from the waste-water and gaining of combined organicmineral fertilizer. International Trade Fair Ideas-Inventions- New Products iENA,
Nuremberg, 31 October – 3 November 2013
Ресми Зиба, Момчула Јорданоски, Влаентина Пеливаноска, Ајро Вајт
Патент на годината 2013 за Техничко-технолошко решение за третман на
милта од отпадните води и негово претворање во органско-минерално ѓубре,
Државен завод за патенти на Република Македонија, 29.4.2014
 Студиски престој во странство
Студиски престој во Popjoprivredni fakultet - Novi Sad, 6-10.6.2016 година.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Врз основа на поднесената пријава и целокупната доставена документација по
распишаниот конкурс, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува
наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност,
како и дејноста од поширок интерес на проф. д-р Валентина Пеливаноска.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност како и личното
познавање на проф. д-р Валентина Пеливаноска, Комисијата констатира дека
станува збор за исклучително солидна кандидатка, со високи професионални
капацитети, која постојано се усовршува и надградува од нејзиното вработување до
денес, за што говори и бројот на објавени научни трудови во меѓународни научни
списанија, трудови објавени во индексирани научни списанија, учествотото на
меѓународни научни конференции и симпозиуми во земјата и странство, учеството
во работилници, обуки и др.
Во прилог на ова, посебно го истакнуваме придонесот на кандидатката во
пронајдокот Претворање на милта од пречистеителните станици во органскоминерално ѓубриво, за кој ја доби наградата Патент на годината за 2013 година,
нејзиниот професионален ангажман во наставно-образовниот процес на втор и трет
циклус студии, достигнувањата во примената на научноистражувачките резултати,
нејзиното искуство и придонес во оспособувањето на помлад кадар за извршување
на научноистражувачка и апликативна дејност, итн.
Врз основа на изнесените податоци од последниот избор до денес, Комисијата
заклучи дека според Законот за високо образование, Законот за
научноистражувачка дејност, Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“Битола, Правилникот за критериумите и постапката за избор на во наставнонаучни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“-Битола и Правилникот за внатрешните односи на работењето
на Научниот институт за тутун-Прилеп, кандидатката ги исполнува сите услови и
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критериуми да биде реизбрана во звањето научен советник во научното подрачје
Биотехнички науки (4), научно поле Растително производство (403), област
Индустриски култури (40302) и Плодност на почвата и фертилизација (40309).
Според гореизнесеното, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му
предложи на Советот на Научниот институт за тутун во Прилеп да го прифати овој
Извештај и да ја реизбере д-р Валентина Пеливаноска во звањето научен советник
во научното подрачје Биотехнички науки, научно поле Растително производство,
област Индустриски култури и Плодност на почвата и фертилизација.

Лектура,
Снежана Магдеска Митоска – с.р.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. Проф. д-р Душко Мукаетов, редовен професор –
с.р.
УКИМ Земјоделски Институт-Скопје
2. Проф. д-р Јордан Трајкоски, научен советник –
с.р.
УКЛО Научен институт за тутун-Прилеп
3. Проф. д-р Рубин Гулабоски, редовен професор –
с.р.
УГД Медицински факултет-Штип
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАУЧЕН РАБОТНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО–
НАУЧНИ ЗВАЊА
ОД НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ НА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ, НАУЧНO ПОЛЕ
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА, НАУЧНА ОБЛАСТ ФИТОПАТОЛОГИЈА
ВО НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП
Согласно со распишаниот конкурс во весникот „Слободен печат“ од 16
ноември 2017 година за избор на еден научен работник во сите наставно –научни
звања од научното подрачје на биотехнички науки (4), научнo поле Заштита на
растенијата (402), научна област фитопатологија (40200) при Научниот институт за
тутун - Прилеп, Советот на Научниот Институт за тутун, на 11-тата седница
одржана на 11.12.2017 година, со одлука бр. 02-966/3 определи рецензентска
комисија во состав:
проф. д-р Илија Каров - редовен професор на Земјоделскиот факултет во
Штип, Универзитет “Гоце Делчев” – Штип, претседател;
проф. д-р Раде Русевски-редовен професор на Факултетот за Земјоделски
науки и храна во Скопје, Универзитет Св. “Кирил и Методиј”- Скопје, член;
проф. д-р Весна Крстеска-редовен професор, научен советник во Научниот
институт за тутун во Прилеп, Универзитет Св. “Климент Охридски” –Битола, член.
По направената анализа на пристигнатите материјали, Рецензентската
комисија има чест на Советот на Научниот Институт за тутун во Прилеп да му го
поднесе следниов
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс за избор на еден научен работник во сите
наставно–научни звања од научното подрачје биотехнички науки (4), научнo поле
Заштита на растенијата (402), научна област фитопатологија (40200) во Научниот
институт за тутун – Прилеп, се пријави само кандидатот д-р Петре Ташкоски,
редовен професор, доктор на земјоделски науки, научен советник во Одделението
за Заштита на тутунот од болести, штетници и плевели.
ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ
Д-р Петре Ташкоски е роден на 5.11.1953 година во Мажучиште, Прилеп.
Основно и средно образование завршил во Прилеп, а во 1977 година дипломирал
на Земјоделскиот факултет во Скопје, група поледелство. Во 1981 година е
вработен во ЗИК-Прилеп, каде повеќе години работи како раководител на работна
единица. Од 1.2.1988 година е вработен во Институтот за тутун-Прилеп, најпрво
како помлад асистент во Одделението за генетика и селекција, а од 1.1.1989 година
па се до денес работи во Одделението за Заштита на тутунот од болести, штетници
и плевели.
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Во учебната 1988/89 година се запишал на постдипломски студии на
Земјоделскиот факултет во Скопје, група Заштита на растенијата, подгрупа
Фитопатологија. Магистерскиот труд под наслов: „Црнилка на тутунот и можности
за нејзино сузбивање во Република Македонија“ го одбранил на 15.6.1994 година.
На 18.12.1995 година, на Земјоделскиот факултет во Скопје пријавил докторска
дисертација под наслов: „Физиолошка специјализација на Phytophthora parasitica
(Dastur) var. nicotianae (Breda de Haan) Tucker и отпорност на некои видови и сорти
тутун во Република Македонија“ и истата ја одбранил на 14.9.1999 година.
Во звањето научен соработник е избран на 18.11.1999 година, а на 25.6.2003
година е избран во звањето виш научен соработник. На 21.5.2008 е избран во
звањето научен советник во Одделението за заштита на тутунот од болести
штетници и плевели при ЈНУ Институт за тутун-Прилеп, а реизбран е во истото
звање на 25.4.2013 година.
НАСТАВНООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Д-р Петре Ташкоски е активно вклучен како редовен професор во работата
на постдипломските и докторските студии во Научниот институт за тутун-Прилеп Универзитет Св. „Климент Охридски“-Битола, на предметите Заштита на тутунот
од болести, штетници и плевели, Интегрална заштита на тутунот од болести,
Интегрална заштита на тутунот од штетници и Интегрална заштита на тутунот од
плевели и цветоносни паразити, кои се внесени во наставата за втор циклус на
едногодишни и двегодишни академски студии на студиската програма
Производство на тутун, предметите Заштита на тутунот и тутунските производи и
Методологија на научноистражувачката работа, внесени во наставата за втор
циклус на едногодишни и двегодишни студии на студиската програма Обработка и
преработка на тутунот, предметот Агротехника и заштита на тутунот, на втор
циклус едногодишни студии на студиската програма Агроменаџмент во тутунското
стопанство и предметот Одбрани поглавја од заштитата на тутунот од болести и
плевели, на трет циклус студии на студиската програма
Технологија на
производство и обработка на тутун и производи од тутун.
До денес активно учествува во работата на постдипломските студии во НИТП
како член на комисиите за подобност, оцена и одбрана на магистерски трудови и
докторски десертации.
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Она што посебно го истакнува кандидатот е неговата богата
научноистражувачка дејност.
Во периодот од вработувањето до денес ангажиран е во повеќе
научноистражувачки проекти во соработка со Министерството за образование и
наука на Република Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство на Република Македонија.
Бил главен истражувач на два проекта пријавени пред Министерството за
образование и наука на Република Македонија, а како соработник бил вклучен и
активно учествувал во изработката на 5 научноистражувачки проекти.
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Проф д-р Петре Ташкоски учествува како раководител или соработник во
бројни проекти кои се изведуваат во Научниот институт за тутун - Прилеп.
Досега, како автор и коавтор има објавено и презентирано вкупно 116
научни трудови во кои се изнесени резултатите од проучувањата на патогените
микроорганизми - причинители на разни заболувања на тутунот и неговата
заштита. Од нив, 99 трудови се објавени во научни списанија и годишни зборници,
а 63 се презентирани на советувања, симпозиуми, конгреси и научни конференции
од областа заштита на растенијата во земјава и странство.
Во 2012 година го издаде практикумот „Основни фитопатолошки
лабораториски методи“, во издание на Научниот институт за тутун-Прилеп Универзитет Св. Климент Охридски-Битола, со опис на основните лабораториски
методи во проучувањето на растителните болести и воведување на нови и
поспецифични методи и технологии во лабораториското истражување.
Од последниот реизбор во научен советник (Билтен бр. 373, година XXXIV
од 1.4.2013 г., Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола), како автор и
коавтор има изработено 12 научни трудови, од кои 11 се објавени во научни
списанија, а еден труд од областа на тутунот и заштитата на растенијата е во печат
(Прилог 1).
За неговата плодна работа во овој период зборува и изработката на две
посебни публикации:
-Ташкоски Петре: „Економски значајни болести на тутунот“ (учебник).
Универзитет Св. Климент Охридски-Битола, Научен институт за тутун-Прилеп,
Република Македонија (во печат)
-Ташкоски Петре: „Црнилка на тутунот (Phytophthora parasitica var. nicotianae)“ (во
ракопис).
Од последниот реизбор во научен советник, кандидатот учествувал на 6
меѓународни научни симпозиуми и конференции од областа на заштитата на
тутунот и други култури (Прилог 2).
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
ИНТЕРЕС

И ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК

Покрај научноистражувачката и наставно-образовната дејност, кандидатот
активно е вклучен во стручно-апликативната и организационо-развојната дејност
во Научниот институт за тутун - Прилеп во работата на:
- Научниот совет на Научниот институт за тутун – Прилеп,
- Наставничкиот совет за втор циклус студии во Научниот институт за
тутун – Прилеп,
- Здружението за заштита на растенијата на Р. Македонија.
Од вработувањето до денес активно учествувал во многубројни комисии во
Институтот, во изработката на елаборати, извештаи, програми за заштита на
тутунот од болести, штетници и плевели во НИТП, предлог-план за работа,
предлог-проекти и др. Учествувал и во работата на издавачкиот одбор на
списанието ТУТУН/TOBACCO, кое претставува единствено списание на
тутунската наука и струка во Р. Македонија.
Бил член во вршењето на обуки од страна на Научниот институт за тутун од
Прилеп од областа на заштитата на тутунот на тутунските организации.
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Во досегашното негово работење повеќе пати бил член во рецензиони
комисии на кандидати за избор во повисоки звања, има рецензирано поголем број
научни трудови од областа на заштитата на растенијата и бил рецензент на
меѓународни проекти преку Министерството за образование и наука на Република
Македонија.
Учествувал и во повеќе комисии формирани од страна на Управата за
заштита на растенијата при Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство на Република Македонија.
Од неговата севкупна активност се добива јасен увид дека д-р Петре
Ташкоски наполно ги исполнува условите за преизбор во научен советник од
областа во која се избира.

Прилог 1
Список на објавени научни трудови,
2013 - 2017 год.

1. Tashkoski P. 2013. Fusarium rot on Orobanche ramosa-broomrape on tobacco
in the Republic of Macedonia. Tobacco Vol. 63, No 1-6, pp. 47-55, Prilep. ISSN-04943244.
2. Tashkoski P. 2013. Antagonism of Trichoderma asperellum to Phytophthora
parasitica var. nicotianae. Tobacco Vol. 63, No 7-12, pp. 45-53, Prilep. ISSN-0494-3244.
3. Tashkoski P. 2014. Results of in vitro investigations of some new pesticides
upon the development of soil borne phytopathogenic fungi. Tobacco Vol. 64, No 7-12,
pp. 43-51, Prilep. ISSN-0494-3244.
4. Tashkoski P., Krsteska V., Mitreski M., Mavroski R., Stojanoski P. 2014.
Damping off disease and its control in field conditions. Селскостопанска академия,
Институт по тютюна и тютюневите изделия-Марково. Юубилейна международна
научна конференция, “70 години Институт по тютюна и тютюневите изделия”,
Пловдив, 13-14 ноември. ISBN 978-954-702-103-7.
5. Krsteska V., Tashkoski P., Stojanoski P. 2014. Biological characteristics of
Helicoverpa armigera HBN and quantitative representation on tobacco.
Селскостопанска академия, Институт по тютюна и тютюневите изделия-Марково.
Юубилейна международна научна конференция, “70 години Институт по тютюна и
тютюневите изделия”, Пловдив, 13-14 ноември. ISBN 978-954-702-103-7.
6. Tashkoski P. 2015. Application of the Signum fungicide in control of Pythium
debaryanum Hesse on tobacco seedlings. Tobacco Vol. 65, No 7-12, pp. 38-46, Prilep.
ISSN-0494-3244.
7. Tashkoski P. 2016. Application of some new fungicides in the control of
Rhizoctonia solani Kuhn in tobacco seedlings. Tobacco Vol. 66, No 1-6, pp. 40-47,
Prilep. ISSN-0494-3244.
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8. Tashkoski P., Krsteska V., Mitreski M., Stojanoski P. 2016. The impact of
strobilurin fungicides in prevention of damping off disease on tobacco seedlings. 2nd
International symposium for agriculture and food-ISAF 2015, 7-9 October, Ohrid.
Organized by Faculty of Agricultural Sciences and Food of Ss “Cyril and Methodius”
University in Skopje, Republic of Macedonia in co-organization with Institute of Animal
Sciences of Ss “Cyril and Methodius” University in Skopje, Republic of Macedonia.
Symposium proceedings ISBN 978-9989-845-63-5, Volume I, Section 3, Plant
Protection-Phytomedicine, pp. 309-313.
9. Krsteska V., Lazarevska S., Tashkoski P., Stojanoski P. 2016. Phthorimaea
operculella (Zeller), pest control on tobacco. 2nd International symposium for agriculture
and food-ISAF 2015, 7-9 October, Ohrid. Organized by Faculty of Agricultural Sciences
and Food of Ss “Cyril and Methodius” University in Skopje, in co-organization with
Institute of Animal Sciences of Ss “Cyril and Methodius” University in Skopje, Republic
of Macedonia. Symposium proceedings ISBN 978-9989-845-63-5, Volume I, Section 3,
Plant Protection-Phytomedicine, pp. 315-322.
10. Mitreski M., Korubin-Aleksoska A.,Trajkoski J., Tashkoski P., Mavroski R.
2016. Chemical properties of dry tobacco in some varieties of tobacco type Prilep. 2nd
International symposium for agriculture and food-ISAF 2015, 7-9 October, Ohrid.
Organized by Faculty of Agricultural Sciences and Food of Ss “Cyril and Methodius”
University in Skopje, in co-organization with Institute of Animal Sciences of Ss “Cyril
and Methodius” University in Skopje, Republic of Macedonia. Symposium proceedings
ISBN 978-9989-845-63-5, Volume II, Section 9, Field crop production, pp. 839-844.
11. Mitreski M., Korubin-Aleksoska A., Aleksoski J., Trajkoski J., Tashkoski P.,
Mavroski R. 2017. Variability of the more important quantitative traits in some Burley
tobacco varieties. Book of abstracts. 3rd International symposium for agriculture and
food-ISAF 2017, 18-20 october 2017, Ohrid, Republic of Macedonia.
12. Tashkoski P., Stojanoski P. 2017. Application of Clomazone for weed control
in tobacco seedling. Списанието Тутун/ Tobacco (во печат)

Прилог 2
Учество на конференции и симпозиуми,
2013-2017 год
1 Tashkoski P., Krsteska V., Mitreski M., Mavroski R., Stojanoski P. 2014.
Damping off disease and its control in field conditions. Селскостопанска академия,
Институт по тютюна и тютюневите изделия-Марково. Юубилейна международна
научна конференция, “70 години Институт по тютюна и тютюневите изделия”,
Пловдив, 13-14 ноември. ISBN 978-954-702-103-7.
2. Krsteska V., Tashkoski P., Stojanoski P. 2014. Biological characteristics of
Helicoverpa armigera HBN and quantitative representation on tobacco.
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Селскостопанска академия, Институт по тютюна и тютюневите изделия-Марково.
Юубилейна международна научна конференция, “70 години Институт по тютюна и
тютюневите изделия”, Пловдив, 13-14 ноември. ISBN 978-954-702-103-7.
3. Tashkoski P., Krsteska V., Mitreski M., Stojanoski P. 2016. The impact of
strobilurin fungicides in prevention of damping off disease on tobacco seedlings. 2nd
International symposium for agriculture and food-ISAF 2015, 7-9 October, Ohrid.
Organized by Faculty of Agricultural Sciences and Food of Ss “Cyril and Methodius”
University in Skopje, Republic of Macedonia in co-organization with Institute of Animal
Sciences of Ss “Cyril and Methodius” University in Skopje, Republic of Macedonia.
Symposium proceedings ISBN 978-9989-845-63-5, Volume I, Section 3, Plant
Protection-Phytomedicine, pp. 309-313.
4. Krsteska V., Lazarevska S., Tashkoski P., Stojanoski P. 2016. Phthorimaea
operculella (Zeller), pest control on tobacco. 2nd International symposium for agriculture
and food-ISAF 2015, 7-9 October, Ohrid. Organized by Faculty of Agricultural Sciences
and Food of Ss “Cyril and Methodius” University in Skopje, in co-organization with
Institute of Animal Sciences of Ss “Cyril and Methodius” University in Skopje, Republic
of Macedonia. Symposium proceedings ISBN 978-9989-845-63-5, Volume I, Section 3,
Plant Protection-Phytomedicine, pp. 315-322.
5. Mitreski M., Korubin-Aleksoska A.,Trajkoski J., Tashkoski P., Mavroski R.
2016. Chemical properties of dry tobacco in some varieties of tobacco type Prilep. 2nd
International symposium for agriculture and food-ISAF 2015, 7-9 October, Ohrid.
Organized by Faculty of Agricultural Sciences and Food of Ss “Cyril and Methodius”
University in Skopje, in co-organization with Institute of Animal Sciences of Ss “Cyril
and Methodius” University in Skopje, Republic of Macedonia. Symposium proceedings
ISBN 978-9989-845-63-5, Volume II, Section 9, Field crop production, pp. 839-844.
6. Mitreski M., Korubin-Aleksoska A., Aleksoski J., Trajkoski J., Tashkoski P.,
Mavroski R. 2017. Variability of the more important quantitative traits in some Burley
tobacco varieties. Book of abstracts. 3rd International symposium for agriculture and
food-ISAF 2017, 18-20 october 2017, Ohrid, Republic of Macedonia

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација, може да се констатира
дека кандидатот континуирано и интезивно се развива како научноистражувачки
работник, притоа давајќи забележителен придонес во полето на заштитата на
растенијата. Добиените резултати од неговите проучувања се мошне значајни за
имплементирање на современи методи за идентификација на патогените агенси кои
го напаѓаат тутунот, како и во имплементација на заштитните методи и мерки.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот
од последниот реизбор до денес, Комисијата заклучи дека проф. д-р Петре
Ташкоски поседува научни и стручни квалитети и ги исполнува сите законски
услови да биде реизбран во звањето научен советник во Научниот институт за
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тутун – Прилеп, во научното подрачје Биотехнички науки, научнo поле Заштита на
растенијата, научна област Фитопатологија.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи
на Советот на Научниот институт за тутун во Прилеп, проф д-р Петре Ташкоски да
биде избран во звањето научен советник во научното подрачје Биотехнички науки
(4), научно поле Заштита на растенијата (402), научна област Фитопатологија
(40200).
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