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РЕФЕРАТ
за избор на наставник од областите:
21202 - Информациони системи и мрежи, 21203 - Бази на податоци, и
21207 - Организација и методологија на проектирање на сметачки
системи (хардверски системи, софтвер) на Економскиот факултет при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола

Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп при Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола, на седницата одржана на ден 21.03.2018 година со
Одлука бр. 02-338/6 формира Рецензентска комисија за избор на наставник во сите
наставно-научни звања од областите: 21202 - Информациони системи и мрежи, 21203 Бази на податоци и 21207 - Организација и методологија на проектирање на сметачки
системи (хардверски системи, софтвер) во состав:
1. д-р Виолета Маневска, редовен професор на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола, УКЛО
2. д-р Илија Јолевски, редовен професор на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола, УКЛО
3. д-р Александра Милева, вонреден професор на Факултетот за информатика –
Штип, УГД
По прегледот на доставената документација и согласно член 132 став 5, a во врска
со член 125, став 2 од Законот за високото образование, како и членoвите 47, 48, 49 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, Комисијата има чест до Наставно-научниот совет на Економскиот
факултет во Прилеп да го поднесе следниов:

ИЗВЕШТАЈ
Рецензентската комисија, врз основа на распишаниот конкурс во весниците „Нова
Македонија“ и ,,Лајм” на 24.02.2018 година, за избор на наставник во сите наставнонаучни звања од областите: 21202 - Информациони системи и мрежи, 21203 - Бази на
податоци и 21207 - Организација и методологија на проектирање на сметачки системи
(хардверски системи, софтвер), констатира дека на конкурсот се пријави само кандидатот
доцент д-р Илија Христоски.
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1. Биографски податоци
Кандидатот Илија Сотир Христоски е роден на 28.08.1967 во Прилеп. Основното
образование го завршил во Прилеп, каде со континуиран одличен успех завршил и средно
насочено образование при УЦТМН „Мирче Ацев“, на насоката математика и
информатика, при што бил прогласен за првенец на генерацијата.
По завршувањето на средното образование и регулирањето на воената обврска во
академската 1987/88 година, високото образование го продолжил на Военотехничкиот
факултет при Техничката воена академија во Загреб, Република Хрватска, на насоката
информатика – програмска поддршка. Поради влошената политичка ситуација, студиите
ги продолжил на Военотехничкиот факултет при Военотехничката академија на ВЈ во
Белград, Република Србија, и ги завршил со просечен успех 8,79. Дипломирал на
26.09.1992 година со успешна одбрана на дипломскиот труд на тема „Развој на
комуникациски протокол за трансфер на датотеки“, при што се здобил со академски
степен Дипломиран инженер по информатика.
Во академската 1994/95 година се запишал на постдипломски студии на
Електротехничкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на
насоката Компјутерска техника, информатика и автоматика. Предвидените испити ги
положил со просечна оценка 10,00, а на 09.04.2001 година успешно го одбранил
магистерскиот труд на тема „Техничка визуелизација на производни процеси“, со што се
стекнал со академски степен Магистер по електротехнички науки од областа на
компјутерската техника и информатика.
Во јануари 2008 година кандидатот д-р Илија Христоски ја пријавил, а на
28.05.2013 успешно ја одбранил докторската дисертација под наслов „Моделирање и
проценка на перформабилноста на системи за електронска трговија“ на Отсекот за
информатика и компјутерска техника, на Техничкиот факултет при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола, со што се стекнал со академски степен Доктор на науки од
областа на техничките науки.
Од јануари 1993 до февруари 2000 година, кандидатот д-р Илија Христоски бил
вработен како инженер по информатика и програмер, прво во фабриката „Еуроинвест 11.
Октомври“ АД - Прилеп, а од март 2000 до јануари 2002 година и во фабриката „11.
Октомври - Еурокомпозит“ ДОО - Прилеп. Во периодот од февруари 2002 до март 2006
година работел во Печатницата „11. Октомври“ АД - Прилеп на позицијата инженер по
информатика, програмер, како и координатор и интерен проверувач на ISO 9001:2000
системот за квалитет.
Од академската 2006/07 година па с до денес, тој е ангажиран на Економскиот
факултет во Прилеп, најнапред како демонстратор, од академската 2008/09 година како
помлад асистент, а од ноември 2011 година и како асистент по група предмети од
областа Информатика. Од 15.09.2013 до денес, со Одлука бр. 02-1761/1 од 15.08.2013
(Билтен бр. 376 од 02.07.2013), д-р Илија Христоски е ангажиран на Економскиот
факултет во Прилеп како доцент на предметите Бази на податоци, Интернет технологии
и Напредно компјутерско програмирање, сите на прв циклус студии.
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Во периодот од 01.10.2014 до 30.09.2016 година кандидатот д-р Илија Христоски,
одговорно ја извршувал функцијата Раководител на Центарот за научно-истражувачка
работа (ЦНИР) при Економскиот факултет во Прилеп. Од 01.10.2015 година па до денес
тој е член на Универзитетската комисија за самоевалуација при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола, а од 01.10.2016 година па до денес тој одговорно ја
извршува и функцијата Раководител на Катедрата за бизнис информатика при
Економскиот факултет во Прилеп.
Кандидатот активно ги владее англискиот и хрватско-српскиот јазик.
Во овој Извештај ќе бидат вреднувани наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност од изборот во доцент со Одлука бр. 021761/1 од 15.08.2013 година која се применува од 15.09.2013 година, додека вреднувањата
на наставно-образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност за
изборот во доцент беа дадени во Извештајот кој беше објавен во Билтен бр. 376 од
02.07.2013 година на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

2. Наставно-образовна дејност
Од неговиот ангажман како демонстратор во академската 2006/07 година, па с до
изборот во звање доцент во академската 2013/14 година, кандидатот Илија Христоски
изведувал вежби по повеќе предмети од Катедрата за бизнис информатика на
Економскиот факултет во Прилеп, и тоа: Компјутерска техника и информатика,
Компјутерско програмирање, Статистички софтвер, Квантитативни методи за
деловно одлучување, Деловна информатика, Менаџмент информациски системи, Бизнис
информатика и Бази на податоци.
Од академската 2013/14 година до денес, д-р Илија Христоски, како доцент на
Економскиот факултет во Прилеп, изведува настава и вежби на прв циклус студии по
предметите Бази на податоци, Интернет технологии и Напредно компјутерско
програмирање.
Кандидатот бил ментор и учествувал како член во Комисија за оценка/одбрана на 2
(два) дипломски трудови и бил член во Комисија за оценка на 1 (еден) магистерски труд.
Тој дал свое мислење и во однос на авторезимеа на вкупно 4 (четири) докторски
дисертации.
Паралелно со наставно-образовната дејност, д-р Илија Христоски посветил
внимание и на перманентното научно и стручно усовршување. Во рамките на
меѓународната проектна соработка, во периодот од 11.05.2009 до 17.05.2009
годинапрестојувал на Економскиот факултет при Универзитетот во Удине (Università
degli Studi di Udine), Италија, а во периодот од 20.08.2010 до 20.10.2010 и на Институтот
за компјутерски науки, физика и математика при Линеус Универзитетот
(Linnéuniversitetet) во Векхо, Шведска. Во периодот од 12.11.2017 до 19.11.2017 година
доцент Христоски реализирал студиски престој во рамките на Ерзамус+ програмата за
мобилност на академски кадар на Универзитетот во Вулверхемптон (University of
Wolverhampton), во Вулверхемптон, Велика Британија, каде одржал две предавања пред
студенти, постдипломци и припадници на академскиот кадар.
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Кандидатот, доцент д-р Илија Христоски, во изминатите академски години
континуирано добивал позитивни оценки на анонимно спроведените студентски анкети за
самоевалуација на Економскиот факултет во Прилеп, нотирани и во последниот Извештај
за самоевалуација на Факултетот за академската 2016/2017 година (вкупна просечна
оценка: 4,82 од максимална 5,00). Според резултатите од оценувањето на наставнообразовната дејност на академскиот кадар, на анонимно спроведеното анкетирање во
рамките на самоевалуацијата на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во
академската 2015/2016 година, доцент Христоски има добиено позитивна оценка (вкупна
просечна оценка: 4,23 од максимална 5,00).
3. Научно-истражувачка дејност
Кандидатот, доцент д-р Илија Христоски, е член на Програмскиот одбор на два
меѓународни научни собири (International Conference on Applied Internet and Information
Technologies – ICAIIT и International Conference on Economy of Integration – ICEI). Тој се
јавил и во улога на рецензент на трудови на VI International Symposium of Transport and
Communication, “New Horizons 2017”.
Доцент д-р Илија Христоски во септември 2017 станал добитник на специјална
Плакета, во знак на благодарност за поддршката на International Balkan and Near Eastern
Social Science Congress Series (IBANESS), серија конгреси на истоимената организација од
Турција.
Во периодот од изборот во звање доцент до денес, кандидатот доцент Христоски,
активно учествувал во работата на 11 меѓународни собири во земјата и странство, и има
објавено преку 20 (дваесет) трудови, од кои:
•

3 (три) трудови се објавени во меѓународни научни списанија со импакт
фактор;

•

3 (три) трудови се објавени во меѓународни научни списанија;

•

16 (шеснаесет) трудови се објавени во зборници на научни трудови,
презентирани на меѓународни академски собири.
МОНОГРАФИИ И ДРУГИ ЗАКЛУЧЕНИ ТРУДОВИ:

•

Трудови објавени после изборот во научно звање доцент:

[1] Христоски, И., „Интернет технологии“, авторизирани предавања во електронски
формат, Економски факултет – Прилеп, 2014

ТРУДОВИ ОБЈАВЕНИ ВО МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ СПИСАНИЈА СО
ИМПАКТ ФАКТОР:

•

Трудови објавени после изборот во научно звање доцент:

[1] Kostoska, O., Hristoski, I., “ICTs and innovation for competitiveness: Evidence for
Western Balkans vis-à-vis the European Union”, In: Zbornik radova Ekonomskog
fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu/Proceedings of Rijeka Faculty of
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Economics: Journal of Economics and Business (2016 JCR IF = 0.214), Vol. 35, No. 2, pp.
487−518 (DOI: 10.18045/zbefri.2017.2.487), e-ISSN: 1846-7520 (December, 2017)
Целта на трудот е да се процени квантитативно во колкав степен земјите на Западен Балкан
(Албанија, Македонија, Црна Гора и Србија) како целина се подготвени да и’ пристапат на ЕУ
во поглед на конкурентноста, и јасно да се идентификува подмножеството земји-членки на ЕУ
коишто претставуваат реален репер за споредување. Анализата се заснова врз вредностите на
глобалниот индекс на конкурентност (GCI) за 2015-2016 и употребата на суплементарни алатки
за анализа (дескриптивна статистика, Box & Whisker дијаграм, Евклидски и статистички
растојанија, хиерархиска кластер анализа – HCA, дендрограм), за проценка на нивото на
конкурентност на регионот и неговата релативна позиционираност наспроти земјите-членки на
ЕУ.

[2] Hristoski, I. S., Kostoska, O. B., “System dynamics approach for the economic impacts of
ICTs: evidence from Macedonia”, In: Information Development (2016 JCR IF = 1.691),
Prepublished April, 4, 2017, pp. 1−18 (DOI: 10.1177/0266666917702430), ISSN: 0266-6669
(April, 2017)
Авторите развиваат алтернативен пристап кон проучувањето на импактот што го имаат
информациските и комуникациските технологии (ICTs) врз економијата, што претставува
главен предизвик и подрачје на истражување во последните години. За таа цел, авторите
предлагаат и применуваат двоетапна методологија: хиерархиска кластер анализа (HCA) за
објективно кластерирање на земјите од интерес (Р. Македонија и ЕУ-28) во поглед на
вредностите на 53 индикатори содржани во тн. композитниот Networked Readiness Index (NRI),
а потоа и симулациски модел заснован врз системската динамика (System Dynamics) за
симулирање на вредностите на NRI индексот за Р. Македонија, заради истражување на
потенцијалите на земјата да го подобри сопственото рангирање во глобални рамки, со подобро
искористување на ИКТ.

[3] Mitrevski, P. J., Hristoski, I. S., “Behavioral-based performability modeling and
evaluation of e-commerce systems”, In: Electronic Commerce Research and Applications
(2016 JCR IF = 1.954), Vol. 13, Issue 5, pp. 320−340 (DOI: 10.1016/j.elerap.2014.06.005),
ISSN: 1567-4223 (September–October, 2014)
Трудот претставува сублимирана верзија на докторската дисертација на вториот автор. Врз
основа на фактот што поведението на е-Купувачите за време на онлајн сесиите во голема мера
влијае врз работата на системите за е-Трговија, во трудот авторите промовираат холистички
пристап во чиј центар се ставени токму тие. Врз основа на предложената таксономија на еКупувачите и специфицираните оперативни профили, авторите развиваат предиктивни
симулациски модели за евалуирање широк спектар на мерки на перформабилност.
Хиерархиското компонирање на подмоделите ја користи сематичката моќ на класата на
детерминистички и стохастички Петри мрежи (DSPNs), во спрега со симулациите на
дискретни настани (DES), реализирани во SimPy/Python програмското окружување.
Евалуираните мерки на перформабилност служат како основа за проценка на бизнисориентираните мерки на перформанси, а тие, пак, се основа на активностите за планирање на
капацитетите на системите за е-Трговија.
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ТРУДОВИ ОБЈАВЕНИ ВО МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ СПИСАНИЈА:

•

Трудови објавени после изборот во научно звање доцент:

[1] Hristoski, I., Kostoska, O., Kotevski, Z., Dimovski, T., “Causality of Factors Reducing
Competitiveness of e-Commerce Firms”, In: Balkan and Near Eastern Journal of Social
Sciences (BNEJSS), Vol. 3, No. 2, pp. 109−127, ISSN: 2149-9314 (May, 2017)
Во трудот авторите идентификуваат повеќе од 620 потенцијални фактори коишто
придонесуваат за намалување на конкурентноста на фирмите што се занимаваат со е-Трговија,
организирани во три хиерархиски нивоа. Анализата е направена со употреба на brainstorming
техниката и употребата на тн. Ишикава дијаграми (дијаграми на „причина и последица“), а
опфаќа шест клучни подрачја, и тоа: хардверска архитектура на системите за е-Трговија,
софтвер за е-Трговија, телекомуникации, дизајн на веб сајтот за е-Трговија, човечки ресурси,
и организациски вештини.

[2] Hristoski, I., Malenkovska Todorova, M., “Road Traffic Flow Characterization Using
Relational Databases”, In: Horizons International Scientific Journal (Series B), Vol. 3, pp.
153−163 (DOI: 10.20544/HORIZONS.B.03.1.16.P16 / UDC: 656.13.05:004.652), ISSN:
1857-9892 (December, 2016)
Во трудот авторите презентираат оригинална методологија за карактеризација на работното
оптоварување на сообраќајни делници во поглед на три класи возила, во целост заснована врз
употребата на современите релациски бази на податоци. Тоа е рамка за изградба на
информациски систем за пост-процесирање на претходно аквизирани, необработени податоци.
Врз основа на појдовниот концептуален E-R модел на податоци, изведената релациска шема, и
физички имплементирана релациска база на податоци, авторите развиваат множество SQL
скрипти, коишто овозможуваат автоматизирано добивање на бројни специфични сообраќајни
индикатори.

[3] Hristoski, I. S., Mitrevski, P. J., “Evaluation of Business-Oriented Performance Metrics
in e-Commerce using Web-based Simulation”, In: Emerging Research and Solutions in
ICT, Vol. 1, Issue 1, pp. 1−16, (DOI: 10.20544/ERSICT.01.16.P01; UDC:
339.1:004.738.5]:004.774.6-048.63), e-ISSN: 1857-9981 (May, 2016)
Авторите се фокусираат врз развојот на веб-заснован симулациски модел, погоден за проценка
на бизнис-ориентираните мерки на перформанси кај системите за е-Трговија и правење тн.
„what-if“ анализи. Моделот поддржува постоење на три класи е-Купувачи, бројни оперативни
профили, работни сценарија и карактеризации на работното окружување на генерички вебсајт за е-Трговија. Целиот систем е изграден врз принципите на системското размислување
(systems thinking) и системската динамика (system dynamics).

ТРУДОВИ ОБЈАВЕНИ ВО ЗБОРНИЦИ НА НАУЧНИ ТРУДОВИ,
ПРЕЗЕНТИРАНИ НА МЕЃУНАРОДНИ АКАДЕМСКИ СОБИРИ:

•

Трудови објавени после изборот во научно звање доцент:

[1] Dimovski, T., Hristoski, I., “Farm Management Software: A Conceptual Framework”,
Proceedings of The International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics,
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Management, and Agriculture (ITEMA 2017), Budapest, Hungary, pp. 856-864 (October 26,
2017)
Во трудот авторите презентираат нова концептуална рамка за развој на веб-заснован
информациски систем за менаџирање на земјоделски стопанства и фарми. Софтверскиот систем
ќе им овозможи на земјоделците, фармерите и кооперациите лесен пристап до релевантни и
ажурирани информации, и полесно менаџирање, со имплементирање на современи ИКТ
решенија. Станува збор за дистрибуиран систем заснован на двослојна веб архитектура што
интегрира веб сервери, апликациски сервери и сервери на бази на податоци, а се состои од три
логички целини: веб портал за конфигурација, јавен веб портал и веб портал за менаџирање.

[2] Hristoski, I., “On the Modeling and Evaluation of M/M/1/k/k Queues with Stochastic
Petri Nets”, Proceedings of The Seventh International Conference on Applied Internet and
Information Technologies (ICAIIT 2017), Zrenjanin, Serbia, pp. 25−34, ISBN-13: 978-867672-304-1 (October, 2017)
Фокусот на трудот е ставен врз стохастичкото моделирање и евалуацијата на перформансите на
специфична класа системи на чекање (опслужување), M/M/1/k/k, коишто се среќаваат како кај
општествените, така и кај техничките системи, особено кај информациските системи и
мрежи. Моделирањето е извршено со примена на класата на Стохастички Петри Мрежи (SPNs),
а евалуацијата е нумеричка и е извршена со примена на наменската софтверска алатка
TimeNET.

[3] Hristoski, I., Kostoska, O., Dimovski, T., Kotevski, Z., “Farm Management Software for
Increased Productivity and Competitiveness”, Proceedings of The Fifth International
Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS), Kırklareli, Turkey,
pp. 375−392 (ISBN-13: 978-605-67815-0-6) (September 23-24, 2017)
Трудот има за цел да ги претстави најновите истражувања во поглед на развојот,
карактеристиките и можностите на софтверските платформи (информациски системи) за
менаџирање на земјоделски стопанства и фарми (FMS). Направена е сеопфатна анализа на
примената на овој вид софтвери во Р. Македонија. Авторите презентираат двослојна вебзаснована архитектура, којашто претставува дистрибуиран систем што интегрира веб сервери,
апликациски сервери и сервери на бази на податоци. Во трудот е направена анализа на
тековните состојби и динамиката на развојот и примената на FMS софтверите во глобални
рамки во наредните години.

[4] Hristoski, I., Kostoska, O., Kotevski, Z., Dimovski, T., “Causality of Factors Reducing
Competitiveness of e-Commerce Firms”, Proceedings of The Fourth International Balkan
and Near Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS), Ruse, Bulgaria, pp.
813−832 (ISBN-13: 978-619-203-177-0) (April 8-9, 2017) (Best selected paper)
Во трудот авторите идентификуваат повеќе од 620 потенцијални фактори коишто
придонесуваат за намалување на конкурентноста на фирмите што се занимаваат со е-Трговија,
организирани во три хиерархиски нивоа. Анализата е направена со употреба на brainstorming
техниката и употребата на тн. Ишикава дијаграми (дијаграми на „причина и последица“), а
опфаќа шест клучни подрачја, и тоа: хардверска архитектура на системите за е-Трговија,
софтвер за е-Трговија, телекомуникации, дизајн на веб сајтот за е-Трговија, човечки ресурси,
и организациски способности. Трудот е селектиран и објавен во меѓународно научно списание.
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[5] Hristoski, I., Kostoska, O., Kotevski, Z., Dimovski, T., “Factors Affecting the
Competitiveness of e-Commerce Firms: A Critical Appraisal”, Proceedings of The Third
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS),
Edirne, Turkey, pp. 1079−1090 (ISBN-13: 978-605-67281-0-5) (March 4-5, 2017)
Авторите на трудот прават критички осврт врз факторите коишто влијаат врз подигнувањето на
нивото на конкурентноста на компаниите што се занимаваат со е-Трговија. Притоа,
идентификувани се бројни критични фактори за успех, преку анализа на повеќе релевантни
области (хардверска архитектура на системите за е-Трговија, софтвер за е-Трговија,
телекомуникации, дизајн на веб сајтот за е-Трговија, човечки ресурси, и организациски
способности).

[6] Hristoski, I., Mitrevski, P., Dimovski, T., Kotevski, Z., “Evaluating e-Customers’
Satisfaction in B2C e-Commerce: the Case of Macedonian Students”, Proceedings of The
Sixth International Conference on Applied Internet and Information Technologies (ICAIIT
2016), Bitola, Macedonia, pp. 382−389 (DOI: 10.20544/AIIT2016.46), ISBN-13: 978-9989870-75-0 (June 3-4, 2016)
Целта на трудот е да го збогати знаењето и разбирањето за тоа како студентите при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола ги оценуваат нивните онлајн шопинг
искуства при користењето на современите веб-засновани B2C системи за е-Трговија, во поглед
на различни аспекти. Трудот претставува само мал дел од сеопфатно емпириско истражување, а
е во целост заснован врз опсежна статистичка анализа (дескриптивна и инференцијална
статистика, корелациска анализа, факторска анализа) на примарни извори на податоци.
Реалната проценка на задоволството на е-Купувачите е клучна активност којашто директно се
рефлектира врз дизајнот и имплементацијата на B2C системите за е-Трговија.

[7] Kostoska, O., Hristoski, I., “On the Pulse of ICT Revolution, Productivity, and Growth:
Macedonia versus European Union”, Proceedings of The Sixth International Conference on
Applied Internet and Information Technologies (ICAIIT 2016), Bitola, Macedonia, pp.
358−374 (DOI: 10.20544/AIIT2016.44), ISBN-13: 978-9989-870-75-0 (June 3-4, 2016)
Врз основа на податоците за тн. Networked Readiness Index (NRI) за 2015 и множеството
напредни аналитички алатки (дескриптивна статистика, Box & Whisker дијаграм, Евклидско и
статистичко растојание, хиерархиска кластер анализа – HCA, дендрограм), авторите вршат
проценка на перформансите на Р. Македонија во поглед на NRI индексот, како и проценка на
релативната позиција на земјата во однос на државите-членки на ЕУ. NRI индексот е
комплексен (се состои од 4 главни подиндекси, 10 столба и 53 индивидуални индикатори) и
претставува мерка на подготвеноста на дадена земја да ги искористи можностите што ги нудат
современите ИКТ технологии.

[8] Latifoski, E., Kotevski, Z., Hristoski, I., “Visualization of flood data using HTML5
technologies”, Proceedings of The Sixth International Conference on Applied Internet and
Information Technologies (ICAIIT 2016), Bitola, Macedonia, pp. 191−198 (DOI:
10.20544/AIIT2016.23), ISBN-13: 978-9989-870-75-0 (June 3-4, 2016)
Авторите развиваат и презентираат релативно едноставно софтверско решение, засновано врз
современите Интернет технологии како што се HTML5, WebGL, и Cesium Map Engine,
чијашто намена е да обезбеди прецизни информации за веќе поплавените подрачја или за
регионите кај коишто постои ризик од поплавување. Системот предвидува употреба на сензори,
MySQL релациска база на податоци за сместување на податоците од сензорите, PHP скрипти
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за генерирање на тн. KML датотека врз основа на податоците во базата, и 2D/3D визуелизација
на нивото на водата на мапата на регионот, а во рамките на HTML документи.

[9]

Hristoski, I., Malenkovska Todorova, M., “Road Traffic Flow Characterization Using
Relational Databases”, Proceedings of The First International Conference “Transport for
Today’s Society” (TTS 2016), Bitola, Macedonia, pp. 89−98 (UDC: 656.13.05:004.652),
ISBN-13: 978-9989-786-79-2 (May, 2016) (Best selected paper)
Во трудот авторите презентираат оригинална методологија за карактеризација на работното
оптоварување на сообраќајни делници во поглед на три класи возила, во целост заснована врз
употребата на современите релациски бази на податоци. Тоа е рамка за изградба на
информациски систем за пост-процесирање на претходно аквизирани, необработени податоци.
Врз основа на појдовниот концептуален E-R модел на податоци, изведената релациска шема, и
физички имплементирана релациска база на податоци, авторите развиваат множество SQL
скрипти, коишто овозможуваат автоматизирано добивање на бројни специфични сообраќајни
индикатори. Трудот е селектиран и објавен во меѓународно научно списание.

[10] Hristoski, I., Rendevski, N., “A Relational Database Approach to Evaluating Crime
KPIs”, Proceedings of The Seventh International Scientific Conference “Contemporary
Trends in Social Control of Crime” (Volume II), Ohrid, Macedonia, pp. 159−170, ISBN-13:
978-608-4532-99-6 (May 30-31, 2016)
Во фокусот на трудот е ставен развојот на современ информациски систем заснован врз
употребата на релациска база на податоци којашто авторите концептуално ја дизајнираат преку
нејзиниот E-R дијаграм и соодветната релациска шема, и физички ја имплементираат во
Microsoft SQL Server. Вака проектираната база на податоци овозможува чување, ажурирање, и
обработка на податоците за извршените криминални дејства со цел да бидат евалуирани,
односно квантифицирани тн. клучни индикатори на перформанси (KPIs) со употреба на SQLзасновани прашалници (SQL queries).

[11] Hristoski, I. S., Mitrevski, P. J., Dimovski, T. P., Kotevski, Z. G., Rendevski, N. T.,
“Estimating e-Commerce Revenues by Web-based Simulation and System Dynamics
Approach”, Proceedings of The Fourth International Conference on Applied Internet and
Information Technologies (ICAIIT 2015), Zrenjanin, Serbia, pp. 35−40, ISBN-13: 978-867672-261-7 (October 23, 2015)
Авторите во трудот го опишуваат развојот на веб-заснован симулациски модел, погоден за
проценка на приходите од е-Трговија при различни сценарија, со примена на пристапот на
системската динамика (system dynamics). Моделот, којшто е изграден врз принципите на
системското размислување (systems thinking), вклучува три специфични класи е-Купувачи,
различни оперативни профили, како и карактеризацијата на работното оптоварување на
генерички веб-сајт за е-Трговија. Резултат од ова истражување е создавањето на комплетен
симулациски модел со помош на веб-заснованата софтверска алатка за моделирање и
симулирање, InsightMaker, којшто може да се искористи при евалуацијата на бројни бизнисориентирани мерки на перформанси на даден веб-сајт за е-Трговија.

[12] Hristoski, I. S., Mitrevski, P. J., Kotevski, Z. G., “Stochastic Modeling of e-Commerce
Systems’ Availability”, Proceedings of The Third International Conference on Applied
Internet and Information Technologies (ICAIIT 2014), Zrenjanin, Serbia, pp. 21−26, ISBN:
978-86-7672-248-8 (October 24, 2014)
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Во трудот авторите ги адресираат најзначајните аспекти на стохастичкото моделирање на
расположливоста на системите за е-Трговија употребувајќи ја класата на генерализирани
стохастички Петри мрежи (GSPNs), и Марковите ланци во континуирано време (CTMCs),
како класа на стохастички процеси што се во основата на GSPNs. Моделирани се и анализирани
неколку основни хардверски конфигурации на системите за е-Трговија во случајот на
корективно одржување.

[13] Hristoski, I., Stojanov, Ž., Dobrilović, D., Dimovski, T., Kotevski, Z., “Gaining
Competitive Advantage using Innovative Web 2.0-based Simulation Tools and
Services”, Proceedings of The International Conference “SMEs Development and
Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe”, Ohrid, Republic of
Macedonia, pp. 247−258, ISBN-13: 978-9989-695-56-8 (October 3-4, 2014)
Авторите опишуваат како со помош на иновативните веб-засновани алатки и сервиси за
симулирање, може успешно да се направи проценка и подобрување на различните бизнис
процеси, особено кај малите и средни претпријатија, што им дава конкурентска предност над
останатите деловни субјекти, бидејќи симулациите можат да го забрзаат и олеснат
донесувањето одлуки во сложени и небезбедни ситуации. Симулирани се примерни сценарија
со InsightMaker, со примена на пристапот на системската динамика (system dynamics).

[14] Stojanov, Z., Hristoski, I., Mitrevski, P., Brtka, V., “The Role of Effective Software
Maintenance in Increasing Competitiveness of Very Small Software Companies”,
Proceedings of The International Conference “SMEs Development and Innovation: Building
Competitive Future of South-Eastern Europe”, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 835−845,
ISBN-13: 978-9989-695-56-8 (October 3-4, 2014)
Поаѓајќи од значењето на конкурентноста за опстанокот на малите софтверски компании и од
фактот дека одржувањето е најскапиот сегмент во животниот циклус на софтверот, авторите
презентираат студија на случај кадешто покажуваат дека примената на тн. Lightweight method
for Maintenance Process Assessment based on Frequent Feedbacks (LMPAF2) значително им помага
на софтверските компании да извршат реална проценка на успешноста на процесот на
одржување и да ги идентификуваат потенцијалните правци за подобрување на процесите на
одржување.

[15] Hristoski, I., Mitrevski, P., “Improving Performances of e-Commerce Systems by
Vertical Scaling”, Proceedings of The Second International Conference on Applied Internet
and Information Technologies (ICAIIT 2013), Zrenjanin, Serbia, pp. 191−196, ISBN: 978-867672-211-2 (October 25, 2013)
Во трудот авторите ги претставуваат резултатите добиени со симулации на дискретни настани
(DES) во поглед на примената на техниката на тн. вертикално скалирање на веб серверот на
генерички систем за е-Трговија со додавање на дополнителни идентични процесори, под
претпоставка дека резултантното забрзување го следи Амдаловиот закон (Amdahl’s Law).
Симулациите се реализирани во SimPy/Python програмско окружување, при што се евалуирани
бројни мерки на перформанси.

[16] Mitrevski, P., Hristoski, I., “Acquiring Performability Metrics of e-Commerce Systems”,
Proceedings of The XLVIII International Scientific Conference on Information,
Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2013), Vol. 1., Ohrid,
Macedonia, pp. 207−210, ISBN-13: 978-9989-786-90-7 (June 26-29, 2013)
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Во трудот авторите го третираат концептот на перформабилност на системите за е-Трговија,
преку евалуацијата на специфични метрики, со примена на стохастичко моделирање и
симулирање. Моделирањето е извршено со употреба на различни класи Петри мрежи (GSPNs,
DSPNs), а симулациите со дискретни настани (DES) се реализирани во SimPy/Python работно
окружување. Опсервирани се две вообичаени хардверски конфигурации: систем со еден модул,
и систем со резервен модул во тн. cold standby состојба. Во трудот е извршена и споредба на
расположливоста на двете разгледувани хардверски конфигурации.

УЧЕСТВО НА НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ

•

Учество на научни собири после изборот во звање доцент:

[1]

6th International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS 2017),
Ohrid, Republic of Macedonia, October 28th – 29th 2017.

[2]

1st Internal Conference UKLO 21 – UIK (University of “St. Kliment Ohridski” - Bitola
Internal Conference), Krushevo, Macedonia, September 29th – 30th 2017.

[3]

5th International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS 2017),
Kırklareli, Turkey, September 23rd – 24th 2017.

[4]

4th International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS 2017),
Ruse, Bulgaria, April 8th – 9th 2017.

[5]

1st International Conference “Smart Ideas and a New Concept of Economic Regeneration in
Europe” (SINCERE 2016), Dubrovnik, Croatia, September 28th – October 1st 2016.

[6]

6th International Conference on Applied Internet and Information Technologies 2016
(ICAIIT 2016), Bitola, Republic of Macedonia, June 3rd – 4th 2016.

[7]

1st International Conference “Transport for Today’s Society” (TTS 2016), Faculty of
Technical Sciences – Bitola, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola, Republic of
Macedonia, May 19th – 21th 2016.

[8]

International Conference “SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future
of South-Eastern Europe”, Faculty of Economics – Prilep, “St. Kliment Ohridski” University
– Bitola, Ohrid, Republic of Macedonia, October 3rd – 4th 2014.

[9]

1st International Scientific Conference “Social Change in the Global World 2014”, Center for
Legal and Political Research (CLPR), Faculty of Law, University “Goce Delcev” – Stip, Stip,
Republic of Macedonia, September 11th – 12th 2014.

[10] 2nd International Conference on Applied Internet and Information Technologies 2013
(ICAIIT 2013), Zrenjanin, Serbia, October 25th 2013.
[11] XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy
Systems and Technologies, ICEST 2013, Ohrid, Republic of Macedonia, June 26th – 29th
2013.
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4. Стручно-апликативна дејност
Од неговиот ангажман како демонстратор на Економскиот факултет во Прилеп па
сe до денес, кандидатот Илија Христоски бил активно вклучен и учествувал во проекти од
национален и меѓународен карактер реализирани во рамките на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола и Tempus програмата.
Од 01.10.2015 година како член на Универзитетската комисија за самоевалуација
д-р Илија Христоски учествува во изготвувањето на серија софтверски решенија за
прибирање и статистичка обработка на податоците за потребите на процесот на
самоевалуација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во рамките на
студентскиот сервис iKnow.

Заклучок и предлог
Врз основа на анализата на целокупната доставена документација за кандидатот
доцент д-р Илија Христоски, Рецензентската комисија позитивно ја оценува и вреднува
наставно-образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и
останатите активности во рамките на високото образование. Според погоре направената
анализа на постигнатите резултати од севкупната активност на кандидатот од последниот
избор за доцент до денес, а во согласност со Законот за високото образование и
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола, Рецензентската комисијата констатира дека доцент д-р Илија
Христоски ги исполнува сите услови и критериуми за избор во звање вонреден професор
од областите: 21202 - Информациони системи и мрежи, 21203 - Бази на податоци и 21207 Организација и методологија на проектирање на сметачки системи (хардверски системи,
софтвер).
Имајќи ги предвид претходно изнесените констатации, нам како членови на
Рецензентската комисија, ни претставува чест и задоволство да му предложиме на
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола, да го избере кандидатот д-р Илија Христоски во звање
вонреден професор од областите: 21202 - Информациони системи и мрежи, 21203 - Бази
на податоци и 21207 - Организација и методологија на проектирање на сметачки системи
(хардверски системи, софтвер).
Рецензентска комисија:
Ред. проф. д-р Виолета Маневска – претседател, с.р.
Факултет за информатички и комуникациски технологии
Универзитет ,,Св. Климент Охридски” во Битола
Ред. проф. д-р Илија Јолевски – член, с.р.
Факултет за информатички и комуникациски технологии
Универзитет ,,Св. Климент Охридски” во Битола
Вонр. проф. д-р Александра Милева – член, с.р.
Факултет за информатика
Универзитет ,,Гоце Делчев” во Штип
Април, 2018 година
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Р Е Ф Е Р А Т
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК
во сите наставно-научни звања од областите
друго/бизнис информатика и друго/бизнис

на Економскиот факултет - Прилеп

Врз основа на конкурсот објавен на 24-ти февруари 2018 год. во весниците “Нова
Македонија” и “Лајм” за избор на наставници во сите наставно-научни звања од областите
друго/бизнис информатика и друго/бизнис, Наставно-научниот совет на Економскиот
факултет – Прилеп, со одлука бр. 02-338/3 од 21.03.2018 година формира Рецензентска
комисија за избор на наставници (еден извршител) од областите друго/бизнис
информатика и друго/бизнис, во состав:
•

д-р Ѓорѓи Манчески, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп;

•

д-р Марјан Ангелески, вонреден професор на Економскиот факултет – Прилеп;

•

д-р Мирослав Гвероски, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп

Врз основа на член 132 став 5 и 6 од Законот за високото образование како и чл.9, чл 47,
чл 48, и чл 50 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот
,,Св. Климент Охридски” – Битола и по разгледувањето на пристигнатите материјали,
Рецензентската комисија го поднесува следниов:
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И З В Е Ш Т А Ј
На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Лајм“од
24.02.2018 год. за избор на наставници во сите наставно-научни звања од областите
друго/бизнис информатика и друго/бизнис, во предвидениот рок се пријави кандидатот
д-р Дејан Здравески
Врз основа на доставените документи Комисијата констатира дека кандидатот д-р
Дејан Здравески,

поднесе комплетна документација предвидена според критеруимите

објавени во конкурсот.

Биографски податоци за кандидатот, д-р Дејан Здравески
Дејан Димче Здравески е роден на 01.02.1977 год. во Прилеп. Основното
образование тој го завршува во Прилеп во основното училиште “Климент Охридски”.
Средното образование тој го завршил во ЕМУЦ “Ѓорѓи Наумов” – Битола, а во текот на
школувањето во основното и средното образование континуирано покажувал одличен
успех. По завршувањето на средното образование, во учебната 1995/96 год., високото
образование Д.Здравески го продолжува на Техничкиот факултет во Битола на насоката
Патен сообраќај и транспорт, каде што дипломирал во 2000 год.
По завршувањето на Вишата сообраќајна школа, во 2000 год. тој се запишал на
Економскиот факултет во Прилеп на статистичко-кибернетската насока, каде што
дипломирал во 2004 год., со просечна оценка 8,25, при што се здобива со стручен назив
дипломиран економист.
Во учебната 2004/2005 год.

Дејан Димче Здравески се запишува на

последипломскиот студиум по Бизнис, администрација МБА-менаџмент, каде што ги
завршил испитите со просечна оценка од 9,80, а магистрирал во 2008 год., на тема
“Откривање на знаење (Data Mining) во аналитичките бази на податоци во функција
на деловното работење на компаниите” ,под менторство на проф. д-р Коста Сотироски,
при што се здобил со академскиот назив магистер по Бизнис, администрација МБАменаџмент
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На 10.09.2013 год. тој ја одбранил докторската дисертација, под наслов
“Моделирање и евалуација на перформансите на системите на бизнис интелигенција
во компаниите”, под менторство на проф. д-р Ѓорѓи Манчески и се стекнал со научен
степен доктор на економски науки.
Кандидатот, д-р Дејан Здравески, активно ги познава англискиот и францускиот
јазик, а има и одлични познавања од Windows, Microsoft Office, Internet, користење
современи програмски решенија од областа на статистиката, бизнис интелигенцијата, data
mining и сл. Исто така, тој има професионални познавања при користење на софтверски
решенија како што се Dreamweaver, Microsoft project но и користење на Cloud computing
решенија за деловното работење на компаниите.
Во однос на личните компетенции и квалификации, кандидатот располага со
организациски

способности,

способности

за

одлучување,

способност

за

брзо

размислување и расудување, иницијативност и креативност, способност за тимска работа,
колегијалност и алтруизам, посветеност и лојалност.
Исто така кандидатот има долгогодишно искуство во одржувањето на обуки и
тренинзи за голем број на компании како и спроведување на индивидуални обуки во
рамки на одредени проекти. Кандидатот Д. Здравески ги има спроведено следните обуки:
•

Обука за бази на податоци, Microsoft Access, UNDP, Prilep

•

Обука за Основи на Microsoft Office, невладина организација СФЕРА,
Прилеп

•

Обука на вработени во Мермерен комбинат-Прилеп, Основни и напредни
техники (Level 1, Level 2) Microsoft Office, Windows and Internet

•

Обука на вработени за Комфи Ангел-Прилеп, Основни техники (Level 1)
Microsoft Excel

•

Обука на вработени за Gentherm- Прилеп, Основни техники (Level 1)
Microsoft Excel
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Наставно образовна дејност
Кандидатот Д. Здравески своето работно искуство во високото образование го
започнува непосредно пред дипломирањето. Од почетокот на академската 2003/2004 год.
до декември 2008 год. тој е ангажиран на Економскиот факултет во Прилеп, како
демонстратор по предметите: компјутерска техника и информатика, менаџмент
информациски системи, статистика за економисти, експертски системи и деловна
информатика.
Од 30.12.2008 год. м-р Дејан Здравески e вработен, како помлад асистент на
Економскиот факултет во Прилеп, по група дисплини од информациската технологија и
менаџмент. Во 2009 година тој е избран за секретар на Катедрата по Бизнис информатика.
Во 2013 година, односно на 22.10.2013 год, канидатот е избран во доцент на
Економскиот Факултет во Прилеп, во областите друго/бизнис информатика и
друго/бизнис, и до денес активно учествува во изведувањето на наставата на Економскиот
факултет во Прилеп.
Во академската 2015/2016 кандидатот Дејан Здравески е избран за Продекан за
настава на Економскиот факултет во Прилеп, која функција и денес активно ја извршува.
Функцијата Продекан за настава, кандидатот, ја извршува совесно и одговорно
извршувајќи ги своите обврски на највисоко професионално ниво.
Во досегашниот период, кандидатот Дејан Здравески дава значаен придонес во
стручно и научно оспособување на млади кадри. Имено, тој се јавува како ментор и член
во повеќе комисии за одбрана на дипломски работи, како и член во комисии за оценка и
одбрана на магистерски трудови.
Кандидатот д-р Дејан Здравески успешно ја реализира наставата на следниве
наставни дисциплини на Економскиот факултат-Прилеп на прв и втор циклус на студии:
Веб дизајн-прв циклус на студии; Клауд Компјутинг-прв циклус на студии; Моделирање и
иновација на бизнис процеси-втор циклус на студии; Веб програмирање-втор циклус на
студии; Стратегиски и иновациски менаџмент-втор циклус на студии
Успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност се потврдува со
позитивната

оценка

од

самоевалуацијата.

Според

резултатите

од

извршената
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самоевалуација кандидатот д-р Дејан Здравески во однос на тоа дали е подготвен за
изведување на наставата е оценет со 4.96. Исто така во однос на тоа дали користи
интерактивни методи во наставата кандидатот е оценет со оценка од 4.96. Во однос на
индикаторот дали наставникот за време на предавањата е посветен и предизивкува
интерес кај студентите Д. Здравески е оценет со просечна оценка од 4.89, додека во однос
на отвореноста на наставникот и достапноста за консултации е оценет со оценка 5.0. Во
однос на тоа дали наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на
студентите кандидатот е оценет со оценка 4.93.
Имено од анкетираните студенти во збирниот извештај кандидатот добил просечна
оценка од 4,9 поени од максимални 5.0 поени.
Согласно претходно наведеното, Рецензентската комисија го оцени како позитивен
Извештајот од самоевалуацијата за кандидатот д-р Дејан Здравески.

Реализирани студиски престои во странство
Досега тој ги има реализирано следниве студиски престои во странство:
•

студиски престој на Универзитетот за економија и бизнис во Удине, Република
Италија (Universita Degli Studi Di Udine, Udine, Italia), во рамките на проектот
Tempus Joint European Project JEP_41077_2006 “Joint Master for South-East Europe in
Economics and management Science Program”, во периодот од 02.06.2009 до
16.06.2009 година;

•

престој на Универзитетот на Западна Англија во Бристол, Велика Британија
(University of the West of England) во рамките на проектот TEMPUS Programme of
the E.U. Agreement No-145061-TEMPUS-2008-UKJPHES “Entrepreneurship and local
economic development in Albania, Kosovo and Macedonia”, во периодот од 20.06.2011
до 20.07.2011 година.

Учество на семинари и сомпозиуми
•

Меѓународна научна конференција “Предизивиците на новата економија”Економски факултет-Прилеп, Охрид 2005

•

Меѓународна

научна

конференција

Економски факултет-Прилеп, Охрид 2007

“Бизнисот

и

глобализацијата”-
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•

Меѓународна научно стручна конференција “Na putu ka dobu znanja”-Fakultet
za menadzment-Novi sad 2009

•

Меѓународна научна конференција “International conference – The Economy
and business in postrecesion”, Faculty of Economics – Prilep, 2010

•

Меѓународна научна конференција “Strategijski menadžment i sistemi podrške
odlučivanju u strategijskom menadžmentu”, Subotica, 2010

•

Меѓународна научна конференција “Strategijski menadžment i sistemi podrške
odlučivanju u strategijskom menadžmentu”, Subotica, 2011

•

WORKSHOP “Dissemination of the partial Project and PhD Programme results”,
Dardania University, Prishtina 2012

•

Symposium for Young lecturers, “Entrepreneurship and local economic
development in Albania, Kosovo and Macedonia”, Ohrid 2012

•

Меѓународна научна конференција-Миграциите и пазарот на трудотКрушево, 2012

•

WORKSHOP “Dissemination of the partial Project and PhD Programme results”,
South east European University, Tetovo, 2013

•

Меѓународна научна конференција “SMEs development and innovation:
Building competitive future of South-Eastern Europe”, Prilep, 2014

•

Меѓународна научна конференција ” International Balkan and near eastern
social science conference series”, Prilep, Macedonia, 2016

•

Меѓународна научна конференција ” International Balkan and near eastern
social science conference series”, Russe, Bulgaria, 2017

•

Универзитетска интерна конференција, УКЛО21-УИК, “Науката на УКЛОискуства и перспективи”, Крушево, 2017

•

Меѓународна научна конференција ” International Balkan and near eastern
social science conference series”, Ohrid, Macedonia, 2016

Член на организациски одбор на научни конференции:
•

Меѓународна научна конференција – The Economy and business in
postrecesion”, Faculty of Economics – Prilep, 2010
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•

Меѓународна научна конференција-Миграциите и пазарот на трудотКрушево, 2012

•

Меѓународна научна конференција “SMEs development and innovation:
Building competitive future of South-Eastern Europe”, Prilep, 2014

•

Меѓународна научна конференција ” International Balkan and near eastern
social science conference series”, Prilep, Macedonia, 2016

•

Меѓународна научна конференција ” International Balkan and near eastern
social science conference series”, Ohrid, Macedonia, 2017

Член на програмски (научен) одбор на научни конференции:
•

International conference “EKONOMY OF INTEGRATION”, ICEI 2015, Tuzla, BIH

•

International conference “THE ROLE OF ECONOMIC THOUGHT IN MODERN
ENVIRONMENT”, ICEI 2017, Tuzla, BIH

•

InTraders-International conference on International trade, Sakarya University, Turkey,
May 2018

Список на објавени научни и стручни трудови
1. “Бази на податоци со посебен осврт на релациони бази на податоци во
функција на успешно менаџерско одлучување”, дипломска работа, Економски
факултет во Прилеп, јули 2004 год.;
2. “Поврзаноста на бизнис етиката со менаџментот на човечки ресурси”,
семинарска работа, Економски факултет во Прилеп, февруари 2005 год.;
3. “Бизнис етиката во развојот на повисоки стандарди при бизнис работењето”,
Меѓународна научна конференција “Предизвиците на новата економија”, КЕФП,
Економски факултет-Прилеп, Охрид, 2005. (во коавторство);
4. “Администрација на клиент сервер информациски системи”, семинарска
работа , Економски факултет во Прилеп, јуни 2006 год.;
5. “Data Warehouse and Data Mining”, семинарска работа, Економски факултет во
Прилеп, ноември 2006 год.;
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6. “Новите информациски технологии во глобалната економија”, Меѓународна
научна конференција „Бизнисот и глобализацијата“, КЕФП 2008, Економски
факултет - Прилеп, Охрид, 2007;
7. “Дизајнирање на инфосистем за трговска компанија”, семинарска работа,
Економски факултет во Прилеп, декември 2007 год.;
8. “Откривање на знаење во аналитичките бази на податоци (Data Mining) во
функција на деловното работење на компaниите”, магистерски труд, ,
Економски факултет во Прилеп, ноември 2008 год.
9. “Business intelligence application in performance management”, SM 2009Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu,
Subotica, 2009.
10. “The role of Business intelligence in Knowledge management”, 7. Medjunarodna
maucno-stručna konferencija- Na putu ka dobu znanja, Fakultet za menadžment, Novi
Sad, 2009 .
11. “The role of knowledge managenent in the learning organizations”, 8 Medjunarodna
naucno-stručna konferencija- Na putu ka dobu znanja, Fakultet za menadžment, Novi
Sad, 2010.
12. “Strategy as a learning process in the learning organization”, SM 2010- Strategijski
menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Subotica,
2010.
13. “Accounting and financial information – the foundation of structuring financial
statements and their fundamental role in creating the development strategy of
companies” – International scientific conference – Economics and globalization, Targu
Jiu, Romania, 2010
14. „Улогата и влијанието на информациската технологија врз економскиот
развој во пострецесиониот период“, International conference – The Economy and
business in postrecesion, Faculty of Economics – Prilep, 2010
15. “Business intelligence tools for data analysis and decision making”, Challenges of the
knowledge society, The international scientific session, Bucharest, 2011
16. “Current trends in the market of business intelligence in R. Macedonia-research
paper“ VIII Majska konferencija o strategijskom menadzmentu, Bor, 2012
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17. “Cloud business intelligence-a new paradigm in providing business information”, 1st International conference, South-East European countries towards European Integration,
Elbasan, 2012
18. “Availability of business intelligence tools on the Macedonian software marketresearch paper“International conference on applied internet and information
technologies, Zrenjanin 2012
19. UML model of business intelligence system in increasing corporate performance”,
International Journal of strategic management and decision support systems in strategic
management Vol. 19,1 2014
20. “The benefits of standardization for business intelligence tools”, International
conference on applied internet and information technologies, Zrenjanin, 2013
21. “Theoretical aspects of international financial crisis transmission with particular
reference on western balkans” International conference SMEs development and
innovation: Building competitive future of South-Eastern Europe, Prilep, 2014
22. “SMEs networking-key source of innovation”, International conference SMEs
development and innovation: Building competitive future of South-Eastern Europe,
Prilep, 2014
23. “Trends and Challenges of Electronic Auctions as a New Business Model”, TEM
Journal, 2014, Web of Science | Thomson Reuters - Master Journal List (Emerging
Sources Citation Index)
24. “Analysis of the software market in the Republic of Macedonia”-Horizons,
International scientific journal, 2014
25. “Cloud computing as a challenge for Macedonian companies”- Proceedings
International conference on applied internet and information technologies , Zrenjanin,
2015
26. “Statistical analysis for labor demand of ICT sector in R. Macedonia” XX
Internacionalni naucni skup-Strategijski menadzment i sistemi podrske odlucivanju u
strategijskom menadzmentu, Subotica, 2015, International Journal of strategic
management and decision support systems in strategic management Vol. 21,1 2016
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27. “Implementation of Systems for Knowledge Management in Republic of
Macedonia”, TEM Journal, 4(4):351-357, 2015, Web of Science | Thomson Reuters Master Journal List (Emerging Sources Citation Index)
28. “Importance of earned value method (eva) in the performance analysis of projects”,
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue
2/2016
29. “Evaluating cloud computing services”, XX Internacionalni naucni skup-Strategijski
menadzment i sistemi podrske odlucivanju u strategijskom menadzmentu, Subotica, 2016
30. “Implementation of E-crm in macedonian companies” Annals of the „Constantin
Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2016
31. “New trends in business intelligence”, International Balkan and near eastern social
science conference series, Prilep, Macedonia, 2016
32. “Factor analysis of medicine retail in Macedonia”, International Balkan and near
eastern social science conference series, Ohrid, Macedonia, 2017
33. “Autonomic Computing Systems as Perspective for Integration of Business
processes”, International Balkan and near eastern social science conference series,
Russe, Bulgaria, 2017
34. “Statistical estimation of performance of intellectual capital in telecommunication
sector in Macedonia”, International scientific conference on economics and
management, EMAN 2017, Ljubljana, Sloveniа, 2017
35. “Electronic retailing in Macedonia-case study of Ohrid region” Annals of the
„Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2017
36. “Performance evaluation of autonomic computing systems”, XXII Internacionalni
naucni skup-Strategijski menadzment i sistemi podrske odlucivanju u strategijskom
menadzmentu, Subotica, 2017

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на анализата на приложената документација од кандидатот д-р Дејан
Здравески, во која се содржани податоците за неговата стручна, научна и наставна
активност може да се констатира дека тој покажува континуиран научен и професионален
развој.
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Кандидатот д-р Дејан Здравески е вклучен во наставно-образовниот процес на
Економскиот факултет-Прилеп од 2013 год. како доцент по предметите Веб дизајн и
Клауд компјутинг.
Резултатите од спроведената евалуација од студентите покажуваат дека
кандидатот д-р Дејан Здравески поседува одлучно искуство и користи педагошки методи
преку коишто успешно им ги пренесува своите знаења на студентите и на тој начин ја
потикнува нивната креативност.
Неговото професионално усовршување во континуитет покажува дека тој
постојано се надградува во областите бизнис информатика и бизнис.
Творечкиот опус на кандидатот потврдува дека тој перманентно се занимава со
истражувачка работа, активно учествува на голем број конференции, семинари, школи и
работилници во земјата и странство.
Врз основа на изнесените и аргументирани констатации во Извештајот, а имајќи го
во предвид претходно изнесеното, Рецензентската комисија констатира дека кандидатот
ги исполнува сите предвидени услови согласно Законот за високото образование и
Правилникот за критериумите и постапките за избор во наставно, наставни, научни,
наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „св. Климент Охридски“Битола и му предлага на Наставно- научниот совет на Економскиот факултет-Прилеп да
го избере д-р Дејан Здравески во звање вонреден професор од областите друго/бизнис
информатика и друго/бизнис.
Прилеп

Рецензентска комисија:

30.04.2018 год.
1. д-р Ѓорѓи Манчески, редовен професор на Економскиот
факултет – Прилеп, с.р.
2. д-р Марјан Ангелески, вонреден професор на Економскиот
факултет – Прилеп, с.р.
3. д-р Мирослав Гвероски, редовен професор на Економскиот
факултет – Прилеп, с.р.
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Р Е Ф Е Р А Т
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК
од областа сметководство
на Економскиот факултет - Прилеп
Врз основа на конкурсот објавен на 24 февруари 2018 год. објавен во дневните
весници „Лајм“ и “Нова Македонија” за избор на наставник од областа сметководство,
Наставно - научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, со одлука бр. 02-338/7 од
21.03.2018 год., формира Рецензентска комисија за избор на наставник од областа
сметководство, во состав:
• д-р Сузана Талеска, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп;
• д-р Гордана Трајкоска, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп;
• д-р Пеце Николовски, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп
Врз основа на член 132 став 2, 3 и 4 од Законот за високото образование како и чл.
34 од Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во наставнонаучни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот "Св.
Климент Охридски" – Битола и по разгледувањето на пристигнатите материјали,
Рецензентската комисија го поднесува следниов:

И З В Е Ш Т А Ј
На објавениот конкурс во дневните весници „Лајм“ и “Нова Македонија” од 24
февруари 2018 год. за избор на наставник од областа сметководство, во предвидениот рок
се пријави кандидатот, д-р Игор Здравкоски, доцент на Економски факултет - Прилеп. Кон
пријавата кандидатот ги поднесе потребните документи, согласно Законот за високо
образование и подзаконските акти на Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола.

Биографски податоци за кандидатот, доц. д-р Игор Здравкоски
 Датум на раѓање: 20.04.1974 г. во Прилеп;
 Образование: Дипломиран економист, Економски факултет – Прилеп;
 Постдипломски студии: Деловни финансии, Економски факултет – Прилеп,
просечна оцена 9,50 ;

25
 Одбрана на магистерски труд на тема: " Аналитичките и информациските
аспекти на финансиските извештаи при управувањето со трговските друштва ",
Економски факултет – Прилеп, одбранет 2004 година.
 Одбрана на докторски труд на тема: " Теоретско – методолошки проблеми и
постапки на финансиските извештаи во функција на утврдување и оценка на
резултатите на компаниите во Република Македонија ", одбранет 2009 година.
Како

резултат

на

постигнатите

успеси

во

текот

на

додипломското

и

постдипломското студирање почнувајќи од академската 2000/01 година кандидатот е
избран за демонстратор по група сметководствени дисциплини, а во академската 2002/03
година е избран за помлад асистент на неопределено работно време по група
сметководствени дисциплини, и тоа: сметководство, принципи и организација на
сметководството, сметководствен менаџмент и меѓународни сметководствени стандарди
(МСС).
Со Одлука бр. 02 – 1324/2 од Наставно – научниот совет на Економскиот факултет
– Прилеп, кандидатот е реизбран за соработник (помлад асистент) на група
сметководствени дисциплини согласно објавата во Билтенот на Универзитетот
"Св.Климент Охридски" – Битола бр.264 од 01.09.2004 година.
Од мај 2007 година, со одлука бр.02 – 1038/1, од Наставно – научниот совет на
Економскиот факултетот – Прилеп на овие дисциплини е избран за соработник, во звање
асистент.
Од академската 2009/10 година како соработник (асистент) кандидатот, Игор
Здравкоски, е распореден на група сметководствени дисциплини како што се: финансиско
сметководство, државно сметководство и сметководство на непрофитни организации,
принципи и организација на сметководството и деловна анализа.
Од академската 2010/11 како соработник е распореден и на дисциплините:
инвестиционен менаџмент и финансиски извештаи.
Од академската 2012/2013 година со одлука бр. 02-1223/1 од 20.05.2013 година е
реизбран за соработник во звање асистент од областа сметководство.
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Со одлука бр. 02 – 1766/1, од 15.08.2013 година од Наставно – научниот совет на
Економскиот факултет – Прилеп, кандидатот е избран за наставник во звање доцент од
областа сметководство на Економскиот факултет - Прилеп.
Успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност се потврдува со
позитивната

оценка

од

самоевалуацијата.

Според

резултатите

од

извршената

самоевалуација кандидатот д-р Игор Здравкоски во однос на тоа дали е подготвен за
изведување на наставата е оценет со 3.57. Исто така во однос на тоа дали користи
интерактивни методи во наставата кандидатот е оценет со оценка од 3.57. Во однос на
индикаторот дали наставникот за време на предавањата е посветен и предизивкува
интерес кај студентите И. Здравкоски е оценет со просечна оценка од 4.14, додека во
однос на отвореноста на наставникот и достапноста за консултации е оценет со оценка
4.14. Во однос на тоа дали наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на
студентите кандидатот е оценет со оценка 4.29.
Имено од анкетираните студенти во збирниот извештај кандидатот добил просечна
оценка од 4.07 поени од максимални 5.0 поени.
Согласно претходно наведеното, Рецензентската комисија го оцени како позитивен
Извештајот од самоевалуацијата за кандидатот д-р Игор Здравкоски.
Кандидатот активно го познава англискиот јазик, а има одлични познавања од
Windows XP 2010, Microsoft Office 2010, Google интернет и сл.

СПИСОК НА НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ
Во досегашното активно усовршување и оспособување од областа сметководство,
кое се однесува за изборниов период, самостојно и во коавторство има објавено повеќе
стручни и научни трудови меѓу кои како позначајни ќе ги споменеме:

1) "Меѓународните сметководствени стандарди во функција на модалитет за побрз
микро и макро развој на регионот ", во коавторство со д-р З.Здравкоски,
Меѓународен симпозиум : " Регионалната соработка и економскиот развој ",
организатор и реализатор Економски факултет – Прилеп, Охрид 2003 година.
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2) "Сметководствени принципи и постапки при изготвувањето и презентацијата на
финансиските извештаи на трговските друштва ", Годишник 21, на Економски
факултет – Прилеп, Универзитет "Св.Климент Охридски", Битола, 2004 година.
3) "Новите димензии и унификација на сметководствениот систем на Република
Македонија ", Меѓународна конференција: " Предизвиците на новата економија ",
во организација и реализација на Економскиот факултет – Прилеп, Охрид, 14 – 16
октомври 2005 година.
4) "Стандардизација на финансиските извештаи во функција на современиот бизнис и
развојот на глобалната економија ", автор, Меѓународна конференција : " Бизнисот
и глобализацијата ", Економски факултет - Прилеп, Охрид, од 19 – 20 октомври,
2007 година.
5) "Economic Globalization and Standardization of Accounting - Challenges of 21st
Century", author, 2nd Balkans and Middle East Countries, International Conference on
Auditing and Accounting History, Turkey, Istanbul, 14 - 18 September, 2010.
6) "Data Mining - New Business Decision in the Global Economy", co - author,
International Conference - Applied Statistics, Ribno, Bled, Slovenia, 2010.
7) "Development and standardization of financial statements to evaluate business in
postrecesion period ", author, International Conference : " The Economy and Business in
Post-recesion ", Faculty of Economics – Prilep, October 29, 2010.
8) "Accounting and financial information - the foundation of structuring financial
statements and their fundamental role in creating the development strategy of
companies", author, International Scientific Conference - ECO-TREND 2010, VIIth
Edition, Economics and Globalization, Targu Jiu, Romania,November, 26-28 2010.
9) "Business intelligence tools for data analysis and decision making ", co - author , CKS
2011, Challenges of the Knowledge Society, " Nicolae Titulescu " University and "
Complutense " University Buchurest, April, 15 - 16, 2011.
10) "Applications and development of the financial information in contex of the efficiency
and decision-making of the management ", author, International Scientific Conference
ECO-TREND, VIIIth Edition, " Exit from the crisis and revival of sustainable growth ", "
Constantin Brancusi ", University of Targu JIu, Romania, November 25-26, 2011.
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11) "Risk Management of an Investment Project through Monte Carlo Simulation ", co –
author, XVII Internacionalni naučni skup SM 2012 : Strategijski menadzment i sistemi
poddrške odlučivanju u strategijskom mendzmentu, Subotica, Srbija, 20 April 2012.
12) "Accounting in the New Age ", author, The 1st Virtual International Conference on
Advanced Research in Scientific Areas (ARSA - 2012) Slovakia, December 3 - 7, 2012.
13) "Промоција на дипломирани економисти и магистри", Еквилибриум бр. 9,
Декември 2012.
14) "Анализата и деловното одлучување", коавтор, Еквилибриум бр.10, Економски
факултет – Прилеп, Март, 2013.
15) "Dimension and importance of ratio analysis through financial statements as a reliable
basis for future of business entities", author, The 1 st International Global Virtual
Conference, Zilina, Slovakia, April 8 - 12, 2013.
16) "Application and Non-Aplication of IAS in the Socio-Economic Conditions in the
Republic of Macedonia (Case Study of the Republic of Macedonia until 1990)", author,
3rd International Conference on Luca Pacioli in Accounting History, 3rd Balkans and
Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History, Faculty of
Management, Istanbul, Turkey, June 19-22, 2013.
17) "Сметководствениот Дом на Славата", Еквилибриум бр.13, ЕФП, Фeвруари 2014.
18) "Conditions and factors to improve financial reporting in goverment and public sector",
The 3rd International Virtual Conference (ICTIC 2014), author, Faculty of Management
Science and Informatics, University of Žilina, Slovakia, 24-28 March, 2014.
19) " Management accounting and business evaluation ", International Conference, SMEs
Development and Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe",
author, Faculty of Economics - Prilep, CEI (Central European Initiative), Center for
Innovation and Development, Macedonia, Ohrid, 3-4 October, 2014.
20) "Determining the cost - a decesive factor in capital budgeting in the public sectorstate", author,

INTERNATIONAL

SCIENTIFIC

CONFERENCE

ECO-TREND

Performance, Competitiveness, Creativity, XI th EDITION, CONSTANTIN BRANCUSI
UNIVERSITY OF TÂRGU JIU, ROMANIA, NOVEMBER 28 - 29, 2014.
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21) "Reformite vo visokoto obrazovanie niz prizmata na poslednite zakonski izmeni", koavtor,

XXI

Skup

TRENDOVI

RAZVOJA:"UNIVERZITET

U

PROMENAMA...",TREND, Zlatibor, 23-26.02.2015.
22) "Financial Reporting - Key to Success in the Budget and Public Sector in the Republic of
Macedonia", FINIZ - Corporate finance, author, Singidunum University International
Scientific

Conference,

Belgrade,

Serbia,

Dec.04.2015. DOI: https://doi.org/10.15308/finiz-2015-27-30
23) "Bussiness Analysis Based on the Concept of Three Directions - Confirmed Quality in
Operations and Financial Reporting", FINIZ - Corporate finance, co - author,
Singidunum

University

International

Scientific

Conference,

Belgrade,

Serbia,

Dec.04.2015. DOI: https://doi.org/10.15308/finiz-2015-123-126
24) "Соработката со стопанството - можност за профилирање на студиските
програми", коавтор, XXII Skup Trendovi razvoja: "Nove tehnologije u nastavi",
Zlatibor, 16 - 19 , 02, 2016.
25) "Harmonization of Accounting Standards - Multinational Standardized Financial
Statements", author, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Series,
IBANESS, "St. Kliment Ohridski" University - Bitola, Republic of Macedonia, October
28 - 30, 2016.
26) "Internal Audit of the Banking Sector in the Republic of Macedonia", ko avtor, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Series, "St. Kliment
Ohridski" University - Bitola, Republic of Macedonia, October 28 - 30, 2016.
27) "Internal Audit of the Sales Function", ko - avtor, International Balkan and Near Eastern
Social Sciences Series, "St. Kliment Ohridski" University - Bitola, Republic of
Macedonia, October 28 - 30, 2016.
28) "The Role and Imortance of Budget Accounting and the Financial Reporting in the
Municipalities in Republic of Macedonia", author, International Journal of Sciences:
Basic and Applied Research (IJSBAR), vol.27, No 1, 2016. Impact Factor = 0.415.
29) "The Concept of Audit Risk", co - author, International Journal of Sciences: Basic and
Applied Research (IJSBAR), vol.27, No 1, 2016. Impact Factor = 0.415.
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30) "Small Businesses - Between the Development Intensification and Their Problems", co author, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), vol.25,
No 3, 2016. Impact Factor = 0.415.
31) "Accounts

Receivable

Management

-

Important

Task

under

Conditions

of

Globalization", co - author, International Journal of Sciences: Basic and Applied
Research (IJSBAR), vol.27, No 1, 2016. Impact Factor = 0.415.
32) "Strategic Alliances and Innovations in the International Business", co - author,
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), vol.27, No 1,
2016. Impact Factor = 0.415.
33) "Public Private Partnerships as Common Tool in Globalized Economy", co - author,
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), vol.27, No 1,
2016. Impact Factor = 0.415.
34) "Патентот како фактор во деловното одлучување и сметководствената вредност на
деловните субјекти", ко - автор, Second International Scientific - Business Conference
Leadership & Management, Research and Innovations, LIMEN 2016, Belgrade, 2016.
35) "Електронското склучување на договорите во развојот на електронската
трговија", ko - avtor, International Scientific Conference on Economics and management
EMAN 2017, Ljubljana, Slovenia, March 30, 2017.
36) "Internal Audit of Permanent Objects, co-author, International Journal of Sciences: Basic
and Applied Research (IJSBAR), vol.36, No 3, 2017. Impact Factor = 0.296.
37) "Internal Audit of Financial Operations", co - author, International Journal of Sciences:
Basic and Applied Research (IJSBAR), vol.36, No 3, 2017. Impact Factor = 0.296.
38) "The System of Management Accounting and Cost Optimization in Order to Improve the
Financial Result", author, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research
(IJSBAR), vol.36, No 3, 2017. Impact Factor = 0.296.
39) "Втемелувачи на сметководствената професија", Еквилибриум бр.24, ЕФП,
Октомври, 2017.
40) "Applying and Adhering to the Code of Ethics in Accounting and Reviewing Better
Solution", author, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Series, VI.
IBANESS Congress Series, Ohrid 28 - 29 October, 2017.
Кандидатот има напишано и неколку книги – учебници и учебни помагала:
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1. „Сметководство – учење и практика“, во коавторство со проф. д-р Здравко
Здравкоски, Економски факултет – Прилеп, 2004 година.
2. „Стандардизација и апликација на финансиските извештаи“, Економски факултет –
Прилеп, 2007 година.
3. „Сметковен план за трговските друштва - аналитика и апликација“, Економски
факултет – Прилеп, 2005 година.
4. „Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации“, (скрипта
за интерна употреба), Прилеп, 2014.

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на изнесените податоци за стручната, научната и наставната активност
на доц. д-р Игор Здравкоски, Комисијата констатира дека кандидатот покажува
континуиран, сериозен и плодотворен однос кон развојот на економската мисла, давајќи
свој придонес во економската научна сфера од областа сметководство.
Анализирајќи ја научноистражувачката активност на кандидатот, д-р Игор Здравкоски,
Комисијата констатира дека тој има респектабилен творечки опус, изразен преку бројнитe
објавени научни трудови од коишто дел се објавени во респектабилни меѓународи бази.
Тоа ја потврдува неговата ориентација за системски пристап кон непосредната и
пошироката област и проблематиката којашто се однесува на областа за којашто тој
конкурира.
Исто така, за одбележување е и наставно-образовната активност на кандидатот, д-р
Игор Здравкоски. Имено, тој максимално совесно, одговорно, професионално и
квалитетно ги извршува своите работни задачи и обврски, а притоа остварува коректен
однос како со колегите, така и со студентите. Тоа се воочува и од позитивната оценка во
Извештајот за самоевалуација на Економски факултет - Прилеп за академската 2016/17
година.
Врз основа на презентираните и аргументирани елементи во извештајот и имајќи го
предвид претходно изнесеното, Рецензентската комисија констатира дека кандидатот ги
исполнува сите предвидени услови согласно Законот за високото образование и му
предлага на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп да го избере, д-р
Игор Здравкоски, за наставник во звање вонреден професор од областа сметководство.
Прилеп

Рецензентска комисија:

30.04.2018 год.

1. д-р Сузана Талеска, редовен професор на Економскиот
факултет – Прилеп, с.р.
2. д-р Гордана Трајкоска, редовен професор на
Економскиот факултет – Прилеп, с.р.
3. д-р Пеце Николовски, редовен професор на
Економскиот факултет – Прилеп, с.р.
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Р Е Ф Е Р А Т
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК
од областите: економска математика и математичко моделирање
на Економскиот факултет - Прилеп
Врз основа на конкурсот објавен на 24 февруари 2018 год. објавен во дневните
весници „Лајм“ и “Нова Македонија” за избор на наставник од областите: економска
математика и математичко моделирање, Наставно - научниот совет на Економскиот
факултет – Прилеп, со одлука бр. 02-333/8 од 21.03.2018 год., формира Рецензентска
комисија за избор на наставник од областите: економска математика и математичко
моделирање, во состав:
• д-р Коста Сотироски, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп;
• д-р Маргарита Јанеска, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп;
• д-р Ѓорѓи Манчески, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп
Врз основа на член 132 став 2, 3 и 4 од Законот за високото образование како и чл.
34 од Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во наставнонаучни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот "Св.
Климент Охридски" – Битола и по разгледувањето на пристигнатите материјали,
Рецензентската комисија го поднесува следниов:

И З В Е Ш Т А Ј
На објавениот конкурс во дневните весници „Лајм“ и “Нова Македонија” од 24
февруари 2018 год. за избор на наставник од областите: економска математика и
математичко моделирање, во предвидениот рок се пријави кандидатот, д-р Љупче
Маркушески, доцент на Економски факултет - Прилеп. Кон пријавата кандидатот ги
поднесе потребните документи, согласно Законот за високо образование и подзаконските
акти на Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола.

Биографски податоци за кандидатот, доц. д-р Љупче Маркушески
Доц. д-р Љупче Маркушески е роден на 12.02.1962 год. во Прилеп. Основното
образование го завршува во Прилеп, каде што завршува и средно образование во
економското училиште “Кузман Јосифоски - Питу”, со одличен успех. По завршувањето
на средното образование, во учебната 1981/82 год., се запишува на Економски факултет
Прилеп на статистичко- кибернетската насока каде што дипломира септември 1985, со
просечна оценка од 8,83. Како резултат на постигнатите успеси во текот на
додипломското студирање, има добиено пофалница за најдобар студент на генерацијата, и
како студент на четврта година беше избран за демонстратор по предметите:
• Кавантитативни методи I,
• Кавантитативни методи II.
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Во учебната 1990/91 год. се запишува на последипломскиот студиум Управување со
економските системи на Економски факултет – Прилеп и истите ги завршува со просечна
оцена 8,75. Магистерскиот труд, на тема " Оптимизација на техлошките процеси во
деловните системи ", со успех го одбранува на Еконосмки факултет Прилеп во 2004 год.
Исто така, на Економски факултет Прилеп на 22.05.2010 год. успешно ја одбранува
докторската дисертација на тема "Дизајнирање на компонентите на потсистемот за
управување со модели во функција на ефикасно деловно одлучување ".
Од 01.11.1987 до 14.01.1994 год. беше ангажиран како помлад асистент на
Економскиот факултет – Прилеп, на група предмети на катедрата за математика,
статистика и кибернетика. Во два изборни мандати беше секретар на Катедрата за
математика, статистика и кибернетика.
За учебните 2000/01, 2001/02 и 2002/03 год. беше ангажиран како демонстратор по
предметите:
• моделирање на економските појави и процеси,
• статистика на алеаторни променливи,
• кибернетска организација на управување во претпријатијата,
• економска кибернетика, а
За учебните 2003/04 и 2004/05 год., беше ангажиран како демонстратор по
предметите:
• моделирање на економските појави и процеси,
• статистика на алеаторни променливи,
• теорија на извадоци и планирање на експерименти.
На 16.07.2008 год., беше избран за соработник на група предмети од деловната
статистика, а на 23.03.2011 год., а исто така беше реизбран за соработник на истата група
предмети.
Успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност се потврдува со
позитивната оценка од самоевалуацијата. Според резултатите од извршената
самоевалуација кандидатот д-р Љупче Маркушески во однос на тоа дали е подготвен за
изведување на наставата е оценет со 5,00. Исто така во однос на тоа дали користи
интерактивни методи во наставата кандидатот е оценет со оценка од 5,00. Во однос на
индикаторот дали наставникот за време на предавањата е посветен и предизивкува
интерес кај студентите д-р Љупче Маркушески е оценет со просечна оценка од 5,00, додека
во однос на отвореноста на наставникот и достапноста за консултации е оценет со оценка
5.0. Во однос на тоа дали наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на
студентите кандидатот е оценет со оценка 5.00.
Имено од анкетираните студенти во збирниот извештај кандидатот добил просечна
оценка од 4,95 поени од максимални 5.0 поени.
Има учествувано на повеќе меѓународни конфереции со презентација на своите
научни трудови кои се потврдени со сертификати за активно учество на тие конференции.
Учесник е во реализацијата на пилот-проектот за повеќедимензионално
интернационално рангирање U-Multirank, а во координација на Универзитетот
„Св.Климент Охридски“ – Битола.
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Кандидатот доц. д-р Љупче Маркушески активно го познавам англискиот јазик, за
што поседува соодветен сертификат, а има одлични познавања од Windows, Microsoft
Office XP, користење интернет и сл.
Списокот на објавени научни и стручни трудови до 2013 година се цитирани во
Билтенот бр. 376 од 02.07.2013 год., каде кандидатот беше избран за доцент од областите:
економска математика и математичко моделирање.
СПИСОК НА НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ
Во досегашното активно усовршување и оспособување од областа на економската
математика и математичкото моделирање, кое се однесува за изборниов период,
самостојно и во коавторство има објавено повеќе стручни и научни трудови меѓу кои како
позначајни ќе ги споменеме:
1. „Потреба од редизајнирање на работата за иницијална подготовка на
наставници“, XX Skup TRENDOVI RAZVOJA: “RAZVOJNI POTENCIJAL VISOKOG
OBRAZOVANJA”, Kopaonik, 24. - 27. 02. 2014.
2. „Decision support systems-logistic support to the process off decision making in
Macedonian companies“, во коавторство со д-р Мирослав Андоновски, International
Conference SMEs development and innovation: building competitive future of South-Eastern
Europe, 3-4 October, 2014, Ohrid, Macedonia, oбјавен во зборник на трудови, стр. 511-525.
3. „Transfer of right for using a patent-opportunity for development and
internationalization of business“, во коавторство со д-р Мирослав Андоновски, International
Conference SMEs development and innovation: building competitive future of South-Eastern
Europe, 3-4 October, 2014, Ohrid, Macedonia, oбјавен во зборник на трудови, стр. 47-54.
4. „Financing of the innovations in function to the competitiveness of the companies and
the national economy“, во коавторство со д-р Мирослав Андоновски и м-р Тања Мицалеска,
Forum Scientiae Oeconomia, Volume 2(2014), No.3:51-60, (ISSN 2300-5947 - printed, ISSN
2353-4435 - online), Dąbrowa Górnicza., Poland.
5. „Implementation of Systems for Knowledge Management in Republic of Macedonia“,
во коавторство со д-р Маргарита Јанеска, д-р Дејан Здравески и м-р Александра
Јованоска, TEM Journal Technology, Education, Management, Informatics, November, 2015,
4(4):351-357.
6. „The Role of Information Technology in Knowledge Management“, во коавторство
со м-р Александра Јованоска, International Balkan and Near Eastern Social Sciences
Conference Series, Prilep / Macedonia, IBANESS, October 28-29-30, 2016, објавен во зборник
на трудови, стр. 850-856.
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7. „Patents as a factor in business decision making and the accounting value of the
business entity“ во коавторство со д-р Мирослав Андоновски и д-р Игор Здравкоски,
Second International Scientific - Business Conference Leadership & Management: Integrated
Politics of Research and Innovations, LIMEN 2016, December 15, 2016, Belgrade, Serbia,
oбјавен во зборник на трудови, стр. 555-566.
8. „Modern System for Decision Support in Macedonian Companies“, во коавторство со
м-р Александра Јованоска, III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences
Congress Series – Edirne / Turkey, IBANESS, Conference series - Edirne, March 04-05, 2017,
објавен во зборник на трудови, стр. 996 - 1002.
9. „Electronic signing contacts in development of electronic commerce“ („Електронско
склучување на договорите во развојот на електронската трговија“,во коавторство со д-р
Мирослав Андоновски и д-р Игор Здравкоски, International Scientific Conference on
Economics and Management EMAN 2017: Globalization challengers, , march 30, 2017,
Ljubljana, Slovenia, објавен во зборник на трудови, стр. 607-621.
10. „Discovering Knowledge using Data Mining“, во коавторство со м-р Александра
Јованоска, IV. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Russe /
Bulgaria, IBANESS, Conference series - Russe, April 08-09, 2017, објавен во зборник на
трудови, стр. 73-80.

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на изнесените податоци за стручната, научната и наставната активност
на доц. д-р Љупче Маркушески, Комисијата констатира дека кандидатот покажува
континуираност во својот стручен и научен развој и дава значаен научен придонес во
областите на економската математика и математичкото моделирање.
Анализирајќи ја научноистражувачката активност на кандидатот, доц. д-р Љупче
Маркушески, Комисијата констатира дека тој има значаен творечки опус, изразен преку
објавени научни и стручни трудови. Тоа ја потврдува неговата ориентација за системски
пристап кон непосредната и пошироката научна област за којшто кандидатот конкурира.
Основни особини на
доц. д-р Љупче Маркушески се совесноста, коректноста,
одговорноста, инвентивноста и професионалниот пристап спрема науката и професијата.
Наставно-образовната активност на кандидатот д-р Љупче Маркушески, исто така, е
значајна. Имено, тој, максимално совесно, одговорно, професионално и квалитетно ги
извршува своите работни задачи и обврски и остварува коректен однос како со колегите,
така и со студентите. Тоа се воочува и во позитивната оценка во Извештај за
самоевалуација на Економски факултет - Прилеп за академската 2016/17 година.
Во досегашниот ангажман на Економскиот факултет како демонстратор, како
асистент а подоцна и како доцент, Маркушески се потврдува како личност со
исклучителни квалитети и афинитети за едукативна дејност и изразени организаторски
способности.
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Врз основа на презентираните и аргументирани елементи во извештајот и имајќи го
предвид претходно изнесеното, Рецензентската комисија констатира дека кандидатот ги
исполнува сите предвидени услови согласно Законот за високото образование и му
предлага на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп да го избере, д-р
Љупче Маркушески, за наставник во звање вонреден професор од областите: економска
математика и математичко моделирање.
Прилеп

Рецензентска комисија:

30.04.2018 год.

1. д-р Коста Сотироски, редовен професор на
Економскиот факултет – Прилеп, с.р.
2. д-р Маргарита Јанеска, редовен професор на
Економскиот факултет – Прилеп, с.р.
3. д-р Ѓорѓи Манчески, редовен професор на
Економскиот факултет – Прилеп, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД
ОБЛАСТИТЕ: МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ НА ЕКОНОМСКИ
ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП
Согласно Законот за високо образование и согласно Одлуката бр.02-338/4 од
21.03.2018 година донесена од Наставно-научниот совет при Економскиот Факултет –
Прилеп, формирана е Рецензентска комисија за избор на наставник во сите наставнонаучни звања од областите: меѓународна економија и менаџмент, во следниот состав:
1.

д-р Славица Роческа, редовен професор на Економски факултет – Прилеп,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола;
2. д-р Снежана Мојсовска Саламовска, вонреден професор на Економски факултет –
Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола;
3. д–р Ѓорѓи Манчески, редовен професор на Економски факултет – Прилеп,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
На објавениот конкурс во весниците „Нова Македонија“ и „Lajm“ на ден 24.02.2018
година се пријави кандидатката д-р Анета Ристеска Јанкулоска од Прилеп.
По прегледот на доставената документација го поднесуваме следниот:

ИЗВЕШТАЈ
1. КАНДИДАТКА Д-Р АНЕТА РИСТЕСКА ЈАНКУЛОСКА
1.1.Биографски податоци за кандидатката Анета Ристеска Јанкулоска
Кандидатката Анета Ристеска Јанкулоска е родена на 13.07.1982 год. во Прилеп.
Основно училиште завршува во Прилеп во 1996 година, а средно образование во
гимназијата “Мирче Ацев” во Прилеп. Во текот на образованито таа континуирано
постигнува одличен успех. На Економски факултет - Прилеп се запишува во учебната
2000/2001 година на насоката Сметководство, финансии и ревизија и дипломира на 18
октомври 2004година со просечна оценка 9.06.
За време на студиите користи стипендија за талентирани студенти, а подоцна на
денот на дипломирањето, добива и пофалница за постигнат висок успех при
завршувањето на студиите на Економскиот факултет-Прилеп.
По дипломирањето, кандидатката образованието го продолжува на
последипломските студии на Економски факултет –Прилеп на насоката Бизнис
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администрација МБА – менаџмент (фокусен сегмент – финансиски менаџмент), кои што
ги завршува во јуни 2008 година со просечен успех 9.90, одбранувајќи го магистерскиот
труд со наслов: “Пазарот на капитал и финансирањето на бизнисите во Република
Македонија”.
Кандидатката, своето стручно и научно надоградување го продолжува со
запишување на докторски студии на Економскиот факултет во Прилеп коишто успешно ги
завршува во мај 2013година со одбрана на докторската дисертација на тема „Влијанието
на малите и средни претпријатија врз економскиот развој, со посебен осврт на Република
Македонија“.
Кандидатката, активно го користи англискиот јазик и има одлични одлични
познавања од Windows XP Professional, Microsoft Office XP, Internet и сл.
1.2.Наставно-образовна дејност
Работното искуство во образовната сфера Анета Ристеска Јанкулоска го започнува
уште пред дипломирањето на Економскиот факултет во Прилеп, Имено од 2003 до 2008
година таа била ангажирана како демонстратор по предметите: основи на економија, вовед
во бизнис, финансиски пазари и институции, интерна и екстерна ревизија, теорија на
трошоци и цени, бизнис логистика и сметководствен менаџмент.
Подоцна, во 2008 година е избрана во звањето помлад асистент по група економски
предмети, а во 2011 година е избрана во звање асистент од областите бизнис и економија.
Во септември 2013 година, кандидатката е избрана во звањето доцент
областите меѓународна економија и менаџмент.
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За реализација на наставата и спроведување на испитите, како и реализација на
други активности во рамките на предметните програми, д-р Анета Ристеска Јанкулоска е
ангажирана на Економскиот факултет – Прилеп, како наставник на повеќе наставни
дисциплини на прв, втор и трет циклус на студии.
Во периодот од изборот во звање доцент кандидатката Анета Ристеска -Јанкулоска
во 2016 год. реализира гостувачко предавање на Универзитетот Намик Кемал во
Текирдаг, Турција.
Во досегашниот период, таа дава значаен придонес во стручното и научното
оспособување на млади кадри. Имено, таа е ментор и член во повеќе комисии за одбрана
на дипломски работи, како и ментор и член во комисии за оценка и одбрана на
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. Ваквата констатација ја потврдуваат високите позитивни
оцени добиени од спроведената анкетата во рамките на процесот на самоевалуација.
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Имено, кандидатката Ристеска Јанкулоска во самоевалуацијата реализирана од Комисјата
за самоевалуација во 2016/2017 година бише оценета со вкупна просечна оценка од
4,81(на скала од 1-5, каде 5 е највисока оценка).
Резултатите од спроведената анкета меѓу 83 студенти, кои опфаќаат прашања за:
оценување на квалитетот на наставата на анкетираниот наставник, т.е. на кандидатката
Ристеска Јанкулоска (прашања од 1-7, долунаведени), оценување на редовноста и односот
на наставникот кон студентите (прашања 8-10) , како и перцепција на студентите за
оценувањето на наставникот (прашања 11-13) и литературата којашто ја користи
наставникот по соодветните предмети (14-16) се дадени во продолжение:
1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата - 4,84
2. За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите - 4,77
3. Наставникот користи интерактивни методи на настава и ги мотивира
студентите за вклучување во наставниот процес - 4,80
4. Наставникот стимулира дополнителна активност на студентите - 4,82
5. Дополнителните активности се во функција на зголемување и продлабочување
на знаењата од предметот - 4,75
6. Предметната програма ги прошири и продлабочи вашите знаења - 4,77
7. Фондот на часови за предавање и вежби е соодветен на обемот и тежината на
предметната програма - 4,82
8. Наставникот редовно ја изведува наставата - 4,94
9. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка - 4,89
10. Личната култура и односот на анставникот се на соодветно ниво - 4,88
11. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите 4,75
12. Содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат објективно да
се оцени нивото на совладаност на материјалот - 4,75
13. Предметната програма е современа, овозможува стекнување со квалитетни и
применливи знаења и вештини - 4,73
14. За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература - 4,75
15. Испитните прашања се во рамките на предметната програма и предвидената
основна литература - 4,86
16. Обемот, содржината и тежината на предметната програма кореспондира со
профилот на студиската програма - 4,83
Добиените високи оценки на прашањата од анкетата потврдуваат 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 Анета Ристеска Јанкулоска се јавува како автор и коавтор на
повеќе научно-истражувачки трудови, објавени во земјата и странство. Нејзиниот
истражувачки интерес е во областа на менаџментот и меѓународната економија.
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Теоретските концепти во нејзините трудови се тестирани со примена на серија
статистички методи и притоа може да се констатира дека трудовите на кандидатката се
посветени на актуелни теми и истите нудат значајни препораки за креаторите на
економските политики.
Кандидатката д-р Анета Ристеска Јанкулоска се јавува како автор на повеќе
научно-истражувачки трудови.
Список на научно-истражувачки трудови
1. INNOVATIVE PERFORMANCES OF SMES IN CONDITIONS OF RECESSION, 3rd
International Scientific Conference "Economy of Integration" ICEI 2013, - Using
Knowledge to Move from Recession to Prosperity, Тузла, 2013 (во коавторство).
2. CHALLENGES IN LOCAL GOVERNMENT UNITS PROJECT FINANCING WITH
PARTICULAR REFERENCE TO THE REPUBLIC OF MACEDONIA, 3rd
International Scientific Conference "Economy of Integration" ICEI 2013, - Using
Knowledge to Move from Recession to Prosperity, Тузла, 2013 (во коавторство).
3. CREATING BUSINESS ENVIRONMENT FOR SUPPORT OF SMEs INNOVATION
IN MACEDONIA, International Conference SMEs development and Innovation:
Building Competitive Future for South-Eastern Europe, Охрид, 2014 (во коавторство)
4. ANALYSIS OF SAVING WITH THE POPULATION OF REPUBLIC OF
MACEDONIA-CONDITIONS AND PERSPECTIVES, Annals of the „Constantin
Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2014, (во коавторство)
5. PERSPECTIVES AND OPPORTUNITIES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE
ACTIVITY-BASED COSTING SYSTEM IN REPUBLIC OF MACEDONIA, Annals of
the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2014 (во
коавторство)
6. ANALYSIS OF SMEs FINANCING IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA –
CONDITIONS AND PERSPECTIVES, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University
of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2014), (во коавторство).
7. BUSINESS ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES IN REPUBLIC OF MACEDONIA, Научно списание Хоризонти,
Универзитет Св. Климент Охридски, Битола, 2014, (во коавторство).
8. MANAGEMENT’S AWARENESS FOR IMPLEMENTATION OF CONTEMPORARY
ACCOUNTING CONCEPTS IN REPUBLIC OF MACEDONIA, TEM JOURNAL Technology, Education, Management, Informatics , February 2014, (во коавторство).
9. INTERNATIONALIZATION OF SMEs – CASE IN REPUBLIC OF MACEDONIA,
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue
1/2016, (во коавторство)
10. SMEs AND INNOVATION – CASE OF MACEDONIA, Annals of the „Constantin
Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 5/2016, (во коавторство)
11. THE IMPORTANCE OF SMEs INNOVATION FOR IMPROVING THE
COMPETITIVENESS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA, XII
Majska
konferencija o strategijskom menadžmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet,
Bor, 2016, (во коавторство)
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12. ANALYSIS OF KNOWLEDGE ABOUT CAPITAL MARKET ACTIVITIES IN
REPUBLIC OF MACEDONIA, EKONOMIKA, Vol. 62, april-june 2016, № 2, NIS, (во
коавторство)
13. DETERMINANTS OF INVESTMENT DECISIONS IN SMEs, International Balkan and
Near Eastern Social Sciences Congress Series-Prilep/Macedonia, 2016, (во коавторство)
14. THE IMPACT OF MACEDONIAN STOCK EXCHANGE PERFORMANCE ON
ECONOMIC GROWTH IN REPUBLIC OF MACEDONIA, Balkan and Near Eastern
Journal of Social Sciences(IBANESS), Prilep/Macedonia, 2016, (во коавторство)
15. PRODUCTIVITY
AND
THE
PRODUCTIVITY
FACTORS
OF
THE
AGRICULTURAL SECTOR IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Научно
списание Хоризонти, Универзитет Св. Климент Охридски, No XIX, Битола, 2016,
(во коавторство).
16. FLUCTUATION OF INTERCURRENCY VALUE - ECONOMIC GROWTH OR
COMPETITIVE ADVANTAGE, XXI Internacionalni naučni skup SM 2016
Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu,
2016, (во коавторство).
17. ENTREPRENEURSHIP AND SMEs IN REPUBLIC OF MACEDONIA, International
Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Edirne/Turkey, March 4-5,
2017, (во коавторство).
18. SMEs FINANCING AND THE CAPITAL MARKET – CASE OF MACEDONIA, VI
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesOhrid/Macedonia, October 2017, (во коавторство).
19. THE ROLE AND THE IMPORTANCE OF THE FINANCIAL MANAGEMENT AND
CONTROL SYSTEM IN FUNCTIONING THE PUBLIC SECTOR IN R.
MACEDONIA, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesRusse /Bulgaria, 2017, (во коавторство).
20. DETERMINANTS OF INVESTMENT DECISIONS IN SMEs, Balkan and Near
Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS), ISSN:2149-9314, 2017: 03 (01), (во
коавторство).
21. THE IMPACT OF MACEDONIAN STOCK EXCHANGE PERFORMANCE ON
ECONOMIC GROWTH IN REPUBLIC OF MACEDONIA, Balkan and Near Eastern
Journal of Social Sciences (BNEJSS), ISSN:2149-9314, 2017: 03 (03), (во коавторство).
22. INTER RELATION OF COMPANY’S MANAGEMNET AND STRATEGY AND THE
RATIONALIZATION OF THE MANAGEMENT AVAILABLE OF RESOURCES, International
Scientific Conference, Contemporary approaches in the analysis of economic performances, Faculty of
Economics, University of Nis, 2017, (во коавторство).
23. DETERMINANTIONS OF BANKS’ PROFITABILITY IN REPUBLIC OF MACEDONIA,
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue
2/2017, (во коавторство).
24. CONTEMPORARY FINANCING MODELS OF INRFASTRUCTURAL PROJECTS
WITH PARTICULAR REFERENCE TO PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN
MACEDONIA, 5th International Scientific Conference “ Economy of Integration”, ICEI
2017 (The role of Economics Thought in Modern Environment), University of Tuzla, 7-9
december, 2017 , Tuzla, (во коавторство).
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Публикувани научно-истражувачки трудови во Меѓународни списанија
1. ANALYSIS OF SAVING WITH THE POPULATION OF REPUBLIC OF
MACEDONIA-CONDITIONS AND PERSPECTIVES, Annals of the „Constantin
Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2014, (во коавторство)
2. PERSPECTIVES AND OPPORTUNITIES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE
ACTIVITY-BASED COSTING SYSTEM IN REPUBLIC OF MACEDONIA, Annals
of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2014 (во
коавторство)
3. ANALYSIS OF SMEs FINANCING IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA –
CONDITIONS AND PERSPECTIVES, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University
of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2014), (во коавторство).
4. BUSINESS ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES IN REPUBLIC OF MACEDONIA, Научно списание Хоризонти,
Универзитет Св. Климент Охридски, Битола, 2014, (во коавторство).
5. MANAGEMENT’S
AWARENESS
FOR
IMPLEMENTATION
OF
CONTEMPORARY ACCOUNTING CONCEPTS IN REPUBLIC OF MACEDONIA,
TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics , February 2014,
(во коавторство).
6. INTERNATIONALIZATION OF SMEs – CASE IN REPUBLIC OF MACEDONIA,
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue
1/2016, (во коавторство)
7. SMEs AND INNOVATION – CASE OF MACEDONIA, Annals of the „Constantin
Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 5/2016, (во коавторство)
8. ANALYSIS OF KNOWLEDGE ABOUT CAPITAL MARKET ACTIVITIES IN
REPUBLIC OF MACEDONIA, EKONOMIKA, Vol. 62, april-june 2016, № 2, NIS,
(во коавторство)
9. PRODUCTIVITY AND THE
PRODUCTIVITY
FACTORS
OF THE
AGRICULTURAL SECTOR IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Научно
списание Хоризонти, Универзитет Св. Климент Охридски, No XIX, Битола, 2016,
(во коавторство).
10. DETERMINANTS OF INVESTMENT DECISIONS IN SMEs, Balkan and Near
Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS), ISSN:2149-9314, 2017: 03 (01), (во
коавторство).
11. THE IMPACT OF MACEDONIAN STOCK EXCHANGE PERFORMANCE ON
ECONOMIC GROWTH IN REPUBLIC OF MACEDONIA, Balkan and Near Eastern
Journal of Social Sciences (BNEJSS), ISSN:2149-9314, 2017: 03 (03), (во
коавторство).
12. DETERMINANTIONS OF BANKS’ PROFITABILITY IN REPUBLIC OF MACEDONIA,
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue
2/2017, (во коавторство).
1.4.Стручно-апликативна дејност
Во контекст на понатамошното усовршување кандидатката ги реализирала и следниве
активности:
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Учество на конференции, симпозиуми и работилници
1. Thirth International Scientific Conference "Economy of Integration" ICEI 2013, - Using
Knowledge to Move from Recession to Prosperity, Тузла, 2013
2. International Conference SMEs development and Innovation: Building Competitive
Future for South-Eastern Europe, Охрид, 2014
3. XII Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Univerzitet u Beogradu,
Tehnički fakultet, Bor, 2016
4. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesPrilep/Macedonia, 2016
5. XXI Internacionalni
naučni
skup
SM
2016
Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu,
2016
6. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Edirne/Turkey,
March 4-5, 2017
7. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesOhrid/Macedonia, October 2017
8. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Russe /Bulgaria,
2017
9. International Scientific Conference, Contemporary approaches in the analysis of economic performances,
Faculty of Economics, University of Nis, 2017
10. 5th International Scientific Conference “ Economy of Integration”, ICEI 2017 (The role
of Economics Thought in Modern Environment), University of Tuzla, 7-9 december,
2017, Tuzla.
Студиски престои:
1. Tempus Joint European Project JEP_41077_2006 „Joint Master for South-East
Europe in Economics and management Science Program“, Удине, Италија
2. Erasmus +, STAFF MOBILITY FOR TEACHING, Namik Kemal University,
Tekirdag, Turkey.
Учество во проекти:
1. Tempus Joint European Project JEP_41077_2006 „Joint Master for South-East
Europe in Economics and management Science Program“, Удине, Италија во
периодот од 1.3.2009 до 15.3.2009 година
2. Erasmus +, STAFF MOBILITY FOR TEACHING, Namik Kemal University,
Tekirdag, Turkey, 16.05.2016-20.05.2016
3. Изработка на стартегија за локален економски развој на Општина Прилеп
2014-2020, USAID,
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4. "SMEs development and Innovation: Building competitive future of SouthEastern Europe", Project financed by: CEI Cooperation Fund, Ref.No. 1202.04314
5.
Учество во работни тела и органи на Факултетот
-

Секретар на катедрата Економија и развој (2011-2014)
Раководител на Центарот за научноистражувачка работа при Економскиот
факултет во Прилеп (2016 до денес).

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Комисијата со внимание ја разгледа пријавата, документите и прилозите
доставени од страна на кандидатката, д-р Анета Ристеска Јанкулоска и заклучи дека таа
во целост ги исполнува законските услови и условите предвидени со конкурсот за избор
во наставно –научно звање вонреден професор.
Кандидатката, д-р Анета Ристеска Јанкулоска е континуирано и активно вклучена
во наставно-образовниот процес на Економскиот факултет-Прилеп, и тоа на почеток како
демонстратор, а потоа како помлад асистент и доцент од областите меѓународна
економија и менаџмент. Во текот на целокупниот нејзин ангажман на Факултетот таа
одговорно ги исполнува своите работни обврски и задачи покажувајќи високо ниво на
професионалност, сериозност и посветеност. Ваквата констатација се потврдува и со
добиените високите оценки во процесот на евалуација од страна на студентите што
континуирано се спроведува на Економскиот факултет-Прилеп.
Врз основа на приложениот список на трудови е евидентно дека кандидатката, д-р
Анета Ристеска Јанкулоска како млад научен работник има значаен творечки опус и
располага со забележителен потенцијал за научноистражувачка работа. Притоа, треба да
се нагласи дека најголем дел од трудовите се објавени во меѓународни публикации и
истите
главно третираат проблеми од областа на меѓународната економија и
менаџментот. Исто така, кандидатката перманентно ги надоградува и усовршува своите
знања преку учества на меѓународни научни собири и реализира повеќе студиски престои
во странство.
Комисијата констатира дека д-р Анета Ристеска Јанкулоска покажува континуиран
научен и стручен напредок и со успех ги извршува своите обврски во наставнообразовниот процес.
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 Анета Ристеска Јанкулоска во
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звањето вонреден професор од областите: меѓународна економија и менаџмент на
Економскиот факултет - Прилеп, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Прилеп, 27.04. 2018 год.
Рецензентска комисија:
д-р Славица Роческа,
редовен професор на Економски факултет – Прилеп
д-р Снежана Мојсовска Саламовска,
вонреден професор на Економски факултет – Прилеп
д–р Ѓорѓи Манчески,
редовен професор на Економски факултет – Прилеп,
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Р Е Ф Е Р А Т
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК
од областите
СМЕТКОВОДСТВО И ФИНАНСИИ
на Економскиот факултет – Прилеп
Врз основа на конкурсот објавен на 24-ти фебруари 2018 год. во весниците “Нова
Македонија” и “Лајм” за избор на наставници во сите наставно-научни звања од областите
сметководство и финансии (двајца извршители), Наставно-научниот совет на
Економскиот факултет – Прилеп, со одлука бр. 02-338/5 од 21.03.2018 година формира
Рецензентска комисија за избор на наставници(двајца извршители) од областите
сметководство и финансии, во состав:
•

д-р Гордана Витанова, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп;

•

д-р Пеце Николовски, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп;

•

д-р Ѓорѓи Манчески, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп

Врз основа на член 132 став 5 и 6 од Законот за високото образование како и чл.9, чл 47,
чл 48, и чл 50 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот
,,Св. Климент Охридски” – Битола и по разгледувањето на пристигнатите материјали,
Рецензентската комисија го поднесува следниов:

ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Лајм“од
24.02.2018 год. за избор на наставници во сите наставно-научни звања од областите
сметководство и финансии, во предвидениот рок се пријавија кандидатите д-р Татјана
Спасеска и д-р Фанка Ристеска.
Врз основа на доставените документи Комисијата констатира дека двајцата кандидати д-р
Татјана Спасеска и д-р Фанка Ристеска, доценти на Економски факултет-Прилеп ги
исполнуваат условите за избор на наставник.
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1. Kaндидатка д-р Татјана Спасеска
Врз основа на поднесената пријава од доц. д-р Татјана Спасеска ги презентираме
следниве аргументи во прилог на предлогот за избор:
1.1 Биографски податоци за кандидатката д-р Татјана Спасеска
Татјана Спасеска е родена на 24.05.1981 год. во Прилеп, Република Македонија.
Основното образование таа го завршила во основното училиште “Блаже Конески”, со
континуиран одличен успех, а средното образование во државното средно училиште,
гимназија “МирчеАцев” во Прилеп. По завршувањето на средното образование се
запишала на Економскиот факултет во Прилеп на Универзитетот „Св. Климент Охридски“
и истиот го завршила во септември 2004 год. со просечен успех 9,47. На Економскиот
факултет во Прилеп е прогласена за најдобар студент на генерацијата. За одлично
завршените студии ректорот на Универзитетот “Св. КлиментОхридски” – Битола, на 8
декември 2004 година, и додели пофалница за најдобар студент за 2004/05 година. За
време на студиите користи стипендија за талентирани студенти од Министерството за
образование и наука.
По дипломирањето, се запишува на последипломските студии по Бизнис,
администрација МБА – менаџмент (фокусен сегмент – сметководствен менаџмент) на
Економскиот факултет во Прилеп, на којшто испитите гиположила во предвидениот рок,
со просечна оценка 9,90. Со успешната одбрана на магистерскиот труд на 21.04.2008 год.
се стекнала со научен степен - магистер по Бизнис, администрација МБА - менаџмент.
Стручното и научно усовршување го продолжува со изработка на докторска дисертација
на тема Сметководстенво-управувачки предизвици на стратегиските техники на
менаџерското сметководство којауспешнојаодбранина 08.05.2013 год.
Кандидатката, Татјана Спасеска поседува компјутерски признавања од следниве
подрачја на информатиката: напредно канцелариско работење (Microsoft Word, Excel,
Power Point, Access), и смеководствен софтвер. Таа активно се служи со англискиот
јазик.
1.2 Наставно образовна дејност
Кандидатката д-р Татјана Спасеска, своето работното искуство во високото
образование го започнува непосредно пред дипломирањето. Имено, во академската
2003/04 година како еден од најдобрите студенти на генерацијата била ангажирана како
демонстратор на Економскиот факултет во Прилеп по група сметководствени
предмети:финансиско сметководство I, финансиско сметководство II, даночно и банкарско
сметководство и државно сметководство и сметководство на непрофитни организации,
при што активно е вклучена во реализацијата на вежбите по овие предмети.
На 16.07.2008 год.е избрана за асистент по група сметководствени дисциплини.
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Во 2013година, односно на 15.09.2013 год. е избрана во доцент на Економскиот
факултет во Прилеп во областите сметководство и финансии, и до денес активно
учествува во изведувањето на наставата на Економскиот факултет.
Исто така, од академската 2017 година е избрана за секретар на катедрата
Сметководство, финансии и ревизија на Економскиот факултет во Прилеп.
Во периодот од изборот во звање доцент кандидатката Спасеска има реализирано
гостувачко предавање и тоа во 2016 година на Универзитетот Намик Кемал во Текирдаг,
Турција.
Во текот на нејзиниот професионален ангажман континуирано се надоградува, а
има присуствувано и активно учествувано на повеќе меѓународни научни конференциии
собири.
Во досегашниот период, кандидатката д-р Татјана Спасеска дава значаен придонес
во стручно и научно оспособување на млади кадри.Имено, таа се јавува како ментор и
член во повеќе комисии за одбрана на дипломски работи, како и ментор и член во
комисии за оценка и одбрана на магистерскитрудови.
Кандидатката д-р Татјана Спасеска успешно ја реализира наставата на следниве
наставни дисциплини на Економскиот факултат-Прилеп:
• банкарско сметководство-прв циклус на студии;
•

берзанско работење-прв циклус на студии.

Успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност се потврдува со
позитивната оценка од самоевалуацијата. Според резултатите од извршената
самоевалуација кандидатот д-р Татјана Спасеска позитивно е оценет според сите
испитувани индикатори вклучени во анкетното истражување за самоевалуација. Имено
92% од вкупно 82 анкетирани студентите се изјасниле дека наставникот е соодветно
подготвен за квалитетна реализација на наставата, а 92,6% од анкетираните студенти
одговориле дека наставникот користи интерактивни методи на настава и ги мотивира
студентите за вклучување во наставниот процес. Исто така 96,6% од анкетираните
студенти одговориле дека наставникот редовно ја изведува наставата, a 96% oд
студентите се согласуваат дека личната култура на наставникот и неговиот однос кон
студентите се на соодветно ниво. По однос на оценувањето на постигнувањата на
студентите 90.8% од анкетираните студенти одговориле дека резултатите од работата на
студентите објективно се оценуваат од страна на наставникот, а 90% од студенти се
согласуваат дека предметната програма е покриена со соодветна литература.
Согласно претходно наведеното, Рецензентската комисија го оцени како позитивен
Извештајот од самоевалуацијата за кандидатот д-р Татјана Спасеска.
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1.3 Научно истражувачка дејност
Кандидатката
д-р Татјана Спасескае автор и коавтор на повеќе научноистражувачки трудови објавени во земјата и странство. Нејзиниот истражувачки интерес е
во областа на сметководството и финансиите.
Список на научно-истражувачки трудови
1. Challenges in Local Government Units Project Financing with Particular Reference to the
Republic of Macedonia, Third International Scientific Conference “Economy and
Integration”, ICEI 2013, “Using Knowledge to Move from Recession to Prosperity”,
Conference Proceedings, University in Tuzla, Faculty of Economics, 6-th – 7-th
December 2013, Tuzla, Bosnia and Hercegovina, 2013, (во коавторство)
2. Management’s Awareness for Implementation of Contemporary Accounting Concepts in
Republic of Macedonia, TEM Journal – Volume 3/Number 1/2014, p.63-67, (во
коавторство)
3. Life Insurance in Republic of Macedonia – Luxury or Necessity, TEM Journal – Volume
3/Number 2/2014, (во коавторство)
4. Perspectives and Opportunities for the Implementation of the Activity – Based Costing
System in Republic of Macedonia, UCB Annals of Constantin Brancusi No 2/2014
Economy Series, (во коавторство)
5. Analysis of Saving with the Population of Republic of Macedonia – Conditions and
Perspectives, UCB Annals of Constantin Brancusi No 2/2014 Economy Series, (во
коавторство)
6. Alternative sources of SME’s Financing in Republic of Macedonia, International
Conference, SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of SouthEastern Europe, Ohrid, 3-4 October, 2014, Macedonia, (во коавторство)
7. Analysis of SME’s Financing in the Republic of Macedonia-Conditions and Perspectives,
UCB Annals of Constantin Brancusi No 3/2014 Economy Series, (во коавторство)
8. Quality Management – Imperative for Competitive Advantage, HORIZONS International
Scientific Journal, Series A Social Sciences Humanities, Year X, Volume 14, September
2014, (во коавторство)
9. Financing of Business Entities in Republic of Macedonia Through Issue of Bonds, UCB
Annals of Constantin Brancusi Economy Series, No 1 Volume 1 1/2015, (во
коавторство)
10. Leasing arrangements as a form of financing business entities in Republic of Macedonia,
UCB Annals of Constantin Brancusi Economy Series, No 1 Volume 2/2015, (во
коавторство)
11. Comparative Analysis of the Life Insurance in Republic of Macedonia and Republic of
Serbia, UCB Annals of Constantin Brancusi Economy Series, No 1 Volume 6/2015, (во
коавторство)
12. Internationalization of SMEs – Case in Republic of Macedonia, UCB Annals of
Constantin Brancusi, Economy Series, No 1/2016, (во коавторство)
13. Contemporary trends in banking in Republic of Macedonia, XXI Internacionalni naučni
skup
SM
2016
Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu,
Faculty of Economics-Subotica, Serbia, 2016, (во коавторство)
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14. Analysis of Knowledge about Capital Market Activities in Republic of Macedonia,
Ekonomika, Nis, Serbia, No 2/2016,(во коавторство)
15. The importance of SMEs innovation for improving the competitiveness of the Republic
of Macedonia , International May Conference on Strategic Management – IMKSM 2016,
Serbia, (во коавторство)
16. The Impact of Macedonian Stock Exchange Performance on Economic Growth in
Republic of Macedonia, International Balkan and Near Eastern Social Sciences
Conference Series (IBANESS) Prilep, Macedonia, October 29-30, 2016, (во
коавторство)
17. SME’s and Innovation-Case of Macedonia, UCB Annals of Constantin Brancusi,
Economy Series, No 6/2016, (во коавторство)
18. Entrepreneurship And SMEs In Republic Of Macedonia, International Balkan and Near
Eastern Social Scinces Conference Series (IBANESS) Edirne, Turkey, March, 2017, (во
коавторство)
19. Determinants of Banks’ Profitability in Republic of Macedonia, Annals of the
„Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2017, (во
коавторство)
20. Credit Risk Management in Banking Institutions in Republic Of Macedonia, International
Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series IV. IBANESS Congress
Series-Russe / Bulgaria, April 08-09, 2017, (во коавторство)
21. The Role and the Importance of the Financial Management and Control System in
Functioning the Public Sector in RM, International Balkan and Near Eastern Social
Sciences Congress Series IV. IBANESS Congress Series-Russe / Bulgaria, April 08-09,
2017, (во коавторство)
22. Contemporary Financing Models of Infrastructural Projects with Particular Reference to
Public Private Partnership in Macedonia, 5th Scientific Conference with International
Participation “Economy of Integration” ICEI 2017, The Role of Economic Thought in
Modern Environment, Tuzla, Bosnia and Hercegovina, 2017, (во коавторство)
23. Challenges in Capital Market Development in Republic of Macedonia, 5th Scientific
Conference with International Participation “Economy of Integration” ICEI 2017, The
Role of Economic Thought in Modern Environment, Tuzla, Bosnia and Hercegovina,
2017, (во коавторство)

1.

2.
3.

4.

Публикувани научно-истражувачки трудови во меѓународни списанија
Management’s Awareness for Implementation of Contemporary Accounting Concepts in
Republic of Macedonia, TEM Journal – Volume 3/Number 1/2014, p.63-67, (во
коавторство)
Life Insurance in Republic of Macedonia – Luxury or Necessity, TEM Journal – Volume
3/Number 2/2014, (во коавторство)
Perspectives and Opportunities for the Implementation of the Activity – Based Costing
System in Republic of Macedonia, UCB Annals of Constantin Brancusi No 2/2014
Economy Series, (во коавторство)
Analysis of Saving with the Population of Republic of Macedonia – Conditions and
Perspectives, UCB Annals of Constantin Brancusi No 2/2014 Economy Series, (во
коавторство)
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5. Analysis of SME’s Financing in the Republic of Macedonia-Conditions and Perspectives,
UCB Annals of Constantin Brancusi No 3/2014 Economy Series, (во коавторство)
6. Quality Management – Imperative for Competitive Advantage, HORIZONS International
Scientific Journal, Series A Social Sciences Humanities, Year X, Volume 14, September
2014, (во коавторство)
7. Financing of Business Entities in Republic of Macedonia Through Issue of Bonds, UCB
Annals of Constantin Brancusi Economy Series, No 1 Volume 1 1/2015, (во
коавторство)
8. Leasing arrangements as a form of financing business entities in Republic of Macedonia,
UCB Annals of Constantin Brancusi Economy Series, No 1 Volume 2/2015, (во
коавторство)
9. Comparative Analysis of the Life Insurance in Republic of Macedonia and Republic of
Serbia, UCB Annals of Constantin Brancusi Economy Series, No 1 Volume 6/2015, (во
коавторство)
10. Internationalization of SMEs – Case in Republic of Macedonia, UCB Annals of
Constantin Brancusi, Economy Series, No 1/2016, (во коавторство)
11. Analysis of Knowledge about Capital Market Activities in Republic of Macedonia,
Ekonomika, Nis, Serbia, No 2/2016,(во коавторство)
12. SME’s and Innovation-Case of Macedonia, UCB Annals of Constantin Brancusi,
Economy Series, No 6/2016, (во коавторство)
13. Determinants of Banks’ Profitability in Republic of Macedonia, Annals of the
„Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2017, (во
коавторство)

1.

2.

3.

4.

5.

Учество на конференции
Challenges in Local Government Units Project Financing with Particular Reference to the
Republic of Macedonia, Third International Scientific Conference “Economy and
Integration”, ICEI 2013, “Using Knowledge to Move from Recession to Prosperity”,
Conference Proceedings, University in Tuzla, Faculty of Economics, 6-th – 7-th
December 2013, Tuzla, Bosnia and Hercegovina, 2013, (во коавторство)
Alternative sources of SME’s Financing in Republic of Macedonia, International
Conference, SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of SouthEastern Europe, Ohrid, 3-4 October, 2014, Macedonia, (во коавторство)
Contemporary trends in banking in Republic of Macedonia, XXI Internacionalni naučni
skup
SM
2016
Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu,
Faculty of Economics-Subotica, Serbia, 2016, (во коавторство)
The importance of SMEs innovation for improving the competitiveness of the Republic
of Macedonia, International May Conference on Strategic Management – IMKSM 2016,
Serbia, (во коавторство)
The Impact of Macedonian Stock Exchange Performance on Economic Growth in
Republic of Macedonia, International Balkan and Near Eastern Social Sciences
Conference Series (IBANESS) Prilep, Macedonia, October 29-30, 2016, (во
коавторство)
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6. Entrepreneurship And SMEs In Republic Of Macedonia, International Balkan and Near
Eastern Social Scinces Conference Series (IBANESS) Edirne, Turkey, March, 2017, (во
коавторство)
7. Credit Risk Management in Banking Institutions in Republic Of Macedonia, International
Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series IV. IBANESS Congress
Series-Russe / Bulgaria, April 08-09, 2017, (во коавторство)
8. The Role and the Importance of the Financial Management and Control System in
Functioning the Public Sector in RM, International Balkan and Near Eastern Social
Sciences Congress Series IV. IBANESS Congress Series-Russe / Bulgaria, April 08-09,
2017, (во коавторство)
9. Contemporary Financing Models of Infrastructural Projects with Particular Reference to
Public Private Partnership in Macedonia, 5th Scientific Conference with International
Participation “Economy of Integration” ICEI 2017, The Role of Economic Thought in
Modern Environment, Tuzla, Bosnia and Hercegovina, 2017, (во коавторство)
10. Challenges in Capital Market Development in Republic of Macedonia, 5th Scientific
Conference with International Participation “Economy of Integration” ICEI 2017, The
Role of Economic Thought in Modern Environment, Tuzla, Bosnia and Hercegovina,
2017, (во коавторство)
Студиски престои:
1. Tempus Joint European Project JEP_41077_2006 „Joint Master for SouthEast Europe in Economics and management Science Program“, Удине,
Италијавопериодотод 1.3.2009 до 15.3.2009 година
2. Erasmus +, STAFF MOBILITY FOR TEACHING, Namik Kemal University,
Tekirdag, Turkey.
Учество во проекти:
1. Tempus Joint European Project JEP_41077_2006 „Joint Master for South-East
Europe in Economics and management Science Program“, Удине, Италија
2. Erasmus +, STAFF MOBILITY FOR TEACHING, Namik Kemal University,
Tekirdag, Turkey 16.05.2016-20.05.2016

2. Kaндидатка д-р Фанка Ристеска

2.1 Биографски податоци за кандидатката д-р Фанка Ристеска
Фанка Ристеска е родена на 05.02.1977 год. во Кривогаштани, Република
Македонија. Таа основното образование го завршила во Кривогаштани, а средното
образование во државното средно училиште “Наум Наумовски - Борче” во Крушево. По
завршувањето на средното образование се запишала на Економскиот факултет во Прилеп
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ и истиот го завршила во мај 2000 год. За време
на
средното образование и студиите користи стипендија за талентирани од
Министерствотозаобразование.
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По дипломирањето, се запишува на последипломските студии Бизнис,
администрација МБА – менаџмент (фокусен сегмент – финансискименаџмент) на
Економскиот факултет во Прилеп. Со успешна одбрана на магистерскиот труд на тема
“Планирање и спроведување на ревизијата на финансиските извештаи нa деловните
субјективо Република Македонија и оформување на ревизорско мислење” на 26.12.2008
година се стекнала со научен степен - магистер по Бизнис, администрација МБА менаџмент. Научното и стручно усовршување го продолжува со изработка на докторска
дисертација на тема “Развој на пазарот на државни хартии од вредност во Република
Македонија и перспективите на општинските обврзници како алтернатива за финансирање
во јавниот сектор“ која успешно ја одбранила на 30.04.2013 год.
Фанка Ристеска работниот век го започнуваво 2000 година во Единицата за локална
самоуправа - Прилеп, во одделението за финансии, а од 2006 година е назначена за
раководител на истото. Од 24/04/2009 годинае вработена како асистент на
Економскифакултет - Прилеп по предметите Сметководство, Финансиски пазари и
институции, Фискална ревизија, Интерна и екстерна ревизија и Банкарскименаџмент. Во
академската 2013 година е избрана за доцент на Економскифакултет-Прилеп во областите
сметководство и финансии, со што активно е вклучена во наставно образовниот процес на
факултетот.
Активно го познава англискиот јазик, а има и одлични познавања од Microsoft
Office (Word, Exel, Power point).
Во текот на нејзиниот професионален ангажман има присуствувано и активно
учествува но на повеќе меѓународни научни конференции и собири и постојано се
надградува.
2.2 Учество во реализација на наставата
Кандидатката д-р Фанка Ристеска успешно ја реализира наставата на следниве
наставни дисциплини на Економскиот факултат-Прилеп:
• банкарски менаџмент-прв циклус на студии;
•

фискална ревизија-прв циклус на студии.

Доказ за успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност е
позитивната оценка од самоевалуацијата. Според резултатите од извршената
самоевалуација кандидатката д-р Фанка Ристеска позитивно е оценета според сите
испитувани индикатори вклучени во анкетното истражување за самоевалуација. Имено,
од вкупно 104 анкетирани студентите 93 % се изјасниле дека наставникот е соодветно
подготвен за квалитетна реализација на наставата, а 92,4% од анкетираните студенти
одговориле дека наставникот за време на предавањата е посветен и предизвикува интерес
кај студентите за материјата која ја предава. Исто така 95% од анкетираните студенти
одговориле дека наставникот е отворен и достапен за консултации, a 97.8% oд
студентите се согласуваат дека личната култура на наставникот и неговиот однос кон
студентите се на соодветно ниво. По однос на оценувањето на постигнувањата на
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студентите 94.8% од анкетираните студенти одговориле дека резултатите од работата на
студентите објективно се оценуваат од страна на наставникот, а 95% од студенти се
согласуваат дека предметната програма е покриена со соодветна литература.
Согласно претходно наведеното, Рецензентската комисија го оцени како позитивен
Извештајот од самоевалуацијата за кандидатката д-р Фанка Ристеска.

2.3 Список на објавени научни трудови
Кандидатката д-р Фанка Ристеска својот научен интерес го потврдува со поголем
број научно истражувачки трудови објавени во земјата и странство, во кој се јавува како
автор и коавтор и тоа:
1.Challenges in Lokal Government Units Project Financing with Particular Reference to the
Republic of Macedonia, Third International Scientific Conference “Economy and Integration”,
ICEI 2013, “Using Knowledge to Move from Recession to Prosperity”, Conference Proceedings,
University in Tuzla, Faculty of Economics, 6-th – 7-th, December 2013, Tuzla, Bosna and
Hercegovina, 2013(коавторство)
2.Perspectives and Opportunities for the Implementation of the Activity Based Costing Sistem in
Republic of Macedonia,UCB Annals of Constantin Brancusi No 2/2014, Economy
Series(коавторство)
3.Analysis of Saving with the Population of Republic of Macedonia-Conditions and
Perspectives, UCB Annals of Constantin Brancusi No 2/2014, Economy Series(коавторство)
4.Menagement’s Awareness for Implementation of Contemporary Accounting Concepts in
Republic of Macedonia, TEM Journal-Volume 3/Number 1/2014(коавторство)
5.Analysis of SME’s Financing in the Republic of Macedonia-Conditions and Perspectives, UCB
Annals of Constantin Brancusi No 3/2014, Economy Series (коавторство)
6.Creating Business Environment for Support of SMEs Innovation in Macedonia, International
Conference, SMEs Development and Innovation Building Competitive Future of South-Eastern
Europe, Ohrid, 3-4 October, 2014, Macedonia(коавторство)
7.Internationalization of SMEs-case in Republic of Macedonia, Annals of the “Constantin
Brancusi” University of Targu Jiu, Economy Series,Issue 1/2016, Romania(коавторство)
8.Analysis of Knowledge about Capital Market Activities in Republic of Macedonia,
Ekonomika, Niš, Serbia, No 2/2016(коавторство)
9.The importance of SMEs innovation for improving the competitiveness of the Republic of
Macedonia, International May Conference on Strategic Management- IMKSM 2016,
Serbia(коавторство)
10.The Impact of Macedonian Stock Exchange Performance on Economic Growth in Republic
of Macedonia, “INTERNATIONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCIAL SCIENCES
CONFERENCE SERIES (IBANESS) Prilep, Macedonia, October 29-30, 2016(коавторство)
11. SMEs AND INNOVATION – CASE OF MACEDONIA, Annals of the „Constantin
Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 5/2016 (коавторство)
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12.Entrepreneurship And SMEs In Republic of Macedonia, “INTERNATIONAL BALKAN
AND NEAR EASTERN SOCIAL SCIENCES CONFERENCE SERIES (IBANESS) Edirne,
Turkey, March, 2017(коавторство)
13.Determinants of Banks’ Profitability in Republic of Macedonia, Annals of the “Constantin
Brancusi” University of Targu Jiu, Economy Series,Issue 2/2017, Romania(коавторство)
14.The Role and the Importance of the Financial Management and Control System in
Functioning the Public Sector in RM, International Balkan and Near Eastern Social Sciences
Congress Series IV, IBANESS Congress Series-Russe/ BULGARIA April 08-09,
2017(коавторство)
15.Credit Risk Management in Banking Institutions in Republic of Macedonia, International
Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series IV, IBANESS Congress SeriesRusse/BULGARIA April 08-09, 2017(коавторство)
16.Contemporary Financing Models of Infrastructural Projects with Particular Reference to
Public Private Partnership in Macedonia,Fifth International Scientific Conference “Economy and
Integration”, ICEI 2017, “The Role of Economic Thought in Modern Environment”, Conference
Proceedings, University in Tuzla, Faculty of Economics, 7-th – 9-th, December 2017, Tuzla,
Bosna and Hercegovina, 2017(коавторство)

Публикувани научно истражувачки трудови во списанија
1.Perspectives and Opportunities for the Implementation of the Activity Based Costing Sistem in
Republic of Macedonia,UCB Annals of Constantin Brancusi No 2/2014, Economy
Series(коавторство)
2.Analysis of Saving with the Population of Republic of Macedonia-Conditions and
Perspectives, UCB Annals of Constantin Brancusi No 2/2014, Economy Series(коавторство)
3.Menagement’s Awareness for Implementation of Contemporary Accounting Concepts in
Republic of Macedonia, TEM Journal-Volume 3/Number 1/2014(коавторство)
4.Analysis of SME’s Financing in the Republic of Macedonia-Conditions and Perspectives, UCB
Annals of Constantin Brancusi No 3/2014, Economy Series (коавторство)
5.Internationalization of SMEs-case in Republic of Macedonia, Annals of the “Constantin
Brancusi” University of Targu Jiu, Economy Series,Issue 1/2016, Romania(коавторство)
6.Analysis of Knowledge about Capital Market Activities in Republic of Macedonia,
Ekonomika, Niš, Serbia, No 2/2016(коавторство)
7. SMEs AND INNOVATION – CASE OF MACEDONIA, Annals of the „Constantin
Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 5/2016 (коавторство)
8.Determinants of Banks’ Profitability in Republic of Macedonia, Annals of the “Constantin
Brancusi” University of Targu Jiu, Economy Series,Issue 2/2017, Romania(коавторство)
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Учество на конференции
1.Challenges in Lokal Government Units Project Financing with Particular Reference to the
Republic of Macedonia, Third International Scientific Conference “Economy and Integration”,
ICEI 2013, “Using Knowledge to Move from Recession to Prosperity”, Conference Proceedings,
University in Tuzla, Faculty of Economics, 6-th – 7-th, December 2013, Tuzla, Bosna and
Hercegovina, 2013(коавторство)
2.Creating Business Environment for Support of SMEs Innovation in Macedonia, International
Conference, SMEs Development and Innovation Building Competitive Future of South-Eastern
Europe, Ohrid, 3-4 October, 2014, Macedonia(коавторство)
3.The importance of SMEs innovation for improving the competitiveness of the Republic of
Macedonia, International May Conference on Strategic Management- IMKSM 2016,
Serbia(коавторство)
4.The Impact of Macedonian Stock Exchange Performance on Economic Growth in Republic of
Macedonia, “INTERNATIONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCIAL SCIENCES
CONFERENCE SERIES (IBANESS) Prilep, Macedonia, October 29-30, 2016(коавторство)
5.Entrepreneurship And SMEs In Republic of Macedonia, “INTERNATIONAL BALKAN AND
NEAR EASTERN SOCIAL SCIENCES CONFERENCE SERIES (IBANESS) Edirne, Turkey,
March, 2017(коавторство)
6.The Role and the Importance of the Financial Management and Control System in Functioning
the Public Sector in RM, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
IV, IBANESS Congress Series-Russe/ BULGARIA April 08-09, 2017(коавторство)
7.Credit Risk Management in Banking Institutions in Republic of Macedonia, International
Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series IV, IBANESS Congress SeriesRusse/BULGARIA April 08-09, 2017(коавторство)
8.Contemporary Financing Models of Infrastructural Projects with Particular Reference to Public
Private Partnership in Macedonia,Fifth International Scientific Conference “Economy and
Integration”, ICEI 2017, “The Role of Economic Thought in Modern Environment”, Conference
Proceedings, University in Tuzla, Faculty of Economics, 7-th – 9-th, December 2017, Tuzla,
Bosna and Hercegovina, 2017(коавторство)
2.4 Учество на семинари и работилници
Кандидатката д-р Фанка Ристеска има учествувано на поголем број семинари и
работилници во земјата меѓу кои и на следниве:
Методите и принципите на одговорност и транспарентност во Локалната
самоуправа во процесот на финансиско управување одржан од 20-24 Јануари 2003 година
во рамките на проектот “Зајакнување на институциите на локална самоуправа во
Македонија преку јакнење на капацитетите, транспарентност и финансиска одговворност”
- Министерство за локална самоуправа, UNDP и Агенција за државни службеници,
-

Финансиски менаџмент и буџетирање, 06-10 Јуни 2005-Министерство за финансии,
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Креирање политики и транспарентно буџетирање 28-29 Септември 2007 година,
Охрид - Фондација Фридрих Еберт,
Обука за обучувачи, прва фаза на подготовка на обука за финансиски менаџмент,
буџетирање и администрација, 20-22 Април 2005, Охрид – USAID, MDW,
Процес на буџетирање во единиците на локалната самоуправа,октомври 2005 –
ЗФРЛСЈП, OSCE (Проект за процесот на буџетирање и известување во единиците на
локалната самоуправа),
Процес на известување во единиците на локалната самоуправа, ноември 2005,
Велес – ЗФРЛСЈП, OSCE,
Новини во трезорското работење од аспект на трансферот на средства во првата
фаза од децентрализацијата, 24/06/2005, Скопје – ЗФРЛСЈП,
Изработка на финансиски планови за буџетски корисници, 21/07/2005, СкопјеМинистерство за финансии,
Организциска структура и човечките ресурси во општините, април 2005 –
MDW(Проект за успешна децентрализација),
Подготовка на финансиски извештаи и извршување на буџетот на единиците на
локалната самоуправа”, мај 2006 – ЗФРЛСЈП, OSCE(Проект на финансиски извештаи и
извршување на буџетот на единиците на локалната самоуправа),
Примена на меѓународните сметководствени стандарди во ЕЛС, 25 јануари 2006,
Скопје,
Трезорско работење и процес на буџетирање во ЕЛС за 2007, 2007, Струга –
ЗФРЛСЈП,
-

Администрирање на локалните даноци и такси 29/11/2006 – ЗФРЛСЈП, VNG,

-

Мерење на фискалниот капацитет на општините, 01-02 март 2007, Битола- USAID,

Процес на буџетирање во единиците за локална самоуправа, 26/10/2007, СкопјеЗФРЛСЈП,
Кредити за поддршка на надлежностите на ЛЕР и издавање на обврзници,
25/01/2007, Скопје-ЗЕЛС и USAID,
Стратешко планирање и буџетирање и Креирање политики и транспарентно
буџетирање, 28-29 септември, 2007, Охрид.
I
КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ ЗА КАНДИДАТКАТА Д-Р ТАТЈАНА
СПАСЕСКА
Врз основа на анализата на приложената документација од кандидатката д-р
Татјана Спасеска, во која се содржани податоците за нејзината стручна, научна и наставна
активност може да се констатира дека таа покажува континуиран научен и професионален
развој.
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Кандидаткатад-р Татјана Спасеска е вклучена во наставно-образовниот процес на
Економскиот факултет-Прилеп од 2013 год. како доцент по предметите банкарско
сметководство и берзанско работење.
Резултатите од спроведената евалуација од студентите покажуваат дека
кандидатката д-р Татјана Спасеска поседува одлучно искуство и користи педагошки
методи преку коишто успешно им ги пренесува своите знаења на студентите и на тој
начин ја потикнува нивната креативност.
Нејзиното професионално усовршување во континуитет покажува дека таа
постојано се надградува во областите сметководство и финансии.
Творечкиот опус на кандидатот потврдува дека таа перманентно се занимава со
истражувачка работа, активно учествува на голем број конференции, семинари, школи и
работилници во земјата и странство.
Врз основа на изнесените и аргументирани констатации во Извештајот, а имајќи го
во предвид претходно изнесеното, Рецензентската комисија констатира дека кандидатот
ги исполнува сите предвидени услови согласно Законот за високото образование и
Правилникот за критериумите и постапките за избор во наставно, наставни, научни,
наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Cв. Климент Охридски“Битола и му предлага на Наставно- научниот совет на Економскиот факултет-Прилеп да ја
избере д-р Татјана Спасеска во звање вонреден професор од областите сметководство и
финансии.
II
КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ ЗА КАНДИДАТКАТА Д-Р ФАНКА
РИСТЕСКА
Врз основа на анализата на приложената документација од кандидатката д-р Фанка
Ристеска, во која се содржани податоците за нејзината стручна, научна и наставна
активност може да се констатира дека таа покажува континуиран научен и професионален
развој.
Кандидатката Фанка Ристеска е вклучена во наставнообразовниот процес на
Економскиот факултет-Прилеп од 2013 год. како доцент по предметите банкарски
менаџмент и фискална ревизија.
Според резултатите од спроведената евалуација од студентите може да се заклучи
дека кандидатката Фанка Ристевска професионално, одговорно и квалитетно ги извршува
своите обврски, користејќи педагошки методи за мотивирање на студентите.
Кандидатката во континуитет
сметководство и финансии.

професионално се усовршува во областите

Творечкиот опус на кандидатката потврдува дека таа перманентно се занимава со
истражувачка работа, активно учествува на голем број конференции, семинари, школи и
работилници во земјата.
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Врз основа на изнесените констатации во Извештајот, а имајќи го во предвид
претходно изнесеното, Рецензентската комисија констатира дека кандидатот ги исполнува
сите предвидени услови согласно Законот за високото образование и Правилникот за
критериумите и постапките за избор во наставно, наставни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола и му предлага на
Наставно- научниот совет на Економскиот факултет-Прилеп да ја избере д-р Фанка
Ристеска во звање вонреден професор од областите сметководство и финансии.

26.04.2018 год.

Рецензентска комисија:
1. д-р Гордана Витанова, редовен професор на
Економскиот факултет-Прилеп, с.р.
2. д-р Пеце Николовски, редовен професор на
Економскиот факултет- Прилеп, с.р.
3. д-р Ѓорѓи Манчески, редовен професор на
Економскиот факултет-Прилеп, с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА НА РАКОПИСОТ „ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ”
од авторите проф. д-р Марјан Ангелески и проф. д-р Маргарита Јанеска
На предлог на Деканатската управа на Економскиот факултет – Прилеп, Ректорската
управа при Универзитетот "Св. Климент Охридски"-Битола, на својата седница одржана
на 28.03.2018 година, со одлука бр.14-430/12 не назначи за рецензенти на ракописот
„Проектен менаџмент“ од проф. д-р Марјан Ангелески и проф. д-р Маргарита Јанеска.
Откако внимателно го прочитавме ракописот, со особено задоволство го поднесуваме
следниов
ИЗВЕШТАЈ
Ракописот “Проектен менаџмент” од авторите проф. д-р Марјан Ангелески и проф. д-р
Маргарита Јанеска е преставен на вкупно 198 страници обработен компјутерски текст со
фонт со големина 11pt во B5 формат. Во текстот се вградени слики, табели, графикони и
80 референци користена литература. Ракописот се состои од два дела од коишто првиот
дел е составен од шест поглавја, а вториот дел составен од две поглавја.
Поглавјата од првиот дел се следниве:
• Вовед во проектен менаџмент
•

Групи процеси и функционални области на проектниот менаџмент

•

Организациска структура за управување со проекти

•

Иницирање и селекција на проекти

•

Проектно планирање и елементи на проектниот план

•

Мониторинг и контрола на прогресот на проектот

Во првото поглавје Вовед во проектен менаџмент се разработени: концептот на
проектите, видовите проекти, животниот циклус на проектот, дефинирањето на
проектниот менаџмент. Исто така, во ова поглавје, се потенцирани задачите, улогите и
менаџмент функциите на проектниот менаџер и улогата на проектниот тим, а опишан е и
проектниот триаголник, односно урамнотежување на времето, трошоците и обемот на
активности на проектот.
Во второто поглавје Групи процеси и функционални области на проектниот менаџмент
според методологијата на PMI, се елаборирани и анализирани групите процеси: инцирање,
планирање, извршување (реализација), мониторинг и контрола и затворање на проектниот
менаџмент; како и десетте функционални области на проектниот менаџмент: менаџмент
на обемот, менаџмент на распоредот, менаџмент на трошоците и менаџмент на квалитетот
како главни функции во менаџирањето на проектот, како и менаџмент на ресурсите,
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менаџмент на комуницирањето, менаџмент на ризикот, менаџмент на набавките и
менаџмент на стеикхолдерите како функции што даваат поддршка при менаџирањето на
проектот.
Третото поглавје Организациска структура за управување со проекти ги опишува
типовите организациски структури за управување со проекти и тоа: функционалната
организациска структура за управување со проекти, проектната организациска структура
за управување со проекти и матричната организациска структура за управување со
проекти.
Четвртото поглавје Иницирање и селекција на проекти се фокусира на процесите на
иницирање проекти, како и типовите анализа на проектите како што се: анализа на
пазарот, техничката анализа, социо-економската анализа, еколошката анализа
посебен акцент е ставен на финансиската анализа.

и

Петтото поглавје Проектно планирање и елементи на проектниот план ги опишува
елементите на нацрт проектот како инпут на проектниот план, како и елементите на
проектниот план како што се: наслов на проектот; резиме на проектот; oпис на проблемот
и оправданост на проектот; цели на проектот; индикатори за мерливост; целни групи и
корисници; очекувани резултати; план на активности на проектот; план на ресурси и
одговорности; буџет на проектот; план за квалитет на проектот и план на ризици на
проектот.
Шестото поглавје Мониторинг и контрола на прогресот на проектот е фокусиран на:
процесите на мониторинг и контрола; мониторинг на перформансите на проектот управување со остварената вредност (Earned Value Management), како и контролата на
квалитетот и aлатките и техники за контрола на квалитетот.
Вториот дел е поделен на две поглавја и се фокусира на практични аспекти поврзани со
планирање и управување на проекти со помош на софтверската апликација MS Project.
Имено едното од поглавјата преставува прирачник за MS Project во кој во чекори се
опишани основите за работа во MS Project, а второто поглавје се состои од вежби за
практична примена на MS Project.
Предложениот текст со ваква структура преставува логична оформена целина и на лесен,
разбирлив и оргинален начин ја обработува проблематиката што е предмет на
истражување на трудот. Понудениот ракопис е изработен и во целост соодвествува со
наставната програма по истоимениот предмет и општ впечаток е дека истиот преставува
комплетна целина како од теоретски така и од практичен аспект со што на студентите ќе
им овозможи потполно совладување на предметната содржина. Сознанијата изнесени во
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трудот се добро систематизирани, логички поврзани и прегледни со што ја потврдуваат
методичко-дидактичката ориентација на авторите. Редоследот на деловите и поглавјата
обезбедува систематско усвојување на градивото од страна на студентите што укажува
дека трудот ги исполнува дидактичко-методичките вредности на пооделните делови и на
текстот во целина. Трудот е напишан на стандарден македонски јазик со користење на
кирилско писмо, соодветна стручна терминологија и разбирлив стил, задржувајќи
соодветно академско ниво на изразување и истиот обработува современа, актуелна и
значајна проблематика.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Од анализата и критичкиот осврт кон ракописот “Проектен менаџмент” од авторите проф.
д-р Марјан Ангелески и проф. д-р Маргарита Јанеска може да се заклучи дека станува
збор за квалитетно изработен труд, дидактички обликуван за целната група за којашто е
наменет и истиот е резултат на сеопфатна анализа на проблематиката што ја обработува.
Ракописот е изработен и во целост соодвествува со наставната програма по истоимениот
предмет и пишуван е на јасен, концизен и разбирлив јазик и во истиот е користена
соодветна стручна терминологија.
Потребата од еден ваков труд и значењето од неговото објавување е дотолку поголема,
ако се има предвид фактот што на Економскиот факултет - Прилеп досега не е објавен
учебник или учебно помагало од оваа област.
Оттука нашиот предлог е ракописот “Проектен менаџмент” од авторите проф. д-р Марјан
Ангелески и проф. д-р Маргарита Јанеска да се одобри за издавање како универзитетски
учебник и истиот да се користи за потребите на студентите од Економскиот факултет –
Прилеп, но и за сите интересенти за оваа проблематика.

Рецензенти
Проф. д-р Бранко Николоски, редовен професор на
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид
Проф. д-р Марика Башеска Ѓорѓиоска, редовен
професор во пензија на Економскиот факултет –
Прилеп
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До
Наставно-научниот
факултет - Прилеп

совет

на

Економскиот

Предмет: Извештај за оценка на докторската дисертација од кандидатот Ермира
Шеху
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилепп на својата седница
одржана на 26.12.2017, со одлука бр. 02-1469/23, формира Комисија за оценка на
докторската дисертација од кандидатот Ермира Шеху на тема “Дигиталните
перформанси на фирмите во кластерите”/“Digital performance of clustered firms“ во
следниов состав:
1. Проф. д-р Фатмир Мемај, Универзитет во Тирана, Економски факултет - Тирана ,
Албанија
2. Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, Економски
факултет – Прилеп, Македонија
3. Проф. д-р Марјан Ангелески, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола,
Економски факултет – Прилеп, Македонија
4. Проф. д-р Славица Роческа, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола,
Економски факултет – Прилеп, Македонија
5. Проф. д-р Каролина Илиеска, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола,
Економски факултет – Прилеп, Македонија
Според член 63 од Статутот на Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола, и член 51
од Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет
циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, комисијата за оценка
до Советот на докторски студии на Економскиот факултет – Прилеп го доставува
следниов:
ИЗВЕШТАЈ

Биографски податоци
Кандитатката Ермира Шеху е родена 31.01.1987, во Приштина, Косово Од 2014 година е
запишана на докторските студии Regional Joint Doctoral Program “Entrepreneurship and
SME Management, (DOCSMES) на Економскиот факултет- Прилеп. Во 2013 година
магистрира на Економскиот факултет на Dardania College, Kosovo, стекнувајќи се со
звањето магистер по бизнис администрација. На истиот Универзитет дипломира во 2009
година на насоката менаџмент и информатика.
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Од 2007 до денес работела на повеќе позиции и тоа: референт по финансии во месна
индустрија Фети, Грачаница, Косово (2008 – 2010); Генерален менаџер во месна
индустрија Фети, Грачаница, Косово (2011 – 2014); Предавач на Dardania College, Kosovo;
Проектен менаџер во месна индустрија Фети, Грачаница, Косово (2016 до денес).
Кандидатката поседува компјутерски вештини за работа во повеќе софтверски апликации
и тоа: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Project, MS Money, MS Front Page, MS
PowerPoint, MS Publisher; SPSS
Објавени истражувачки трудови:
Building effective cluster policies.5th International Conference: Compliance of the Standards in
South-Eastern European Countries with the harmonized standards of European Union.Center of
Science, Academic Research and Arts “CSARA”, European College Dukagjini (Kosovo),
Institute for research and science “AVLIJA” (Montenegro), Mediterranean Center of Social and
Education Research – “MCSER” (Italy), Institute for Scientific Research and Development
“INI” (Montenegro), 15 – 16 May 2015.Peja - Republic of Kosovo.
Creativity and innovation a key factor of entrepreneurship development – a review.
International Scientific Conference “Economic Development as a Basis to Generate New Jobs”.
Pjeter Budi College. 23 May 2015. Pristina, Republic of Kosovo.
“Stock Option” plans as instruments for increasing company’s performance. The 7th
International Scientific Conference: Post-Conflict in the Balkans. Institute for Scientific
Research and Development “INI” (Montenegro). 03 April 2015. Ulcinj-Montenegro.
Using digital models to increase productivity (case study - Feti meat processing industry in
republic of Kosovo).The International Masaryk Conference for PhD Students and Young
Researchers. Magnanimitas As, Assn. 15 – 19 December 2014. Czech Republic.
Human resource management, influence on firm performance. International Scientific
Conference on Economic & Social challenges 2014, Economy & Business Doctoral Students
Conference.University of Tirana, Faculty of Economy. 20 December 2014. Tirana, Albania.

Анализа и коментари на докторската дисертација
Докторската дисертација со наслов “Дигиталните перформанси на фирмите во
кластерите”, од кандидатката Ермира Шеху се состои од три поглавја напишани во 275
страни.
Докторската дисертација е организирана во 3 поглавја.
Во првата глава - дел I е даден општ опис на претприемништвото, давајќи посебен опис на
дефиницијата за претприемништво, зајакнување на иновативноста користејќи
претприемништво и проучување на влијанието на кластерите во претприемништвото.
Во првата глава - дел II е даден длабински преглед на кластерот и користената литература.
Третманот на тезата започнува со теоретска анализа на различни теми, со цел длабоко да
се анализираат резултатите од истражувањата. Длабинската анализа на кластерниот
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концепт, улогата и важноста на кластерите беше главниот дел од оваа студија. Исто така
во текот на оваа дисертација се анализирани индустриските кластери, фазите на животни
стилови на кластерите и анализа на кластери.
Во првата глава-дел III е изработен преглед на развојот на дигиталниот бизнис,
обезбедувајќи истовремено конкурентска перспектива. Ова поглавје дава некои важни
поими и концепти во врска со дигиталниот бизнис, бариерите на дигиталните
трансформации на компанијата, бизнис моделите и стратегиите и нивните позитивни
микроекономски влијанија.
Во првата глава - дел IV е претставена важноста на корпоративното управување и
столбовите што мора да ги имаат компаниите за целосно исполнување на мисијата за
управување со доброто кооперативно управување.
Во првата глава - дел V е направен преглед на литературата и е претставена важноста на
иновациите, иновативниот процес и карактеристиките на иновациите и нејзиниот
придонес кон перформансите на компанијата.
Во првата глава - дел VI е даден краток опис на улогата и важноста на човечките ресурси
во компанијата и нивниот придонес во спроведувањето на внатрешните процеси на
компанијата.
Во втората глава е презентирана методологијата за истражување. Во ова поглавје се
детално објаснети причините за избирање на прашалникот, принципите кои служат за
изработка на примерок од истражувања, дефинирање на избор на големина на примерокот,
процедури за собирање податоци и анализа на секоја независна и зависна варијабла
вклучена во студијата.
Во третата глава се опишани резултатите од истражувањето и анализата на податоците
генерирани со тестирање на користениот модел и хипотезите на истражувањето. Прво, е
спроведена дескриптивна анализа на примерокот, врз основа на голем број на критериуми.
Дескриптивна анализа на дистрибуцијата, фреквенциите и процентите на компанијата е
спроведена преку примарни податоци добиени преку прашалници дистрибуирани до
истражувачки целни групи во Косово.
Во последниот дел од оваа студија се сумирани наодите од истражувањата и нивната
практична важност. На крајот од студијата се појавуваат заклучоци и препораки од ова
истражување.
Констатации и заклучоци
Ефектот на кластерските перформанси кај дигиталните бизниси привлекува големо
внимание. Во последниве години, има неколку трудови кои се осврнале на повеќе теми
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поврзани со оваа теза, но помалку внимание се посветува на индустријата за
преработување на месо во светот.
Познавањето на кластерите и дигиталните модели е огромно значење за бизнисите кои се
фокусираат на производството, особено на компаниите вклучени во преработка на месо.
Општата иднина на кластери во поглед на иновациите и нивните перформанси е добро
позната. Освен анализата на механизмите за алокација на ограничените ресурси,
економистите, исто така, елаборирале што претставува раст во модерната литература.
Теоријата за раст е директно поврзана со сите бизнис активности и е меѓусебно поврзана
со сите други институции кои поставуваат однапред какви било процедури за
националниот и меѓународниот бизнис.
Дигиталниот бизнис модел опишува како секоја од активностите во бизнисот ќе
комуницира дигитално со своите клиенти и ќе генерира вредности. Одличниот дигитален
бизнис модел честопати е предизвик на статус кво состојбите во бизнисот. Дигиталните
модели обезбедуваат вредна поддршка за планирање и визуелизација на производствениот
систем.
Во дисертацијата е создадена рамка за да им се помогне на компаниите да утврдат како
треба дигитално да си конкурираат преку три можности: содржина, искуство и платформа.
Сепак, остануваат неколку предизвици, како што се ограничената имплементација на
таквите модели во многу земји, особено во земјите во транзиција, како што е Косово.
Се поставува прашањето: дали бизнисите ќе имаат придобивка од овие студии?
Главната цел на овој труд е да ги презентира податоците, пред и по користењето на
технологијата во производството. Врз основа на ваквите наоди, би требало да се
анализираат податоците, за да се најде најдобриот технолошко решение за производство
со ниски трошоци.
Други цели на студијата се:
• Идентификување на решенија за користење на истиот дигитален бизнис модел во
кластерот;
• Идентификување на механизми за зголемување на перформансите;
• Идентификување на проблемите со кластерите;
• Идентификување на разликите во прифаќањето на дополнителните задачи од страна на
различни оддели во компанијата;
• Идентификувајне дали има доволно механизми во компанијата за да се обезбеди
правилно следење на извршувањето на задачите
За да се постигнат основните цели, некои од поставените прашања се:
RQ1: Како дигиталниот бизнис модел ги поттикнува перформансите на компанијата?;
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RQ2: Како дигиталниот бизнис модел ја стимулира стратегијата на компанијата;
RQ3: Способност да се биде кохерентeн со групата во кластерот;
RQ4: Ефекти на кластерите;
RQ5: Развивање на нови производи;
RQ6: Кои оддели користат дигитални програми?

Во овој контекст кандидатката ги има поставено следните хипотези:

Специфична хипотеза 1
Влијанието на употребат на технологија врз перформансите на фирмата
Поединечна хипотеза 1
• Одделите полесно се управуваат кога се користи технологијата;
• Технологијата влијае врз пeрфомансите на вработените;
• Технологијата поттикнува иновации;
• Технологијата влијае за намалување на цената на производот.

Специфична хипотеза 2
Фирмите ќе ги зголемат своите перформанси во кластер
Поединечна хипотеза 2
• Кластерската соработка го стимулира развојот на нови производи
• Кластерот влијае на квалитетот на производите / услугите
• Кластерот ја зголемува одговорноста на пазарот:

Со оглед на воспоставените предуслови за ширење на технологијата и иновациите,
очигледно е дека "првиот чекор" за која било влада е да се обезбеди добра инвестициска
клима. Со други зборови, да се обезбеди отворена трговија, ефикасен режим на
сопственост, функционален судски систем, соодветна инфраструктура, фер оданочување
и регулаторен систем. Инфраструктурата е особено важна, бидејќи фирмите не можат да
размислуваат за иновации, додека се обидуваат да работат со несигурни и со високи
трошоци за железници, пристаништа, електрична енергија и обезбедување на ИТ.
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Кластерите може да се оценат кога компаниите ќе почнат да соработуваат едни со други,
додека пак извештаите за економскиот развој ќе покажат позитивни трендови.

Косово се обиде да развие кластерска стратегија пред неколку години; сепак стратегијата
допрва треба да биде прифатена.

Кога се размислува за тоа како бизнисот се одвивал пред неколку децении, немало е-мејл,
интернет, мобилен маркетинг, телекомуникации, паметни телефони, социјални мрежи итн.
Денес комуникациите се моментални, огромни количини на информации се движат преку
е-пошта и интернет и многу други моќни алатки се во рацете на сопствениците и
вработените. Технолошките иновации го подобруваат работењето на компаниите од сите
големини, и помагаат малите локални бизниси да се претворат во глобални бизниси. Ова
се некои од причините, зошто треба да се подобрат производните линии со користење на
технологија и создавање на дигитални модели.

Со оваа студија на случај, е направен обид да се наведат некои клучни придобивки од
користењето дигитални модели во преработувачката индустрија за месо. Оваа дисертација
нуди компаративен поглед на компаниите кои користат дигитални модели, наспроти
континуитетот во користењето на нивниот сегашен модел на производство. Врз основа на
вакви принципи, направен е напор да се расветлат многуте разлики во поглед на
правилниот менаџмент со ресурсите.

Доколку компаниите би ги имплементирале дигитални модели на начинот презентиран
во овој труд, од нив ќе се очекува да ги намалат трошоците за 32%, да ја зголемат
продуктивноста за 50%, да го поттикнат сопствениот кадар со зголемување на платите и да
обезбедат повеќе можности во текот на работното време; додека пак, менаџментот, исто
така, ќе може да развие остварливи стратешки планови, а кластерирањето би било полесно
ако овие компании имаат за цел да воспостават меѓународни односи со други компании.
Со спроведување на овој модел, целата индустрија од месо може да има придобивки како
што се:
 Премиум производи со ниски трошоци
 Зголемена продуктивност
 Зголемена иновација
 Намалување на времето
 Користење на инфраструктура
 Правилно користење на технологијата
 Користење на опрема во полн капацитет
 Користење на човечки ресурси
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Намалување на трошоците
Намалување на производствениот циклус
Мотивирање на човечки ресурси со финансиски и социјални услови
Со користење на дигиталниот модел за управување, ќе биде полесно да се развијат
стратешки проекти
Компаниите ќе го подобрат својот имиџ
Компаниите ќе се фокусираат повеќе на односите со клиентите
Одговорноста во одделите за производство во голема мера ќе се зголеми
Развој на капацитети
Организациско усогласување
Поголем капацитет да аплицираат за меѓународни грантови
Онлајн комуникација со клиентот
Обука на кадрите
Подобрување на грижата за клиентите

Затоа, иновацијата во областа е прилично ниска и далеку, заради трите главни прашања:
1. Недостаток на специјализирани технолози за храна во нашата земја,
2. Високата цена на технолошката инфраструктура и финансиските ограничувања
3. Недостаток на доверба на граѓаните за конзумирање на повеќе домашни производи и
иновации кои ги носат на пазарот.
Констатација и предлог

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 Ермира Шеху под наслов “Дигиталните
перформанси на фирмите во кластерите”, со оригинален наслов “Digital performance
of clustered firms”, и да формира Комисија за одбрана која ќе ја закаже и организира
истата.

Прилеп, 22.03.2018
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Комисија за оценка на докторската дисертација
Проф. д-р Фатмир Мемај, Универзитет во Тирана, Економски факултет - Тирана ,
Албанија
Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, Економски
факултет – Прилеп, Македонија
Проф. д-р Марјан Ангелески, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, Економски
факултет – Прилеп, Македонија
Проф. д-р Славица Роческа, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, Економски
факултет – Прилеп, Македонија
Проф. д-р Каролина Илиеска, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, Економски
факултет – Прилеп, Македонија
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To:
Scientific Council of Facilty of Economics - Prilep

Subject: Report on Assessment of the doctoral dissertation
The Scientific Council of the Faculty of Economics - Prilep at the meeting held on
26.12.2017, decision No. 02-1469/23, has formed a Committee for assessment of the doctoral
dissertation of the candidate Ermira Shehu, entitled as: “Digital performance of clustered firms“.
The Committee consists of following members:
1. Prof. Dr. Fatmir Memaj, University of Tirana, Faculty of Economics, Tirana – Albania
2. Prof.Dr. Gjorgji Mancheski, University of Bitola, Faculty of Economics, Prilep –
Macedonia
3. Prof. Dr. Marjan Angeleski, University of Bitola, Faculty of Economics, Prilep –Macedonia
4. Prof. Dr. Slavica Pocheska, University of Bitola, Faculty of Economics, Prilep –Macedonia
5. Prof. Dr. Karolina Ilieska, University of Bitola, Faculty of Economics, Prilep –Macedonia
According to the article No. 63 of the University St. KlimentOhridski, Bitola Statute and No. 51
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
Candidate biography
The candidate, Ermira Shehu was born at 31.01.1987, in Prishtina, Kosovo
Education
Period 2014- Present – Regional Joint Doctoral Program “Entrepreneurship and SME
Management, (DOCSMES), University of “St. KlimentOhridski”- Bitola, Macedonia. Università
di Bologna, Italy Universidad Autònoma de Barcelona, Spain (UAB), University of Nice –
Sophia Antipolis, France (UNSA), South East European University (SEEU), Republic of
Macedonia, University of Tirana (UT), Albania, Agricultural University of Tirana (AUT),
Albania, Dardania University (DU), Prishtina, Republic of Kosovo.
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Period 2009 – 2013: Dardania College, Kosovo, Faculty Economy, Programme Business
Administration, Title of qualification: Master of Arts (MA), degree in the field: - Business
Administration
Period 2005 – 2009: DardaniaUniversity, Faculty of Economy, Department Management and
Informatics.Title of qualification: Bachelor of Management and Informatics.
Work experiences and qualifications
Period 2016-Now: Founder of Research Company based inPrishtina, Republic of Kosovo.
Period 2016 - Now: Founder of non-governmental organization based in Gjakova, Republic of
Kosovo.
Period 2016- Now: Project Manager at Feti meat industry, Graçanica, Republic of Kosovo.
Period 2014 - 2015: Lecture at Dardania College, Prishtina, Republic of Kosovo.
Period 2011 - 2014: General Manager at Feti meat industry, Graçanica, Republic of Kosovo.
Period 2008 - 2010: Finance Officer at Feti meat industry, Graçanica, Republic of Kosovo.
Period 2007-2008: Member of quality assurance commission in “Dardania” University.
Computer skills
Learned and used a variety of programs on PC platforms: MS Word, MS Excel, MS Outlook,
MS Project, MS Money, MS Front Page, MS PowerPoint, MS Publisher, E-Mail knowledge on
statistical methodologies, such as: Regression analysis, as well as analytical-statistical softprograms: SPSS
Scientific publications
Published research papers:
Building effective cluster policies.5th International Conference: Compliance of the Standards
in South-Eastern European Countries with the harmonized standards of European Union.Center
of Science, Academic Research and Arts “CSARA”, European College Dukagjini (Kosovo),
Institute for research and science “AVLIJA” (Montenegro), Mediterranean Center of Social and
Education Research – “MCSER” (Italy), Institute for Scientific Research and Development
“INI” (Montenegro), 15 – 16 May 2015.Peja - Republic of Kosovo.
Creativity and innovation a key factor of entrepreneurship development – a review.
International Scientific Conference “Economic Development as a Basis to Generate New Jobs”.
Pjeter Budi College. 23 May 2015. Pristina, Republic of Kosovo.
“Stock Option” plans as instruments for increasing company’s performance. The 7th
International Scientific Conference: Post-Conflict in the Balkans. Institute for Scientific
Research and Development “INI” (Montenegro). 03 April 2015. Ulcinj-Montenegro.
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Using digital models to increase productivity (case study - Feti meat processing industry in
republic of Kosovo).The International Masaryk Conference for PhD Students and Young
Researchers. Magnanimitas As, Assn. 15 – 19 December 2014. Czech Republic.
Human resource management, influence on firm performance. International Scientific
Conference on Economic & Social challenges 2014, Economy & Business Doctoral Students
Conference.University of Tirana, Faculty of Economy. 20 December 2014. Tirana, Albania.

Analysis and comments on the doctoral dissertation
The doctoral thesis entitled as: “Digital performance of clustered firms”of the candidate Ermira
Shehu, consists of 3 chapters, written on 275 pages.
The study is organized in 3 chapters.
•

In the first chapter-part I is given a general description for entrepreneurship, by giving
special description on entrepreneurship definition, enhancing innovation using
entrepreneurship, and study influence of clusters in entrepreneurship.

•

In the first chapter-part II is provided a depth overview of cluster and literature used. As
mentioned above, there is a logical flow between issues. The treatment of the thesis begins
with theoretical analysis of different topics in order to analyze research results deeply. The
deeply analyze of clusters concept, role, and importance was the main part of this study. Also
during this study we have analyze industrial clusters, stages of cluster life styles and cluster
analyze.

•

In the first chapter-part III is developed an overview at the development of digital business,
providing at the same time a competitive perspective. This chapter provides some important
notions and concepts in relation of digital business, barriers of company’s digital
transformations, business models and strategies and their positive microeconomic impacts.

•

In first chapter-part IV is presented the importance of corporate governance and pillars that
companies must have in order to full fill the mission of managing good cooperative
governance.

•

In first chapter-part V we have done a literature review and present the importance of
innovation, innovation process and characteristic of innovation and contribution in company
performance.

•

In first chapter-part VI is presented a short description of role and importance of human
resource in company, and their contribution on implementing internal company processes.

•

In the second chapter is presented research methodology. In this chapter are detailed the
reasons for selecting the questionnaire, the principles that served to build sample of research,
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definition of size selection, procedures for data collection and analysis of each independent
and dependent variable involved in the study.
•

In the third chapter are described the results of research and data analysis generated by
testing the model used and research hypotheses. First, was conducted a descriptive analysis
of the sample, based on a number of criteria. Descriptive analysis of the company
distribution, frequencies and percentages was conducted by primary data obtained through
questionnaires distributed to research targets groups in Kosovo.

•

In last part of this study we have summarized research findings and their practical
importance. At the end of the study appear conclusions and recommendations for this
research.

The effect of cluster performance in digital business has received considerable attention. In
recent years, there have been some papers addressing a few of the topics related to this thesis,
however less attention has been paid to meat processing industry worldwide.
Knowledge of clusters and digital models is ofgreat importance for business that focus on
production, specially businesses involved in meat processing. The general future of clusters with
innovation and their performance is well known. Economists have always been concerned with
economic growth. Besides analyzing mechanisms of allocation of scarce resources, economists
have also elaborated on what in modern literature is known as growth theory. The growth theory
is directly connected with all business activities and interconnected with all other institutions that
set forth any procedures for national and international business.
A digital business model describes how each of the activities in your business enterprise will
interact digitally with its customers and generate values. A great digital business model will often
challenge the status quo in the enterprise (e.g. who can entice customers). Digital models provide
valuable support to planning and visualization of the manufacturing system. (Dana B. Minbaeve.,
2005).
We have created a framework to help companies determine how they should compete digitally
via three capabilities: content, experience and platform (Weill, 2011). However a few challenges,
such as limited implementationof such models in many countries, especially in transition
countries like Kosovo, remain.
A question arises: will businesses benefit from these studies?
The purpose of this paper is to presentthe databefore and after utilization of technology in
production. Based on such findings, one would need to analyze data to find the best technological
solutionfor low cost production. The remainder of this paper is divided into 3 chapters. Chapter
1 includesa literature review. Chapter 2 describes the methodology, while Chapter 3 presents the
data we obtained from our surveys.
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Other objectives of the study are:
•
•
•
•
•

Identify solutions to use same digital business model in cluster
Identify mechanisms of increasing performance
Identify clusters problems
Identify the differences in extra tasks acceptance by different department in company
Identify whether there are enough mechanisms in the company to ensure proper follow up
of tasks execution

To the aid of achieving the primary goals, some of the questions raised are:
RQ1: How does a digital business model stimulate company performance?
RQ2: Variable 1: How a digital business model stimulate company strategy
RQ3: Ability to be coherent with cluster group
RQ4: Clusters effects
RQ5: Developing new products
RQ6: Which departments use digital programs?
There are following hypotheses posed in this context:
Specific hypothesis 1
Using technology impact on firm performance
Single hypothesis 1
•
•
•
•

Departments are easier to manage when technology is used
Impact of technology impact on performance of employees
Technology fosters innovation
Technology influences to decrease product price

Specific hypothesis 2
Firms will increase their performance in a cluster
Single hypothesis 2
•
•
•

Cluster collaboration stimulate development of new products
Cluster affects the quality of products/services
Cluster increases market responsibility

Given the established pre-conditions of technology spread and innovation, it is obvious that the
‘first step’ for any government is to ensure a good investment climate. In other words, ensure
openness to trade, an effective property right regime, a functioning judicial system, adequate
infrastructure, and a fair taxation and regulatory system. Infrastructure is particularly important,
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as firms cannot even consider innovating while trying to operate at high costs and unreliable rail,
harbor, electricity and IT provision.
Clusters may be assessed when companies begin cooperating with each other, while the
economic development reports would show positive trends.
Kosovo as country made an effort to develop a cluster strategy several years ago; however the
strategy is yet to be adopted to this day.
When one thinks about how business went a few decades ago, there was no email, internet,
mobile marketing, telecoms, smart phones, social networks, etc. Nowadays, communications are
instantaneous, huge amounts of information move through email and the internet and many other
powerful tools are in the hands of owners and employees. Technological innovations have
improved operations of companies of all sizes, and have helped turn small local businesses into
global businesses. These are some of the reasons why we need to improve production lines by
using technology and creating digital models.
With this case study, we have tried to list some key benefits of using digital models in the meat
processing industry. This paper provides a comparative view of companies using digital models
versus continuing to use their current production model. Based on such principles, we have made
efforts to shed light over many differences in terms of proper management of resources.
Should companies implement digital models in the way presented here, they would be expected
to reduce costs for 32%, increase productivity for 50%, they would incentivize their own
personnel by increasing salaries, and provide for more opportunities in their working hours,
while the management would also be able to develop feasible strategic plans, and clustering
would be easier if these companies aim to establish international relations with other companies.
By implementing this model all meat industry can benefit from:















Low cost premium products
Increased productivity
Increased innovation
Reducing time
Using infrastructure
Using technology properly
Using equipment in full capacity
Using human resource
Decreasing cost
Reducing production cycle
Motivating human resources in financial
and social terms
With the use of digital model
management, it would be easier to
develop strategic projects
Companies would improve their image
Companies would focus more on
customer relations









Responsibility
in
manufacturing
departments would greatly increase
Capacity development
Organizational alignment
Greater capacity to apply for
international grants
Online communications with the
customer
Staff Training
Improvement of client care
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A fact that must be paid specific importance is that generally, meat industries generally
manufacture low cost products and generally produce almost the same products, thereby
strengthening the competition between them. Therefore, as we have stated, innovation in the area
is rather far and below, for the three main issues:
1. Lack of specialized food technologists in our country,
2. The high cost of technological infrastructure and financial constraints
3. Lack of confidence of citizens in consuming more domestic products and innovation that
they bring to the market.
Conclusions and proposal

Having in consideration the above mentioned conclusions, the Committee unanimously
concludes that the dissertation fulfills the criteria required in order to be publicly defended, and
proposes to the Scientific Council of the Faculty of economics in Prilep to accept the Report for
assessment of the doctoral dissertation, submitted by the candidate Ermira Shehu, entitled as
“Digital performance of clustered firms“, and to form a Committee for Defense, that will
schedule and organize the defense.

Prilep, 22.03.2018

Committee for assessment of doctoral dissertation:
1. Prof. Dr. Fatmir Memaj, University of Tirana, Faculty of Economics, Tirana – Albania
2. Prof.Dr. Gjorgji Mancheski, University of Bitola, Faculty of Economics, Prilep –
Macedonia
3. Prof. Dr. Marjan Angeleski, University of Bitola, Faculty of Economics, Prilep –Macedonia
4. Prof. Dr. Slavica Pocheska, University of Bitola, Faculty of Economics, Prilep –Macedonia
5. Prof. Dr. Karolina Ilieska, University of Bitola, Faculty of Economics, Prilep –Macedonia
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механика на цврсто тело”, “Машински елементи и технички системи”, објавен во
весникот “Нова Македонија” и “Koha” на 12.02.2018 год. , се пријави кандидатот
д-р Љупчо Трајчевски, вонреден професор на Техничкиот факултет при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. По прегледувањето на
конкурсните материјали, а врз основа на член 136 од Законот за високо
образование (Сл. весник на РМ 35/2008) и член 17 од Измените и дополнувања
на Законот за високо образование (Сл. весник на РМ 17/2011), а во врска со
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ во Битола , Рецензентската комисија го поднесува следниов:

ИЗВЕШТАЈ
Куси биографски податоци за кандидатот
Д-р Љупчо Трајчевски е роден на 10.01.1972 година во Охрид, каде што завршил
основно образование и гимназија со континуиран одличен успех. Во текот на
школувањето, поради постигнатиот успех бил корисник на училишна, а подоцна
и на студентска стипендија. Во учебната 1990/91 год. Трајчевски се запишува на
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отсекот за општо машинство на Технички факултет - Битола. Студиите ги
завршува навремено, а својата дипломска работа ја одбранува со оцена 10, во
Јануари 1996 година. Во учебната 1996/97 год. се запишува на постдипломските
студии на Машинскиот факултет во Скопје на катедрата по Механика, насокасинтеза на механизмите. До 1998 год. ги положи сите испити со просечна оценка
од 9,82 а магистерскиот труд со наслов: „АНАЛИЗА И СИНТЕЗА НА БРЕГОВИ
МЕХАНИЗМИ “ успешно го одбрани во април 2000г. Во ноември 2005 год., беше
формирана комисија од страна на Наставно – научниот совет при Технички
факултет Битола, за пријава за докторска дисертација од страна на м-р
Трајчевски под наслов „ДЕТЕКЦИЈА НА РАНИ ОШТЕТУВАЊА НА ЗАПЦИ КАЈ
ПЛАНЕТАРНИ ЗАПЧЕНИЦИ СО АНАЛИЗА НА ВИБРАЦИИТЕ “. Поради
актуелноста и значењето на темата, како и подобноста на кандидатот м-р
Трајчевски, за изработка на истата, на 13.05.2008 год., Наставно-научниот совет
даде согласност за формирање на комисија за оценка на докторската дисертација
под менторство на ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски. На 10.07.2008г., успешно
ја одбрани докторската дисертација со наслов „ДЕТЕКЦИЈА НА РАНИ
ОШТЕТУВАЊА НА ЗАПЦИ КАЈ ПЛАНЕТАРНИ ЗАПЧЕНИЦИ СО АНАЛИЗА
НА ВИБРАЦИИТЕ “, со што се стекнал со академски степен – доктор на
технички науки.
По дипломирањето, работи како помлад асистент и асистент (1997/98 –
2007/2008) и наставник од областите „Припрема за печатење и DTP” и
„Општо машинство, проектирање и машински конструкции” во звање доцент
(Билтен бр. 312 од 07.11.2008) на Техничкиот факултет во Битола.
Со Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања на УКЛО-Битола, објавен во
Билтен бр. 348 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола од
03.05.2013 год., избран е во звањето вонреден професор во сите наставно -научни
звања од областите: Припрема за печатење и ДТП (Desktop Publishing), Општо
машинство, проектирање и машински конструкции, Технологија на обработка на
метали и алатни машини, Транспортна механизација, Техничка механика и
механика на цврсто тело, Машински елементи и технички системи.
Активно го владее aнглискиот јазик. Член е на Сојузот на машински
техничари на Македонија и Македонско научно друштво.
Наставно-образовна дејност
По вработувањето, кандидатот д-р Љупчо Трајчевски изведувал вежби по
повеќе предмети на Техничкиот факултет во Битола: Печатарски слог, Техничко
цртање, Механика, Основи на машинство, Компјутерска графика, Писмо и
типографија, Инжинерска графика и CAD и Апликативен софтвер.
Од изборот за наставник од областите „Припрема за печатење и DTP” и
„Општо машинство, проектирање и машински конструкции” па сè до денес,
кандидатот д-р Љупчо Трајчевски изведува настава по следните предмети:
Писмо и типографија, ДТП – In Design, Теорија на режење, Вовед во MATLAB,
Основи на машинство, Нумерички методи и програмирање, Опасни и штетни
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материи. Ангажиран е на постдипломските студии на Машинскиот отсек, како
наставник.
Кандидатот, д-р Љупчо Трајчевски, учествувал во комисии за оценка и
одбрана на магистерски трудови, а под негово менторство, во изминатиов
период, се изработени и одбранети повеќе дипломски работи на Технички
факултет – Битола. Исто така бил и член на комисии за одбрана на магистарски
трудови од вториот циклус на машинскиот отсек.
Во изминатиов период, особено внимание посветил на перманентното
научно и стручно усовршување. Во постојаната заложба за унапредување на
наставно-образовната дејност, за најголем дел од предметите кои ги предава
подготвил скрипти – неавторизирани предавања и учебни помагала – збирки на
задачи, кои се достапни за преземање во електронска форма на веб-страницата
на факултетот. Севкупно, благодарение на неговиот сериозен и ангажиран однос
кон наставата и другите наставни обврски, д-р Љупчо Трајчевски стекнал висок
углед, како кај студентите, така и кај своите соработници, професори и колеги.
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STATISTICAL CRITERIA FOR SELECTION OF THIN-LAYER DRYING
MODELS, 6th Nordic Drying Coference, NDC 2013, June 5-7 Copenhagen,
Denmark.

•

Научно публикувани трудови во научни и стручни списанија- журнали
2013-2017

1. T.Geramitchioski,
Lj.Trajcevski,
ASSESMENT
THE
DYNAMICS
CONDITION OF THE SLOPPING BRIDGE no.2 IN TPP BITOLA, International
virtual Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry
MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, Issue 12/2013, ISSN 1313-0226,
Published by Scientific technical Union of Mechanical Engineering, pp.38-41,
2013

2. T.Geramitchioski, Lj.Trajcevski ,
VIBRATION ANALYSIS ON A
CONVEYOR DRIVE UNIT IN CONVEYOR TRANSPORT SYSTEM FOR
COAL, I n t e r n a t i o n a l j o u r n a l for science, technics and innovations for
the industry, MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, SCIENTIFIC
TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, SOFIA,
BULGARIA, ISSISSN 1313-0226, YEAR X, ISSUE 4 ,2016, pp. 16-19
3. T.Geramitchioski, Lj.Trajcevski, VIBRATION MONITORING FOR FAULT
DETECTION AND PROCESS CONTROL OF THE MOTOR MIXER
AGREGATE IN FENI INDUSTRY – MACEDONIA, International virtual journal
for science, technics and innovations for the industry, year VIII, Issue 9/2014,
ISSN 1313-0226, Sofia, 2014, pp.47-51
4. Lj.Trajcevski , T.Geramitchioski, GEARBOX DYNAMIC SIMULATIONOF
DRIVEN GROUP IN TERMO POWER PLANT REK BITOLA, International
virtual journal for science, technics and innovations for the industry, year VII,
Issue 12/2014, ISSN 1313-0226, Sofia, 2013, pp.42-45
5. T. Geramitcioski , Lj. Trajcevski, CASE STUDY: VIBRATION ANALYSIS OF
A VERTICAL PUMP OF COOLING SYSTEM IN FERO-NICKEL INDUSTRY,
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MACHINE DESIGN, The Journal of Technical Sciences ISSN 1821-1259, Vol
6(2014) No.2, pp.53-58, Novi Sad, 2014
6. T.Geramitcioski, Lj.Trajcevski, Model for Assesing the Cost of Accidents and
Diseases in the Workplace, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and
Technology (JMEST) ISSN: 3159-0040 Vol. 2 Issue 12, December – 2015,
JMESTN42351297 pp.3558-3565
7. Mitrevski, V., Trajcevski Lj., Mijakovski, V., Lutovska, M., 2013,
EVALUATION OF SOME THIN-LAYER DRYING MODELS, Journal of
Agriculture Science and Technology, Vol.17 (1), pp.1-6.

Оценка од самоевалуација
Во продолжение се дадени оригинални документи од спроведена
самоевалуација, односно студентски анкети за зимски семестар во академската
2017/18 год., добиени од страна на надлежните органи.

Резултати од оценувањето на наставниот кадар

Наставник
Институција
Број на анкетирани студенти
академска година

Љупчо Трајчевски
Технички факултет - Битола
13
зимски
семестар/2017-18
ранг на оценување од 1 - 5

I.

Квалитет на наставата
постигната
оценка

1. Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на
наставата

5,00

2. Наставникот за време на предавањата е посветен и предизвикува
интерес кај студентите

5,00

89

3. Наставникот користи интерактивни методи на настава и ги
мотивира студентите за вклучување во наставниот процес

4,85

4. Наставникот стимулира дополнителна активност на студентите

4,62

5. Дополнителните активности се во функција на зголемување и
продлабочување на знаењата од предметот

4,85

6. Предметната програма ги прошири и продлабочи вашите знаења

4,77

7. Фондот на часови за предавања и вежби е соодветен на обемот и
тежината на предметната програма

5,00

II.

Редовност

8. Наставникот редовно ја изведува наставата

4,92

9. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка

4,85

III.

Однос кон студентите

10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво
IV.

5,00

Oценување

11. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на
студентите

4,92

12. Содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат
објективно да се оцени нивото на совладаност на материјалот

4,77

13. Предметната програма е современа, овозможува стекнување со
квалитетни и применливи знаења и вештини

4,77

V.

Литература

14. За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература

4,77

90

15. Испитните прашања се во рамките на предметната програма и
придвидената основна литература

4,85

16. Обемот, содржината и тежината на предметната програма
кореспондира со профилот на студиската програма

4,77

Средна постигната оценка

4,86

Комисија за самоевалуација
на ТФБ
Датум

05.03.2018 год.

Напомена:

Битола

Анкетирани се
студенти
од
прв
циклус
студии,
академски
и
стручни,
тригодишни и
четиригодишни

Согласно извршената самоевалуација, односно спроведената студентска анкета
во зимскиот семестар – 2017/18 год., може да се заклучи дека целокупниот
работен ангажман на вонр. проф. д-р Љупчо Трајчевски, по сите критериуми е
високо оценет во граници од минимум 4,62 до максимум 5, односно со средна
просечна оценка од 4,86.
Рецензентската комисија ги оценува како позитивни поединечните оценки
добиени од спроведените анкети, односно позитивно ги прифаќа просечните
оценки согласно анкетните критериуми.
Врз основа на изнесените податоци за наставната и научната ангажираност на
кандидатот во периодот 2013-2017 после изборот во звање вонреден професор,
го формираме следниот
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Со задоволство констатираме дека кандидатот вонреден професор д-р
Љупчо Трајчевски, дипломиран машински инжинер, ги исполнува сите услови на
Конкурсот за избор на наставник од областите, “Општо машинство, проектирање
и машински конструкции”, “Технологија на обработка на метали и алатни
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машини”, “Техничка механика и механика на цврсто тело”, “Машински
елементи и технички системи” на Технички факултет – Битола.
Од приложената документација, заклучуваме дека станува збор за
кандидат кој покажал извонредни резултати, како во досегашната научноистражувачка и стручно-апликативна работа, така и во остварувањето на
наставно-образовната дејност. Кандидатот ги исполнува сите законски услови:
има научен степен доктор на технички науки од научните области во кои се
избира, објавил мноштво научни и стручни трудови со оригинални научни
резултати, рецензирани и објавени во научни и стручни списанија со национално
и меѓународно значење, во зборници на трудови на научни собири, учествувал
во научно-истражувачки и стручни проекти од национален и меѓународен
карактер, има значајни достигнувања во примената на научно-истражувачките
резултати и покажал способност за изведување на разни видови високообразовна
дејност.
Врз основа на гореизложеното, ни претставува чест и задоволство да му
предложиме на Универзитетскиот сенат при Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола да го избере д-р Љупчо Трајчевски за наставник од
областите, “Општо машинство, проектирање и машински конструкции”,
“Технологија на обработка на метали и алатни машини”, “Техничка механика и
механика на цврсто тело”, “Машински елементи и технички системи” во звање
редовен професор.

Рецензентска комисија

1.Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски – претседател, с.р.
Технички факултет - Битола
2.Ред. проф. д-р Стојанче Нусев – член, с.р.
Технички факултет - Битола
3. Ред. проф. д-р Вангелче Митревски – член, с.р.
Технички факултет - Битола
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РЕФЕРАТ
за избор на наставник од областа:
22001 Управување и контрола на сообраќајот (сообраќајници и јазли,
техники и технологии на регулација на сообраќајот, информациони
системи, сообраќајни системи)
на Техничкиот факултет - Битола
при Универзитетот „Св. Климент Охридски“–Битола
Врз основа на распишаниот конкурс за избор на наставник од областа 22001
Управување и контрола на сообраќајот (сообраќајници и јазли, техники и
технологии на регулација на сообраќајот, информациони системи, сообраќајни
системи), објавен во весниците „Нова Македонија“ и „ Коха“ од 12.02.2018 год.,
Наставно-научниот совет при Техничкиот факултет, Битола, на својот состанок
одржан на 27.02.2018 год., со Одлука бр. 02-199/9 од 27.02.2018 год. формира
Рецензентска комисија за избор на наставник, во состав:
1. Ред. проф. д-р Никола Крстаноски – претседател
Технички факултет – Битола;
2. Ред. проф. д-р Виолета Маневска – член
Факултет за информатички и комуникациски технологии;
3. Ред. проф. д-р Иле Цветановски – член
Технички факултет – Битола.
Рецензентската комисија по разгледување на конкурсните материјали врз
основа на член 132, став 5, a во врска со член 125, став 2 од Законот за високото
образование го донесе следниот
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс за избор на наставник во наставно-научното звање
од областа: Управување и контрола на сообраќајот (сообраќајници и јазли,
техники и технологии на регулација на сообраќајот, информациони системи,
сообраќајни системи), од 27.02.2018 год., се пријави само кандидатот д-р
Даниела Колтовска Нечоска, дипл. сообр. инж., доцент на Технички факултет Битола.
Рецензентската комисија констатира дека поднесените материјали се
комплетни и навремено доставени и дека се исполнети сите услови за избор на
наставник предвидени со Законот за високо образование и актите на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.
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1. Основни биографски податоци
Доц. д-р Даниела Колтовска Нечоска е родена на 26.08.1975 година во
Битола. По завршувањето на средна школа ги продолжува дипломските студии
на Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола на Техничкиот факултет на
Отсекот за сообраќај и транспорт. Студиите ги завршува во декември 2001
година, одбранувајќи ја дипломската работа под наслов „Напредната
транспортна телематика во управувањето со сообраќајот во европските градови“,
со што се стекнува со звање дипломиран сообраќаен инженер.
После дипломирањето, продолжува на постдипломски студии на истиот
факултет, каде во април 2008 год. се стекнува со звањето магистер по
сообраќајни науки, со одбраната на нејзиниот магистерски труд под наслов:
„Процена на ефикасноста на работата на изолирани крстосници со поттикната
сообраќајна сигнална контрола“.
Во јуни 2013 год. на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола на
Технички факултет – Битола ја одбранува нејзината докторска дисертација под
наслов: „Развој на адаптивна контрола за индивидуални сигнализирани
крстосници со примена на Q-учење“ и се стекнува со звањето доктор од областа
на технички науки.

2. Наставно-образовна дејност
Од 2001 до 2008 година работи како демонстратор во областа на патниот
сообраќај и транспорт на Техничкиот факултет во Битола. Од ноември 2008 до
септември 2013 година е ангажирана како асистент на Техничкиот факултет во
Битола од областа на патниот сообраќај и транспорт. Во септември 2013 година е
избрана за доцент на Техничкиот факултет - Битола во областа Управување и
контрола на сообраќајот. Во овој период одржува настава на прв и втор циклус
на студии на Отсекот за сообраќај и транспорт од предметите: Техники на
управување на сообраќајот, Управување и контрола на сообраќајот,
Микросимулации во сообраќајот, Интелигентни транспортни системи, Напредни
технологии во управувањето на сообраќајот, и др., додека на вториот циклус
студии од предметот Управување и контрола на сообраќајот.
Од 2016 до 2018 година е раководител на втор циклус на студии на Отсекот
за сообраќај и транспорт. Од 2013 година до денес е раководител на
Лабораторијата за сообраќај и транспорт.
Во текот на наставно-образовниот процес доц. д-р Даниела Колтовска
Нечоска била ментор и член на комисии на повеќе додипломски и магистерски
трудови. Моментално е ментор на 3 кандидати на постдипломски студии.
Во доменот на научно-истражувачката работа нејзиното внимание е
насочено најмногу кон истражувањата од областа управување и контрола на
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сообраќајот, интелигентни транспортни
микросимулации во сообраќајот.

системи,

системи

за

контрола,

Во изминатите неколку години кандидатот има напишано вкупно 33 научни
труда, од кои 18 после нејзиниот избор во доцент.
Д-р Даниела Колтовска Нечоска има учествувано во билатерални и
меѓународни проекти од програмите на FP7, Erasmus, COST акции др., и има
реализирано студиски престои и гостувачки предавања во повеќе странски
научни институции. Член е на уредувачкиот одбор и рецензент на списанието
International Journal of Intelligent Transportation Systems Research. Член е на
Здружението на сообраќајни инженери и архитекти и на Комората на овластени
инженери и овластени архитекти на РМ.

3. Научна, стручна, истражувачка и апликативна
дејност
Од научно-истражувачката дејност на кандидатот, истакнуваме:
3.1

Трудови објавени во меѓународни научни списанија

[1]

Nechoska Koltovska D., Ivanjko, E., Pavleski, D., Creating infrastructure
for urban mobility: Case study of Skopje, Traffic and Transportation
Journal, SCIE (Science Citation Index), 2018.
Вреднување на трудот:
Во овој труд е презентиран нов пристап за креирање и тестирање на нова
предложена сообраќајна инфраструктура. Се базира на микроскопски
сообраќајни симулации за постојна и прогнозирана сообраќајна
побарувачка и на длабинска анализа на сообраќајните токови.

[2]

Mimoza Bogdanoska Jovanovska, Daniela Koltovska Nechoska.,Smart
Cities: Transport Challenges of the Macedonian Capital City, Journal
Holistica, Vol.1 (2017), Issue 1, pp. 45-58, Published Online: 2017-06-12.
Вреднување на трудот:
Во овој труд е даден преглед на „паметните“ транспортни решенија
имплементирани во градот Скопје, со цел да се промовираат
достигнувањата на Градот на патот кон неговото трансформирање од
традиционален во „паметен“ град.

[3]

Ivanjko, E.,Koltovska Nechoska, D., Intelligent Traffic Control in Urban
Areas, Horizons Series, B. Vol.3 (2016), pp. 165-176.
Вреднување на трудот:
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Во овој труд е опишана примената на алгоритмот за Q - учење за контрола
на сообраќајот на изолирана крстосница и контрола на пристап на градски
автопат. Претставува сублимација и проширување на трудот [5].
[4]

Koltovska., D., et al. An Evaluation of Turbo Roundabout Performances:
Case Study of City of Ohrid, ICTTE Journal, 2016.
Вреднување на трудот:
Во трудот е прикажана анализа и оценка на перформансите на
крстосници, во услови на нивно геометриско преуредување - турбо
кружни крстосници, со примена на микросимулаторот VISSIM и
аналитичкиот модел од Brilon & Wu.

[5]

Ivanjko, E., Nečoska, K. Daniela, Gregurić, M., Vujić, M., Jurković, G.,
Mandžuka, S., Ramp metering control based on the Q-learning algorithm,
Cybernetics and Information Technologies, Special Issue on Control in
Transportation Systems, Volume 15, No.15, Sofia, 2015.
Вреднување на трудот:
Во трудот, алгоритамот за Q - учење е применет за да се научи локалното
правило за контрола на сообраќајот на пристап на автопат во симулациска
средина. Предложениот пристап претставува продолжување и
проширување на истражувањето [6].

[6]

Koltovska, D. Bombol.K, Intelligent Agent-Based Traffic Signal Control on
Isolated Intersections, TEM Journal, 2014.
Вреднување на трудот:

[1]

Во трудот е прикажан нов пристап во развојот на адаптивна стратегија за
контрола на сообраќајот на изолирана крстосница, со примена на
концептот на интелигентен агент.

[2]

3.2

Трудови објавени во зборници на меѓународни научни конференции
и конгреси:

[1]

Pavleski, D., Nechoska Koltovska, D., Ivanjko, E., Evaluation of Adaptive
and Fixed Time Traffic Signal Strategies: Case Study of Skopje, Transport
for Today’s society, 2018, Bitola, Macedonia.

[3]
[4]

[5]

Вреднување на трудот:

Во трудот е опишан процесот на тестирање и споредба на адаптивната
контрола UTOPIA наспроти временски фиксна контрола, со примена на
микроскопскиот симулатор VISSIM. Овој труд претставува продолжение
и проширување на претходното истражување [2] на авторите.
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[2]

Pavleski, D., Nechoska Koltovska, D., Ivanjko, E., Evaluation of Adaptive
Traffic Control System UTOPIA using Microscopic Simulation,
Proceedings of 59th International Symposium ELMAR-2017, Special session
Intelligent Transport Systems, Zadar, Croatia, 18.-20.09.2017. pp. 17-20.

[6]

Вреднување на трудот:

[7]

Во овој труд е прикажан концептот ,,софтвер во јамка“ (software-in-theloop simulation) преку имплементација на VISSIM, SPOT контролер и
адаптивниот систем UTOPIA.

[3]

KoltovskaNechoska, D., Dimovski, T., Kotevski, Z., Model of an integrated
intelligent system for urban traffic management, University Conference
UKLO21 -UIK, 2017.

[8]

Вреднување на трудот:

[9]

Во трудот е прикажан модел на интегриран интелигентен систем за
управување со сообраќајот, во урбана средина, којшто се базира на
примена на безжични сензорски мрежи, интелигентни агенти и
управување со рутирање на возила.

[4]

Jovanovska, B.M., Nechoska, K.D.,Smart Cities: Transport Challenges of
the Macedonian Capital City, 4th Smart Cities Conference, 2016, Bucharest,
Romania.

[10] Вреднување на трудот:
[11] Овој труд е еден од селектираните трудови на конференцијата и е
објавен во меѓународното списание [2].
[5]

Ivanjko, E., Koltovska Nechoska, D., Intelligent Traffic Control in Urban
Areas, Transport for Today’s society, 19-21 May 2016, Bitola, Macedonia.

[12] Вреднување на трудот:
[13] Овој труд е еден од селектираните трудови на конференцијата и е
објавен во меѓународното списание [3].
[6]

Koltovska Nechoska, D., Joshevski, Z. Experience of Implementation of
Roundabouts in the City of Bitola - the Research of Accidents, Operation
and Efficiency, Prometni sustavi, Zagreb,2016.

[14] Вреднување на трудот:
[15]

Во трудот се прикажани добрите практики од примената на кружните
крстосници во намалувањето на сообраќајните незгоди.

[7]

Zoran Davidoski Daniel Pavleski, Kristi Bombol, Daniela Koltovska
Nečoska, Identification of Hazardous Spots on the Traffic Network by
Applying Software Tool - A Case Study, 11th International Conference Road
Safety in Local Communities, Vrnjacka Banja,13-16 April 2016.
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[16] Вреднување на трудот:
[17]

Во трудот е прикажана методологија за идентификација на опасни
локации на градска сообраќајна мрежа, со примена на софтверската
алатка VISUM SAFETY.

[8]

Koltovska D., Ivanjko, E., Pavleski, D., BENCHMARKING NEW
CONCEPTS OF URBAN MOBILITY: THE CASE STUDY OF THE
CITY SKOPJE, workshop on Smart Urban Mobility, Edinburgh Napier
University on 26-27 November 2015.

[18] Вреднување на трудот:
[19]

Во трудот е прикажан benchmark за мерење на специфичните барања во
оценка на нова инфраструктура за урбана мобилност, врз основа на
микроскопско симулациско тестирање.

[9]

Gregurić, M., Koltovska-Nečoska, D., Ivanjko,E., Application of Q-learning
to ramp metering in cases of significant changes in traffic demand, ARTS
ECR 2015, 27th-28th May 2015, La Valletta, Malta.

[20] Вреднување на трудот:
[21]

Во трудот е прикажан процесот на тестирање на алгоритам за Q – учење,
за контрола на сообраќајот, при типична 24-часовна работа на
светлосните сигнали и значителни промени во сообраќајната побарувачка.

[10]

Daniela Koltovska-Nečoska., Martin Gregurić, Edouard Ivanjko, Sadko
Mandžuka, Application of Q-learning to ramp metering, COST, France
2015.

[22] Вреднување на трудот:
[23]

Овој труд му претходи на истражувањето [9] од авторите, каде што е
опишан процесот на тестирање на Q – учење за контрола на пристап на
автопат во услови на врвен час.

[11]

Bombol, К., Paunkovski, Gj., Nečoska, K, D., Intelligent Pedestrian Safety
Assessment on Roundabouts in Urban Areas, 9th International Conference
on Road Safety in Local Communities, City of Zaječar, April 9-11. 2014.

[24] Вреднување на трудот:
Во овој труд со примена на софтверските алатки VISSIM и SSAM е
извршена оценка на безбедноста на пешачките токови на кружни
крстосници.
[12]

Koltovska, D., Bombol, K.,Ilievski, D.,Calibration and Validation
Procedure of Microscopic Traffic Simulation Model: A Case Study,
International Conference on Traffic and Transport Engineering, ICTTE,
Belgrade 2014.

[25] Вреднување на трудот:
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Во овој труд е опишан процесот на калибрација и валидација на
микросимулациски модел модел за урбана сообраќајна мрежа.

3.3 Трудови објавени до претходните избори
До изборот на кандидатот во неговото претходно звање, доцент, кандидатот
д-р Даниела Колтовска Нечоска ги има објавено следните научни и стручни
трудови:
3.3.1 Објавени трудови во рецензирани списанија
[1]

Bombol, K. Koltovska, D., and Veljanovska, K., Application of Reinforcement
Learning as a Tool of Adaptive Traffic Signal Control on Isolated Intersections,
International Journal of Engineering and Technology, Vol. 4, No. 2, April
2012, pp 126-129.

[2]

Bombol, K., Koltovska, D., How to Make Our Streets “Livable” – Case Study,
Suvremeni promet , Vol. 31, 1-2, Zagreb, 2011, pp 129 – 133.

[3]

Koltovska, D., Bombol, K., Prema čistom i održljivom prometu u gradu,
Suvremeni Promet, Vol 29, N0 3-4, Zagreb, 2009, pp 286 – 289.

[4]

Koltovska, D., Bombol, K., The Impact оf Detector Placement On Signalized
Intersection Performance, Traffic and Transportation Journal, Vol.21, N0,6,
SCIE (Science Citation Index Expended), 2009, pp 387 – 397.

[5]

Koltovska, D., Bombol, K., The Benefits Of Advanced Traffic Management
Received by the Urban Users, International Periodical Research Bulletin
Perspectives of Innovations, Economics and Business, Prague, Czech Republic,
2009.

3.3.2 Објавени рецензирани трудови на меѓународни конференции
[1]

Koltovska, D., Bombol, K., Methodology Framework for Developing
Adaptive Traffic Control Strategy – A Novel Concept for Traffic Engineers,
ISEP 2013, Ljubljana, Slovenia.

[2]

Koltovska, D., Overview Synthesis of Traffic Control Strategies – Where Are
We Now?, poster presentation, Krakow’s 7th Conference of Young Scientists,
Poland, 2012.

[3]

Bombol, K., Koltovska, D., Intelligent Traffic Management and Control in the
City Centre of Skopje, ISEP 2011, Ljubljana, Slovenia, 2011.

[4]

Bombol, K., Koltovska, D., Veljanovska, K., Application of Reinforcement
Learning as a Tool of Adaptive Traffic Signal Control on Isolated
Intersections”, International Conference on Traffic and Transportation
Engineering ICTTE 2011, Dubai, 2011.

99

[5]

Bombol, K., Koltovska, D., Parking Management Policy in the City of Bitola –
Changes in Approach, Third International Conference, Towards A human City,
Travel demand management, Novi Sad, 27 -28 October, 2011.

[6]

Bombol, K., Koltovska, D., Is the Automation to be an Exclusive Solution to
Traffic Problems?, AUTOMATION IN TRANSPORTATION 2011, Zagreb
(Croatia) and Milano, (Italy), 2011.

[7]

Veljanovska, K., Koltovska, D., Towards Intelligent Traffic Management and
Control in the City Centre of Skopje, CIVITAS Forum Annual Conference,
Malmö, Sweden, 2010.

[8]

Koltovska, D., Bombol, K., Adaptive Traffic Signal Control Using Artificial
Intelligence Techniques, AUTOMATION IN TRANSPORTATION 2010, Zagreb
(Croatia) and Istanbul (Turkey), 2010.

[9]

Koltovska, D., Bombol, K., Analysis of the Potentials of the Artificial
Intelligence Techniques for Adaptive Signal Control, ISEP 2009, Ljubljana,
Slovenia.

[10] Koltovska, D., Аnalysis оf the Effect of Detector Placement and Timing
Parameters on the Signalized Intersection Performance, Ljubljana PTV Vision
User Group Meeting 2008.
3.3.3 Објавени трудови во монографии
Нечоска Колтовска, Д., Бомбол, К., Сообраќајна сигнална контрола со
примена на техники од вештачката интелигенција, Монографија Технички
факултет, Битола, 2011 год.
3.4 Објавени трудови во зборници во РМакедонија
1.

Нечоска, К, Д., Примена на вештачката интелигенција во развојот на
адаптивни стратегии за контрола на сообраќајот, Зборник ТФБ, 2014
година.

2.

Нечоска, К, Д., Осврт кон новата генерација на паметни сообраќајни
контролни системи и стратегии, Зборник ТФБ, 2013 година.

3.5 Списанија со меѓународен уредувачки одбор каде кандидатот е
рецензент и член на уредувачкиот одбор
Ч

• IJIT (International Journal of Intelligent Transportation Systems Research)
• ToMs Transactions on maritime sciences
3.6 Меѓународни и билатерални проекти
• Wider Impacts and Scenario Evaluation of Autonomous and Connected
Transport, 2017- 2021.

100

• Transport Policy Model as a Function of Sustainable Development of the
Republic of Slovenia and Republic of Macedonia, Bilateral project, 2017-2018.
• ICT COST Action IC1406 High-Performance Modelling and Simulation for
Big Data Applications (cHiPSet), 2014-2019.
• Developing a Vissim Simulation Setup for Autonomic Management Systems,
Towards Autonomic Road Transport Systems (ARTS)TUD COST ACTION
TU1102, 2014.
• Optimiranje ruta flota vozila primjenom više-agentskih optimizacijskih
algoritama i stvarno- vremenskih prometnih podataka, Fakultet prometnih
znanosti, Sveučilište u Zagrebu, 2013-2014.
3.7 Академски мобилности на странски универзитети и грантови
•

Универзитет во Загреб, Факултет за сообраќајни науки, Завод за
интелигентни транспортни системи, програма CEEPUS, 2017.

•

EU JCR Institute for Energy and Transport grant for the Road Transport &
Emissions Modelling (REM), Skopje, 2015.

•

COST-STSM-TU1102-20880, Developing a VISSIM simulation setup for
autonomic management systems, University of Zagreb, Faculty of Transport
and Traffic Sciences, Department of ITS, Croatia, 2014.

•

Универзитет во Љубљана, Факултет за грдежништво и геодезија,
програма Erasmus Mundus External Cooperation Window, Basileus Project,
2010.

3.8

3.9

Гостувачки предавања, грантови
•

Evaluation of Adaptive Traffic Control in a Software-in-the-Loop
Simulation Environment, invited guest lecture, University of Zagreb, Faculty
of Transport and Traffic Sciences, Department of ITS, 2017.

•

Urban transport policy for the city of Skopje round table in the framework
of the CREATE project (Congestion reduce in Europe-Achieving Transport
Efficiency), moderator Dr. Clemence Cavioli from University College London,
Skopje, 2017.

•

Сообраќајни инженерски методи и мерки за побезбедни патишта,
гостувачко предавање, Републички совет за безбедноста во сообраќајот,
Скопје, 2016.

•

EU JCR Institute for Energy and Transport grant for the Road Transport &
Emissions Modelling (REM), Skopje, 2015.

•

Application of Artificial Intelligence in Adaptive Signal Control at
Intersections, invited guest lecture, University of Zagreb, Faculty of Transport
and Traffic Sciences, Department of ITS, 2014.
Останати активности
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Под менторство на др. Даниела Колтовска Нечоска се реализирани
следните студентски активности:
•

Koleva, E., Miladinova, R., Petrova, R., Dimitrov, B., Developing and testing
actuated signal control at pedestrian crossing: Case study of Bitola, poster
presentation, Transport for Today’s society, 2nd International Conference, 19-21
May 2018, Bitola, Republic of Macedonia.

•

Колева Елена и останaти., Компартивна анализа на сообраќајни
решенија со примена на современи софтверски алатки, презентација,
Лабораторија за сообраќај и транспорт, Битола, 2017.

•

Alexandra Králová , Technical University of Košice, Faculty of Civil
Engineering, Slovakia, Project title: Performance Analysis of Urban
Intersections using SIDRA and VISSIM Software Tools: Case Study,
Faculty of Technical Science, Bitola, Republic of Macedonia, AugustSeptember, 2016.

[26]

3.10

Стручно-апликативна дејност

Стручно-апликативната дејност на кандидатот се огледува низ следните
проекти:
•

Сообраќајна студија со сообраќајни анализи и микросимулации за
централното градско подрачје на град Скопје (бул. Гоце Делчев), книга 1,
главен истражувач, 2014- 2015.

•

Сообраќајна студија со сообраќајни анализи и микросимулации за
централното градско подрачје на град Скопје (бул. Гоце Делчев), член на
тимот, 2014-2015.

•

Основен сообраќаен проект за проектирање на кружен ток во Кочани,
ревизија, 2015.

•

Основен сообраќаен проект за проектирање на линиска координација на
булевар Митрополит Теодосиј Гологанов, Скопје, 2014.

4. Оценка од самоевалуација
Во насока на претходно наведените констатации, зборува и резултатот од
извештајот на евалуацијата од страна на Комисијата за самоевалуација на
Техничкиот факултет Битола извршена за зимски семестар за академска
2017/2018 година. Резултатот произлегува од статистичката обработка на
одговорите на 7 испитаници кои одговарале на 16 анкетни прашања (оценки од 1
до 5).
1.

Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на
наставата

4,41

2.

Наставникот за време на предавањата е посветен и предизвикува

4,71
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интерес кај студентите
3.

Наставникот користи интеракитвни методи на настава и ги
мотивира студентите за вклучување во наставниот процес

4,57

4.

Наставникот стимулира дополнителна активност на студентите

4,14

5.

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

4,29

6.

Предметната програма ги прошири и продлабочи вашите знаења

4,29

7.

Фондот на часови на предавања и вежби е соодветен на обемот и
тежината на предметната програма

4,29

8.

Наставникот редовно ја изведува наставата

4,71

9.

Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка

4,57

10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво

4,43

11. Наставникот објективно ги отценува резултатите од работата на
студентите

4,14

12. Содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат
објективно да се оцени нивото на совладаност на материјалот

4,14

13. Предметна програма е современа, овозможува стекнување со
квалитетни и применливи знаења и вештини

4,71

14. За предметот
литература

4,43

постои

соодветна

основна

и

дополнителна

15. Испитните прашања се во рамките на предметната програма и
предвидената основна литература

4,57

16. Обемот, содржината и тежината на предметната програма
кореспондира со профилот на студиската програма

4,14

Средна постигната оценка

4.43

Според горе наведеното рецензентската комисија го оцени за позитивен
извештајот од самоевалуацијата на кандидатот.
АНАЛИЗА НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР
Согласно член 125 од Законот за високо образование и член 9 од Правилникот
за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни,
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наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, во табелата се дадени критериумите за вонреден професор:
Потребен критериум за вонреден
професор

кај д-р Даниела Колтовска Нечоска

Има научен степен доктор на науки
од научната област во која се
избира

Исполнет. Доктор на науки од областа на
техничките науки со дисертација под
наслов „Развој на адаптивна контрола за
индивидуални сигнализирани крстосници
со примена на Q-учење“ компатибилна со
научните области во кои се избира.

Објавени најмалку пет научноистражувачки трудови во
соодветната област во меѓународни
научни списанија или меѓународни
научни публикации или научни
труда во научно списание со импакт
фактор кои се од соодветната
област во базата на Web of Science
во последните 5(пет) години

Исполнет. Трудови објавени во
меѓународни научни списанија: 6 (од кои
1 труд во научно списание со импакт
фактор од соодветната област)

Учество во научноистражувачки
проекти, односно значајни
достигнувања во примената на
научно-истражувачките резултати

Исполнет. Има учествувано во 5
меѓународни научно истражувачки
проекти.

Трудови објавени во меѓународни научни
публикации: 12

Придонес во оспособувањето на Исполнет. Учествувала во повеќе
помлади наставници
комисии за одбрана на дипломски и
магистерски трудови. Учествувала во
повеќе работни тела на ТФБ, и работела
со студентски тимови кои учествувале на
меѓународни конференции, работилници.
Покажало способност за
изведување на разни видови
високообразовна дејност

Исполнет. Изведува настава на прв, втор
циклус на студии на Техничкиот
факултет. Има над 10 годишни искуство
во изведување високообразовна дејност.

Позитивна оценка од
самоевалуацијата

Исполнет. Добила средна оценка 4,43 од
максимално можните 5.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на анализата на целокупната доставена документација,
Рецензентската комисија позитивно ја оценува и вреднува наставно-образовната,
научно-истражувачката, стручно-апликативната, како и останатите дејности во
рамки на високото образование, на кандидатката доц. д-р Даниела Колтовска
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Нечоска. Според погоре направената анализа на постигнатите резултати од
севкупната активност на кандидатката од последниот избор до денес, а согласно
Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и постапката
за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Рецензентската комисијата констатира дека доц. д-р Даниела Колтовска Нечоска
ги исполнува сите услови и критериуми за избор во звање вонреден професор од
областа Управување и контрола на сообраќајот (сообраќајници и јазли, техники
и технологии на регулација на сообраќајот, информациони системи, сообраќајни
системи).
Имајќи ги предвид претходно изнесените констатации, како и
досегашното работно искуство и постигнатите резултати во наставнообразовната, научно- истражувачката, стручно-апликативната и останатите
дејности од интерес, Рецензентската комисија, ни претставува чест и задоволство
да му предложиме на Наставно-научниот совет на Технички факултет - Битола,
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, да ја избере д-р Даниела
Колтовска Нечоска во звањето вонреден професор од областа Управување и
контрола на сообраќајот (сообраќајници и јазли, техники и технологии на
регулација на сообраќајот, информациони системи, сообраќајни системи).
Рецензентска комисија:

Ред. проф. д-р Никола Крстаноски – претседател, с.р.
Технички факултет - Битола
Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - Битола
Ред. проф. д-р Виолета Маневска – член, с.р.
Факултет за информатички и комуникациски технологии
Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - Битола
Ред. проф. д-р Иле Цветановски – член, с.р.
Технички факултет - Битола
Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ – Битола
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РЕФЕРАТ
За избор на наставник од научните области:
21202 – Информациски системи и мрежи, 21205 – Вештачка интелигенција и системи
и 21206 – Процесирање на податоци
на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола
Наставно – научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски
технологии – Битола, на седницата одржана на 29.03.2018 година, со Одлука бр. 02-229/4
формира Рецензентска комисија за избор на еден наставник од областите 21202 –
Информациони системи и мрежи, 21205 – Вештачка интелигенција и системи и 21206 –
Процесирање на податоци во состав:
1. д-р Зоран Гацовски, редовен професор на Факултетот за информатика при
Европски Универзитет - Скопје, претседател,
2. д-р Стојче Десковски, редовен професор во пензија, член
3. д-р Цветко Андреески, редовен професор на Факултетот за Туризам и
угостителство – Охрид при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во
Битола, член
На Конкурсот за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања од
областите 21202 – Информациони системи и мрежи, 21205 – Вештачка интелигенција и
системи и 21206 – Процесирање на податоци, објавен во весниците „Нова Македонија“ и
„Коха“ на 19.03.2018 год., се пријави само кандидатот д-р Костандина Вељановска,
вонреден професор на Факултетот за информатички и комуникациски технологии –
Битола. По прегледувањето на конкурсните материјали, врз основа на член 132 од
Законот за високото образование, а во врска со член 125 од истиот Закон, како и врз
основа на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни,
наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола, Рецензентската комисија го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ
Куси биографски податоци за кандидатот
Костандина Вељановска е родена во Битола. Основно и средно насочено
образование - насока информатика завршува со одличен успех. Учествува на многу
општински и републички натпревари по математика, македонски јазик, физика,
астрономија, историја. Прогласена е за ученик на генерацијата повеќе пати. Во учебната
1988/89 година се запишува на Електротехничкиот факултет на универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје на насоката компјутерска техника и информатика - автоматика.
Студиите ги завршува за рекордно време во мај 1993 година. Дипломира на институтот за
КТИА со дипломска работа под наслов “Самоорганизација кај клеточни автомати”.
Во 1997 година се запишува на последипломски студии на Техничкиот факултет Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“. Во 2002 година магистрира на тема:
„Функционални аспекти на интелигентната инфраструктура за поддршка на системот за
управување со сообраќајни инциденти во Република Македонија“, која претставува
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примена на најновите информатички технологии од областа на објектно ориентираното
програмирање и вештачката интелигенција во практика. Истражувањето за својот
магистерски труд го работи во текот на својот 7 месечен престој во Торонто - Канада.
Во 2002 година се запишува на последипломски студии на Универзитетот на
Торонто - Канада, на отсекот применето инженерство на Факултетот за применети науки.
Во 2003 година со успех го брани својот магистерски труд од областа на интелигентните
системи на тема: „Оптимална адаптивна контролна стратегија со техника на вештачката
интелигенција - принудно учење за контрола на изолиран пристап на автопат“.
Во 2004 година пријавува докторска дисертација на Техничкиот факултет - Битола
при Универзитетот „Св. Климент Охридски“. Во 2008 година ја брани докторската
дисертација на тема “Развој на стратегија за оптимална адаптивна контрола на пристапот
на автопат”, која претставува примена на најсовремена адаптивна техника од вештачката
интелигенција во повеќе - агентна координирана контрола со затворена јамка.
Своето образование го продолжува и понатаму со постдокторат во областа на
вештачката интелигенција во периодот 2014 - 2015 на Универзитетот на Монпелие,
Франција.
После дипломирањето работи во „Монтинг“ - Битола како програмер. Во 1994
година се вработува како систем аналитичар во Компјутерскиот центар во
Електростопанство на Македонија, подружница РЕК Битола. Оттогаш, до 2008 година
работи на повеќе работни места и тоа како: одговорен инженер за софтвер, проектант на
информатички системи и раководител на компјутерскиот центар.
Во периодот 2002 - 2003 работи како асистент за истражувања од областа на
вештачката интелигенција на Универзитетот на Торонто, Канада.
Во 2008 година се вработува како доцент на Факултетот за администрација и
менаџмент на информациски системи при Универзитетот „Св. Климент Охридски“,
Битола каде предава по повеќе предмети од областа на информатиката на прв, втор и трет
циклус универзитетски студии. Од 2009 година до 2014 година во два мандати е избрана
за раководител на Катедрата за Менаџмент на информациски системи за прв и втор
циклус студии.
Во 2013 година е избрана во звање вонреден професор на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи, а во 2014 година го продолжува
работниот ангажман на Факултетот за информатички и комуникациски технологии при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“, Битола во истото звање.
Одлично зборува и користи англиски јазик што го докажува и успешното
полагање на TOEFL тестовите за англиски јазик на универзитетско ниво во Торонто Канада, како и завршувањето на последипломски студии на Универзитетот на Торонто.
Успешно ги користи шпанскиот јазик (Б2 ниво), германскиот јазик (Б1 ниво) и
францускиот јазик (Б2 ниво).
Од 1998 година е член на Европското здружение на информатичари корисници на
HP/Compaq - ДЕКУС. Од 2002 година член на интернационалното здружение на инженери
- ITE. Од 2008 година е член на Македонското Научно Друштво – Битола.
Во текот на своето образование се стекнала со голем број награди и признанија:
1. Еразмус Мундус Стипендија за постдокторат (2014-2015), програма Сигма на
Комисијата на Европската Унија
2. Еразмус Мундус Стипендија за постдокторат (2014-2015), програма Басилеус на
Комисијата на Европската Унија (избрана)
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Еразмус Мундус Стипендија за студиски престој (септември, 2014), програма
Басилеус на Комисијата на Европската Унија (избрана)
Награда на PhD Research Day - Љубљана, Словенија (2007), организиран од TransSLO
European Project, спонзириран од Европската Комисија
Универзитетска Стипендија (2002), Универзитет на Торонто, Торонто, Канада
Алан Тонкс Стипендија (2002), Универзитет на Торонто, Торонто, Канада
Награда за студент со исклучителен успех за 1992/1993 година, Универзитет "Св.
Кирил и Методи", Електротехнички факултет Скопје, Компјутерска техника
информатика и автоматика
Државна стипендија за талентирани ученици и студенти (1987-1993), Министерство за
образование на Република Македонија
Стипендија од водечка државна компанија во метало-преработувачката индустрија
(1990-1993), Металски Завод - Скопје

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ НА КАНДИДАТОТ
Костандина Вељановска академската кариера ја започнува на Универзитетот на
Торонто, Торонто, Канада како асистент за истражувања при Центарот за ИТС, при
Факултетот за Применети науки, Универзитет на Торонто, Канада каде работи во областа
на примена на техники на вештачката интелигенција.
Во текот на 2008 година д-р Костандина Вељановска започнува да работи како
доцент по група предмети од областа на информатиката на Факултетот за администрација
и менаџмент на информациски системи – Битола, при Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола. Изведува настава по предмети од прв, втор и трет циклус студии.
Од 2013 до денес работи како вонреден професор по група предмети од областа
на Информациски системи и мрежи, Вештачка интелигенција и системи и Процесирање на
податоци на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи и
Факултетот за информатички и комуникациски технологии при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола. Изведува настава по предмети од прв, втор и трет циклус,
при што подготвува планови за работа за предметите, подготовка на авторизирани
предавања, ги изведува предавањата, спроведува колоквиуми и испити, врши оценување
на проектни задачи и семинарски работи, оценува тестови од колоквиуми, испити,
спроведува евалуација за реализираните предавања.
Хонорарно била ангажирана и за изведување настава на втор и трет циклус
студии на Техничкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Во поглед на реализација на наставно – образовната дејност, од вработувањето
како наставник ВО ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ реализирани се следните активности:
Настава на прв циклус на студии по предметите: Системски софтвер,
Софтверско инженерство, Основи на вештачка интелигенција, Интелигентни системи,
Мултимедијални системи, Компјутерски мрежи и Интернет, Квалитет на софтверски
проекти, Кориснички интерфејси и интеракција човек-компјутер.
Настава на втор циклус на студии по предметите: Вештачка интелигенција,
Документирање на софтверски архитектури, Напредно софтверско инженерство,
Напредни мрежни технологии, Интелигентни системи, Проектирање на информациски
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системи, Стратегиски информациски системи, Машинско учење и препознавање на
облици, Информациски системи и недетерминистички методи на одлучување,
Интелигентни системи во воздушниот сообраќај (Технички факултет, УКЛО – Битола).
Настава како втор член во предметните комисии за II циклус за предметите:
Деловно комуницирање и информациски системи, Мултиагентни системи, Креирање,
управување и заштита на дигитални материјали, Енвироматика и интеграција на знаење.
Настава на трет циклус на студии по предметите: Современи софтверски
техники, Интелигентни кориснички интерфејси, Дистрибуирани системи, Современи
техники за обезбедување квалитет на ИС, Напредни техники во информациските системи,
Избрани поглавја од вештачка интелигенција (Технички факултет, УКЛО – Битола).
Д-р Костандина Вељановска во рамки на наставно-образовната дејност, добила
акредитација за ментор на трет циклус (2013). Ментор е на докторант на трет циклус
студии. Член е на комисија за оценка и одбрана на докторат. Ментор е на шест
магистранти. Член е на комисија за подобност, оценка и одбрана на поголем број
магистерски трудови. Ментор е на повеќе дипломски работи, како и член на комисија за
оценка и одбрана на повеќе дипломски работи.
Интерна скрипта од предавања: автор е на следните интерни скрипти:
•
Вељановска, К. „Основи на вештачка интелигенција“, авторизирани предавања,
Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола, 2017
•
Вељановска, К. „Квалитет на софтверски проекти“, авторизирани предавања,
Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола, 2016
•
Вељановска, К. „Компјутерски мрежи и Интернет“, авторизирани предавања,
Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи – Битола, 2009
•
Вељановска, К. „Софтверско инженерство“, авторизирани предавања, Факултет за
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола, 2009
•
Вељановска, К. „Системски софтвер“, авторизирани предавања, Факултет за
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола, 2010
•
Вељановска, К. „Вештачка интелигенција“, авторизирани предавања, Факултет за
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола, 2010
•
Вељановска, К. „Веб дизајн и кориснички интерфејси“, авторизирани предавања,
Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи – Битола, 2009
•
Вељановска, К., Десковски, С. „Интелигентни системи во воздушниот сообраќај“,
авторизирани предавања, Технички факултет – Битола, 2010 (коавторство со проф. д-р
Стојче Десковски)
Д-р Вељановска, исто така, од почетокот на својата работа како наставник, до
денес, била активно вклучена и дава придонес во оспособување на соработници и помлади
наставници: била ментор на асистенти кои подготвуваат докторат, ментор за воведување
во настава на докторант од трет циклус студии, ментор на надарени студенти и
демонстратори.
Според резултатите од самоевалуацијата на наставно-образовната дејност на
академскиот кадар, на анонимно спроведените анкети во рамки на самоевалуацијата на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, како и на самоевалуацијата спроведена
на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола, кандидатот д-р
Костандина Вељановска има добиено позитивни оценки (средна оценка 3.98, од
максимална 5).
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НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во поглед на научно-истражувачката работа, д-р Костандина Вељановска
постигнува забележителни резултати преку: објавените самостојни научни трудови,
учествата во научно-истражувачки проекти, како и значајни достигнувања во примената
на научно – истражувачките резултати.
До изборот за вонреден професор кандидатот е активна со учество во голем број
научно – истражувачки проекти во Република Македонија и во странство, објавила голем
број научно – истражувачки трудови, учествувала на голем број конференции.
Учесник во научно-истражувачки проекти под наслов:
„Примена на вештачката интелигенција во оптималната контрола на
сообраќајот на коридори”, Универзитет “Св Климент Охридски“, Технички
факултет Битола,2006; “Моделирање на интегриран систем за одржлива безбедност во
патниот сообраќај”, Универзитет “Св. Климент Охридски”, Технички факултет Битола,
2001.
Учесник во проекти во странство:
Во областа на примена на вештачката интелигенција: „Decision Tree Algorithm
Testing On Different Data Sets“, University of Toronto, 2002; „Back Propagation Training
Algorithm For Training A Multi-Layer Feed-Forward Neural Network“, University of Toronto,
2002; „Evaluation of NN and Naïve-Bayes algorithms“, University of Toronto, 2003;
„Combining Classifiers - Experimental Evaluation“, University of Toronto, 2002.
Во областа на интелигентните системи: „Development of Incident Detection
Algorithms by McMaster Algorithm & Neural Network“, University of Toronto, 2002; „Spatial
Economics Problem Solving Procedures“, University of Toronto, 2003; „Location Process of a
Retail Store Analysis“, University of Toronto, 2003; „Border Crossing Applications“, University
of Toronto, 2003; „Multi Agent Systems (MAS) for Distributed Holding Control“, University of
Toronto, 2003.
Монографски публикации
• Вељановска, К. „Основи на мултимедијални системи“, Универзитет „Св. Климент
Охридски“, Битола, 2012 (основен универзитетски учебник) (CD)
• Вељановска, К., “Развој на стратегија за оптимална адаптивна контрола на пристапот
на автопат”, Докторска дисертација, Универзитет “Св. Климент Охридски”, Битола,
2008
• Вељановска, К., „Функционални аспекти на интелигентната инфраструктура за
поддршка на системот за управување со сообраќајни инциденти во Република
Македонија“, Магистерски труд, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, 2002
Монографска публикација објавена во странство
•
Veljanovska, K., “Reinforcement Learning Optimal Adaptive Control Strategy for
Freeway Ramp Metering”, MASc thesis, University of Toronto, 2003
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во референтни научни списанија
со фактор на влијание во науката со меѓународен уредувачки одбор
•
Veljanovska, K., Bombol, K., Мaher, Т., Reinforcement Learning Technique in
Multiple Motorway Access Control Strategy Design, PROMET - Traffic and
Transportation, 2010 (SCIE IF – journal with scientific impact factor)
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Veljanovska, K. Review of the paper “Real-time detection of road traffic incidents”,
for PROMET - Traffic and Transportation, 2010 (SCIE IF – journal with scientific
impact factor)
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во референтни научни/стручни
списанија со меѓународен уредувачки одбор
• Veljanovska, K. Gacovski, Z., Deskovski, S., Intelligent System for Freeway Ramp
Metering Control, IEEE 6th International Conference Intelligent Systems Proceedings,
Sofia, 2012
o Цитирано во: Springer, Progress in Systems Engineering,
https://doi.org/10.1007/978-3-319-08422-0_25, 2015
• Gacovski, Z., Deskovski, S. Veljanovska, K., Fuzzy Traffic Controller for Urban
Intersection Developed in Simulink/SimEvents, CTS IFAC (conference with scientific
impact factor), Sofia, 2012
o Цитирано во: Quality in Research, 10.1109/QiR.2013.6632548, 2013
• Bombol, K., Koltovska Necoska, D. Veljanovska, K., Application of Reinforcement
Learning as a Tool of Adaptive Traffic Signal Control on Isolated Intersections, IJET
(Journal indexed by Engineering & Technology Library, Google Scholar), 2012
o Цитирано во: Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, DOI:
10.17482/uumfd.338803, 2017
• Gacovski Z., Deskovski, S. and Veljanovska, K., "Fuzzy Control Method for Urban
Intersection developed in Matlab", ICTTE‘12, Belgrade (RS), 2012
• Veljanovska, K., Reinforcement Learning as a Tool for Adaptive Control Strategy Design,
International Science and Technology, Istanbul, 2011
• Bombol, K., Koltovska Necoska, D. Veljanovska, K., Application of Reinforcement
Learning as a Tool of Adaptive Traffic Signal Control on Isolated Intersections, ICTTE
2011, Dubai
• Veljanovska, K. Koltovska, D., “Towards Intelligent Traffic Management and Control in the
City Centre of Skopje”, CIVITAS Forum, Malmo, 2010
• Вељановска, К. и др. Повеќе агентни системи, Техниката и техничките науки – услов
за современ и одржлив развој на општеството и општината Битола, 2009, Битола
• Veljanovska, K., Bombol, K., “Implementing a new adaptive strategy for optimal ramp
metering control”, Transport Research Arena Europe 2008, Ljubljana, 2008.
• Veljanovska, K., A Step Towards Self-Learning Freeway, YEAR 2008, Slovenia, 2008
• Veljanovska, K., Bombol, K., “Choosing a New Tool for Adaptive Control Strategy
Design”, ISEP 2007, Ljubljana 2007.
• Veljanovska, K., Bombol, K., “Data Management for ITS”, Proc. ISEP 2005, Ljubljana,
Slovenia.
• Вељановска, К., Андреевски Б., Информатички систем за анализа на квалитетот на
јагленот, ЗЕМАК 2004, Охрид, Македонија, 2004
• Veljanovska, K., Incident detection as the key element of incident management system,
SYM-OP-IS 2004, Fruska gora, 2004.
• Veljanovska, K., Intelligent transportation infrastructure the underlying concept for regional
and global transportation systems harmonization, ISEP 2004, Ljubljana, 2004.
• Veljanovska, K., Intelligent Transportation Infrastructure For Traffic Incident Management
System Support, ICEST 2004, Bitola, 2004
•
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Abdulhai, B, Veljanovska, K., Reinforcement Learning for Freeway Ramp metering,
IASTED, Spain, 2003
• Veljanovska, K., Bombol, K., Multi agent systems in transportation, KOREMA, Zadar,
2003
• Veljanovska, K., Multi-agent systems and bus holding problem, ISEP 2003, Ljubljana, 2003
• Veljanovska, K., Bombol, K., Implementation of Incident detection Algorithms and
Comparison of Their Efficiency in Detecting Incidents, Automation in Transportation,
KOREMA, Rijeka, 2002
• Veljanovska, K., Bombol, K.: “Implementation of McMaster Algorithm for Incident
Detection”, Proc.ISEP 2002, Ljubljana, 2002
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно списание
• Вељановска, К., и др., WEB Софтверско инженерство, Зборник на трудови ФАМИС,
2009
Сo свои реферати и како член на одбор на рецензенти до изборот за вонреден
професор учествува на голем број научни и стручни собири во земјата и во странство. На
дел од нив учествува како поканет предавач.
Предавања на научни/стручни собири со меѓународно учество
o
IEEE 6th International Conference Intelligent Systems, Sofia, 2012 – Invited session
o
CIVITAS Forum, Malmo, FP7 European Commision, 2010 - invited lecture
o
ISEP 2007, Ljubljana 2007 – invited lecture on the PhD Research Day (добитник на
награда)
Одржано предавање по покана на референтен странски универзитет
o
“Reinforcement learning in ITS”, graduate studies at the Faculty of Applied Science,
University of Toronto, March 2003
o
“Reinforcement Learning as a control tool”, undergraduate studies, Faculty of Applied
Science, University of Toronto, April 2003
Одржано предавање по покана
•
“Користење на Paramics microsimulator”, на постдипломски студии на Технички
факултет Битола при Универзитетот “Св. Климент Охридски”, мај 2004
•

Кандидатот во последните пет години објавил голем број научни и стручни
трудови од научните области во кои се избира со оригинални научни резултати,
рецензирани и објавени во научни и стручни списанија со меѓународно значење. Еден од
трудовите кој е објавен во списание со фактор на влијание во науката во претходниот
период, во последните пет години е цитиран во поголем број трудови објавени во
меѓународни списанија, од кои седум трудови во списанија со фактор на влијание во
науката што само по себе доволно зборува за придонесот во научно-истражувачката
дејност. Кандидатот, исто така, е рецензент за списание со фактор на влијание во науката,
а учествува и во научно-истражувачки проекти од национален и меѓународен карактер,
како и научно – истражувачки проекти во странство.
Во рамки на научно – истражувачката дејност кандидатот ВО ПОСЛЕДНИТЕ
ПЕТ ГОДИНИ ги реализира следните активности:
Учесник во научно – истражувачки проект во странство:
Во областа на вештачката интелигенција:
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-

„Combining reinforcement learning and constraints acquisition“, University of
Montpellier, 2014-2015
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во референтни научни списанија
со фактор на влијание во науката со меѓународен уредувачки одбор – цитирани во
списанија со фактор на влијание
•
Veljanovska, K., Bombol, K., Мaher, Т., Reinforcement Learning Technique in
Multiple Motorway Access Control Strategy Design, PROMET - Traffic and
Transportation, 2010 (SCIE IF – journal with scientific impact factor)
Цитирано во:
 Information Sciences, Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.ins.2017.12.033, 2017
(SCIE IF – journal with scientific impact factor, if: 4.832)
 Taylor & Francis, https://doi.org/10.1080/03081060.2016.1266166, 2017 (SCIE IF
– journal with scientific impact factor, if:0.474)
 Promet, https://hrcak.srce.hr/181732, 2017 (SCIE IF – journal with scientific
impact factor)
 American Society of Engineers,
https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/JTEPBS.0000036, 2017
 Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.trb.2016.01.004, 2016 (SCIE IF – journal with
scientific impact factor, if: 0.43)
 Promet, https://hrcak.srce.hr/165546, 2016 (SCIE IF – journal with scientific
impact factor)
 Journal of TSE and Information Technology, 2015
 Mathematical Problems in Engineering, http://dx.doi.org/10.1155/2015/896943,
2015
 Promet, https://hrcak.srce.hr/124158, 2014 (SCIE IF – journal with scientific
impact factor)
 Promet, http://dx.doi.org/10.7307/ptt.v25i1.1243, 2013 (SCIE IF – journal with
scientific impact factor)
 Advanced Science Letters, https://doi.org/10.1166/asl.2014.5304, 2014
•
Veljanovska, K. Review of the paper “Multi-lane changing model coupling driving
intention and inclination” for PROMET - Traffic and Transportation, 2016 (SCIE IF –
journal with scientific impact factor)
•
Veljanovska, K. Review of the paper “Reinforcement Learning for Ramp Control: An
Analysis of Learning Parameters” for PROMET - Traffic and Transportation, 2015
(SCIE IF – journal with scientific impact factor)
•
Veljanovska, K. Review of the chapter “Congestion Management in Motorways and
Urban Networks Through a Bargaining Game Based Coordination Mechanism”, for
Springer's book Game Theoretic Analysis of Congestion, Safety and Security in “Series
in Reliability Engineering”, 2015
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во референтни научни/стручни
списанија со меѓународен уредувачки одбор
•
Veljanovska, К. Dimoski, А. Air Quality Index Prediction Using Simple Machine
Learning Algorithms, International Journal of Emerging Trends & Technology in
Computer Science (IJETTCS) , Volume 7, Issue 1, January - February 2018 , pp. 025030 , ISSN 2278-6856 (меѓународно списание)
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•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

Veljanovska, K. Analysis of Quality of Service for IPTV in the Republic of
Macedonia, International Journal of Engineering Technology, Management and
Applied Sciences, December 2017, Volume 5, Issue 12, ISSN 2349-4476
Veljanovska, K. Machine Learning Algorithm Performance in Incident Detection,
International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences
(IJETMAS), Vol. 5, No. 12, 2017
Veljanovska, K., Dimoski. A. Machine Learning Algorithms in Air Quality Index
Prediction, International Journal of Science and Engineering Investigations (IJSEI),
Vol. 6, No. 71, 2017 (меѓународно списание)
Veljanovska, K. Analysis of Quality of Service for IPTV in the Republic of
Macedonia, International Conference on Engineering Technology, Science and
Management Innovation (ICETSMI-2017), Pune, 2017
Veljanovska, K. Analysis of Machine Learning Algorithms Performance for Real
World Concept, International Journal of Advanced Research in Science and
Engineering (IJARSE), Vol.06, No.12, 2017
Veljanovska, K. Machine Learning Algorithms Comparison, International Journal of
Engineering and Technical Research (IJETR), Vol.7, No.11, 2017 (меѓународно
списание)
Veljanovska, K. Artificial Intelligence in Adaptive Control Strategy Design,
International Journal of Science and Engineering Investigations (IJSEI), Vol.6 No.63,
2017 (меѓународно списание)
Veljanovska, K. Artificial Intelligence in Incident Detection, International Journal of
Emerging Research in Management and Technology (IJERMT), Vol. 6 No.4, 2017
Veljanovska, K. Analysis of Machine Learning Algorithms Performance for Real
World Concept, International Conference on Intelligent Computing and Technology
(ICICT’17) Conference Proceedings, 2017, Coimbatore, India
Veljanovska, K. Machine Learning Algorithm Performance in Incident Detection,
Conference on Advancements and Innovations in Engineering, Technology&
Management ((ICAIETM2017) Technically sponsored by IEEE, ISTE and IETE,
Conference Proceedings, 2017, Hyderabad
Stojkovski, V., Veljanovska, K. Modeling the Neural Network – Perceptron to
Estimate the Safety of the Enterprises in the Republic of Macedonia, Information
Systems & GRID Technologies 8th International Conference Proceedings, 2014, Sofia,
Bulgaria
Stojkovski, V., Veljanovska, K. Software Architecture for Safety of Businesses, SIS
Conference, Skopje, 2013 (in Macedonian)
Veljanovska, K. Zdravevska, V. E-government Based on Cloud Computing, Journal of
Emerging Trends in Computing and Information Sciences, Vol.4. No.4, April, 2013
(меѓународно списание)
Цитирано во
 University of Southern Queensland ePrints (PhD Thesis),
http://eprints.usq.edu.au/id/eprint/32439, 2016
 Communications and Network, dx.doi.org/10.4236/cn.2016.81001, 2016
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International Journal of Research in Engineering and Technology,
https://doi.org/10.15623/ijret.2015.0411002, 2015
 Information and Software Technologies, https://doi.org/10.1007/978-3319-11958-8_22, 2014
 Business and Management Research, Sciedu Press,
https://doi.org/10.5430/bmr.v2n3p90, 2013
Сo свои реферати и како член на одбор на рецензенти учествува на научни и стручни
конференции и собири во земјата и во странство:
• International Conference on Engineering Technology, Science and Management Innovation
(ICETSMI-2017), Pune, 2017
• International Conference on Intelligent Computing and Technology (ICICT’17) Conference
Proceedings, 2017, Coimbatore, India
• International Conference on Advancements and Innovations in Engineering, Technology&
Management ((ICAIETM2017) Technically sponsored by IEEE, ISTE and IETE, Conference
Proceedings, 2017, Hyderabad
• Information Systems & GRID Technologies 8th International Conference, 2014, Sofia,
Bulgaria
• SIS Conference, Skopje, 2013
Одржано предавање по покана на референтен странски универзитет
o
“Constraint Acquisition as a Reinforcement Learning task”, University of Montpellier, June
2015
o
“Development of Optimal and Adaptive Strategy Using Q-learning”, University of
Montpellier, January 2015

Анализа на дел од објавените трудови во последните пет години
Рецензентската комисија по сепфатна анализа на сите објавени трудови на
кандидатот, одлучи да анализира дел од нив.
Во трудот „Air Quality Index Prediction Using Simple Machine Learning Algorithms“
објавен во меѓународното списание International Journal of Emerging Trends & Technology
in Computer Science (IJETTCS) креирани се четири модели за предвидување на нивото на
загадување на воздухот и анализирана нивната работа. Користени се различни алгоритми
на машинско учење во секој од моделите: невронска мрежа, к-најблизок сосед, дрво на
одлучување и машини со носечки вектори. Податоците за изведување на експериментите
се добиени од мерните станици за мерење на загадувањето на главниот град Скопје за
2017 година. Во трудот е направена евалуација на работењето на различните модели и
нивната ефикасност во предвидувањето на индексот на загаденост на воздухот.
Употребата на ваков модел можи да им помогни на градските власти да преземат
соодветни мерки за намалување на загадувањето на воздухот, што во моментот е горлив
проблем како во градовите во нашата земја, така и во голем број градови во други држави.
Во трудот „Machine Learning Algorithms Comparison“ објавен во меѓународното
списание International Journal of Engineering and Technical Research (IJETR), кандидатот
моделира стратегија за решавање на проблемот на избор на начин на превоз за патување
од дома до работно место. Ваквата стратегија може да помогне на локалните власти да
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влијаат врз начинот на превоз на граѓаните со што би се намалило загадувањето на
околината, намалила потрошувачката на гориво и исто така, би се подобрил квалитетот на
воздухот. За да се реализира ваквата стратегија користени се два алгоритми на машинско
учење: Naive Bayes и k-Nearest Neighbor. Направена е детална анализа и споредба на двата
алгоритми и дадени се препораки за успешноста на истите.
Во трудот „E-government Based on Cloud Computing“ објавен во меѓународното
списание Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences дадена е
детална анализа на функционалните претпоставки за примена на cloud computing во egovernment во Република Македонија врз основа на моделот на Австралија. Во моделот
што се предлага се користат три токови за прифаќање на слоевитата архитектура на cloud
computing. Трудот дава научен придонес во анализата на можностите за прифаќање на
ваквата архитектура за e-government и од страна на владата и од страна на граѓаните.
Во трудот „Modeling the Neural Network – Perceptron to Estimate the Safety of the
Enterprises in the Republic of Macedonia“ објавен во меѓународната публикација Information
Systems & GRID Technologies 8th International Conference Proceedings, дадена е анализа на
степенот на безбедност на деловните субјекти во Република Македонија од аспект на
користење на информатичко комуникациските технологии. Извршено е моделирање на
невронска мрежа перцептрон и анализирано нејзиното работење во евалуацијата на
степенот на безбедност. Анализирани се мерките кои ги користат деловните субјекти за
заштита во поглед на изложеноста на Интернет.
Во трудот „Artificial Intelligence in Incident Detection“ објавен во International Journal
of Emerging Research in Management and Technology (IJERMT) креиран е модел кој користи
вештачка невронска мрежа за откривање на инциденти. Извршено е проектирање на
компонентите на мрежата, извршена нејзина обука и тестирање. Ваквиот модел користи
неколку мерки за ефикасност кои во трудот се споредени со работењето на
конвенционален алгоритам. Предноста на вештачката невронска мрежа е потврдена со тоа
што покажува повисока стапка на детекција, а при тоа, не е потребно претходно
моделирање и користење на историски податоци, иако, тоа може да се искористи заради
забрзување на процесот на учење на мрежата.

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Д-р Костандина Вељановска во текот на повеќегодишното работење во високото
образование реализирала активности и работни задачи од научно – истражувачка, но, и
стручно – апликативна дејност, како и дејности од организациски аспект и други дејности
поврзани со нејзината професија. Исто така, релизирала и студиски престои во странство.
Д-р Костандина Вељановска во текот на своето работно искуство била активна и во
различни уредувачки одбори, учествувала на семинари, обуки, стручни конференции.
Исто така, извршувала и организациски активности, а работела и во голем број на
комисии.
Студиски престои во странство
- повеќе од 6 месеци
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o (2014-2015) – Постдокторант при Лабораторија за информатика, роботика и
микроелектроника, при Универзитет на Монпелие, Франција, од областа на
вештачката интелигенција
o (2002-2003) - Асистент за истражувања при Центарот за ИТС, при Факултетот за
Применети науки, Универзитет на Торонто, Канада. Работа во областа на примена
на техники на вештачката интелигенција
Реализирала и до три-месечни посети на следните универзитети: Istanbul
University, Istanbul, Turkey, 2011; Malmo University, Malmo, Sveden, 2010; University of
Toronto, Toronto, Canada, 2006, 2009, 2011; Ohio State University, Columbus, USA, 2006;
Central Connecticut State University, New Britain, USA, 2006; DeVry University, Columbus,
USA, 2006; York University, Toronto, Canada, 2003; Kent State University, Canton, USA,
2001; Ryerson University, Toronto, Canada, 2001.
Учествувала и на бројни еднонеделни семинари и обуки (Reinforcement Learning
for TSC организиран од ITS Centre and Testbed, University of Toronto, ЕММЕ2 Simulation
Software организиран од Civil Engineering Department, University of Toronto, Oracle 8i
SQL+, Oracle PL/SQL 8.1.6, Oracle Forms Designer 6.0, Oracle Report Designer 6i, Database
Administration for Oracle 8i (DBA), итн.)
Учесник во научни и стручни проекти под наслов (меѓународни проекти, проекти во
странство, како и интерни проекти):
o
„Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early
prevention and independent living for all“, CROSS4ALL - INTERREG IPA CBC
Programme (2014 – 2020)
o
„Creating Employment Opportunities of Young Graduates in the CB Area“,
EMPLOYOUTH - INTERREG IPA CBC Programme (2014 -2020)
o
„Структурирана база на образовни материјали и Електронско тестирање, Факултет за
информатички и комуникациски технологии – Битола“, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ – Битола
o
„Дизајн и имплементација на информациски систем на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола“, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
(2014-2017)
o
„Развој и имплементација на информациски систем за менаџмент на знаење во
Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи – Битола“,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола (2013-2014)
o
„CIVINET – CIVITAS City Networks, RENAISSANCE“, FP7, European Commission,
2008-2012
o
Интерен проект „Студентски работни групи“ на Факултетот за ИКТ – Битола, во кои
учествуваат и ментори од ИТ компании од регионот, вонр проф. д-р Костандина
Вељановска е ангажирана како ментор на работни групи.
Апликативна дејност во сектор за информатички технологии
Д-р Костандина Вељановска во текот на повеќегодишната работна практика
извршува одговорни работни задачи во полето на компјутерската техника и информатика
и тоа: системска анализа, креирање, проектирање и изведба на информатички системи,
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проектирање на бази на податоци, системско инженерство, проектирање и изведба на
компјутерски мрежи и телекомуникациски системи.
Некои од проектите на кои работи, на национално, локално ниво, како и проекти
реализирани во соработка со странски и домашни компании се: Експертска анализа и
евалуација на софтверски системи; проектирање на бази на податоци (RDB, ORACLE
RDB, ACCESS, Oracle 10g, MySQL); проектирање и изведба на софтверски системи во
Rdb, Oracle Rdb, Oracle 10g, ODBC, Cobol и Pascal на Alpha (VMS) и PC (Windows
платформа), ЕСМ, ЕЛЕМ; Системска анализа и инженеринг на барања за софтверски
системи; Системска анализа и миграција од VMS на VAX (VAX 3100) кон VMS на
ALPHA сервер (ALPHA 2100), РЕК Битола, ЕЛЕМ; “Анализа, проектирање и развој на
Менаџерски информациски систем за магацинско работење и одржување во
Термоелектрани при РЕК Битола” - Пилот проект развиен во соработка со
Електростопанство на Италија – (Ente Nazionale per l'energia ELettrica - ENEL); Системска
анализа, проектирање и менаџирање на проектот за фибер оптичка мрежа “Месна ЛАН
Компјутерска мрежа во РЕК Битола”; Креирање на материјали и процедури за обука, и
обука на корисниците на софтвер; Проектирање и развој на ИНТРАНЕТ на РЕК Битола.
Ги реализирала следните идејни проекти: како одговорен проектант:
Изработка на идеен проект и менаџирање на реализација на проект за “Резервни делови и
материјали во РЕК Битола”; Идеен проект за информатички систем за нов површински
коп Рудник Брод – Гнеотино, 2006; како учесник/соработник: проект “Систем за CCTV
надзор, трансмисија преку IP и снимање на РЕК Битола”, 2007; Проектна задача за
телекомуникациски систем за нов површински коп Рудник Брод – Гнеотино, 2006; и како
надзор: „Фибер оптичко поврзување на Компјутерска мрежа ЕСМ Скопје и РЕК Битола“.
Член на уредувачки/програмски одбор на научно/стручно списание, конференција,
рецензент на книги
o Conference AIIT 2017, Zrenjanin, 2017
o Springer International Publishing Switzerland 2015, Game Theoretic Analysis of
Congestion, Safety and Security – книга издадена од Springer
o PROMET (SCIE IF – journal with scientific impact factor), 2016, 2015, 2010
o INFUTURE2013, 4th International Conference “The Future of Information
Sciences, Zagreb, 2013
o INFUTURE2011, Information Sciences And E-Society, Proceedings of the 3rd
International Conference “The Future of Information Sciences, Zagreb, 2011
Учествала и на голем број други стручни конференции.
Член е на комисии за избор во звање: една рецензентска комисија за избор во
звање вонреден професор (2018); две рецензентски комисии за избор во звање доцент
(2013, 2011), две рецензентски комисии за избор во звање асистент (2011, 2010); како и
рецензентски комисии за избор на демонстратори.
Членува и во други во комисии за: издавачка дејност на Факултетот за АМИС и
Факултетот за ИКТ, Битола од 2010 до денес; стекнување статус на истакнат стручњак од
практиката за изведување на клиничка настава (20101-2014); признавање на испити од прв
и втор циклус студии; плагијаторство на учебниците и учебните помагала; спроведување
на испити; спроведување на уписот на студенти на втор и трет циклус студии во неколку
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мандати; попис. Учествува во формирањето и работата на Клубот за професионален развој
на Факултетот за АМИС од формирањето до 2014.
Организациски активности
Кандидатот д-р Костандина Вељановска е раководител на Катедра Менаџмент на
информациски системи за прв и втор циклус студии, за студиските програми Менаџмент
на информациски системи, Инженерство и менаџмент на софтверски апликации и
Информациски системи во здравството на Факултетот за администрација и менаџмент на
информациски системи, Битола во два мандати од 2009 до 2011 и од 2011 до 2014. Член е
на Советот на докторски студии на Факултетот за информатички и комуникациски
технологии, Битола, од 2014 до 2017. Член е на Советот на докторски студии на
Факултетот за администрација и менџмент на информациски системи, Битола, од 2011 до
2014. Секретар на Советот на докторски студии на Факултетот за администрација и
менџмент на информациски системи, Битола, од 2011 до 2014 (два мандати).
Д-р Вељановска активно учествува во изработката на Елаборати за нови студиски
програми на прв, втор и трет циклус студии како координатор и учесник или како
учесник, односно член на тимот за развој на Факултетот за АМИС, Факултетот за ИКТ и
Технички факултет – Битола, како и во други активности во стручната дејност за
подобрување на студиските програми.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Од приложената документација, заклучуваме дека кандидатот д-р Костандина
Вељановска, доктор на технички науки и вонреден професор, во последните пет години
покажува особена способност за изведување на високообразовна дејност на прв, втор и
трет циклус студии, дава придонес во оспособувањето на помлад наставен кадар,
учествува во научно – истражувачки проекти, објавува поголем број на научно –
истражувачки трудови во меѓународни списанија и публикации, учествува на
меѓународни конференции.
Според покажаните резултати на сите нивоа: образовно, наставно-образовна
дејност, научно – истражувачка и стручно-апликативна дејност, како и позитивна оценка
од самоевалуацијата на студентите, може да се види високата подготвеност на кандидатот
за извршување на работните задачи кои произлегуваат од звањето во кое се избира.
Активностите на кандидатот, постдокторски студиски престој во странство,
трудовите цитирани во меѓународни списанија со фактор на влијание во науката, како и
завршените постдипломски студии на еден од првите 30 универзитети рангирани на
Шангајската листа, укажуваат на постојаната успешност во неговата работа.
Врз основа на претходно изнесеното, Рецензентската комисија константира дека др Костандина Вељановска, со нејзината досегашна научно-истражувачка, наставнообразовна и апликативна дејност, како и остварените резултати, целосно ги исполнува
условите за избор во звањето за кое се избира, пропишани со Законот за високото
образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни,
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наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола.
Рецензентската комисија има особена чест да му предложи на Сенатот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола да ја избере д-р Костандина Вељановска
во звањето редовен професор во областите 21202 – Информациони системи и мрежи,
21205 – Вештачка интелигенција и системи и 21206 – Процесирање на податоци на
Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола при Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. Ред. проф. д-р Зоран Гацовски, Факултет за информатика
при Европски Универзитет – Скопје, претседател, с.р.

2. Ред. проф. д-р Стојче Десковски, професор во пензија,
член, с.р.

3. Ред. проф. д-р Цветко Андреески, Факултет за Туризам и
угостителство – Охрид при Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола, член, с.р.
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До:
Наставно – научниот совет на
Факултетот за информатички и
комуникациски технологии
Битола

Одговор на приговорот (со архивски бр. 08-298/2 од 17.04.2018) на објавениот
Реферат за избор на наставник во областите: 21202 - Информациони системи и
мрежи, 21203 - Бази на податоци и 21208 – Друго (Мобилни дистрибуирани
системи), на Факултет за информатички и комуникациски технологии при
Универзитетот „Св. Климент Охридски–Битола

По разгледувањето на приговорот Рецензентската комисија останува на мислење дека
кандидатoт доц. д‐р Томе Димовски ги исполнува сите услови и критериуми за избор
во наставно‐научно звање вонреден професор во согласност со важечките прописи и
условите предвидени во Конкурсот за избор на наставник од 06.12.2017 година.

Скопје, 19.04.2018

Рецензентска комисија:
Ред. проф. д-р Александар Маркоски – претседател, с.р.
ФИКТ, Универзитет ,,Св. Климент Охридски” во Битола

Ред. проф. д-р Аристотел Тентов – член, с.р.
ФЕИТ, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Вонр. проф. д-р Марија Календар – член, с.р.
ФЕИТ, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ:
МАРКЕТИНГ (50325), ЕКОНОМИКА НА ИНДУСТРИЈА (50311) И ДРУГО (50329)
НА ТЕХНОЛОШКО- ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ВЕЛЕС
Со Одлука бр. 02-169/5 од 23.03.2018 год. на Наставно-Научниот совет на ТехнолошкоТехничкиот факултет - Велес при Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола,
донесена на седницата одржана на 23.03.2018 година, именувани сме за членови на
Рецензентската комисија за избор на наставник по предмети од научните области:
Маркетинг (50325), Економика на индустрија (50311) и друго (50329), во состав:
•

Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, претседател, редовен професор, Економски
факултет Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола;

•

Проф. д-р Каролина Илиеска, член, редовен професор, Економски факултет
Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола;

•

Проф. д-р Снежана Обедниковска, член, вонреден професор, Економски
факултет Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола;

На конкурсот за избор на наставник во сите научни звања за наставно -научни
области: Маркетинг (50325), Економика на индустрија (50311) и друго (50329), објавен
во весниците „Нова Македонија” и ,,Лајм“ од 09.03.2018 година, се пријави Доцент
д-р Сашко Мартиновски, наставник на Технолошко-Технички факултет во Велес,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - 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
1. Биографски податоци
Доцент д-р Сашко Мартиновски
Технолошко – технички факултет Велес
е-маил: sasko.martinovski@uklo.edu.mk
моб.тел. 071 398 612
ОБРАЗОВАНИЕ:

• Доктор на науки
Тема на докторска дисертација: „ГИС моделирање за стратешко
планирање на развојот на урбана средина“, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ - Битола, Економски факултет – Прилеп
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• Магистер по електротехнички науки
Тема на магистерска работа: „Модел на информационо-управувачки
систем за ‘Транспортна количка’ базиран на активни бази на податоци“,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Електротехнички факултет
– Скопје.
• Дипломиран електротехнички инженер - компјутерска технологија и
автоматика, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје,
Електротехнички факултет - Скопје
РАБОТНО
ИСКУСТВО

Денес:
• Универзитетски наставник, Доцент д-р,
Технолошко - технички факултет Велес, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ - Битола
Предходно:
• Асистент за наставно - научна област / предмет информатика,
Технолошко - технички факултет Велес (2008-2013)
• Информатичар одговорен за имплеметација и развој на ГИС (географски
информационен систем) софтвер за град Скопје
• Главен раководител, Фабрика за кабли Неготино
• Раководител на компјутерски центар, МХК „Злетово“ Велес

КУРСЕВИ:

За време на работата кариера посетувани се голем број на тренерски
курсеви, а позначајни се:
• Schenck – Германија
• Schenck - Австрија
• Логин Системи (Овластен мајкрософт дистрибутер) - Скопје,
• Xpert (Европски компјутерски пасош) Пројект Биро - Скопје.
• Парја - Европска агенција за реконструкција, тренерски курсеви за
апликации за судовите во Македонија
• Гисдата – Скопје
• TEMPUS WORKSHOP - Moodle, 7th Project Management Meeting

ВЕШТИНИ
И КОМПЕТЕНЦИИ:

•
•
•
•
•
•
•
•

Маркетинг
Маркетинг на прехранбвени производи
Потрошувачко однесување
ГИС (Географски информационен систем)
Експертни системи
Интелегентни системи
Бази на податоци (SQL)
Програмирање (C++, Visual Basic…)

ИЗРАБОТКА НА
СОФТВЕР:

•
•
•
•

Контрола и пратење на технолошки процес
Експертен систем за контрола на количка
Финансико работење на производствени фирми
Пратење на производтсво, анализа и детектирање на слабите точки во
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производтсвото, фабрика за кабли Неготино
• Апликација за конструкција на кабли, пресметки, материјална и
финансиска конструкција на кабли во фабриката за кабли Неготино.
• Апликација за работење на противпожарна бригада на град Скопје.
• Апликација за студентска служба на Технолошко – технички факултет
Велес (во согласност со ЕКТС)
• Разни едукативни програми
КОМУНИКАЦИСКИ • Менаџирање во компјутерски центар
И ОРГАНИЗАЦИСКИ • Раковододење во сектор автоамтика и инструментација
ВЕШТИНИ:
• Организирање на едукативни курсеви од областа на Информатиката
• Организирање и едуцирање на повеќе од 1000 слушатели во делот на
информатичката технологија
• Тренер за апликациите (ИСИС и прекршоци) за судската администрација
ПОЛЕ НА НАУЧНО
ИСТРАЖУВАЧКА
ДЕЈНОСТ –ДЕНЕС

НАСТАВНА
ДЕЈНОСТ НА
ДОДИПЛОМСКИ /
ПОСТДИПЛОМСКИ
СТУДИИ / ТРЕТ
ЦИКЛУС НА
СТУДИИ:

МЕНТОР НА ПРВ
ЦИКЛУС СТУДИИ
ЧЛЕН НА
КОМИСИЈА НА
ДИПЛОМСКИ
РАБОТИ

Маркетинг
Нутритивен маркетинг
Потрошувачко однесување
ГИС и електронски сервиси, е-бизнис, е-маркетинг, е-трговија, еменаџмент
• ГИС моделирање
• Експертни системи , во економијата, нутриционизмот и прехранбената
технологија
• Примена на ГИС во медицината, нутриционизмот, прехранбената
технологија и економијата
•
•
•
•

• Предмети на прв циклус (додипломски) студии:
1. Компјутери и апликативен софтвер (Основи на компјутерско работење)
2. Интернет и мултимедија
3. Маркетинг на прехранбени производи
4. Деловно и професионално комуницирање
• Предмети на втор циклус (последипломски) студии:
1. Претприемниство, менаџмент и маркетинг (маркетинг)
2. Методи во научно-истражувачката работа со биостатистика
(информатика)
• Предмети на трет циклус студии:
1. Научно-истражувачки методи во прехрамбената технологија и
нутриционизмот, анализа на податоци и биостатистика
2. Претприемиштво и маркетинг истражување на прехранбени производи
3. Напредна информатичка технологија во анализата на податоци
5

5
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МЕНТОР НА ВТОР
ЦИКЛУС СТУДИИ

3

ЧЛЕН НА
КОМИСИЈА НА
МАГИСТЕРСКИ
ТРУДОВИ

2

ЗБОРУВАНИ
ЈАЗИЦИ:

• Македонски јазик – мајчин јазик
• Добро говори и пишува англиски јазик

НАГРАДИ И
ПРИЗНАНИЈА:

• Xpert - Европски компјутерски пасош, тренер за Microsoft Windows,
Microsoft Office
• Сертификат за тренер за ИСИС Апликацијата за судовите (ниво А)
(Certificate fot attending course on ICIS I Trainers (Level A))
• Сертификат за посетуван курс за Windows SQL Administraion
(CERTIFICATE for attending course on Windows &SQL Administration)
• Сертификат за тренер за Апликацијата за прекршочна постапка за
судовите
• Сертификат за ГИС “Data Managment in the Multi user Geodatabase"
• Сертификат за ГИС “ArcGIS Server Enterprise Configuration and Tuning for
SQL Server"
• Сертификат за ГИС “Intruduction to ArcGIS I"
• Сертификат за ГИС “ Intruduction to ArcGIS Server"

ОБЈАВЕНИ КНИГИ

GIS MODELLING FOR STRATEGIC PLANNING OF THE URBAN
ENVIRONMENT
Издавач: LAP LAMBERT Academic Publishing
ISBN: 978-3-330-05834-7
Links:
Morebooks: https://www.morebooks.de/store/gb/book/gis-modelling-forstrategic-planning-of-the-urban-environment/isbn/978-3-330-05834-7
Amazon: https://www.amazon.com/Modelling-Strategic-Planning-UrbanEnvironment/dp/333005834X

УЧЕСТВО НА
НАУЧНИ СОБИРИ
ПО 2004 ГОД.:

• 1от Конгрес на Црноморската асоцијација за храна, наука и технологија B-FoST Конгрес Охрид, Македонија, од 22 до 24 септември 2016 година,
B-FoST CONGRESS 2016. Тема потрошувачи. Учество со постер и труд.
Избран помеѓу трите најдобри постери.
www.keyevent.org
• Пета меѓународна конференција „Применети Интернет и информатички
технологии“ (Applied Internet and InformationTechnologies 2016), Факултет
за информатички и комуникациски технологии - Битола, 3 и 4 јуни 2016.
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http://www. aiitconference.org
• OMICSGroup Conferences, Pre-conferences Workshop on “Innovative
Tehnoogies for Advanced Food Processing and Nutrition Towards Better
Health, Maj 29-30, 2015 Ohrid, R.Macedonia, учество со абстракт: “Nutritive
Business Models of Consumer Behavior when Purchasing Foodstuffs” и
постер (избран за најдобар постер).
• OMICSGroup Conferences, Scientific Satellite Symposium for “Euro Global
Summit & Medicare Expo on Weight Loss”, June 26-27, 2015 Bitola,
R.Macedonia, учество со трудови [12] и [13] и орална презентација.
• NUTRICION 2014, Food Quality & Safety, Health & Nutrition 1st Conference,
27 & 28 November, 2014 Skopje, Macedonia – презентер тема:
„DEVELOPMENT OF NUTRITION BUSINESS MODELS OF CONSUMER
BEHAVIOR WHEN BUYING FOOD PRODUCTS“
• CEFood Congress, 7th Central Europian Congress on Food, 21-24 May, 2014 –
Ohrid, Macedonia (ISBN 978-608-4565-05-5) – презентер тема: “Developing
systems for strategic planning in the Health and Nutrition sector by using the
Geographic information system and its application in the Republic of
Macedonia”
• Conference in Food Quality and Safety and Hygienic Enginering and Design,
19-20 Semtember, 2013 Skopje, Macedonia – презентер тема:
“DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF STRATEGIC
PLANNING SUPPORT SYSTEMS IN THE URBAN ENVIRONMENT
AND HEALTH SECTOR BY APPLYING A GEOGRAPHIC
INFORMATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA”
• TEMPUS WORKSHOP - Moodle, 7th Project Management Meeting,
Thessaloniki, Greace, 8-12/01/2013.
<URL:http://www.foodlinks.eu/index.php?option=com_content&view=section
&layout=blog&id=5&Itemid=23
• TEMPUS SEMINAR about Food Tehnology, Thessaloniki, Greace, 10 January
2013.
<URL:http://www.foodlinks.eu/index.php?option=com_content&view=section
&layout=blog&id=5&Itemid=23
• TEMPUS Seminar on General Food Laws, Ohrid, R.Macedonia, 7 July 2010.
<URL:http://www.foodlinks.eu/index.php?option=com_content&view=article
&id=20:tempus-seminar-on-general-food-laws&catid=4:activities&Itemid=10
• Поддршка на процесот на децентрализација (Support Decentralisation
Process). Употреба на ГИС во Урбанистичко планирање, Finnish
Conulting Group. Скопје, Р.Македонија, Април 2004.
• IMPROVING ACADEMIA –INDUSTRY LINKS IN FOOD SAFETY AND
QUALITY (FOODLINKS)
• Balkan - Mediterranean 2014-2020 (BAS - Benefit As you Save)
Project title: STIMULATING CITIZENS PARCIPATION TO RECYCLE
PROCESSES THROUGH THE IMPLEMENTATION OF BENEFITIS
SYSTEM
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ОБЈАВЕНИ
ТРУДОВИ ПОСЛЕ
2011 ГОД.:

[1] Сашко Мартиновски, Ѓорѓи Манчески, „GIS Modelling for the Strategic
Urban Development Planing Regarding the Republic of Macedonia“,
ХОРИЗОНТИ, ISSN: 1857-8578, udc 007:004.6]:528.45(497.7), 2013.
<URL: http://www.uklo.edu.mk/files/Attachment/HORIZONTI_MK_11.pdf
Editorial Board:
http://www.uklo.edu.mk/tabs/view/3df1d577120f84142969a1233c7398fb
[2] Сашко Мартиновски, Вера Симовска, Валентина Павлова, Даниела
Неделковска, Ѓорѓи Манчески, „Development and Implementation of Strategic
Support System in the Urban Environment and Healt Sector by Appling a
Geographic Information System in the Republic of Macedonia“, JOURNAL OF
HYGIENIC ENGINEERING AND DESIGN- JHED, ISSN: 1857- 8489, UDC
911.375:528:[007:004.6], 2013.
<URL: http://www.jhed.mk/categories/view/445
Editorial Board: http://www.jhed.mk/categories/view/404
[3] Simovska V., Damjanovski D., Vidin M., Pavloska V., Martinovski S.,
Vidin M., Evaluation of dietary habits and physical activity levels monitoring as
basis for a new health promotion strategy in Republic of Macedonia. Procedia Social and Behavioural Sciences [serial online] 2012; ISSN:1877-0428,
Accessed: 2012 June 19. XI International Conference “Service sector in terms of
changing environment”, October 27-29, 2011. Conference Proceedings, Ohrid,
2011. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 44, pp. 370-374.
doi:10.1016/j.sbspro.2012.05.041
Impact factor SNIP:0,420, SJP: 0,156, 44:370-374.
Available on:
<URL: http://www.sciencedirect.com
<URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.041
<URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812011627
Editorial Board: http://www.journals.elsevier.com/procedia-social-andbehavioral-sciences/editorial-board/
[4] Simovska V, Martinovski S., Damjanovski D., Pavlova V., NikolovskaNedelkoska D., Manceski Dj., „MONITORING OF EATING HABITS AND
PHYSICAL ACTIVITY LEVELS AS A BASIS FOR A NEW
NONCOMMUNICABLE DISEASE PREVENTION PROGRAMME IN THE
REPUBLIC OF MACEDONIA“, Proceedings of Latvian Academy of Sciences.
Section B, 2012. International Conference “Nutrition and Health”, September 46, 2012, Riga, Latvia. The Book of Abstracts, Riga 2012:26. www.elsevier.com,
2012, PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES.
Section B, Vol. 67 (November 2013), No. 4/5 (685/686), pp. 357–362. DOI:
10.2478/prolas-2013-0072, ISSN (Print) 1407-009X
<URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2013.67.issue-4-5/issuefiles/prolas.2013.67.issue-4-5.xml
Impact Factors: SCImago Journal Rank (SJR) 2014: 0.213, Source Normalized
Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.232, Impact per Publication (IPP) 2014: 0.297
Editorial Board: http://www.degruyter.com/view/j/prolas
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[5] Јордан Мартиновски, Сашко Мартиновски, „Using Geogebra in Primary
Schools”, Хоризонти, ISSN: 1857-8578, udc 373.3.091.3:51, 2013.
<URL: http://www.uklo.edu.mk/files/Attachment/HORIZONTI_MK_11.pdf
Editorial Board:
http://www.uklo.edu.mk/tabs/view/3df1d577120f84142969a1233c7398fb
[6] Sasko Martinovski, “Developing systems for strategic planning in the Health
and Nutrition sector by using the Geographic information system and its
application in the Republic of Macedonia”, Journal of Hygienic Engineering and
Design, , ISSN: 1857- 8489, UDC 007:004]:528}:613/614, Vol. 6, pp. 196-201,
2014.
<URL:
http://www.jhed.mk/filemanager/JHED%20Vol%206/03.%20FPP/08.%20Sasko
%20Martinovski.pdf
<URL: http://www.jhed.mk/categories/view/449
Editorial Board: http://www.jhed.mk/categories/view/404
ОБЈАВЕНИ
ТРУДОВИ ПОСЛЕ
2013 ГОД.:

[7] Sasko Martinovski, Vera Simovska, “DEVELOPMENT OF NUTRITION
BUSINESS MODELS OF CONSUMER BEHAVIOR WHEN BUYING FOOD
PRODUCTS”, , Conference on Food Quality and Safety, Healt and Nutrition –
NUTRITION 2014, , ISSN: 1857- 8489, UDC 366.1:663/664, Vol. 11, pp. 46-52.
<URL:
http://www.jhed.mk/filemanager/JHED%20Vol.%2011/03.%20FPP/03.%20Full
%20paper%20%20Sashko%20Martinovski.pdf\
<URL: http://www.jhed.mk/categories/view/459/457
Editorial Board: http://www.jhed.mk/categories/view/404
[8] Vera Simovska-Jarevska*, Sasko Martinovski, Zora Uzunoska, Vesna
Antoska-Knight, Dragan Damjanovski, Tatjana Kalevska, Tajana Blazevska,
“Disparities in food habits and physical activity levels among adult population in
the Republic of Macedonia and developing a new health promotion model”,
Federation of the sports pedagogues of the Republic of Macedonia, Research in
Kinesiology, International Journal of Kinesiology and Other Related Sciences,
Vol2. 2015, UDC: 796, ISSN: 1857-7679, 2016.
<URL: http://fsprm.mk/rik-2016-vol-44-no-1/
<URL: http://fsprm.mk/wp-content/uploads/2016/06/Pages-fromRIK_1_2016_za_mail-21.pdf
Editorial Board: http://fsprm.mk/en/379-2/
[9] Sasko Martinovski, Vera Simovska-Jarevska, “Nutritive business models of
consumer behavior when purchasing food stuffs”, Federation of the sports
pedagogues of the Republic of Macedonia, Research in Kinesiology,
International Journal of Kinesiology and Other Related Sciences, Vol.6 No. 2.
2015, UDC: 796 ISSN: 1857-7687, 2015.
<URL: http://fsprm.mk/spisanie-apes/
http://fsprm.mk/apes-2016-vol-6-no-2/
http://fsprm.mk/wp-content/uploads/2017/01/Pages-from-
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APES_2_2016_AVGUST_web-19.pdf
Editorial Board: http://fsprm.mk/en/379-2/
[10] Pavlova V., Damjanovski D., Simovska V., Martinovski S.: „RESEARCH
ON DIETARY HABITS OF POPULATION OF DIFFERENT AGES IN THE
REGION OF VELES-MACEDONIА“, 7th International Congress of Food
Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Opatija 2011. Proceedings
Opatija, ISBN 978-953-99725-4-5, 779446, 2011:83-88.
<URL: http://www.nsk.hr/
<URL: http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/14433/1/Characterization%2
0of%20olive%20varieties%20fromAlbania.PDF.
[11] Simovska-Jarevska V, Martinovski S., Antovska .V, Pavlova V.
Damjanovski D., Uzunoska Z., Kalevska T., Blazevska T., “Socioeconomic
inequalities in diet and physical activity among Macedonian population and
model of behavioral modification”, OMICS, International conferenceseries.com,
Satellite Symposium for Euro Global Summit & Medicare on Weight Loss, 2015.
<URL: http://www.omicsonline.org/
http://weightloss.global-summit.com/europe/2015/scientificprogram.php?day=1&sid=1187&date=2015-06-27
Editorial Board: http://www.omicsonline.org/editorialboard-nutritionaldisorders-therapy-open-access.php
[12] Martinovski S, PhD.,Simovska-Jarevska V, PhD, Spirovska-Vaskoska R,
MSc, “Modeling of Nutrition Business Models of Consumer Behavior when
Buying Food Products”, OMICS, International conferenceseries.com, Satellite
Symposium for Euro Global Summit & Medicare on Weight Loss, 2015.
<URL: http://www.omicsonline.org/
http://weightloss.global-summit.com/europe/2015/scientificprogram.php?day=1&sid=1187&date=2015-06-27
<URL: http://www.omicsonline.org/proceedings/modeling-of-nutrition-businessmodels-of-consumer-behavior-when-buying-food-products-34671.html
Editorial Board: http://www.omicsonline.org/editorialboard-nutritionaldisorders-therapy-open-access.php
[13] Docent Sasko Martinovski, PhD, Rozita Spirovska Vaskoska, MSc,
“Nutritive Business Models of Consumer Behavior when Purchasing
Foodstuffs”, TTEM Journal, Marketing, e-ISSN: 1986-809X, 2015.
<URL: http://pdf.ttem.ba/ttem_10_4_web.pdf
Current impact factor: 0.41, SSN: 1840-1503,
Editorial Board: http://ttem.ba/editorial-board/
https://www.researchgate.net/journal/18401503_Technics_Technologies_Education_Management
https://www.researchgate.net/publication/291353064_Nutritive_Business_Model
s_of_Consumer_Behavior_when_Purchasing_Foodstuffs
[14] Docent Sasko Martinovski, “Self-Explanatory Nutrition Business Models
of Consumer Behavior”, International Journal of Business and Management
Invention , 2319-8028, ISSN (Print) : 2319-801X, Septemvri 2016.
Current impact factor: 1.482 (http://aqcj.org/journals/ijbmi.html)
Editorial Board: http://www.ijbmi.org/editorial-board-members.html
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<URL: http://www.ijbmi.org/current-issue.html
<URL: http://www.ijbmi.org/papers/Vol(5)9/F05903240.pdf
[15] Docent Sasko Martinovski, "NUTRITION BUSINESS MODELS OF
CONSUMER BEHAVIOUR WHEN PURCHASING FOOD PRODUCTS
WITH SELF-EXPLANATORY OF MODEL", B-FoST CONGRESS 2016,
Journal of Hygienic Engineering and Design, Vol. 16, pp. 53-58.
<URL: http://www.jhed.mk/categories/view/456
<URL: http://www.jhed.mk/categories/view/466/456)
[16] Daniela Nikolovska Nedelkoska, Sasko Martinovski , Aneta Nikolovska,”
DEVELOPMENT OF A FOOD FREQUENCY QUESTIONNAIRE TO
ASSESS THE DIETARY INTAKE OF A PHYTATE IN THE URBAN
MACEDONIAN POPULATION”, Journal of Hygienic Engineering and Design,
Original scientific paper UDC 613.26(497.7), Vol. 19, pp. 11-14, 2016
<URL: http://www.jhed.mk/categories/view/470/457
[17] V. Pavlova, D. Veljanovska, Zh. Kostovski, S. Martinovski, Nutrition
knowledge and strategies of team sports coaches in Republic of Macedonia, 9th
International Scientific and Professional Conference WITH FOOD TO
HEALTH, Osijek, Croatia 13 October 2016, Abstracts: 14.
<URL: http://www.ptfos.unios.hr/Hranom_Do_Zdravlja/wpcontent/uploads/2017/05/Zbornik_radova_i_sazetaka_2016.pdf
[18] Docent Sasko Martinovski, PhD, Fani Gulevska, “Nutritive Marketing with
a Special Review on Honey", International Journal of Business and Management
Invention
ISSN (Online): 2319 – 8028, ISSN (Print): 2319 – 801X
www.ijbmi.org || Volume 6 Issue 7 || July. 2017 || PP—05-11.
Current impact factor: 3.682 (http://aqcj.org/journals/ijbmi.html)
<URL: http://www.ijbmi.org/papers/Vol(6)7/Version-1/B0607010511.pdf
<URL: http://www.ijbmi.org/v6i7(version1).html
Editorial Board: http://www.ijbmi.org/editorial-board-members.html
[19] Sasko Martinovski, Fani Gulevska, Nutritive Marketing with a Special
Review on Honey, abstract, Nutricom congres 2017, 5-7 Octobar 2017, Skopje,
R. Macedonia
[20] Sasko Martinovski, Rozita Vasileska, abstract : “Nutritive Business Models
of Consumer Behavior when Purchasing Foodstuffs, постер (избран за
најдобар постер). OMICSGroup Conferences, Pre-conferences Workshop on
“Innovative Tehnoogies for Advanced Food Processing and Nutrition Towards
Better Health, Maj 29-30, 2015 Ohrid,
[21] Docent Sasko Martinovski, PhD, Fani Gulevska, “Nutritive Marketing
with a Special Review on Honey", abstract, Nutricom Congress 2017, Skopje
(во печатење).
<URL:http://www.keyevent.org/tabs/view/e04d9152961038116a751c7c647ca6
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2. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Кандидатот д-р Сашко Мартиновски, по изборот во Доцент во 2013 година до
денес, континуирано е ангажиран во изведувањето на наставата на прв, втор и трет
циклус на студии на Технолошко-Tехничкиот факултет - Велес по предметите: Маркетинг
на прехранбени производи, Деловно и професионално комуницирање, Компјутери и
апликативен софтвер (Основи на компјутерско работење) и Интернет и мултимедија; на
втор циклус:
Претприемништво, менаџмент и маркетинг и Методи во научноистражувачката работа со биостатистика; на трет циклус: Претприемништво и маркетинг
истражување на прехранбени производи, Научно-истражувачки методи во прехрамбената
технологија и нутриционизмот, Анализа на податоци и биостатистика и Напредна
информатичка технологија во анализата на податоци.
Кандидатот е автор на книга објавена во странство со наслов: „GIS MODELLING
FOR STRATEGIC PLANNING OF THE URBAN ENVIRONMENT“, Издавач: LAP LAMBERT
Academic Publishing, ISBN: 978-3-330-05834-7. Д-р Сашко Мартиновски е автор и на
авторизирани предавања изработени во електронска форма по сите предмети на прв
циклус на студии поставени на веб страницата на Технолошко - технички факултет Велес.
Исто така, работел и соработувал со талентирани студенти од прв циклус на студии (од
погорните години на студии) преку нивен ангажман како демонстратори за дел од
вежбите по предметите според наставната програма на прв циклус за кои е одговорен д-р
Сашко Мартиновски.
Кандидатот досега бил ментор на пет дипломски и на три магистерски работи од
кои две се во тек. Исто така, тој учествувал како член во Комисија за оценка и
одбрана на пет дипломски и два магистерски трудови. Тој е акредититран ментор за
студенти на втор циклус на студии.
Оценката од последната самоевалуација направена од матичниот Универзитет за
кандидатот д-р Сашко Мартиновски (ноември, 2015 год.) е позитивна, т.е. таа е
евалуирана од студентите на Технолошко-технички факултет со просечна оценка од
4,62 (од максимум 5), при анонимно спроведената анкета од Универзитетската комисија
за самоевалуација.
Резултатите од спроведената анкета на студентите се презентирани во продолжение на
текстот:
1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата: просечна оцена –
4,76
2. За време на наставата наставникот е посветен и предизвикува интерес кај студентите:
просечна оцена – 4,4
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа: просечна оцена – 4,75
4. Наставникот ги стимулира и вклучува студентите во наставниот процес: просечна
оцена –4,42
5. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите (изработка на
домашна работа, проекти, семинарски трудови...): просечна оцена – 4,71
6. Дополнителните активности се во функија на зголемување и проширување на
знаењата од предметот: просечна оцена – 4,4
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7. Наставникот го реализира предвидениот Фонд на часови: просечна оцена – 4,71
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература: просечна
оцена – 4,54
9. Наставникот применува современи технологии за реализација на наставата
(компјутери, софтверска подршка, информациски бази идр.): просечна оцена – 4,8
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво: просечна оцена –
4,82
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 – 4,61
13. Содржината и структурата на испитните / колоквиумските прашања овозможува
објективно оценување: просечна оцена – 4,52
14. Оценката е одраз на знаењето и постигнувањето на студентите: просечна оцена –
4,57.

3. НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во периодот 2013-2018 година, кандидатот д-р Сашко Мартиновски има
објавено 12 научни труда и 2 апстракти од кои 3 се трудови во списанија со фактор
на влијание (импакт фактор, еден труд спрема ResearchGate, а два спрема AQCJ).
Објавените трудови се во меѓународни научни списанија како оригинални научни дела
или како прегледни трудови со меѓународен уредувачки одбор и се поставени во базите
EBSCOhost, SCOPUS, COBISS и др. Д-р Сашко Мартиновски во периодот од 2013 2018 активно учествувал на 6 меѓународни научни конференции во земјата и странство,
при што одржал 2 усни предавања и учествувал со 3 постери од кои 2 се избрани во
најдобрите.

Објавени трудови (2013-2018 год.)
[1] Docent Sasko Martinovski, PhD, Fani Gulevska, “Nutritive Marketing with a Special
Review on Honey", International Journal of Business and Management Invention, 2017.
ISSN (Online): 2319 – 8028, ISSN (Print): 2319 – 801X
www.ijbmi.org || Volume 6 Issue 7 || July. 2017 || PP—05-11.
Current impact factor: 3.682 (http://www.ijbmi.org), спрема AQCJ
<URL: http://www.ijbmi.org/papers/Vol(6)7/Version-1/B0607010511.pdf
<URL: http://www.ijbmi.org/v6i7(version1).html
Editorial Board: http://www.ijbmi.org/editorial-board-members.html
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[2] Docent Sasko Martinovski, “Self-Explanatory Nutrition Business Models of Consumer
Behavior”, International Journal of Business and Management Invention , 2319-8028, ISSN
(Print) : 2319-801X, Septemvri 2016.
Current impact factor: 4,72 (http://www.ijbmi.org), спрема AQCJ
Editorial Board: http://www.ijbmi.org/editorial-board-members.html
<URL: http://www.ijbmi.org/current-issue.html
<URL: http://www.ijbmi.org/papers/Vol(5)9/F05903240.pdf
[3] Docent Sasko Martinovski, PhD, Rozita Spirovska Vaskoska, MSc, “Nutritive Business
Models of Consumer Behavior when Purchasing Foodstuffs”, TTEM Journal, Marketing, eISSN: 1986-809X, 2015.
<URL: http://pdf.ttem.ba/ttem_10_4_web.pdf
Current impact factor: 0.41, SSN: 1840-1503, спрема ResearchGate
Editorial Board: http://ttem.ba/editorial-board/
https://www.researchgate.net/journal/18401503_Technics_Technologies_Education_Management
https://www.researchgate.net/publication/291353064_Nutritive_Business_Models_of_Consumer
_Behavior_when_Purchasing_Foodstuffs
[4] Martinovski S, PhD.,Simovska-Jarevska V, PhD, Spirovska-Vaskoska R, MSc, “Modeling
of Nutrition Business Models of Consumer Behavior when Buying Food Products”, OMICS,
International conferenceseries.com, Satellite Symposium for Euro Global Summit & Medicare
on Weight Loss, 2015.
<URL: http://www.omicsonline.org/
http://weightloss.global-summit.com/europe/2015/scientificprogram.php?day=1&sid=1187&date=2015-06-27
<URL: http://www.omicsonline.org/proceedings/modeling-of-nutrition-business-models-ofconsumer-behavior-when-buying-food-products-34671.html
Editorial Board: http://www.omicsonline.org/editorialboard-nutritional-disorders-therapy-openaccess.php
[5] Simovska-Jarevska V, Martinovski S., Antovska .V, Pavlova V. Damjanovski D., Uzunoska
Z., Kalevska T., Blazevska T., “Socioeconomic inequalities in diet and physical activity among
Macedonian population and model of behavioral modification”, OMICS, International
conferenceseries.com, Satellite Symposium for Euro Global Summit & Medicare on Weight
Loss, 2015.
<URL: http://www.omicsonline.org/
http://weightloss.global-summit.com/europe/2015/scientificprogram.php?day=1&sid=1187&date=2015-06-27
Editorial Board: http://www.omicsonline.org/editorialboard-nutritional-disorders-therapy-openaccess.php
[6] Docent Sasko Martinovski, "NUTRITION BUSINESS MODELS OF CONSUMER
BEHAVIOUR WHEN PURCHASING FOOD PRODUCTS WITH SELF-EXPLANATORY OF
MODEL", B-FoST CONGRESS 2016, Journal of Hygienic Engineering and Design, Vol. 16,
pp. 53-58.
<URL: http://www.jhed.mk/categories/view/456
<URL: http://www.jhed.mk/categories/view/466/456)
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[7] Sasko Martinovski, “Developing systems for strategic planning in the Health and Nutrition
sector by using the Geographic information system and its application in the Republic of
Macedonia”, Journal of Hygienic Engineering and Design, , ISSN: 1857- 8489, UDC
007:004]:528}:613/614, Vol. 6, pp. 196-201, 2014.
<URL:http://www.jhed.mk/filemanager/JHED%20Vol%206/03.%20FPP/08.%20Sasko%20Martino
vski.pdf
<URL: http://www.jhed.mk/categories/view/449
Editorial Board: http://www.jhed.mk/categories/view/404
[8] Sasko Martinovski, Vera Simovska, “DEVELOPMENT OF NUTRITION BUSINESS
MODELS OF CONSUMER BEHAVIOR WHEN BUYING FOOD PRODUCTS”, , Conference
on Food Quality and Safety, Healt and Nutrition – NUTRITION 2014, , ISSN: 1857- 8489, UDC
366.1:663/664, Vol. 11, pp. 46-52, 2014.
<URL:http://www.jhed.mk/filemanager/JHED%20Vol.%2011/03.%20FPP/03.%20Full%20pape
r%20%20Sashko%20Martinovski.pdf\
<URL: http://www.jhed.mk/categories/view/459/457
Editorial Board: http://www.jhed.mk/categories/view/404
[9] Sasko Martinovski, Vera Simovska-Jarevska, “Nutritive business models of consumer
behavior when purchasing food stuffs”, Federation of the sports pedagogues of the Republic of
Macedonia, Research in Kinesiology, International Journal of Kinesiology and Other Related
Sciences, Vol.6 No. 2. 2015, UDC: 796 ISSN: 1857-7687, 2015.
<URL: http://fsprm.mk/spisanie-apes/
http://fsprm.mk/apes-2016-vol-6-no-2/
http://fsprm.mk/wp-content/uploads/2017/01/Pages-from-APES_2_2016_AVGUST_web-19.pdf
Editorial Board: http://fsprm.mk/en/379-2/
[10] Vera Simovska-Jarevska*, Sasko Martinovski, Zora Uzunoska, Vesna Antoska-Knight,
Dragan Damjanovski, Tatjana Kalevska, Tajana Blazevska, “Disparities in food habits and
physical activity levels among adult population in the Republic of Macedonia and developing a
new health promotion model”, Federation of the sports pedagogues of the Republic of
Macedonia, Research in Kinesiology, International Journal of Kinesiology and Other Related
Sciences, Vol2. 2015, UDC: 796, ISSN: 1857-7679, 2016.
<URL: http://fsprm.mk/rik-2016-vol-44-no-1/
<URL: http://fsprm.mk/wp-content/uploads/2016/06/Pages-from-RIK_1_2016_za_mail-21.pdf
Editorial Board: http://fsprm.mk/en/379-2/
[11] Daniela Nikolovska Nedelkoska, Sasko Martinovski , Aneta Nikolovska,”
DEVELOPMENT OF A FOOD FREQUENCY QUESTIONNAIRE TO ASSESS THE
DIETARY INTAKE OF A PHYTATE IN THE URBAN MACEDONIAN POPULATION”,
Journal of Hygienic Engineering and Design, Original scientific paper UDC 613.26(497.7), Vol.
19, pp. 11-14, 2016.
<URL: http://www.jhed.mk/categories/view/470/457
Editorial Board: http://www.jhed.mk/categories/view/404
[12] V. Pavlova, D. Veljanovska, Zh. Kostovski, S. Martinovski, Nutrition knowledge and
strategies of team sports coaches in Republic of Macedonia, 9th International Scientific and
Professional Conference WITH FOOD TO HEALTH, Osijek, Croatia 13 October 2016,
Abstracts: 14.
<URL: http://www.ptfos.unios.hr/Hranom_Do_Zdravlja/wp-
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content/uploads/2017/05/Zbornik_radova_i_sazetaka_2016.pdf
[13] Sasko Martinovski, Rozita Vasileska, abstract : “Nutritive Business Models of Consumer
Behavior when Purchasing Foodstuffs, постер (избран за најдобар постер). OMICSGroup
Conferences, Pre-conferences Workshop on “Innovative Tehnoogies for Advanced Food
Processing and Nutrition Towards Better Health, Maj 29-30, 2015 Ohrid,
[14] Docent Sasko Martinovski, PhD, Fani Gulevska, “Nutritive Marketing with a Special
Review on Honey", abstract, Nutricom Congress 2017, Skopje (во печатење).
<URL:http://www.keyevent.org/tabs/view/e04d9152961038116a751c7c647ca622
Д-р Сашко Мартиновски во изминатиов период бил соработник на следниве проекти
од меѓународно значење:
1. ТЕМПУС проект - FOODLINKS ,,Improving Academia – Industry Links in Food
Safety (2010-2013).
2. BALKAN MED проект: “Benefit as you save (BAS)“, University St. Kliment
Ohridski, Faculty of Technology and
Technical
Sciences-Veles
(Macedonia),
Interreg V-B, BalkanMediterranean project, 2014-2020.
4. СТРУЧНО - АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК
ИНТЕРЕС
Во стручно - апликативната дејност на д-р Сашко Мартиновски може да се
констатира дека тој работи во мултидисциплинарни области. Воглавном, стручноапликативниот научен интерес на д-р Сашко Мартиновски се однесува на следниве
научни области: Маркетинг, Маркетинг на прехранбени производи, Нутритивен
маркетинг, потрошувачко однесување, ГИС, компјутерски технологии и информатика.
Од другите стручно - апликативни активности на кандидатот може да се издвои
дека тој е член на Универзитетска комисија за издавачка дејност на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола. Во период од 2016 до декември 2017 год. е раководител
(координатор) на прв циклус студии на Технолошко - технички факултет Велес. Д-р
Сашко Мартиновски во 2018 е член и на Комисијата за самоевалуација на матичниот
факултет.
Во рамките на Факултетот, тој учествувал во изработка на студиската програма
за реакредитација на студиските програми од прв циклус: Нутриционизам и
Прехранбена технологија и биотехнологија.
Рецензентската комисија ги имаше во предвид вкупните научни, стручни,
педагошки и други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, како и
вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од
последниот избор до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација
која е од важност за овој избор.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Согласно со приложената документација од страна на кандидатот Д-р Сашко
Мартиновски, извршената анализа на неговите трудови и реализираните активности по
изборот во звањето Доцент, Рецензентската комисија констатира дека кандидатот
континуирано се развива, како во наставно-образовната, така и во научно-
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истражувачката и стручно - апликативната дејност. Кандидатот д-р Сашко
Мартиновски, со издавањето на научно стручна книга објавена во странство и
електронски авторизирани предавања за сите предмети од прв циклус за потребите на
студентите на Технолошко-техничкиот факултет, како и активното учество во наставата
во сите три циклуси, континуирано работи на развојот на дисциплините на студиите од
прв, втор и трет циклус, за кои е избран. Како ментор и член на комисии за одбрана на
дипломски и магистерски работи учествувал во нивно оформување и реализација, со
што дава значаен придонес во оформувањето на идните стручно-научни кадри, како и
поттик за академската и научно-истражувачката работа на помладите кадри и колеги
преку нивно вклучување во наставниот процес за одржување на задолжителните вежби
по соодветните предмети.
Кандидатот д-р Сашко Мартиновски, покрај неговата склоност за предавања и
пренесување на практични академски искуства на студентите, тој со посебен
ентузијазам работи на научно-истражувачката работа и реализацијата на неколку
проекти. Во периодот по неговиот избор во звање Доцент, д-р Сашко Мартиновски има
напишано вкупно 12 труда и 2 апстракти, од кои 3 трудови се објавени во меѓународно
научно списание со фактор на влијание спрема ResearchGate и AQCJ, а 9 труда се со
оригинални и/или научни резултати во референтни научни списанија со меѓународен
уредувачки одбор, како и трудови со научни резултати објавени во зборници на трудови
од научен/стручен собир. Од сето погоре изнесено и врз основа на критериумите за
избор на наставник дефинирани во Правилникот за избор во наставно-научни,
наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски” - Битола, кандидатот д-р Сашко Мартиновски покажува
извонредна активност во наставно - образовната дејност, научно - истражувачката и
стручно - апликативната дејност, како и во дејностите од поширок интерес.
Согласно со нашата позитивна оцена во однос на неговата наставно - образовна,
научно - истражувачка активност, и стручно - апликативната дејност, како членови на
Рецензентската комисија со задоволство му предлагаме на Наставно - научниот совет на
Технолошко - техничкиот факултет Велес при Универзитетот Св. Климент Охридски Битола, кандидатот д-р Сашко Мартиновски, досегашен Доцент, да биде избран во
звањето вонреден професор во следните научно - наставни области: Маркетинг (50325),
Економика на индустрија (50311) и друго (50329).
Рецензентска комисија
Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, претседател, редовен професор,
Економски факултет Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола;

Проф. д-р Каролина Илиеска, член, редовен професор,
Економски факултет Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола;

Проф. д-р Снежана Обедниковска, член, вонреден професор,
Економски факултет Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола;
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Р Е Ф Е Р А Т
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ПО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕТА МАТЕМАТИКА И
МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ, MATEMATИЧKА СТАТИСТИКА И ОПЕРАЦИОНИ
ИСТРАЖУВАЊА И ДРУГО, НА ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ -ВЕЛЕС

Со одлука број 02-169/6 на Наставно-научниот совет на Технолошко-техничкоиот
факултет при Универзитетот “Св.Климент Охридски„ во Битола, донесенa на седницата
одржана на 23.03.2018 год., определени сме за рецезенти за избор на наставник по
научните областите Применета математика и математичко моделирање (10912),
математичка статистика и операциони истражувања (10907) и друго (10914).
Рецензентската комисија е во состав:
1.
Проф.д-р Соња Геговска-Зајкова, редовен професор по математика,
Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје, Универзитет
„Св.Кирил и Методиј„-Скопје - претседател;
2.
Проф. д-р Татјана Атанасова – Пачемска, редовен професор по математика,
Електротехнички факултет, Универзитет „Гоце Делчев„-Штип, - член;
3.
Вон. проф. д-р Васко Речковски, вонреден професор по математика,
Факултет за туризам и угостителство - Охрид, Универзитет „Св.Климент Охридски„Битола.
Врз основа на распишаниот конкурс објавен во „Нова Македонија“ и „Lajm” од 0903-2018 год., за избор на наставник по споменатите области, се пријави кандидатот Доц.др Весна Антоска Knights.
Врз основа на приложената документација и по разгледувањето на доставените
документи, Рецензентската комисија има чест до Технолошко-техничкиот факултет во
Велес при Универзитетот “Св.Климент Охридски„ во Битола да го поднесе следниот

И З В Е Ш Т А Ј
за Доц. д-р Весна (Антоска) Knights
родена 19.05.1972 год., во Битола.

1.

Образование

2013

Доктор по ел.технички науки, Факултетот за електротехника и информациски
технологии во Скопје, Универзитет “Св.Кирил и Методиј„ Скопје на тема:
“Робусност на ставот на полу-хуманоиден робот во однос на надвоерешни
нарушувања„.
Докторатот е дел од меѓународен тригодишен проект финансиран од Европската

165
Заедница на FP7/2007–2013–Challenge 2–„Cognitive Systems, Interaction,
Robotics“ –под финансиско одобрување no. 231864 – ECCEROBOT.
Во докторската теза, одбран е еден потесен, но значаен проблем од областа на
хуманоидната роботика - развиен е математички модел и симулациска
платформа, како приказ за функционирање полухуманоиден роботECCEROBOT во животна средина.
2004

Магистер по технички науки, Технички факултет Битола, Универзитет
“Св.Климент Охридски„ Битола на тема: "Нумеричка симулација на струење во
меѓулопатичен простор и околу турбинска лопатка". Во мгистерскиот труд
развиена е математички модел и нумеричка метода со примена на конечни
волумени. За конкретниот проблем е применет софтвер за нумеричка симулација
CFX-Task Flow, Институт за политехника Лоѓ, Полска и Fluent на Машински
факултет, Скопје.
1999-2002 Постдипломски студии на Технички факултет Битола, машински отсек. Сите
испити предвидени со наставната програма на студиите ги положила со оценка
10,00.
1991-1996 Дипломиран машински инженер, Технички факултет Битола, Универзитет
“Св.Климент Охридски„ Битола. Просечна оценка на положени испити во текот
на студирањето 8,86.
1987-1991
Гимназија “Јосип Броз Тито„ Битола, математичка насока.
Средно образование го завршила со континуирано одличен успех. Поради
бројните републички награди од областа на математика, физика и астрономија,
уште во текот на средното образование и e доделена стипендија за талентиранни
ученици од страната на Министерството за образование и наука. Поради
одличниот успех стипендијата ја задржува и во текот на студирањто на
додипломските и постдипломските студии.

2. Професионално искуство
тековно - наставник по научните области (10900): математичка статистика и операциони
истражувања, применета математика и математичко моделирање и друго, Технолошкотехнички факултет Велес , при Универзитет “Св.Климент Охридски„ -Битола.
2017 јуни-тековно - продекан за настава на Технолошко Технички факултет Велес при
Универзитет “Св.Климент Охридски„ Битола.
2015 – Реизбрана за втор мандат за Универзитетски сенатор, при Универзитет
“Св.Климент Охридски„ Битола.
2015 – Претседател на Комисија за самоевалуција, за Технолошко-технички факултет
Велес , при Универзитет “Св.Климент Охридски„ Битола
2015-Акредитиран ментор за постдипломски студии од Комисијата за акредитација на РМ
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2014 – кратка монографија во списание со фактор на влијание, каде сум презентирана како
една од 10 жени инволвирани во Роботиката-International Journal of Advanced Robotic
Systems, InTech, 2014.
2013 – Избор на наставник по научните области (10900): математичка статистика и
операциони истражувања, применета математика и математичко моделирање и друго,
2013 – Избрана за Универзитетски сенатор, при Универзитет “Св.Климент Охридски„
Битола.
2012/2013 вклучена во наставата на постдипломските студии, во предметот: Методи во
научно-истражувачката работа со биостатистика.
Декември 2008 - 2013 Асистент на Технолошко-Технички факултет- Велес, Универзитет
“Св.Климент Охридски„ Битола. Избор за асистент по предметите: Математика I и
Математика II, Математика, Основи на инженерска теника, Tехнолошки операции 1 и 2.
Билтен бр.309 од 18 aвгуст 2008, Универзитет "Св.Климент Охридски" Битола
Февруари 2008 - јуни 2008 Локален соработник за подршка на меѓународниот консултант
за развивање на модели за симулација, проект подржан од Светска Банка.
Март 2007 - 2008 Државен службеник во Државен завод за стaтистика, Секторот за
Енергија и животна средина.
- Од септември 2007 член на работната група при Министерството за животна средина и
просторно плнирање на Република Македонија за изготвување на Индикатори за
животна средина од областа на енергија.
- 2007 -2008 работи со базата на податоци од наведената област како и изготвување на
Методологија и дефиниции на видови енергија и енергенти.
- 2007 работи на проект од Шветската агенција за развој - SIDA, како одговорно лице за
подготовка на податоците.
Август 2006 -март 2007, Државен службеник за информатичка технологија во Влада на
РМ во соработка на Државните Универзитети.
Октомври 2002: Избрана за помлад асистент од областа "Конструкција и теорија на
термоенергетски машини", Технички факултет Битола, Билтен бр.242 од 31 октомври
2002, Универзитет "Св.Климент Охридски" Битола. Во тој избор ги одржува вежбите по
предметите: Топлински турбини, Парогенератори, Нацртна геометрија, Теорија на
Механизми, Погонски материјали.
Септември 1999: Избрана за стручен соработник по предметот "Графички матерјали" на
Технички факултет Битола, Билтен бр.204 од 7 септември 1999, Универзитет "Св.Климент
Охридски" Битола. Во тој избор ги одржува вежбите по предметите: Графички материјали,
Теорија на Механизми, Механика.
1997 - 2000 работи на проект за техничка подготовка на web страната и одржување на
компјутерската мрежа во Студенски информативен центар, Институт отворено опшество -
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Скопје.
- октомври 1999 учество во подготовката на проектот "Денови на меѓународно
образование"- Институт отворено опшество - Скопје.

Оценка од спроведена самоевалуација
За успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност на д-р Весна
Антоска Knights потврда е и високата позитивна оценка од процесот на самоевалуација,
просечна оценка 4,3. Резултатите од спроведената анкета на студентите се презентирани
во продолжение на текстот:
1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата: просечна оцена
– 4,39
2. За време на наставата наставникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите: просечна оцена – 4,21
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа: просечна оцена –
4,07
4. Наставникот ги стимулира и вклучува студентите во наставниот процес:
просечна оцена – 4,22
5. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите (изработка на
домашна работа, проекти, семинарски трудови...): просечна оцена – 4,24
6. Дополнителните активности се во функија на зголемување и проширување на
знаењата од предметот: шросечна оцена – 3,98
7. Наставникот го реализира предвидениот Фонд на часови: просечна оцена – 4,7
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература:
просечна оцена – 4,07
9. Наставникот применува современи технологии за реализација на наставата
(компјутери, софтверска подршка, информациски бази идр.): просечна оцена – 3,95
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво: просечна
оцена – 4,65
11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите:
просечна оцена – 4,45
12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма и
предвидената основна литература: просечна оцена – 4,61
13. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања овозможува
објективно оценување: просечна оцена – 4,55
14. Оценката е одраз на знаењето и постигнувањето на студентите: просечна оцена
– 4,52.

3. Објавени научни меѓународни трудови и трудови со фактор на вилијание и
цитати во списание со фактор на вијание
3.1. Tрудови со фактор на вилијание и web of science
V. Antoska, K. Jovanovic, V. Petrovic, N. Bascarevic, M. Stankovski, “Balance Analysis of
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the Mobile Anthropomimetic Robot Under Disturbances – ZMP Approach”,
International Journal of Advanced Robotic Systems (InTech), Vol. 10, Paper 206, pp. 1-10,
2013. WorldWideScience.org Results
(http://worldwidescience.org/wws/desktop/en/ostiblue/results.html)

3.2. Објавени научни меѓународни трудови
1

Vesna Antoska-Knights, Zoran Gacovski, Stojce Deskovski, Obstacles Avoidance Algorithm
for Mobile Robots, Using the Potential Fields Method, Universal Journal of Electrical and
Electronic Engineering. ISSN: 2332-3299, Vol 5No 4, pp. 75 – 84, Dec, 2017.
(10.13189/ujeee.2017.050402)

2

Vesna Antoska-Knights, Zoran Gacovski, Stojce Deskovski, Guidance and Control System
for Platoon of Autonomous Mobile Robots, ICEST, Nis, Srbia, 28-30, jun 2017.

3

Vesna Antoska-Knights, Zoran Gacovski, Stojce Deskovski, Trajectory Following and
Obstacles Avoıdance of a 4-wheeled Mobile Robot’s Movement, ETAI , XIII International
Conference, Struga, RM, sep, 2016.
Vesna Antoska-Knights, Zoran Gacovski, Stojce Deskovski, Mobile Robot Guidance in
Presence of Obstacles, using the Potential Fields Method, ICEST, Ohrid, RM, 28-30, jun
2016.

4

5

Olivera Petrovska, Vesna Antoska Knights and Stojche Deskovski, Application of Automatic
Landing using GPS-GBAS, ICEST, Ohrid, RM, 28-30, jun 2016.

6

Vesna Antoska Knights1, Mile Stankovski2, Stojance Nusev3, Dragana Temeljkovski4,
Olivera Petrovska3, Robots for safety and health at work, РМ, Ohrid 2015

7

Olivera Petrovska, Vesna Antoska Knights and Stojche Deskovski, Сателитски
навигациски систем за автоматско слетување на воздухоплов, ETAI 2015, IX
International Conference, Ohrid, Macedonia 2015

8

O. Petrovska Ph.D, V. Antoska Knights prof. Ph.D., S. Deskovski, Automatic Aircraft
Landing using GPS-Based Technology, 13 Evropski prometni kongres, Zagreb,
Hrvatska, 22-24 travnja 2015.

9

O. Petrovska Ph.D, V. Antoska Knights prof. Ph.D., S. Deskovski, Аlgorithm for
automatic aircraft landing using GPS, VII Int. Sci. Conf. & IV Int. Symposium of
Young Researches „Transport Problems’2015”. Katowice: Faculty of Transport, Silesian
University of Technology. 2015. 901 p. ISBN 978-83-935232-6

169

10 V.Antoska, V. Potkonjak, M. J. Stankovski, N. Baščarević Robustness of a Semi-

Humanoid Robot Posture with Respect to External Disturbances, Jurnal FACTA, Serbia,
2012.
11 V.Antoska, V. Potkonjak, M. J. Stankovski, N. Baščarević Robustness of a Semi-

Humanoid Robot Posture with Respect to External Disturbances, International SAUM
2012 Conference, on Systems, Automatic Control and Measurements Nis, Serbia, November
14th-16th, 2012.
12 Veljko Potkonjak, Marija Tomic, Aleksandar Rodic, Vesna Antoska Human and Humanoid

Motion - Distinguish Between Safe and Risky Mode of Locomotion, IEEE CSS
MSC2012, Dubrovnik, Croatia 2012.
13 Veljko Potkonjak, Marija Tomic, Aleksandar Rodic, Vesna Antoska, “ Human and

Humanoid Motion – Distinguish Between Safe and Risky Mode of Locomotion“, Proc.
10th IFAC Symposium on Robot Control (SYROCO 2012), Dubrovnik, Croatia, September
2012., pp 524-529.
14 V.Antoska, B.Donevski, R.Chodkiewicz., Numerical Simulation of the Fluid Flow between

Blades and around the Turbine Blades, World Journal of Engineering, ISSN: 17085284, Vol.5, No.4, 2008, ICCE-17 proceedings Hawaii USA, 2008.
15 V.Antoska., ..." Numerical Simulation of the Fluid Flow Between Blades and Around the

Turbine Blade", ICCE-17 International Conference on Composites or Nano Engineering,
Honolulu, Hawaii, 2009.
16 V.Antoska, B.Donevski, R.Chodkiewicz. "Numerical Simulation of the Fluid Flow
between Blades and around the Turbine Blades". International symposium
“ENERGETICS” 2006 -ZEMAK, Ohrid, 2006.
17 V.Antoska "Derivation of the conservation lows of mass, momentum and energy in

combination with Newtonian Lows“. International Summer Academy for talent students
and postgraduate students, supported by DAAD, Petrovec, Montenegro, 2001
18 Statistical Review of the Social Protection System in the Republic in Macedonia,

simulation modeling provided by Vesna Antoska,. Ministry of Labor and Social Policy,
R.Macedonia , 2008
19 V. Antoska Definitions and Methodology of Energy-generating product, State Statistical

Office Publications, R.Macedonia 2007
20 V. Antoska and all., 2007 Environmental statistic, 2007, State Statistical Office

Publications, R.Macedonia, project by SIDA.
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3.3. Цитати
1. Analysis of a dual-arm mobile robot dynamics and balance compensation
Zhang, T.-Y. / Jin, J. / Zhang, G.-X.
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER APPLICATIONS IN TECHNOLOGY; 41, 3/4; 246252; SPECIAL ISSUE: PLANNING AND CONTROL IN ROBOTICS von INDERSCIENCE
ENTERPRISES LTD; 2011 (https://getinfo.de/de/suchen/id/BLSE%3ARN301620560/)

2. The System Identification in Industrial Control: Case Study on the Dif...
Conference Paper · July 2017

3.4. Други меѓународни објавени трудови
1.

Gorica Pavlovska, Violeta Ognenovska, Vezirka Jankuloska, Vesna Antoska Knights
Whether, when and why the population of the pelagonia region used artificial
sweeteners and how they know them? Journal of Hygienic Engineering and Design
– JHED, Skopje, RM 2016. UDC 613.29:664.16(497.774/.775)

2. Gorica Pavlovska, Vezirka Jankuloska, Vesna Antoska Knights Differences in
Chemical Parameters of Cold Pressed Oil and Refined Cooking Oil Macedonian
Journal of Animal Science 2016 Vol.6 No.1 pp.47-50 ref.17

3. V. Antoska Knights, and all.”Advanced Statistical Analysis with Examples of
Physical Active and Sedentary School-Aged Children”, International Journal of
Research Kinesiology, 2015.
4. V. Simovska, V,Antoska Knights and all.” Disparities in food habits and physical
activity levels among adult population in the Republic of Macedonia and developing
a new health promotion model ”, International Journal of Research Kinesiology, 2015.
5. V. Antoska Knights, V.Simovska, Mathematical Modeling and Optimisation in
Nutrition, abstract, Journal of Nutritional Disorders&Therapy, 2015 ISSN: 21610509
(Frankfurt Germany 2015)
6. Vera Simovska1*, Vesna Antoska- Knights1, Aleksandra Leova1, Tatjana Blazevska1
Nutritional Status, Some Functional And Biochemical Parameters At School-Aged
Children From 7 To 14 Years Old From The Central Region OF SKOPJE Journal
of Hygienic Engineering and Design – JHED, Skopje, RM 2014.

6

Gorica Pavlovska1*, Emilija Dukovska1, VesnaAntoska Knights1, Vezirka Jankuloska1
Influence Of Temperature And Time Of Storage On Amount Of Vitamin C In
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Strawberries Conference of NUTRICON 2014, Journal of Hygienic Engineering and
Design, RM, 2014.

4. Учество во меѓународни и научно-истражувачки проекти
1. EU -Twining project: Developing Cooperation between Higher Education Institutions, the
Private Sectors and Relevant Public Bodies. MK 13 IPA SO 01 16 R. 2017
2. EU -Twining project: Further Improvement of the System for Development and
Implementation of the National Qualifications Framework. IPA SO 02 15. 2017

3. FP7/2007–2013–Challenge 2–„Cognitive Systems, Interaction, Robotics“ –no. 231864 –
ECCEROBOT. (www.eccerobot.org);
4. EU -TEMPUS project,: FOODLINKS, 158714-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPHES
(www.foodlinks.eu),
5. World Bank project FY09, Macedonia Conditional Cash Transfer Project (CCTP),
Ministry of Labor and Social Policy, R.Macedonia, 2008.
6. Statistical German Twining project: Standardization of metadata exchange , 2008.
7. Statistical Sweden Twining project: UML(Unified Modeling Language) - (Draft and
development of special statistical software), 2008.
8. EU Statistical project- SIDA: Environmental statistic, 2007, State Statistical Office,
R.Macedonia, 2007.
9. DAAD project , SimLab - Parallel Numerical Simulation, Belgrade, 2004.
10. DAAD project , SimLab - Parallel Numerical Simulation, Faculty of Technical Sciences,
University St. Kliment Ohridski, Bitola, 2003.
11. International University project: "Computer Simulation of Flow and Heat Transfer in wet
Cooling Towers", Faculty of Technical Sciences, University St. Kliment Ohridski, Bitola.
2000-2003.
12. International University project: "Methods for Modeling and Simulation of Flow and Heat
Transfer Processes in Steam Turbines". Faculty of Technical Sciences, University St.
Kliment Ohridski, Bitola. 1998-2000.
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5. Обуки и курсеви
1. V. Antoska Knights, V.Simovska, Mathematical Modeling and Optimisation in Nutrition,
abstract, Symposium/Preconference Workshop in Macedonia, June 26-27, 2015.
2. International Short Course-SimLab on Parallel Numerical Simulation, University of
Stuttgart, 2004.
3. International Short Course-SimLab on Parallel Numerical Simulation, University of Stuttgart
and University "Sv.Kliment Ohridski"-Bitola, Bitola 2003
4. Certificate for Training course for modeling with CAD/CAE tools, software packageSolidWorks, Euro regional technology center-Bitola, 2003;
5. Certificate of participation of International Short Course-SimLab on Parallel Numerical
Simulation, organized by University of Stuttgart and University of Belgrade, Belgrade 2003
6. ECS Digital-Скопје, користење на UNIX систем Solaris, 2002

6. Учество на мегународни летни академии:
o UNESCO - ENEA Training Course on Renewable Energy for Eastern European and
South Mediterranean Countries; Italy, 2005; N0 107087; Certificate of participation of
International Summer School on Direct Application of Geothermal Energy, Zakopane,
Poland 2004; International Summer Academy, for Geothermal and Solar Energy,
Turkey, June, 2003; International Summer School GREECE 2002; Possibilities of
geothermal development of Aegean Islands 2002;
o International

Summer Academy for talent student and postgraduate student, supported
by DAAD, Petrovec, Montenegro, 2001.

Познавање на странски јазик и компјутерски вештини
Странски јазици: Англиски: течно,
Германски: може да користи стручна литература
ИТ: Mathematıca Wolfram, Matlab, искуство и примена на Access ; примена на
софтверски пакети за симулација CFX-Task Flow и Fluent, пакет за моделирање со CAD
алатки Solid Works; Auto Cad; користење на UNIX систем и др.
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ЗАКЛУЧОК

И ПРЕДЛОГ

По извршениот преглед на документацијата поднесена од страна на кандидатот,
комисијата констатира дека кандидатот во потполност ги исполнува условите за избор во
наставничко звање. Се работи за кандидат со завршен докторат, кој во текот на студиите
континуирано постигнувал високи резултати и како таков, претставува надежен
потенцијал за квалитетен истражувачки и наставен кадар.
Со оглед на тоа дека се работи за избор на наставник кој работи во конкретните
научни области – Математичка статистика и операциони истражувања, применета
математика и математичко моделирање и друго, евидентно е дека кандидатот во
досегашното ангажирање бил ориентиран на проблематиката од соодветните научни
области. Tој ги исполнува сите потребни услови за избор за наставник на Технолошко –
техничкиот факултет во Велес,со оглед на тоа што и неговата докторска дисертација е
токму од областите за кои е распишан конкурсот.
Врз основа на горе изложеното, на Рецензентската комисија и е посебно чест и
задоволство да му
ПРЕДЛОЖИ
на Наставно-научниот совет на Технолошко-технички факултет – Велес при
Универзитетот “Св.Климент Охридски„ во Битола, д-р. Весна (Антоска) Knights да ја
избере во звањето вонреден професор од областите Применета математика и математичко
моделирање (10912), Математичка статистика и операциони истражувања (10907) и друго
(10914) на Технолошко-техничкиот факултет во Велес, при Универзитет „Св.Климент
Охридски„-Битола.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
1. Проф.д-р Соња Геговска-Зајкова, редовен професор по математика,
Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје,
Универзитет „Св.Кирил и Методиј„-Скопје.

2. Проф. д-р Татјана Атанасова – Пачемска, редовен професор по
математика, Електротехнички факултет – Штип,
Универзитет „Гоце Делчев„-Штип

3. Вон. проф. д-р Васко Речковски – член, вонреден професор по
математика, Факултет за туризам и угостителство-Охрид,
Универзитет „Св.Климент Охридски„-Битола
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАУЧНА ОБЛАСТ ПОЛИТИЧКИ НАУКИ (50700)

Факултетот за безбедност-Скопје на 10.03.2018 година објави конкурс во весниците
“Нова Македонија” и ,,Коха,, за избор на еден (1) наставник во сите наставно-научни
звања на научната област политички науки (основи, теорија, методологија, историја,
друго)-50700
Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност- Скопје, бр.
08-313/8 од 29.03.2018 година, донесена на седницата одржана на ден 29.03.2018 година,
формирана е Рецензентска Комисија за избор на наставник во сите наставно-научни
звања во научна област политички науки (основи, теорија, методологија, историја, друго)50700 во состав: д-р Жидас Даскаловски, редовен професор на Факултетот за безбедност,
д-р Злате Димовски, редовен професор на Факултетот за безбедност, и д-р Јове
Кекеновски-редовен професор на Факултетот за туризам во Охрид, при Универзитет
Климент Охридски од Битола.
На конкурсот се пријави еден кандидат: Вонреден проф. д-р Марјан Николовски
Комисијата во состав
1) Проф. д-р Жидас Даскаловски, редовен професор – Претседател на комисја,
2) Проф. д-р Злате Димовски, редовен професор-член и
3) Проф. д-р Јове Кекеновски-редовен професор– член, откако ја разгледа
доставената документација го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ
за избор на наставник
Комисијата по добивањето на доставената документација согласно конкурсните
услови констатира дека на Конкурсот за избор на наставник на Факултетот за безбедност –
Скопје, објавен во дневните весници „Нова Макеоднија“ и ,,Коха“, се пријави еден
кандидат и тоа Вонреден проф. д-р Марјан Николовски. Комисијата во наведениот
состав констатира дека кандидатот Вонреден проф. д-р Марјан Николовски ги
исполнува условите за вршење наставно-научна дејност и затоа пристапи кон разглeдување на неговиот поднесок. Исто така Комисијата констатира дека поднесокот е навремен и
целосен, дека ги исполнува сите услови предвидени со Законот за високо образование и
актите на Универзитетот „Св. Климент Охридски“, па согласно тоа прифати да го
разгледа, проучи и достави Реферат за избор на наставник до Наставно- научниот совет на
Факултетот за безбедност.
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1.Биографски информации и професионален развој
Кандидатот Вонреден проф. д-р Марјан Николовски е роден на 13.05.1966 година
во Куманово. Завршил Гимназија „Гоце Делчев“ во родниот град, а потоа дипломирал на
Институт за безбедност, одбрана, мир при Филозофскиот факултет во Скопје, со просек
8,55. По дипломирањето се вработува во Управата за безбедност и контраразузнавање
при Министерство за внатрешни работи во Скопје, со континуиран напредок од помлад
инспектор до Началник на Регионална управа на Управа за безбедност и
контраразузнавање.
2. Педагошка дејност
Титулата Магистер
на
криминалистички
науки ја стекнал
на
Факултетот за безбедност во Скопје во 2003 година одбранувајќи ја својата магистерска
теза на тема „Методика на истражување на кривичното дело тероризам во Р. Македонија“,
Докторира на Институт за социолошки и политичко-правни науки на Универзитетот
Св.„Кирил и Методиј“ во Скопје.
Од 2006 година избран е за асистент на Полициската академија во Скопје, по
предметите: „Криминалистичка тактика-2“ и „Методика на истражување на општ
криминалитет“.
2008 година докторира на тема „Поврзаност и влијание на организиран
криминал, тероризам и политика“ на Институтот за социолошки и политичко-правни
истражувања во Скопје со што се стекна со титула Доктор по политички науки.
Јануари 2009 година е избран за Доцент на Факултетот за безбедност во Скопје, на
Катедра за криминалистички науки по предметот „Методика на истражување на
организиран криминал“.
Во Октомври 2013 година е избран во звање Вонреден професор во научна област
политички науки (50700) на Факултетот за безбедност во Скопје, катедра за
криминалистички науки.
3.Стручна и општествена дејност
Вонреден проф. д-р Марјан Николовски активно учествувал и во работењето на
повеќе органи и тела на Факултетот за безбедност, како што се:
- Раководител на Катедрата за криминалистички работи од 2010-2012;
- Член на работна група за акредитација;
- Рецезент на повеќе научни и стручни трудови презентирани на повеќе стучни и
научни конференции во земјата и во странство;
- Предавач на Интернационалниот универзитет во Нови пазар-деташман, Правен
Факултет во Ниш;
- Член на Уредувачки одбор на Годишникот на Факултет за безбедност;
- Ментор на повеќе дипломски, магистерски и член на Комисии за докторски
студии
- Три години член на Комисија за прием на нови студенти на прв циклус, една
година председател на коимисја
- Председател на Комисија за прием на студенти на Втор циклус;
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Член на работна група за акредитација на нови студиски програми во академска
2012/2013 година;
Член на Рецензентски комисии за избор и реизбор на наставен и соработнички
кадар на Факултетот за безбедност,
Член на истражувачкиот тим за истражување на „Јавното мислење во
Република Македонија за корупцијата“
Член на истражувачкиот тим за истражувањето на „Безбедносните ризици во
Р. Македонија“;
Член на Организациски одбор за организирање на меѓународна научна
конференција во Охрид, во организаиција на Факултетот за безбедност-Скопје;
Претседател на Комисја за јавни набавки на Факултетот за безбедност, Скопје;
Од 2013 година до денес ја извршува функцијата Претседател на Комисија за
самоевалуација на Факултетот за безбедност во Скопје;
Со одлука на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на
Република Македонија, вонреден проф. д-р Марјан Николовски е акредитиран
ментор за втор и трет циклус на студии.
Претседател на Организациски одбор за органиизрање на Меѓународно научностручна конференција на тема „40 години високо образование во областа на
безбедноста-теории и концепти“ која што се одржа на Факултетот за
безбедност во Скопје на 5.12.2017 година, главен и одговорен уредник на
Зборникот од конференцијата

4. Научна, стручна, истражувачка и апликативна дејност

Објавени научни трудови од последниот избор
Покрај наставно-образовниот процес Вонреден проф. д-р Марјан Николовски
активно бил вклучен на научно-истражувачкиот процес при што учествувал на повеќе
меѓународни конференции во земјата и во странство, работилници, научно-истражувачки
проекти. Во изминатите 5 години има објавено позитивно рецензиран универзитетски
учебник, два национални истражувачки проекти и 38 научни и стучни трудови обајвени во
реномирани стручни списанија и меѓуародни научни конференции
Список на објавени научно-истражувачки трудови во соодветната област во
меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации или научни труда во
научно списание со импакт фактор во последните пет години:
- Улогата на граѓанскиот сектор во глобалниот безбедносен сектор на
Република Македонија“ Трудот е презентиран на научна конферецнија на
тема „Faces of the Crisis“ во организација на Европскиот универзитет од Скопје
одржана Март 2012 година
- „Процес на планирање и водење на современи операции во расфетлување
на кривичното дело тероризам“ трудот е презентиран на Меѓународна
конференција под наслов „Процесот на планирање и донесување одлуки во
современите
операции:
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-Каде сме денес, а каде треба да бидеме утре?- одржана во Скопје, Април 2012
година, во организација на Воената академија „Генерал Михајло Апостолски“
од Скопје во соработка со Министерствот за одбрана на Република Македонија.
„Примена савремених метода и средстава у истраживању и доказивању
нових форми кривичног дела тероризма“
Трудот е презентиран на
меѓународна-научна конфернеција одржана на Тара, од 19-21.06.2012 година, во
организација на Криминалситичко-полициска акаденија од Белград во
соработка со Фондацијата „Ханс Зајдел“.
„Types of mutual influences between the police and the politics: from paralyze to
perspective – the situation in the Republic of Maceodonia- Трудот е
презентиран на Меѓународната научна Конференција „Criminal Јustice and
Security in Central and Eastern Europe“, која во организација на Факултетот за
безбедносни науки при Универзитетот во Марибор ќе се одржи во периодот од
19-21 септември 2012 година во Љубљана
„Индикатори во откривање на злоупотреба на дрогата“- Трудот е
презентиран на Меѓународната експертска конференција, одржана во Охрид од
16-18 Октомври, 2012 година, во организација на Женевскиот Центар за
демократска контрола на вооружените сили и Министерството за внатрешни
работи на Република Македонија
„Илегалната миграција и нелегалната конкуренција на пазарот на
трудот“, Трудот е презентиран на Меѓународната научна конференција,
одржана 19-20.10.2012 година во Крушево, во организаицја на Економскиот
факултет од Прилеп и Институтот за социолошко-политичко правни
истражувања од Скопје
„Групно извршавање кривичних дела од стране малољетних преступника“
Трудот е презентиран на Меѓународна научна конференција, одржана 27-29
Март, 2013 година, во Бања Лука, во организација на Висока школа за
внатрешни работи на Република Српска
„Социологија криминалитета- социолошко одреѓивање криминала као
друштвени феномен“ Трудот е презентиран на Меѓународна конференција под
наслов „Место и перспективе криминалистике, криминологије и безбедносних
студија у савременим увјетима“, одржана во Сараево 16-ти Мај 2013 година во
организација на Факултетот за криминалистика, криминологија и безбедносни
студии во Сараево
„Корупцијата како фактор на загрозување на темелните вредности на
државата“ – Трудот е презентиран на Меѓународната конференција под наслов
„Балканот помеѓу минатото и иднината“, одржана во Охрид 5-8 Јуни 2013
година во организација на Факултетот за безбедност од Скопје
„Процесот на глобализација и ризиците и заканите по националната
безбедност“ Трудот е презентиран на првата научно-стручна конференција
„Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа на правото,
економијата, културата, образованието и безбедноста во Република
Македонија“ одржана Декември 2013 година во Скопје, во организација на
Универизтет Еуробалкан од Скопје
„Можните закани по безбедносниот систем на Република Македонија од
незаконското спроведување на лустрацијата“ трудот е презентиран и објавен
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во Зборник на трудови „International Jurnal Scientific and applicative papers V-1,
во организција на Institut of knowledge menagment, Скопје
„Корупцјата сериозна закана за демократските држави“ трудот е
презентиран на меѓународната научна конференција одржана во Банско,
Бугарија, во 2013 година во организација на Institut of knowledge menagment,
Скопје
„Connections and differences between terrorist and organized crime gruups“
трудот е објавен во Годишникот на Факултето за безбедност во Скопје, 2013
година.
. Конфискација на имот стекнат со кривични дела од област на
организиран криминал“ , Трудот е презентиран на Меѓународната научна
конференција под наслов „ Безбедноста и Евроатланските перспективи на
Балканот- полициската наука и полициската професија (сегашноста и
иднината), одржана во Охрид 25/26 Мај 2013 година, во организација на
Факултетот за безбедност Скопје
„Typical characteristics of corruption in Republic of Macedonia“, трудот е
објавен во International scientific jurnal Horizons, Volume 16, Bitola, Septemvri
2014
„Значај истраживачко-научне делатности и едкуција кадрова надлежних за
справљање са организованим криминалом“ трудот е презентиран и објавен
во Зборник на трудови од меѓународна научна конференција која е одржана на
правниот факултет во Косовска Миторовица, во 2014 година
„Финансиски истраги во истражување на кривични дела од областа на
организираниот криминал“ трудот е објавен во списанието „International
Jurnal Scientific&Applicative Papers Vol.7, списание со Global imact factor 1,3. за
2014 година
„The theories opidentity in the context of terrorist organization“ трудот е во
коавторство со вонреден проф. д-р Фросина Ташевска Ременски и истиот е
позитивно рецензиран и објавен во
списанието „International Jurnal
Scientific&Applicative Papers Vol.7, списание со Global imact factor 1,3. 2014
„Граѓанин – жртва корупциског система“, трудот е презентиран и објавен во
Зборник на трудови од меѓународната научно- стучна конференција со
меѓународно учество, одржана на 21/23.Октомври 2014 година на Тара, Р.
Србија, во организација на криминалситичко-ополициска академија од Белград
во соработка со фондацијата Ханс Зајдел.
„ Normative regulation in combating corruption“ трудот е во коавторство со
вонреден професор д-р Фросина Ташевска – Ременски итиот е објавен во
меѓународниот годишник на Факултетот за безбедност Скопје за 2014 година
„Corruption and anthropological foundations of human nature“, трудот е
рецензиран како изворен научен труд, истиот е презентиран и објавен во
Зборник на трудови од меѓународната научна конференција одржана во Охрид
3-5 Јуни 2014 година во организација на Факултетот за безбедност од Скопје
„Корупција и судир на интересите во полицијата“ , трудот е во коавторство
со вонреден проф. д-р Фросина Ташевска-Ременски и истиот е презентиран и
објавен во Зборник на трудови од меѓународната научна конференција одржана
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во Охрид 18/19 Септември 2015 година во организација на Институтот за
безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет од Скопје
„Корупција-стварна претња правима граѓана“ трудот е квалификуван како
изворен анучен труд и истиот е презентиран и објавен во зборник на трудови од
меѓународната конференција одржана во Загреб 23/24 Април 2015 година во
организација на Висока полициска школа од Загреб.
„Корупција и медиумите“ трудот е презентиран и објавен во зборник на
трудови од меѓународна научна конференција одржана 2/3 Јуни 2015 година во
Охрид, во организација на Факултетот за безбедност од Скопје
Recruimetn for Islamic militant movement“трудот е објавен во Меѓународниот
годишник на Факултетот за безбедност од Скопје за 2015 година.
„Crime education and traning of staff in charge of coping with organized crime“
трудот е презентиран и објавен во зборник на трудови од меѓународната
конференција на тема „Криминалситичка едукација, ситуации и перспективи-20
години после проф. Владимир Водинелиќ“. Трудот е објавен во
меѓународниот годишник на Факултетот за безбедност-Скопје за 2015/2
„Примена на современите методи и средства при откривање и сузбивање
на криминалитетот во областа на злоупотреба на платежни картички “
трудот е презентиран и објавен во Зборник на трудови од третата меѓународна
научна конференција одржана на 29/30 Јануари во Охрид во организација на
Универзитетот Еурбалкан од Скопје.
„Pereguiste for Succesful Crime Scene Investigation“ трудот е во коавторство
со проф. д-р Владимир Пивоваров од МИТ Универзитет, презентиран и објавен
во Зборник на трудови од меѓународната научна конференција одржана 21/22
Април 2016 година во Загреб во организација на Високата полициска школа
„Приватната безбедност, детективската дејност и соработката со
полицијата“ трудот е во коавторство со м-р Борче Петревски од Министерство
за внатрешни работи и м-р Предраг Мицевцски приватен дтектив. Трудот е
презентиран и објавен во Зборник на трудови од меѓународната научно-стручна
конференција во оррганизација на Европскиот универзитет од Скопје во Април
2016 година
Легалитет и легитимитет во примена на посебните истражни мерки во
откривање на кривични дела од областа на организираниот криминал во
Република Македонија“ трудот е презентиран и обајвен во Зборник на
трудови од Меѓународната научна конференција одржана 5/6 Јуни 2016 година
во Охрид во организација на Факултетот за безбедност од Скопје
„По патеките на Свети Климет-едукација во справување со криминалот“ ,
трудот е презентиран и обајвен во Зборник на трудови од Меѓународната
научна конференција по повод 1100 години од смртта на Св. Климент
Охридски, одржана 5 Декември 2016 година во организација на Факултетот за
безбедност од Скопје
„Приватната безбедност во Република Македонија во обезбедувањето на
сигурност во урбаните средини“ трудот е објавен во Меѓународното списание
„Безбедносни дијалози“ во издание на Филозофскиот факултет- Институт за
безбедност, одбрана и мир, Декември 2016 година
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Илегалната миграција и пазарот на трудот“ трудот е презентиран на
Четвртата меѓународна конференција на тема: „Науката-подршка на развојот во
Југоисточна Европа“ одржана 23/24 Декември 2016 година во организација на
Институт за дигитална форензика при Универзитетот Евро Балкан од Скопје
.„Area of operation of organized criminal groups in Repablic of Macedonija“
трудот е презентиран на Меѓународната конференција одржана на 25-28 Мај
2017 година во Будва во организаицја на Institute of Knowledge Menagment,
трудот е обајвен во меѓународното списание Knowledge Vol. 17, No 2 pp 5591106, Global impact&Qualitty Factor 1,3222
„Influence of Corruption over Economic Growth in Macedonia“ Трудот е
објавен во списание со impact facor IOSR Jurnal of Engineering (IOSRJEN) ISSN
(e) : 2250-3021, ISSN (p) 2278-8719, Vol.07, Issue 08 (August, 2017), VI PP 09-15
„Certain specifics in the structural position and the modus oeprandi of
organized criminal groups in the Republic of Macedonia“трудот е презентиран
на Меѓународната научна конференција одржана 5-7. Спетември 2017 година во
Охрид во организација на Филозофски факултет-Институт за безбедност,
одбрана и мир, и истиот е објавен во меѓународното списание „Безбедносни
дијалози“ број 1-2, 2017
„Невладиниот сектор во превенирање и спречување на предизвиците од
верскиот екстремизам“ трудот е презентиран на конференцијата одржана 1822 Септември 2017 година во Охрид, организирана од страна на МВР и ОБСЕ
„Управување со безбедносните ризици во надлежните институции во
Република Македонија“, трудот е презентиран на Меѓународната научностручна конференција под наслов „40 години високо образование во областа на
безбедноста“, одржана на 5. Декември 2017 годиона во Скопје во организација
на Факултетот за безбеднсот од Скопје.

а) Учебници:
„ Криминалистичка тактика 2“ кој со одлука на ННС ќе биде користен како
основен учебник по предметот Криминалистичка тактика 2 на студиската програма
Криминалистика. Во учебникот разработени се темеите од тактика на постапување на
истражните мерки (претрес, увид, сослушување, соочување, криминалистички
експеримент, реконструкција, тактика на спроведување на посебни истражни мерки, како
и документацијата која ја изготвуваат овластените службени лица на Министерството за
внатрешни работи од превземените претходно споменати истражни мерки). Особена
вредност на трудот е што за прв пат во македонската криминалситичка литература
кандидатот се занимава со анализа на недостатоците во тактиката на примена на
посебните истражни мерки, како и нудење на одредени предлози за надминување на
истите и со мекрите кои се предлагаат може да се зборува за тактика на примена на
посебните истражни мерки со која тактика можностите за злоупотреби на мерките, како и
грешките при нивна примена се сведени на минимум а со тоа се овозможува да со
правилна нивна примена се обезбедат квалитетни материјални докази за сторени серизони
кривични дела, за кои со примена на останатите истражни мерки не би можеле да се
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обезбедат квлатиетни докази кои би оделе во прилог на потврдување и процесуирање на
сторените инкриминации.

б) Истражувачки проекти
- Во коавторство со редовен проф. д-р Цане Мојановски, редовен проф. д-р Марина
Малиш-Саздовска и Вонреден проф. д-р Катерина Кристевска Савовска, кандидаот
вонреден проф. д-р Марјан Николовски учестува во Емпириско истражување на тема
„Јанвото мислење на граѓаните на Р. Македонија за корупцијата“ . Се работи за пет
годишно научно истражување на горенаведетата тема за период 2013-2017 година. За
изминатите 5 години истражувачкиот тим каде еден од истражувачите е и кандидатот,
излезе со вкупно три научно истражувачки извештаи, првиот е за спроведеното
истражување во 2013 година, вториот извештај за спроведеното истражување за 3 години,
за период 2013-2015 година. По тој повод беше организирана и јавна презентација на
резултатите и дебата за сознанијата и состојбите со корупцијта во Република Македонија.
Во последниот збирен петгодишен извештај 2013-2017 година, кој е позитвино оценет од
страна на реценетската комисја, усвоен од Ректорската управа и Деканатската управа на
Факултетот и е во фаза на објавување. Самиот извештај се однесува на анализа на
резултатите добиени од спроведеното емпириско истражување за изминатите пет години
на примерок од над 1000 испитаника за секоја од петте години, на целата териотрија на Р.
Македонија. Основен заклучок кој се наметнува од истражувањето е дека корупцијата е
присутна во нашето општество и тоа на повеќе нивоа. Имено, граѓаните ги препознаваат
појавите на давање и примање на мито, злоупотребата на службената положба и другите
казниви дејанија како коруптивни дејанија кои имаат сериозни последици врз
демократскиот развој на земјава во целина, а секако и влијание врз економскиот систем на
земјата.
- Вонреден проф. д-р Марјан Николовски, исто така е коавтор на научно истражувачки
прокет со наслов „Истражување на безбедносните ризици во Република Македонија“,
кое истражување е спорведно во текот на 2017 година. Во истражувањето направено е
анкетирање на стручната јавност со претходно подготвен анкетен прашалник, од повеќе
безбедносни институции и тоа: Кабинетот на претседатоелот на Р. Македонија;
Агенцијатга за разузнавање; Министерството за одбрана- органи за безбедност;
Министерство за внатрешни работи (Управа за безбедност и контраразузнавање и Биро за
јавна безбедност); Дирекција за заштита и спасување; Центарот за справување со кризи и
Комората за приватно обезбедување. Истражувањето на овој проект се однесува на
анализа на стучната јавност за утврдување на безбедносните ризици со кои денес се
соочуваат современото македонско општество и држава. Во постапка е анализа на
резултатите и подготвување на извештајот од спроведеното истражување.Од самиот
истражувачки проект и резултатите кои што се добиени од истражувањето презентирани
се на повеќе меѓународни научни конференции во земјата и во странство, кои трудови се
рангирани како изворно научни трудови.
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в) Научно истражувачки трудови презентирани не меѓународни научни
конференции и објавени во Зборници на трудови и научни списанија:
1. „ Улогата на граѓанскиот сектор во глобалниот безбедносен сектор на
Република Македонија“ Трудот е презентиран на научна конферецнија на тема „Faces
of the Crisis“ во организација на Европскиот универзитет од Скопје одржана Март 2012
година. Кандидатот вонреден проф. д-р Марјан Николовски како член на
Организациониот одбор на првата меѓународна научна конференција организирана од
страна на Европскиот универзитет, даде свој придонес во самиот проект на
конференцијата како и со своето активно учество како модератор на една од сесиите кои
се однесуваа на организаицја и функција на безбедносните системи.
2. „Процес на планирање и водење на современи операции во расфетлување на
кривичното дело тероризам“ трудот е презентиран на Меѓународна конференција под
наслов „Процесот на планирање и донесување одлуки во современите операции:
-Каде сме денес, а каде треба да бидеме утре?- одржана во Скопје, Април 2012 година, во
организација на Воената академија „Генерал Михајло Апостолски“ од Скопје во соработка
со Министерствот за одбрана на Република Македонија.
Во трудот авторот ги анализира опасностите по безбедноста од новите облици на
тероризам кои се со помасовна убиствена моќ кон пошироките маси, како и неопходноста
од примена на современа технологија во навремено откривање на подготвување на
извршување на теророристички активности. Целокупниот инструментариум во
откривањето и спречувањето го дели во две фази и тоа пред и по извршување на терористичкиот акт. Предмет на анализа во трудот се методите и средствата кои се превземаат
пред извршување на терористички акт со што би се спречиле новите катастрофи
предизвикани од страна на терористичките организации.
3. Во изминатите години од изборот во звање вонреден професор, кандидатот зема
акивно учество и на презентации на своите научни достигнувања надвор од границите на
Р. Македонија. Својот труд под наслов „Примена савремених метода и средстава у
истраживању и доказивању нових форми кривичног дела тероризма“ Трудот е
презентиран на меѓународна-научна конфернеција одржана на Тара, од 19-21.06.2012
година, во организација на Криминалситичко-полициска акаденија од Белград во
соработка со Фондацијата „Ханс Зајдел“. Во самиот труд авторот прави анализа на
методите и средствата кои се применувани во откривање и докажување на кривичните
дела поврзани со тероризмот по нападот на кулите близначи во САД и новата ера на
тероризмот и последиците од истиот. Акцентот е ставен на анализа на примена на humint
metod-а кој се повеќе ја губи своето вистинско место во добивање на првичните сознанија
за подготвување на кривичното дело терозам, како донесување на одредени закони во Р.
Македонија, влијаат негативно во примена на овој значаен метод кога станува збор за
откривање на кривичното делот тероризам. Направена е анализа на Законот за отворање
на политички досиеја, Законот за лустрациаја и нивното влијание врз соработничката
мрежа во открвирање на кривично дело тероризам.
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4. „Types of mutual influences between the police and the politics: from paralyze to
perspective – the situation in the Republic of Maceodonia- Трудот е презентиран на
Меѓународната научна Конференција „Criminal Јustice and Security in Central and Eastern
Europe“, која во организација на Факултетот за безбедносни науки при Универзитетот во
Марибор ќе се одржи во периодот од 19-21 септември 2012 година во Љубљана, во трудот
направена е анализа на предностите и слабостите на концептот на полиција во заедницата
во случајот со Р. Макеоднија, како со примена на различни модели на работа на
полицијата се влијае на ефикасноста во извршување на полчициските активности.
5. „Индикатори во откривање на злоупотреба на дрогата“- Трудот е
презентиран на Меѓународната експертска конференција, одржана во Охрид од 16-18
Октомври, 2012 година, во организација на Женевскиот Центар за демократска контрола
на вооружените сили и Министерството за внатрешни работи на Република Македонија,
на конференцијата дебатираа експертите од пракса, кои секојдневно се соочуваат со
проблеми во постапките за обезбедување на валидни амтеријални докази за сторени
кривични дела поврзани со недозволено производство и трговија со наркотични дроги и
од друга страна презентирани се најновите сознанија од теоретските истражувања а се
однесуваат во примената на методите и средствата во откривање на недозволена трогивја
со дрога. Во трудот авторот дава свое видување во разработка на специфичните методи и
средства кои се карактеристични во расветлувањето на недозволената трговија со дрога
како еден од најдоходовните облици на организраниот криминалитет, задржувајќи се на
индицијалниот метод на самите гранични премини., својот акцент го става на
препознавање на индикаторите на самите гранични премини во откривање на припадници
на организирани криминални групи кои се занимаваат со прозиводсто, транспорт и
илегална дистирибусиција на наркотични дроги и психотропни супстанци,
6. „Илегалната миграција и нелегалната конкуренција на пазарот на трудот“,
Трудот е презентиран на Меѓународната научна конференција, одржана 19-20.10.2012
година во Крушево, во организаицја на Економскиот факултет од Прилеп и Институтот за
социолошко-политичко правни истражувања од Скопје. Во трудот направена е заеничка
анализа на една недозволена активност а тоа е илегалната миграција и како таа појава се
одразува врз безбеднсота на државата и истата влијае на нелегалната конкуренција на
пазарот на работната сила. Трудот е напишан и презентиран пред интензивирање на
бегалската криза во Р. Македониија, која криза подоцна и ги потврди криминалситичките
прогнози кои беа презентирани во научното истражување:
7. „Групно извршавање кривичних дела од стране малољетних преступника“
Трудот е презентиран на Меѓународна научна конференција, одржана 27-29 Март, 2013
година, во Бања Лука, во организација на Висока школа за внатрешни работи на
Република Српска. Во самиот труд направена е анализа на елементите на организирана
криминална група, како и компративна анализа на елементите на класична организирана
криминална група и криминална група на малолетни извршители на кривични дела.
8. „Социологија криминалитета- социолошко одреѓивање криминала као
друштвени феномен“ Трудот е презентиран на Меѓународна конференција под наслов
„Место и перспективе криминалистике, криминологије и безбедносних студија у
савременим увјетима“, одржана во Сараево 16-ти Мај 2013 година во организација на
Факултетот за криминалистика, криминологија и безбедносни студии во Сараево. Трудот
е во коавтоство со Вон. проф Фросина Ташевска Ременски. Проф. Николовски во трудот
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се задржува на разработка на криминалистичките карактеристики во расветлувањето на
софистицирани облици на организиран и сериозен криминалитет.
9. „Корупцијата како фактор на загрозување на темелните вредности на
државата“ – Трудот е презентиран на Меѓународната конференција под наслов „Балканот
помеѓу минатото и иднината“, одржана во Охрид 5-8 Јуни 2013 година во организација на
Факултетот за безбедност од Скопје. Во самиот труд презентирани се првичните резултати
од истражувачкиот проект „Јавното мислење на граѓаните за корупцијата во Р.
Македонија“, од истражувачкиот тим на Факултетот за безбедност, каде еден од главните
истражувачи е и самиот кандидат. Разработена е теоретската основа во одредувањето на
корупцијата како општествено негативна појава и нејзиното влијание врз загрозување на
темелните вредности утвредени со уставот, каде една од темелни вредности е токму
почитување на основните човекови права и слободи, кои што и најповеќе се загрозени со
се поголемата застапеност на корупцијата во јавните институции, каде граѓаните
очекуваат да ги остварат своите граѓански права.
10. „Процесот на глобализација и ризиците и заканите по националната
безбедност“ Трудот е презентиран на првата научно-стручна конференција „Влијанието
на научно-технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата,
образованието и безбедноста во Република Македонија“ одржана Декември 2013 година
во Скопје, во организација на Универизтет Еуробалкан од Скопје. Во својот труд проф.
Николовски прави анализа на придобивките од процесот на глобализацијата за развојот на
економијата и стандардот на земијите во развој во која група на земји припаѓа и
Република Макеоднија, но исто така во самиот труд посочени се и одредени слабости од
процесот на глобализаицјата кои негативно влијаат врз безбедноста на Р.
Македонија и пошироко во регионот. Според авторот детектирани се одредени слабости
кои со себе ги носи процесот на глобализацијата а се однесуваат на безбедноста, пред се:
меѓународниот тероризам, организираниот криминал,распространувањето на оружјето заа
масовно уништиување, енергетската небезбедност, како и се поизразеното слабеење на
позициите на НАТО и ЕУ кон кои организации се залага и Р. Макеоднија, соодветно
поставување на националните безбедносни системи за соодветен одговор како не би се
дозволило да тие потенцијални ризици и опасности по национална и меѓународна
безбедност би прераснале во посериозни закани и загрозувања. Конкретизација на
поединечни мерки и активности во сите сегменти за амортизирање или намалување на
негативните влијанија од процесот на глобализацијата.
11. „Можните закани по безбедносниот систем на Република Македонија од
незаконското спроведување на лустрацијата“ трудот е презентиран и објавен во
Зборник на трудови „International Jurnal Scientific and applicative papers V-1, во организција
на Institut of knowledge menagment, Скопје. Во трудот дадена е анализа на потенцијални
закани по националната безбедност на Република Македонија, меѓу останатите закани се
наведува и донесување на зконот за лустрација кој има свое негативно влијание во
одржување на постојната и создавање на нова соработничка мрежа во навремено
детектирање, попречување и откеивање на кривичните дела поврзани со загрозување на
уставното уредување, демократските институции утврдени со усавот и спроитивставување
на тероризмот.
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12. „Корупцјата сериозна закана за демократските држави“ трудот е
презентиран на меѓународната научна конференција одржана во Банско, Бугарија, во 2013
година во организација на Institut of knowledge menagment, Скопје. На самата
конференција презентирани се првичните сознанија од спроведенот истражување на тема
„Јавното мислење на граѓаните на Република Македонија за корупцијат“. Направена е
компаративна анализа на методолошката постапка која е применувана во истражувачкиот
проект на Факултетот за безбедност и методологијата применета од страна на
Транспареси интернешенл, како и компаративна анализа на резултатите добиени од
примената на различните методологии за иста пороблематика на ист или сличен
примерок. Резултатите добиени од истражувањето се презентирани во самиот труд.
13. „Connections and differences between terrorist and organized crime gruups“
трудот е објавен во Годишникот на Факултето за безбедност во Скопје, 2013 година. Во
самиот труд направена е анализа на елементите кои се присутни во структурата на
организиран криминална група и терористичка организација. Наведени се и суштинските
разлики помеѓу истите како и детална разработка на трите облици на главната конкеција
помеѓу истите со аргументирање на делување на конкретни организирани криминални и
терористички групации.
14. Конфискација на имот стекнат со кривични дела од област на организиран
криминал“ , Трудот е презентиран на Меѓународната научна конференција под наслов „
Безбедноста и Евроатланските перспективи на Балканот- полициската наука и
полициската професија (сегашноста и иднината), одржана во Охрид 25/26 Мај 2013
година, во организација на Факултетот за безбедност Скопје, во трудот авторот укажува
на значењето на конфискацијата на имот кој е стекнат со извршување на
високодоходовни кривични дела од област на организираниот криминал, со конфискација
на имотот се намалува моќта на делување на организираните криминални групи кои по
пат на корупција го заобиколуваат законот и овозможуваат нивна заштита од кривично
гонење. Појасента е постапката на конфискација на имот, како и потешкотиите со кои се
соочуваат институциите кога станува збор за реализирање на една одлука за конфискација
на имот. Врз основа на анализа на веќе процесуирани кривични дела каде е изречена
мерката конфискација, понудени се одредени размислување за поуспешно извршување на
самта мерка конфискација.
Во трудот авторот врши анализа на повеќе методи и средства кои се применуваат
во превенирање, односно спречување на делување на организирани криминални групи.
Една од поефикасните методи за ослабнување на моќта на организираните криминални
групи е конфискација на имотот стекната со кривични дела од област на организиран
криминал, односно кривични дела кои носат високи профити. Анализата на трудот е
насочена на измените во кривичниот законик и воведувањето на т.н. проширена
конфискација, како и искустовото во Република Македонија од примена на истата мерка.

15. „Typical characteristics of corruption in Republic of Macedonia“, трудот е
објавен во International scientific jurnal Horizons, Volume 16, Bitola, Septemvri 2014
godina. Трудот е во коавторство со проф. д-р Цане Мојановски, каде се разработени
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карактеристики на корупцијата во Република Македонија, врз основа на анализа на
резултатите од спороведеното истражување „Јавното мислење на граѓаните на Република
Македонија за корупцијата“.
16. „Значај истраживачко-научне делатности и едкуција кадрова надлежних за
справљање са организованим криминалом“ трудот е презентиран и објавен во Зборник
на трудови од меѓународна научна конференција која е одржана на правниот факултет во
Косовска Миторовица, во 2014 година. Во трудот се презентирани одредени сознанија во
делот на методиката на откривање на кривични дела поврзани со организиран криминал.
Акцетот е ставен на научно-истражувачката работа, односно најновите научни
достигнувања во примена на совремни методи во откривање на кривични дела од област
на организрианиот криминал. Вториот дел од трудот е посветен на образовнаие на кадри и
континуирани специјализирани облици на обуки на кадри кои работат директно во
навремено детектирање и откреивање на секој од поединечните облиците на организиран
криминал.
17. „Финансиски истраги во истражување на кривични дела од областа на
организираниот криминал“ трудот е објавен во списанието „International Jurnal
Scientific&Applicative Papers Vol.7, списание со Global imact factor 1,3. за 2014 година. Во
трудот направена е анализа на процесуирани кривични пријави од областа на
организираниот криминал. Значењето на финансисиките истраги кои се водат паралелно
со криминалситичките истраги со цел одземање на целокупниот имот кој е стекнат со
извршување на кривични дела од областа на организираниот криминал. Со успешно
завршување на финансиските истраги се овозможува детектрирање на целокупниот
капитал кој е стекнат со некој од облиците на организиран криминал, со што се стекнати
предусловите за извршување на мерката конфискација. Кога станува збор за справување
со организираниот криминал од особено значење е успешно водење на финансиките
истраги и спроведување на мерката конфискација со што се одзема целокупниот имот кој
е стекнат на недозволен начин, а со тоа се ослабнува моќта на припадниците на
организираните криминални групи и нивното натамошно делување да по пат на корупција
го мултиплицираат својот валкан капитал и издејстување на нивна заштита од кривично
гонење.
18. „The theories opidentity in the context of terrorist organization“ трудот е во
коавторство со вонреден проф. д-р Фросина Ташевска Ременски и истиот е позитивно
рецензиран и објавен во
списанието „International Jurnal Scientific&Applicative
Papers Vol.7, списание со Global imact factor 1,3. 2014 година.
19. „Граѓанин – жртва корупциског система“, трудот е презентиран и објавен во
Зборник на трудови од меѓународната научно- стучна конференција со меѓународно
учество, одржана на 21/23.Октомври 2014 година на Тара, Р. Србија, во организација на
криминалситичко-ополициска академија од Белград во соработка со фондацијата Ханс
Зајдел. Во трудот се презентирани сознанијата до кои што е дојдено врз основа на анализа
на резултатите од истражувањето на научно-истражувачкиот проект „Јавното мислење на
граѓаните за корупцијата“ а кој се однесува на теоретска разработка на проблемот со
коупцијата и влијанието на истата на остварување на основните човекови права и слободи.
До колку во еден систем не владее правото, туку владеат поединци и нивните
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корумпирани институции, во тој случај неможеме да зборуваме за демократиски систем
туку систем во кој владеат поединци и се кршат оснвоните граѓански права и слободи. Во
трудот точно се детектираат слабите точки во системот кои институции се
најкорупирани и што е тоа што треба да се превземе во наредниот период како би се
намалило влијанието на корупцијата, би зборувале за посупешно функционирање на
институците и почитување на човековите права и слободи на граѓаните кои се зацртани со
основниот правен акт а тоа е Уставот на Р. Македонија.
20. „ Normative regulation in combating corruption“ трудот е во коавторство со
вонреден професор д-р Фросина Ташевска – Ременски итиот е објавен во меѓународниот
годишник на Факултетот за безбедност Скопје за 2014 година. Во трудот разработена е
меѓународната законска регулатива која што се однесува на корупцијата (меѓународните
конвенции на ООН и Советот на ЕУ) како и нивната имплементација во националното
законодавство на Р. Македонија, измени на Киривчниот законик како и донесување на
посебна законска регулатива која што се однесува на справување со корупцијата во Р.
Макеоднија.
21. „Corruption and anthropological foundations of human nature“, трудот е
рецензиран како изворен научен труд, истиот е презентиран и објавен во Зборник на
трудови од меѓународната научна конференција одржана во Охрид 3-5 Јуни 2014 година
во организација на Факултетот за безбедност од Скопје. Во самиот труд изнесени се
констатации за високата застапеност на корупцијата во институциите во Р. Македонија,
врз основа на резултатите од спроведенот емпириско истражување на тема „Јавното
мислење на граѓаните на Р. Макеоднија за корупцијата“, и во вториот дел од трудот
направено е истражување на корените и причините за коруптивното однесување со
детална анализа на една од причините за корпутивното однеусвање а тоа е
антрополошките фундаменти на човековата приорда.
22. „Корупција и судир на интересите во полицијата“ , трудот е во коавторство
со вонреден проф. д-р Фросина Ташевска-Ременски и истиот е презентиран и објавен во
Зборник на трудови од меѓународната научна конференција одржана во Охрид 18/19
Септември 2015 година во организација на Институтот за безбедност, одбрана и мир
при Филозофскиот факултет од Скопје. Во трудот повторно авторот се занимава со
детална анализа на еден од сегментите на корупцијата и тоа во една од иснтитуциите која
е посочена од граѓаните со виок процент нза застапеност на корупцијата а тоа е
полицијата.
23. „Корупција-стварна претња правима граѓана“ трудот е квалификуван како
изворен анучен труд и истиот е презентиран и објавен во зборник на трудови од
меѓународната конференција одржана во Загреб 23/24 Април 2015 година во организација
на Висока полициска школа од Загреб. Во трудот направена е компаративна анализа на
резултатие добиени врз оснва на анализа на истражувањето на „Јавното мислење на
граѓаните за корупцијата во Р. Макеоднија“ и истражуањето на истата тема спроведено во
Хрватска.
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24. „Корупција и медиумите“ трудот е презентиран и објавен во зборник на
трудови од меѓународна научна конференција одржана 2/3 Јуни 2015 година во Охрид, во
организација на Факултетот за безбедност од Скопје. Во трудот се разработува сегментот
од истражувањето на корупцијата за влијание на медиумите во препознавање на
корупцијата. Најголем процент речиси над 50% од граѓаните се изјасниле дека за
корупцијата се информирале преку средствата за јавно информирање. Исто така
резултатите укажуваат да огромно е влијанието на медиумите во откривањето на
корупцисиките кривични дела. Други меѓународни истражуваања укажуваат да граѓаните
на Р. Македонија најголем дел од своето слободно време го поминуваат пред малите
екрани, што значи дека огромно е влијанието на медиумите во креирање на јавното
мислење, од тој апсект и се поставува прашањето за слбодата на медиумите како средство
за објективно информирање на граѓаните или како инстурмент за одржување на власт на
владачката гарнитура.
25. „Recruimetn for Islamic militant movement“трудот е објавен во
Меѓународниот годишник на Факултетот за безбедност од Скопје за 2015 година. Во
трудот се потенцираат новите ризици и закани по националната безбеднсот на Р.
Макеоднија со посебен акцент на заканите од позиции на исламскиот радикализам и
меѓунраодниот тероризам од позиции на исламски радикализам.
26. „Crime education and traning of staff in charge of coping with organized crime“
трудот е презентиран и објавен во зборник на трудови од меѓународната конференција на
тема „Криминалситичка едукација, ситуации и перспективи-20 години после проф.
Владимир Водинелиќ“. Трудот е објавен во меѓународниот годишник на Факултетот
за безбедност-Скопје за 2015/2. Трудот се однесува во делот на Методиката на
истражување на организиран криминал, каде посебно значајно место се посветува на
стручното доусовршување на кадрите кои работат на таа проблематика на новите начини
на извршување и откривање на извршителите на кривични дела поврзани со некој од
облиците на организиран криминал.
27 „Примена на современите методи и средства при откривање и сузбивање на
криминалитетот во областа на злоупотреба на платежни картички “ трудот е
презентиран и објавен во Зборник на трудови од третата меѓународна научна
конференција одржана на 29/30 Јануари во Охрид во организација на Универзитетот
Еурбалкан од Скопје. Трудот се однесува во делот на Методиката на истражување на
организиран криминал и тоа на еден од новопројавени облици во делот на комјутеркиот
криминал а се однесува на злоупотребата на платежните картички со чии инкриминации
извршителите се стекнуваат со огромни финансики средства. Разработени се
новопројавени начини и средства на извршување како и методите за нивно навремено
детектирање и откривање, како и обезбедување на валидни материјални докази за
сторените инкриминации поврзани со злоупотребите на платежните картички.
28. „Pereguiste for Succesful Crime Scene Investigation“ трудот е во коавторство
со проф. д-р Владимир Пивоваров од МИТ Универзитет, презентиран и објавен во
Зборник на трудови од меѓународната научна конференција одржана 21/22 Април 2016
година во Загреб во организација на Високата полициска школа. Се работи за класична
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криминалситчка тема каде се разработуваат предусловите за успешна анализа на местото
на криминалситичкиот настан, потенцирани се опасностите и пропустите кои се
извршуваат на самот место на настанот кои пропусти тешко би можеле подоцна да се
надополнат во текот на истрагата.
29. „Приватната безбедност, детективската дејност и соработката со
полицијата“ трудот е во коавторство со м-р Борче Петревски од Министерство за
внатрешни работи и м-р Предраг Мицевцски приватен дтектив. Трудот е презентиран и
објавен во Зборник на трудови од меѓународната научно-стручна конференција во
оррганизација на Европскиот универзитет од Скопје во Април 2016 година. Во самиот
труд се разработува местото и улогата на приватната безбедност ( Агенциите за приватно
обезбедување и детективските агенции) во вкупниот безбедносен систем на Р.
Македонија.
30. „Легалитет и легитимитет во примена на посебните истражни мерки во
откривање на кривични дела од областа на организираниот криминал во Република
Македонија“ трудот е презентиран и обајвен во Зборник на трудови од Меѓународната
научна конференција одржана 5/6 Јуни 2016 година во Охрид во организација на
Факултетот за безбедност од Скопје. Посебните истражни мерки имаат огромно значење
во откривање на софистицирани облици на криминалитет, како и кривичните дела против
одбраната, безбедноста и меѓународното право. Сведоци сме на непочитување на начелото
на легалитет особено кога станува збор за првата посебна истражна мерка а тоа е следење
на телефон и други електронски комуникации. Во трудот се зборува за недостатоци во
законската регулатива и нивните злоупотрреби во примена на нелегалното
прислушкување за разно разни цели но не и за онаа цел која ја пропишал законодавецот,
предложени се и конкретни мерки пред се во законодавната сфера за надминување на
можносите кои би овозможиле повторно злоупотреба на посебните истражни мерки
надвор од законски предвидените услови.
31. „По патеките на Свети Климет-едукација во справување со криминалот“ ,
трудот е презентиран и обајвен во Зборник на трудови од Меѓународната научна
конференција по повод 1100 години од смртта на Св. Климент Охридски, одржана 5
Декември 2016 година во организација на Факултетот за безбедност од Скопје. Во трудот
се дава историски осврт на образование на кадрите од областа на криминалистиката и
безбедноста, за значење на стручната наобразба, како и континуираното надоградување и
специјализирање на кадрите кои работат на справување со софистицирани облици на
криминалитет.
32. „Приватната безбедност во Република Македонија во обезбедувањето на
сигурност во урбаните средини“ трудот е објавен во Меѓународното списание
„Безбедносни дијалози“ во издание на Филозофскиот факултет- Институт за безбедност,
одбрана и мир, Декември 2016 година. Во трудот направени се анализи на стуктурата и
функционирањето на безбедносниот систем на Република Македонија, со особен акцент
на потенцирањето на значењето на приватната безбедност кога станува збор за
обезбедување на сигурност во урбаните средини. На тој начин се растеретува полицијата
која може да се фокусира на превенирање и расфетлување на софистициран облици на
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криминалитет, како и норамтивно регулирање на соработкага меѓу јавниот и приватниот
безбедносен сектор со цел поуспешно обезбедување безбедност и сигурност на граѓаните
пред се во урбаните средини каде е зголемен процент на криминалитет.
33.„Илегалната миграција и пазарот на трудот“ трудот е презентиран на
Четвртата меѓународна конференција на тема: „Науката-подршка на развојот во
Југоисточна Европа“ одржана 23/24 Декември 2016 година во организација на Институт за
дигитална форензика при Универзитетот Евро Балкан од Скопје. Во самиот труд се прави
проценка на опасносностите од мигрантската криза во Република Макеоднија во периодот
2013-2016 година и нивното влијани врз безбедноста, политката и во делот на
економијата, со зголемување на нелаегалната конкуиренција на пазарот на трудот.
34.„Area of operation of organized criminal groups in Repablic of Macedonija“
трудот е презентиран на Меѓународната конференција одржана на 25-28 Мај 2017 година
во Будва во организаицја на Institute of Knowledge Menagment, трудот е обајвен во
меѓународното списание Knowledge Vol. 17, No 2 pp 559-1106, Global impact&Qualitty
Factor 1,3222. Во самиот труд направена е анализа на структурата и делувањето на
организианите криминални групи во Република Македонија во последните 5 години како
и нивната криминална насоченост односно поле на криминално делување.
35. „Influence of Corruption over Economic Growth in Macedonia“ Трудот е
објавен во списание со impact facor IOSR Jurnal of Engineering (IOSRJEN) ISSN (e) : 22503021, ISSN (p) 2278-8719, Vol.07, Issue 08 (August, 2017), VI PP 09-15. Резултатите од
истражувањето на тема „Јанвото мислење на граѓаните на Република Македонија за
корупцијата“ се објавени во наведеното престижно научно списание. Трудот е рангиран
како изворен научен труд во кој се наравени анализи на неколку прашања опфатени во
анкетниот прашалник од спроведеното петгодишно истражување на корупциајта во
Република МАкеоднија.
36. „Certain specifics in the structural position and the modus oeprandi of
organized criminal groups in the Republic of Macedonia“трудот е презентиран на
Меѓународната научна конференција одржана 5-7. Спетември 2017 година во Охрид во
организација на Филозофски факултет-Институт за безбедност, одбрана и мир, и истиот е
објавен во меѓународното списание „Безбедносни дијалози“ број 1-2, 2017.
37. „Невладиниот сектор во превенирање и спречување на предизвиците од
верскиот екстремизам“ трудот е презентиран на конференцијата одржана 18-22
Септември 2017 година во Охрид, организирана од страна на МВР и ОБСЕ. Тема на
конференциајта беше „Справување со предизвиците на насилен екстремизам и
радикализација кои водат кон тероризам“
38. „Управување со безбедносните ризици во надлежните институции во
Република Македонија“, трудот е презентиран на Меѓународната научно-стручна
конференција под наслов „40 години високо образование во областа на безбедноста“,
одржана на 5. Декември 2017 годиона во Скопје во организација на Факултетот за
безбеднсот од Скопје. Во трудот се презентирани првичните сознанија од спроведеното
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истражување „Безбедносните ризици во Република Македонија“ каде беше опфатена
стручната јавност, односно претставници на повеќе безбедносни институции. Кандидатот
вонреден проф. д-р Марјан Николовски е и Главен и договорен уредник на Зборникот од
меѓународната научно-стручна конференција.

Наставно - образовна дејност
Како наставник по предметот Криминалситичка тактика 2, Методика на
истражување на организиран криминал и Совремни безбедносни системи на Факултетот
за безбедност, проф. Николовски своето оперативно знаење и искуство го става во
функција на поквалитетно спроведување на наставата, комбинирајќи ги теоретските
знаења и поставки со педагошките правила и ги пренесува вештините на студентите.
Стекнатото искуство и континуираното настојување за сопствено усовршување
придонесуваат самостојно и квалитетно да ја организира и спроведува наставата.
Наставно-образовната дејност ја извршува со посветеност, со постојано унапредување на
методите за пренесување на знаења на студентите. Се ангажира на осовременувањето на
наставата и унапредување на научната соработка со студентите и со високостручниот
кадар на Факултетот, како и научно-стручна соработка со други високо-образовни
институции во Македонија и во соседните земји.
Вонреден проф. д-р Марјан Николовски, врз основа на спроведената интерна
евалуација на Факултетот за безбедност- Скопје во академскта 2016/2017 година од страна
на студентите е оценет со оценка 5 (пет). Вреднувањето на успехот произлегува од
батерија на 15 анкетни прашања кои се однесуваат на квалитетот на наставата, односот
кон студентите и оценувањето на студентите.
I. Квалитетот на наставата
1. Наставникот е подготвен за реализација на наставата (просечна оценка: 4,79)
2. За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите (просечна оценка: 4,82)
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа (работа во групи,
дебати, анализа на случаи и други форми на интерактивна настава) (просечна оценка:
4,79)
4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес (просечна
оценка:4,82)
5. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови (просечна оценка: 4,81)
6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување на
знаењата од предметот (просечна оценка: 4,70)
7. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите (вклучување во
истражувања, проекти, изработка на домашна работа, семинарски трудови и други
писмени активности) (просечна оценка: 4,92)
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература
(просечна оценка: 4,91)
9. Учебникот/ учебното помагало/ скриптата одговара на содржината на
предметната програма (просечна оценка: 4,91)
10. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата
(компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.) (просечна оценка: 4,90)
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II. Однос кон студентите
11. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво (просечна
оценка: 4,95)
12. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите
(просечна оценка: 4,93)
III. Оценување на студентите
13. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма и
предвидената основна литература (просечна оценка: 4,95)
14. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања
овозможуваат објективно оценување (просечна оценка: 4,95)
15. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите (просечна
оценка: 4,85)
Согласно претходно наведеното, Рецензионата комисија констатира и потврди
висока позитивна просечна оценка во наставно-образовната дејност на вонреден проф. д-р
Марјан Николовски.

6. Оценка, мислење и предлог на комисијата
Од досегашниот приказ на објавените трудови и прилози во научните дебати на
научните собири може да се оцени дека кандидатот аналитички и систематски ги третира
прашањата поврзани со истражувањето на организиран криминал, проблемите на
современите безбедносни системи, но и на корупцијата како сериозен општествен и
современ безбедносен феномен. Научниот интерес посебно е насочен кон промислувањето
на начинот на откривањето, расветлувањето и решавањето на проблемите поврзани со тероризмот, трговијата со луѓе, а особено со организираниот криминал како сложен облик
на криминалот. Тој покажува интерес и ја насочил истражувачката дејност кон проучувањето на современите безбедносни системи, институционалниот развој и особено кон проучување на безбедносните политики и начинот на нивната имплементација.
Од анализата на прилозите може да се констатира дека објавените статии се
одликуваат со изграден методолошки пристап, со систематичност во интерпретацијата и
докажувањето на прашањата поврзани со предметот на расправа што го определува
научниот пристап и карактер на анализираните трудови. На тој начин може да се
констатира дека вонреден проф. д-р Марјан Николовски се профилира во научен
работник кој постигнал значителни резултати во научнато истражување на сложените
прашања на криминалистичките и безбедносните науки, посебно на научна област
политички науки, посебно во развојот на Методиката на истражување на организиран
криминал, но и на развојот на безбедносни системи и дава значен придонес во развојот на
научните подрачја: Методиката на истражување на организиран криминал, но и на
развојот на безбедносни системи и дека во нив успешно ги развива и афирмира
специфичностите и посебноста на безбедносните, полициските и други пристапи во
проучувањето на безбедносните појави.
Од анализата на научниот, научно-истражувачки и педагошки придонес на
вонреден проф. д-р Марјан Николовски се констатира дека се профилира научен работник
и истражувач на современите облици на организираниот криминал, посебно на
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методиката на неговото истражување, откривање, превенирање и решавање, како и на
успешните синтези на институционалната структура на безбедноста на современите
општества. Кандидатот покажува завиден степен на организиран, систематски и
насочен пристап во актуелизирањето на проблемите од областа основите на
безбедноста, криминологијата, методиката на истражувањето на организираниот
криминал и низ кривично-правниот, криминалистичкиот, и политолошкиот
пристап се профилира како успешен универзитетски педагог со солидни методички
знаења и способност сопствените знаења да ги афирмира, надогради и успешно
пренесе на генерациите студенти. Со самостојната научно-истражувачка работа и со
учество во истражувачки проекти, профилира во истраен и посветен научен работник и
педагог кој дава придонес во развојот на политичките, криминалистичките и
безбедносните науки и во формирањето на стручните кадри оспособени за справување и
решавање на сложените безбедносни проблеми, особено облиците на организираниот
криминал. Оттаму со право можеме да констатираме дека тој низ научната работа, се
потврдува како сериозен, систематичен и прониклив истражувач кој умее на научен
начин, согласно педагошките стандарди да ги пренесе своите методски искуства и знаења
на студентите и практичарите. Во таа смисла рецензентската комисијата има особена
можност да подвлече дека во педагошката работа, научно-истражувачката, апликативната
и практична дејност на вонреден проф. д-р Марјан Николовски има особен придонес за
развојот на научната област политички науки (50700).
Поаѓајќи од погоре изнесените оценки и констатации, а имајќи ја во вид содржината на целокупната научна, научно-истражувачка, стручна и наставна активност на кандидатот, Рецензентската комисија заклучува дека станува збор за квалитетен наставник,
истакнат научен работник и успешен во својата област при што едногласно и со особено
задоволство на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, да му
предложи вонреден проф. д-р Марјан Никоовски да го избере во редовен професор во
научна област политички науки (50700).

16.04.2018 година

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
1. Проф. д-р Жидас Даскаловски, редовен професор, с.р.
2. Проф. д-р Злате Димовски, редовен професор, с.р.
3. Проф. д-р Јове Кекеновски, реовен професор с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕТО НАСЛОВЕН ДОЦЕНТ ОД ОБЛАСТИТЕ ВО
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ: 10700 ХЕМИЈА, 10703 БИОХЕМИЈА И
10714 ДРУГО НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА
Наставнo научниот совет на Ветеринарниот Факултет, Универзитет “Св.
Климент Охридски” - Битола, на седницата одржана на ден 05.04.2018 година донесе
Одлука Бр.02-194/13 за формирање членови на Рецензентска комисија за изготвување
на Реферат за избор во звањето насловен доцент од областите во Природно математичките науки: Хемија (10700), Биохемија (10703) и друго (10714).
Рецензентска комисија e во состав: Проф. Д-р Џулијана Томовска (претседател),
Проф. Д-р Методија Најдоски (член) и Проф. Д-р Весна Димова (член). После
разгледувањето на приложената документација, рецензентската комисија до Наставнo
научен совет на Ветеринарниот Факултет при Универзитет “Св. Климент Охридски” во
Битола го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот бр. 04-82/1 од 23.02.2018 a објавен на ден 26.02.2018 во дневниот
весник “Нова Македонија” за избор во звањето насловен доцент од областите во
Природно – математичките науки 10700 Хемија, 10703 Биохемија и 10714 Друго се
пријавиле кандидатите:
1.
2.

Д-р Милена Јанкуловска;
Д-р Билјана Илковска

1. Д-р Милена Јанкуловска
I.

Биографски податоци

Д-р Милена Јанкуловска e родена на 05. 02. 1976 година во Битола. Основно
образование завршила во с. Жван, Демир-Хисар во учебната 1989/90 година. Средно
образование завршила во државното средно хемиско-технолошко училиште ХУЦ
„Марија Кири-Склодовска“ во Скопје, во учебната 1993/94 година.
Во 1994/95 година се запишала на Природно-математичкиот факултет, студии
по хемија, насока препаративна хемија. Дипломската работа под наслов „Разработка на
спектрофотометриска метода за квантитативно определување на цитраконска и
мезаконска киселина во смеса„ ја изработила под менторство на Проф. д-р Лидија
Шоптрајанова. Дипломирала на 15.06.2000 година со просечен успех 8,71 и стекнала
право на стручен назив Дипломиран инженер по хемија.
На 25.01.2001 година се запишала на втор циклус студии на Институтот за
хемија (Завод за аналитичка хемија) при Природно-математичкиот факултет во Скопје.
За време на постдипломските студии учествувала на повеќе домашни и меѓународни
конгреси. Предвидените испити ги положила со просечен успех 10. Магистерскиот
труд под наслов „Определување на константите на дисоцијација на некои незаситени
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карбоксилни киселини во силно кисела средина “ го одбранила на 08. 06. 2006 година,
со што се стекнала со право на научен степен - магистер на хемиски науки.
Во 2008 година се запишала на докторски студии на Универзитетот во Аликанте
во Шпанија, на Институтот по Физичка хемија и Електрохемија. Докторските студии се
дел од програмата Електрохемија, Наука и Технологија во која што се вклучени повеќе
Универзитети во Шпаннија. Главна тема на докторската дисертација е синтеза и
проучување на процесите на фотогенерирање, транспорт и трансфер на полнеж кај
наноструктурни електроди од титан диоксид составени од честички со нанодимензии
со различна морфологија (сферни честички, наножици, наноцефки и наноколони). За
проучување на електронската структура на овие матерјали и нејзиното влијание врз
нивните фотоелектрохемиски својства користени се повеќе аналитички методи.
Наноструктурните матерјали од титан диоксид може да се применат во сончеви ќелии,
за електролиза на вода или пак како ефикасен матерјал за прочистување на отпадни
води по пат на фотооксидација со ултравиолетова и видлива светлина. Д-р Милена
Јанкуловска работела под менторство на д-р Роберто Гомез Торегроса, редовен
професор на Институтот за Физичка хемија и Електрохемија и д-р Тереза Лана
Виљареал, вонреден професор на Институтот за Физичка хемија и Електрохемија.
Докторската дисертација под наслов „Истражување на електрохемиските својства на
наноструктурни електроди од титан диоксид„ ја одбранила на 03. 07. 2015 година, со
што се стекнала со право на научен степен - доктор на хемиски науки.
Активно се служи со англиски јазик, шпански јазик и различни компјутерски
програми (Microsoft office, origin, chemwindow, mathcad, publischer, pagemaker). Има
основни познавања од германски и француски јазик.
II.

Професионален ангажман



Од учебната 2001/02 до учебната 2006/07 работела како професор по хемија во
државното средно хемиско-технолошко училиште ХУЦ „Марија Кири
Склодовска„ во Скопје. Учествувала во реализација на наставните планови и
програми по предметот хемија (Општа неорганска хемија, Аналитичка хемија,
Органска хемија и Физичка хемија).



Во учебната 2006/07 работела како професор по хемија во СУГС „Браќа
Миладиновци„ Скопје. Учествувала во реализација на наставните планови и
програми по предметот хемија (Општа неорганска хемија, и Органска хемија).



Во првата половина на 2008 година работела на научно-истражувачки проект на
тема фотохромни и електрохромни слоеви за интелигентни прозори.



Од втората половина на 2008 до 2014 година работела на научно-истражувачки
проекти на тема Фотохемија и Електрохемија на полуспроводници. Во истиот
период исто така била вклучена во настава со студенти по предметите Вовед во
хемиски експерименти и инструментална анализа и Одбрани поглавја од физичка
хемија;



Во 2014 и 2015 година работела на проект за Разработување на пилот постројка за
батерии на база на натриум и суперкондензатори. Овој проект бил реализиран во
соработка со BroadBit од Словачка. Во рамките на овој проект се занимавала со
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синтеза и карактеризација на неоргански и органски матерјали за катоди и
електролити за натриум/сулфур батерии.
Од 2017 до денес се занимава со проучување на начинот на функционирање и
пуштање во функција на неколку аналитички инструменти (Атомски
апсорпционен спектрофотометар, Атомски емисионен спектрофотометар со
индуктивно спрегната плазма, Високоефикасен течен хроматограф со
ултравиолетов-видлив детектор и флуоресцентен детектор, Високоефикасен течен
хроматограф со масен детектор, Гасен хроматограф со масен детектор) на
Факултетот за Биотехнички науки и Високата медицинска школа при
Универзитетот „Климент Охридски„ во Битола.



III.

Научноистражувачка дејност

Започнала да се занимава со научно-истражувачка работа додека била студент на
Институтот за Хемија при Природно-Математичкиот факултет во Скопје. За време на
додипломските студии, студиите на втор и трет циклус учествувала на повеќе конгреси
од национален и меѓународен карактер.
Кандидатката д-р Милена Јанкуловска има објавено 9 трудови од кои 8 во
списанија со импакт фактор повисок од 3, на 5 трудови е прв автор, има објавено една
ревизија и е коавтор на две поглавја од книга издадена на шпански јазик:
1. M. Jankulovska, L. Šoptrajanova, I. Spirevska, Behaviour of Glutaconic and Aconitic
acid in a sulfuric acid medium, Bull. Chem. Technol. Macedonia, 2006, 89-97.
Во овој труд со помош на методите на Ултравиолетова спектроскопија следено е
однесувањето на глутаконска и аконитна киселина (повеќекарбоксилни органски
киселини) во средина на сулфурна киселина. Методот на карактеристична векторска
анализа е применет за да се компензира влијанието на растворувачот. Вредностите на
константите на дисоцијација, термодинамичките константи на протонирање и
солватационите параметри на овие киселини се пресметани со примена на повеќе
киселински функции.
2. M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, Hierarchically organized titanium
dioxide nanostructured electrodes: Quantum-sized nanowires grown on nanotubes,
Electrochem. Commun., 2010, 12 (10) 1356. (i.f = 4.820)
Синтетизирани се хиерархиски организирани наноструктури од титан диоксид. Овие
наноструктури се сочинети од наноцефки кои што се модифицирани со наножици од
титан диоксид (рутил). Наноцефките се подготвени со анодна оксидација и врз нив
после реализираниот термички третман се нанесени наножици од рутил со примена на
методата на хемиска депозиција од воден раствор. Ваквите структури се интересни за
фотооксидација на вода до водород и кислород и органски материи во вода, бидејќи се
карактеризираат со голема површина и еднодимензионалната структура на
наноцефките ја зголемува нивната ефикасност затоа што транспортот на материја и
трансферот на полнеж се фаворизирани кај овие структири.
3. M. Jankulovska, T. Berger, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, A comparison of
quantum-sized anatase and rutile nanowire thin films: Devising differences in the
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electronic structure from photoelectrochemical measurements, Electrochimica Acta,
2012, 172-180. (i.f = 4.721)
Ова истражување е обид да се спореди електронската структура на анатас и рутил.
Овие две модификации се главни полиморфни структури на титан диоксид и постојат
многу спротивставени ставови во врска со тоа која од овие две модификации е
поефикасна за фотооксидација на органски материи присутни во вода. Според ова
истражување ефикасноста зависи од повеќе фактори како што се димензиите и формата
на честичките и за да може да се споредуваат овие структури овие карактеристики
треба да бидат што послични. Големината и формата на честичките е определена со
трансмисиона електронска микроскопија а дебелината на слоевите со скенирачка
електронска микроскопија. Присуството на само една полиморфна модификација во
секој примерок е докажано со дифракција на Х зраци.
4. M. Jankulovska, T. Berger, R. Gómez, T. Lana-Villarreal, Trap States in TiO2 Films
Made of Nanowires, Nanotubes or Nanoparticles: An Electrochemical Study, Chem.
Phys. Chem, 2012, 1-11. (i.f= 3.138)
Во ова истражување се синтетизирани наноструктури од титан диоксид со различна
морфологија (наножици, наноцефки, сферни наночестички) со цел да се истражи
присуството на електронски состојби во забранетата зона (разликата во енергија помеѓу
највисоката по енергија непополнета молекулска орбитала и најниската по енергија
пополнета молекулска орбтала) кај титан диоксид. Докажано е дека вакви електронски
состојби се создаваат како резултат на постоење на гранична површина каде што се
спојуваат две честички. Овие електронски состојби се неповолни за примената на титан
диоксид како фотокатализатор затоа што се центри на рекомбинација на
фотогенерираните електрони и шуплини, кои што пак се дирекно инволвирани во
процесите на редукција и оксидација. Од тие причини еднодимензионалните стриктури
какви што се наноцефките и наножиците се поефикасни фотокатализатори. Кај овие
структури има помалку гранични површини.
5. T. Berger, D. Monllor-Satoca, M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, The
electrochemistry of nanostructured TiO2 Electrodes, Chem. Phys. Chem, 2012, 1-53.
(i.f = 3.138) REWIEV
Во оваа ревизија се дадени детални информации за синтеза, структурна, морфолошка и
електронска карактеризација на наноструктурни електроди од титан диоксид составени
од честички со различна форма, големина и полиморфна модификација. Овие
електроди се споредени со компактни електроди и монокристални електроди од титан
диоксид. Дискутирани се суштинските разлики во електрохемиските својства меѓу овие
типови на електроди. Исто така подробно се дискутирани нивните фотоелектрохемиски
својства и примената на овие електроди во еколошки цели (прочистување на вода и
воздух), за акумулирање на енергија (батерии и суперкондензатори), производство на
енергија (фотоелектрохемиски ќелии и сончеви ќелии) и заштеда на енергија
(интелигентни прозори) и други апликации како што се сензори за гас, и површини кои
што се чистат сами под дејство на ултравиолетова светлина.
6. D. Cibrev, M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, Study of the oxygen
evolution reaction over an ultrathin nanostructured Ni(OH)2 layer deposited on
conducting glass, Int. J. Hydrogen Energy, 2013, 38, 2746-2753. (i.f = 3.419)
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Во овој труд е направено истражување на електрокаталитичките својства на ултратенки
слоеви од никел хидроксид со цел генерирање на кислород. Според добиените
резултати бројот на молекули на кислород што се создаваат на секој атом од никел се
зголемува со намалување на количината на никел хидроксид во тенкиот слој. Тенките
слоеви од никел хидроксид се подготвени врз спроводливо стакло (стакло на кое што
претходно се нанесува тенок слој од калај оксид со примеси од флуор) по пат на
хемиска депозиција. Најдобри резултати се добиени кога дебелината на тенкиот слој е
околу еден нанометар. За подебели слоеви ефикасноста се намалува. На ваков начин
може да се подготват проѕирни електроди од никел хидроксид кои што се
карактеризираат со голема стабилност.
7. M. Jankulovska, I. Barceló, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, Nanotubes decorated with
anatase nanowires: Photoelectrocatalytic properties, J. Phys. Chem. C, 2013, 117,
4024−4031. (i.f = 4.835)
Синтетизирани се хиерархиски организирани наноструктури од титан диоксид. Овие
наноструктури се сочинети од наноцефки кои што се модифицирани со наножици од
титан диоксид (анатас). Наноцефките се подготвени со анодна оксидација и врз нив
после реализираниот термички третман се нанесени наножици од анатас со примена на
методата на хемиска депозиција од воден раствор. Ваквите структури се споредени со
структурите во кои што наноцефките беа модифицирани со рутил и утврдено е дека
ефикасноста на хиерархиски организираните структури добиени со декорација на
наноцефките со анатас е поголема одколку кога оваа декорација се прави со рутил.

8. D. Cibrev, M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, Potentiostatic reversible
photoelectrochromism: an effect appearing in nanoporous TiO2/Ni(OH)2 thin films,
ASC Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 10304-10312. (i.f = 6.723)
Синтетизирани се тенкослојни филмови врз спроводливо стакло сочинети од титан
диоксид модифициран со никел хидроксид. Овие филмови се познати заради нивната
примена за заштеда на енергија. Имено под дејство на светлина електроните што се
фотогенерираат во титан диоксидот го редуцираат никел хидриксидот и тој ја менува
бојата од зелена во темно кафеава или црна. Ова е познато како фотохромно својство.
Во случајот на никел хидроксид потребно е да се наметне одреден позитивен
потенцијал за да се постигне промена на бојата од зелена во темно кафеава (оксидација)
и обратно, треба да се наметне негативен потенцијал за да се редуцира никелот.

9. M. I. Díez-García, V. Manzi-Orezzoli, M. Jankulovska, S. Anandan, P. Bonete, R.
Gómez, T. Lana-Villarreal, Effects of Ultrasound irradiation on the synthesis of metal
oxide nanostructures, Physics Procedia. 63, 85 - 90. 2015, ISSN 1875-3892.
Реализирана е синтеза на наноматерјали од типот метални оксиди со помош на
ултразвуци. Подготвени се тенки слоеви од неколку различни материјали (титан
диоксид со примеси од азот, никел титанат и манган оксид) при што е утврдено дека
ултразвиците имаат ефект врз големината на честичките, само во случајот на никел
титанат. Овој тип на синтеза имаат повеќе значење кога се подготвуваат тенки филмови
од сферни наночестички, бидејќи во тој случај со помош на ултразвуци може да се
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разбијат поголемите агрегати од честички и да се добијат матерјали со поголема
површина што е особено значајно за процесите на фотокатализа.
Поглавја во книга:
1. M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez-Torregrosa, Nanoestructuras
organizadas jerárquicamente basadas en nanotubos de TiO2 y su aplicación como
electrodos, Avances de la electroquímica en Iberoamérica, Portugal y España, 2010,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, ISBN
9788481389371. (Поглавје од книга)
Во ова поглавје се дадени податоци за синтеза, микроскопска, спектроскопска и
електрохемиска карактеризација на хиерархиски организирани структури од титан
диоксид и нивната примена како електроди.
2. D. Cibrev, M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez-Torregrosa, Estudio del
electrocromismo fotoinducido en capas finas TiO2-Ni(OH)2, Avances de la
electroquímica en Iberoamérica, Portugal y España, 2010, Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Alcalá de Henares, ISBN 9788481389371. (Поглавје од книга).
Во ова поглавје се објаснува синтезата, микроскопската, спектроскопската и
електрохемиската карактеризација и се проучува фотоиндуцираниот електрохромизам
на тенки слоеви од титан диоксид модифицирани со никел хидроксид.

2. Д-р Билјана Илковска

I.

Биографски податоци

Д-р Билјана Илковска е родена на 25.02.1982 година во Битола. Нејзиното
образование и тренинг се состои од:
II.
-

1996 - 2000 ДСМУ ,,Др. Јован Калаузи,, - медицинска сестра –техничар;
2000 – 2006 година Медицински Универзитет – Софија, Медицински Факултет –
Софија, дипломиран доктор по медицина;
2009 – 2012 Медицински факултет - Скопје, специјалист по медицинска
биохемија;
2014 - 2017 Медицински Универзитет ,,Проф. д-р Параскева Стојанов,, - Варна,
Медицински факултет – Варна, доктор на медицински науки.
Професионален ангажман - Работно искуство:
2006 година е Волонтер општи лекар во општа амбуланта ПЗО Оралдент –
Битола;
2007 година е Волонтер општи лекар во Итна медицинска Помош – Битола;
2007 година е Општи лекар во туристичка амбуланта – Претор;
2007 година Стручен соработник на Работилница за превенција за дрога;
2007 година е Координатор на проектот Мобилизација на локалните заедници во
Македонија на превенција на ХИВ – СИДА меѓу младите кои се под најголем
ризик 2008 год., Волонтер во Заводот за здраствена заштита – отсек хигиена;
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-

-

-

2007 - 2008 година е Спортски лекар на учоилишни спортски натпревари –
проект на општина Битола;
2008 - 20012 год., Општи лекар во одделот за медицинска биохемија во ЈЗУ
Клиничка болница Битола;
2012 - 2014 год., Лекар специјалист по медицинска биохемија во ЈЗУ Клиничка
болница – Битола;
2012 год. е Координатор на проектот ,, Using new technologies to Promote
Children Health in the Cross – Border Region’’ – IPPA cross – border;
2014 година е Менаџер на проектот ,, Опремување на Одделот за лабораториска
дијагностика со современа опрема и апаратура, со цел подобрување на грижата
на пациентите во југозападниот регион на Р. Македонија ,, Проект на јапонска
влада;
2014 година до моментот е Раководител на оддел за лабораториска дијагностика
при ЈЗУ Клиничка болница Битола;

Владее со странски јазици: бугарски и англиски;
Поседува организациски вештини и други способности: аналитички и
истражувачки способности, способности на тимска работа, организациски
способности на работно место, комуникациски вештини, компјутерски вештини:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Internet.
III.
Стручни и научни активности
- Присуство на стручни состаноци - наведени се имиња на 81 состанок од областа
на медицината;
- Присуство на работилници – наведени се имиња на 17 работилници одржани во
областа на медицината;
- Присуство на конгреси – наведени се 25 (конгреси и средби) одржани за
лекарите, инфектолози, психолози, лаборанти и санитарни техничари;
- Присуствувала на едукативни програми од областа за превенција од дијагноза карцином, лимфоденопатија;
- Присуство на симпозиуми од областа на медицината ( наведени се 4 наслови);
- Присуство на медицински едукации (наведени с две едукации од областа на
медицината), учество на тренинзи, работилници, конференции ( 6 конференции
од областа на медицински и клинички испитувања) присуство на семинари ( од
областаза заштита на медицинска лабораториска дијагностика), ушествувала и
на Научна програма за дерматологија и естетска медицина во Софија, Р.
Бугарија.
- Д-р Билјана Илковска имала 2 Тренинг курса за лаборатории ( Скопје и Софија),
иато така обавила и 12 Обуки –Тренин за: соодветни апарати, анализатори,
информациски системи и примена на МКС ИСО 1589 : 2010 за акредитација на
медицински лаборатории;
- Има добиено Благодарници за нејзината успешна активност во Македонско
Лекарско друштво, 2015 Скопје;
- Има учествувано на еден проект: Europen Union and Particioating Countries under
the IPA Cross – Border Programme – Greece the Former Republic Yugoslav Republic
of Macedonia 2007 – 2013 година;
- Предавач на едно предавање во врска со хормон регулатор на метаболизам на
железо во 2014година – Скопје.
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IV.
-

Научно истражувачка дејност – Публикации
Автор е на 10 трудови објавени во меѓународни медицински списанија,
Автор е и на 13 презентирани трудови и Коавтор во 40 стручни и научни
трудови.

Д-р Билјана Илковска ги има доставено сите потребни документи кои се потребни
со овај конкурс со исклучок на CD.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на горе изнесеното, Рецензентската комисија констатира дека на
Конкурсот се пријавиле двајца кандидати кои според степенот на образование едниот
кандидат не ги исполнува Законските услови за избор во звањето насловен доцент од
областите на Природно -математичките науки: 10700 Хемија, 10703 Биохемија и 10714
Друго на Ветеринарниот Факултет - Битола.
Имено, од доставена документација на Д-р Билјана Илковска може да се заклучи
дека станува збор за кандидат со богата научна и стручна активност како и со работно
искуство во областите од полето на Медицинските науки и е Доктор на Медицински
науки, што не кореспондира со барањата на овај конкурс за кој е потребен избор в
звањето насловен доцент во полето на Природно-математичките науки во областите на
Хемија, Биохемија и друго.
Д-р Милена Јанкуловска има научен степен Доктор на хемиски науки која го
стекнала на Универзитетот во Аликанте Шпанија и одговара според степенот на
образование и барањата на конкурсот за избор во звањето насловен доцент во
областите на Природно-математичките науки. Врз основа на анализата на целокупната
доставена документација од Д-р Милена Јанкуловска, Рецензентската комисија
позитивно ја оценува и ја вреднува нејзината професионална работа, наставнообразовна како и научно - апликативна активност која од студентски денови е
инволвирана во проекти и истражувања на Институтот за Хемија при ПМФ во Скопје.
Според бројот на објавени трудови во списанија со импакт фактор како прв автор и
како коафтор во поглавја од книги се истакнува како кандидат со искуство во научно истражувачката работа.
Д-р Милена Јанкуловска од 2017 до денес е ангажирана во процесот на
воведување во функција на многу инструменти и методи во постоечката лабораторија
добиена од Министерство за образование и наука на Високата Медицинска Школа како
и на Факултетот за биотехнички науки во Битола.
Рецензентската комисија ги имаше во предвид сите факти и околности што се
иснесени во извештајот и врз основа на општите услови предвидени со Законот за
високото образование има особена чест и задоволство на Наставно-научниот совет на
Ветеринарениот факултет во Битола да му предложи, Д-р Милена Јанкуловска да ја
избере во звањето насловен доцент на Ветеринарниот факултет, Битола во
научната област 10700 Хемија, 10703 Биохемија и 10714 Друго.
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Рецензентска комисија:
1. Проф. д-р Џулијана Томовска, претседател, с.р.
Универзитет ,,Св. Климент Охридски,, Битола
Факултет за биотехнички науки Битола.

2. Проф. д-р Методија Најдоски, член, с.р.
Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј,, Скопје
Природно – математички факултет Скопје.

3. Проф. д-р Весна Димова, член, с.р.
Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј,, Скопје
Технолошко – металуршки факултет Скопје.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ АСИСТЕНТ ОД
ОБЛАСТА ЕКОНОМИКА ВО ВЕТЕРИНАРСТВО, МАРКЕТИНГ И
ЕКОНОМИКА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА

Врз основа на Kонкурсот за избор на соработници на Ветеринарниот факултет
во Битола објавен во дневните весници "Нова Македонија", “Вечер” и “Коха” на ден 29.
12. 2017 година, Наставно-научниот совет на Ветеринарен факултет при Универзитетот
Св. "Климент Охридски" Битола, на седницата одржана на ден 05. 04. 2018 година
донесе Oдлука (бр. 02-194/6 од 10. 04. 2018 година) за формирање на Рецензентска
комисија за избор во соработничко звање - асистент од областите: Економика во
ветеринарство, Маркетинг и Економика на претпријатија во следниот состав:
1. Д-р Катерина Бојковска, вонреден професор на Факултет за Биотехнички

науки, Универзитет "Св. Климент Охридски" Битола - претседател
2. Д-р. Снежана Обедниковска, вонреден професор на Економски факултет,

Универзитет Климент Охридски Битола - член
3. Д-р.

Николче

Јанкуловски,

вонреден

професор

на

Факултет

за

Биотехнички науки, Универзитет "Св. Климент Охридски" Битола - член
По предлог на доставената документација го поднесуваме следниот

ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс во дневните весници "Нова Македонија", “Вечер” и
“Коха" од 29. 12. 2017 година, за избор на асистент од областите Економика во
ветеринарство (50329), Маркетинг (50325) и Економика на претпријатија (50323)
се јави еден кандидат и тоа:
1. Наташа Петровска, М-р по економски науки во областа маркетинг.
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БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ

1. Кандидатот Наташа Петровска, М-р по економски науки во областа
маркетинг, родена на 27.02.1985 година во Битола, со место на живеeње на ул.
Кумровец бр. 36
•
Последипломските студии ги заврши во 2011 година, на Економскиот факултет на
“Европски Универзитет” – Скопје, со што се стекнува со звањето Магистер по
економски науки во областа маркетинг, со средна оценка 8.00.
•
Тековен студент на докторски студии на Европски Универзитет, Факултет за
европски бизнис и маркетинг – Белград, Р.Србија.
•
Одлично познавање на англискиот јазик и добро познавање на италијанскиот и
германскиот јазик. Познавање на работа со компјутери (Microsoft Office, Internet);
•
Во периодот до магистрирањето и после магистрирањето е ангажирана на работа
на сопствени проектни задачи под наслов: “Интернет и маркетинг истражување на
меѓународните пазари во 21-ви век” и “Развивање на стратегија за претставување на
одреден производ на пазарот”. Проектите се работени под менторство на Проф. д-р
Алекса Стаменковски од “Европскиот Универзитет” Скопје. Како потврда и доказ
кандидатката има доставено копии од проектите.
•
Работно искуство: реализирана практична настава, од три години во областа на
финансиите и сметководство, за кое има доставено соодветна документација, од јуни
2012 година вработена на Ветеринарниот факултет во Битола како помлад асистент и од
јуни 2015 година вработена на Ветеринарниот факултет во Битола како асистент во
научната област Економика во ветеринарство. Има 3 години работно искуство како
помлад асистент и 3 години како асистент стекнато во областа економија
неопходно за избор во соработничко звање – Асистент.

•

Научно-истражувачка дејност: Има објавено неколку трудови во својство на автор и
коавтор.
1. Petrovska N., Petrovska B., Zdraveski I. (2013), Researching the company’s
competitiveness in the purchase of milk in the Bitola region, Bulgarian Journal of
Veterinary Medicine, (2013), 16, Suppl. 1, 220-227, Stara Zagora, Bulgaria
2. Петровска Б., Петровска Н., (2013) Разликата помеѓу домашното и
меѓународното истражување на компаниската конкурентност, II
Меѓународна научна конференција – Современите менаџерски предизвици и
организациските науки, БАС Институт за менаџмент, стр. 742-748, Bitola, R.
Macedonia. УДК: 005.332.4:339.3/.5
3. Петровска Б., Петровска Н.,, Трајаноска Б., Бунтевска Е., (2013), Нови
предизвици на маркетингот во ветеринарните амбуланти, Меѓународна
научна конференција – Современите менаџерски предизвици и организациските
науки, БАС Институт за менаџмент, стр. 629-634, Bitola, R. Macedonia. УДК:
005.332.4:339.3/.5
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4. Petrovska B., Gacovski, Z, Cilev G., Petrovska N., Zdraveski, I. (2014) The trend of
increase or decrease in sheep breeding in separate regions of R. Macedonia, Agroknowledge Journal, Vol.15, No. 2, 207-216, University of Banja Luka, Banja Luka, R.
Srpska
5. Petrovska B., Gacovski Z, Petrovska Natasha, Zdraveski I., Cilev G., Dimeski Z.,
Fejzulah F. (2014) Manner of keeping and welfare of cows and heifers, International
Conference-20 years of Faculty of Veterinary Medicine-Sofia. Proceedings pp. 42,
2014, University of Foresty, Faculty of Veterinare Medicine, Yundola, R. Bulgaria
6. Petrovska B., Petrovska N., Gacovski, Z, Cilev G., Zdraveski, I., Ristevski, M., (2015)
Analysis of the views of citizens in relation to animal poisoning. Agro- knowledge
Journal, Vol.16, No. 3, 399-406, University of Banja Luka, Banja Luka, R. Srpska
•

Учество на меѓународни симпозиуми:
1. International Scientific Conference "90 years Faculty of Veterinary Medicine in
Bulgaria", 2013.
2. International Scientific Conference, BAS Iinstitute of Management Bitola
“Contemporary Management Challenges and the Organizational Sciences”, 2013.
3. International Scientific Conference "20 years Faculty of Veterinary Medicine at the
University of Forestry” - Yundola, Bulgarija, 2014.

СТУДЕНТСКА АНКЕТА
ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА
ДЕЈНОСТ НА АКАДЕМСКИ КАДАР
1.

Соработникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата

4,64

2.

За време на вежбите, соработникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите

4,64

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Соработникот користи современи методи на наставна работа
Соработникот користи современи методи на наставна работа
Соработникот му помага на студентот во реализација на дополнителните
активности
Преку добиената помош од страна на соработникот, студентите ги
збогатуваат и прошируваат практичните знаења од предметот

4,64
4,73

Соработникот го реализира предвидениот фонд на часови

4,73

Соработникот обезбедува соодветни материјали за учење и литература за
исполнување на обврските на студентот
Соработникот применува соодветни технологии во реализација на вежбите
и практичната настава

4,73
4,73

4,73
4,73
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Соработникот реално и објективно го проверува, евидентира и проценува
квалитетот на изработките и квалитетот на активностите на студентот
Однос кон студентите
11. Личната култура и односот на соработникот се на соодветно ниво
Соработникот е отворен и достапен за консултации и соработка со
12.
студентите
Вкупна просечна оценка
Се оценува на скала од 1 – 5 (1 најниска оценка)
10.

•

4,73

4,82
4,82
4,72

Кандидатката Наташа Петровска, ги исполнува критериумите за избор асистент од
член 130 од Законот за високо образование.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Рецензентската комисија, разгледувајки ги достигнувањата и ангажирањето на
полето на едукацијата и научно истражувачката дејност на кандидатите, кои ги
исполнуваат условите, се одлучи да ја предложи за избор за асистент според член 130
од Законот за високо образование, кандидатката Наташа Петровска, М-р по
економски науки во областа маркетинг, бидејќи кандидатката има 3 годишно
работно искуство како помлад асистент и 3 годишно работно искуство како
асистент во областа Економика во ветеринарство кое го стекнала во институции
од областа на економски науки, сметаме дека ќе даде поголем придонес, затоа што
факултетот е во формирање и значајно е работното искуство на кандидатката и во тој
период ги одржуваше вежбите по предметите Генетика со биостатистика 2 и Економика
во ветеринарството на Ветеринарниот факултет во Битола. Исто така кандидатката има
запишано докторски студии на економски науки на Европски Универзитет, Факултет за
европски бизнис и маркетинг – Белград, Р.Србија, со завршен IV семестар и положени
сите испити предвидени со програмата за докторски студии.
Рецензенската комисија смета дека Наташа Петровска, Магистер по економски
науки, во овој период има значајни постигнувања во реализацијата на едукативната и
практичната имплементација на научните сознанија. Во изборниот период таа се
занимавала со едукативна работа и имплементирање во праксата на новите научни
сознанија. Поради сето досега постигнато на полето на едукативната работа на
кандидатката, а во согласност со член 130 од Законот за Високото образование,
Рецензентската комисија со посебно задоволство му предлага на Наставно-научниот
совет на Ветеринарниот факултет-Битола, единица во состав на Универзитетот "Св.
Климент Охридски" Битола, да ја избере кандидатката Наташа Петровска, Магистер по
економски науки, во соработничкото звањe АСИСТЕНТ во научните области
Економика во ветеринарство (50329), Маркетинг (50325) и Економика на
претпријатија (50323).
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Рецензиона комисија

1. Вонр. Проф..д-р Катерина Бојковска, претседател,
вонреден професор на Факултет за Биотехнички науки,
Универзитет "Св. Климент Охридски" Битола, с.р.
2. Вонр. Проф. д-р. Снежана Обедниковска, член, вонреден
професор на Економски факултет, Универзитет Климент
Охридски Битола, с.р.
3.

Доц. д-р. Николче Јанкуловски , член, вонреден професор
на Факултет за Биотехнички науки, Универзитет "Св.
Климент Охридски" Битола, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ- АСИСТЕНТ ОД
ОБЛАСТИТЕ АНДРОЛОГИЈА И ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ И ГИНЕКОЛОГИЈА И
АКУШЕРСТВО СО СТЕРИЛИТЕТ НА ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ - УНИВЕРЗИТЕТ
СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА
Врз основа на Конкурсот за избор на соработници на Ветеринарниот факултет во
Битола објавен во дневниот весник “Нова Македонија” , “Вечер” и “Коха” на ден 29. 12. 2017
година, Наставно-научниот совет на Ветеринарен факултет при Универзитетот Св. “Климент
Охридски” Битола, на седницата одржана на ден 05. 04. 2018 година донесе Oдлука (бр. 02194/6 од 10. 04. 2018 година) за формирање на Рецензентска комисија за избор во соработничко
звање – асистент од областите Андрологија и вештачко осеменување и Гинекологија и
акушерство со стерилитет, во следниот состав:
4.

Проф. д-р Љупче Кочоски - Факултет за Биотехнички науки , Универзитет
“Климент Охридски” Битола - претседател

5. Проф. д-р Георги Мицковски – Професор во пензија, Факултет за ветеринарна
медицина Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје – член
6. Проф. д-р Стојмир Стојановски – ЈНУ Хидробиолошки институт Охрид,
Универзитет “Климент Охридски” Битола - член
По предлог на доставената документација го поднесуваме следниот
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс во дневниот весник “Нова Македонија”, “Вечер” и “Коха” од
29. 12. 2017 година, за избор на асистент од областите Андрологија и вештачко осеменување
(40723), Гинекологија и акушерство со стерилитет (40724) и Друго (40734) се јави 1
кандидат и тоа:
2. Игор Здравевски, М-р Доктор по ветеринарна медицина ДВМ;

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
1. Кандидатот Игор Здравески , м-р Доктор по ветеринарна медицина ДВМ, роден
на 16.01.1981 година во Битола, со место на живеење на ул. 26 та бр.3/1/16.
•

Дипломирал 2006 година на Шумарски универзитет Софија, Факултет за Ветеринарна

медицина Р.Бугарија на интегрирани универзитетски студии од прв и втор циклус при што се
стекнал со образовен квалификациски степен магистер, со просечна успех 8.24.
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Докторски студии на ветеринарни науки, област репродукција запиша во академската

•

2014/15 година на Универзитетот во Нови Сад, Земјоделски Факултет-Департмент за
ветеринарна медицина, Р. Србија.
Одлично познава еден од светските јазици (англиски), познавање на работа со компјутери

•

(Microsoft Office, Internet);
Работно искуство: (ноември 2008 – октомври 2011) Млекара Идеал Шипка” Битола

•

директор на суровина (мај 2007 – октомври 2008) – Доктор по ветеринарна медицина во
ветеринарно друштво од Јуни 2012.
(февруари 2012 – во тек) вработен на Ветеринарниот факултет во Битола како помлад
асистент во научното поле Ветеринарна медицина за научната област Андрологија и
вештачко осеменување. Значи има 3 години работно искуство како помлад асистент и 3
години како асистент, стекнато во областа на ветеринарната медицина, неопходно за
избор во соработничко звање- Асистент.
Научно-истражувачка дејност: Има објавено неколку трудови во својство на коавтор.

1. RESEARCHING THE COMPANY’S COMPETITIVENESS IN THE PURCHASE OF
MILK IN THE BITOLA REGION, Natasha Petrovska, Biljana Petrovska and Igor
Zdraveski, International Scientific Conference "90 years Faculty of Veterinary Medicine
in Bulgaria", 2013.
2. THE TREND OF INCREASE OR DESREASE IN SHEEP BREEDING IN SEPARA
TE REGIONS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Biljana Petrovska, Natasha
Petrovska, Igor Zdraveski, The III International symposium and XIX scientific
conference of agronomists of Republic of Srpska, 2014.
3. MANNER OF KEEPING AND WELFARE OF HEIFERS AND COWS IN THE
REPUBLIC OF MACEDONIJA, Biljana Petrovska, Natasha Petrovska, Igor Zdraveski,
Zhivko Gacovski, Goce Cilev, Zlatko Dimeski, International Scientific Conference "20
years Faculty of Veterinary Medicine at the University of Forestry” - Yundola, Bulgarijа,
2014.
СТУДЕНТСКА АНКЕТА
ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ НА
АКАДЕМСКИ КАДАР
1.

Соработникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата

4,83

2.

За време на вежбите, соработникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите

4,83
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3.

Соработникот користи современи методи на наставна работа

4,83

4.

Соработникот користи современи методи на наставна работа

4,75

5.

Соработникот му помага на студентот во реализација на дополнителните
активности

4,75

6.

Преку добиената помош од страна на соработникот, студентите ги збогатуваат и
прошируваат практичните знаења од предметот

4,83

7.

Соработникот го реализира предвидениот фонд на часови

4,83

8.

Соработникот обезбедува соодветни материјали за учење и литература за
исполнување на обврските на студентот

4,75

9.

Соработникот применува соодветни технологии во реализација на вежбите и
практичната настава

4,58

10.

Соработникот реално и објективно го проверува, евидентира и проценува
квалитетот на изработките и квалитетот на активностите на студентот

4,92

Однос кон студентите
11.

Личната култура и односот на соработникот се на соодветно ниво

4,92

12.

Соработникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите

5,00

Вкупна просечна оценка

4,82

Се оценува на скала од 1 – 5 (1 најниска оценка)

•

Кандидатот М-р Игор Здравески ДВМ, ги исполнува критериумите за избор на асистент

од член 130 од Законот за високо образование.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Рецензентската комисија, разгледувајќи ги достигнувањата и ангажирањето на полето на
едукацијата и научно истражувачката дејност на кандидатот, кој ги исполнува условите, се
одлучи да го предложи за избор за асистент според член 130 од Законот за високо образование,
кандидатот Игор Здравески, Доктор по ветеринарна медицина ДВМ, бидејќи кандидатот има
6 годишно работно искуство кое го стекнал на Ветеринарниот факултет Битола, сметаме
дека ќе даде придонес, затоа што факултетот е во формирање и значајно е работното искуство
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на кандидатот и во тој период ги одржуваше вежбите по предметите Андрологија и вештачко
осеменување и Породилство и стерилитет на Ветеринарниот факултет во Битола. Исто така
кандидатот има запишано Докторски студии на ветеринарни науки, област репродукција во
академската 2014/15 година на Универзитетот во Нови Сад, Земјоделски Факултет-Департмент
за ветеринарна медицина, Р. Србија што во голема мера кореспондираат со областа во која се
избира на Ветеринарниот факултет во Битола.
Рецензенската комисија смета дека Игор Здравески, Доктор по ветеринарна медицина
ДВМ, во овој период има значајни постигања во реализацијата на едукативната и практичната
имплементација на научните сознанија. Во изборниот период тој се занимал со едукативна
работа и имплементирање во праксата на новите научни сознанија. Поради сето досега
постигнато на полето на едукативната работа на кандидатот, а во согласност со член 130 од
Законот за Високото образование, Рецензентската комисија со посебно задоволство му
предлага на Наставно-научниот совет на Ветеринарниот факултет-Битола, единица во состав на
Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола, да го избере кандидатот Игор Здравески,
Доктор по ветеринарна медицина ДВМ, во соработничкото звање АСИСТЕНТ во научните
области Андрологија и вештачко осеменување (40723), Гинекологија и акушерство со
стерилитет (40724) и Друго (40734).

Рецензентска комисија

1. Проф. д-р Љупче Кочоски - Претседател, с.р.
2. Проф. д-р Геоеги Мицковски - член, с.р.
3. Проф. д-р Стојмир Стојановски - член, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ АСИСТЕНТ ОД
ОБЛАСТИТЕ ФАРМАКОЛОГИЈА СО ТОКСИКОЛОГИЈА НА ВЕТЕРИНАРЕН
ФАКУЛТЕТ - УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА
Врз основа на Конкурсот за избор на соработници на Ветеринарниот факултет
во Битола објавен во дневниот весник “Нова Македонија” , “Вечер” и “Коха” на ден 29.
12. 2017 година, Наставно-научниот совет на Ветеринарен факултет при Универзитетот
Св. “Климент Охридски” Битола, на седницата одржана на ден 05. 04. 2018 година
донесе Oдлука (бр. 02-194/6 од 10. 04. 2018 година) за формирање на Рецензентска
комисија за избор во соработничко звање – асистент од областите Фармакологија и
токсикологија, во следниот состав:
7.

Проф.д-р. Драгица Стојановиќ - претседател, Департмант за ветеринарна
медицина, Земјоделски факултет Нови Сад, Универзитет во Нови Сад

8.

Доцент д-р Зорана Ковачевиќ - член, Департмант за ветеринарна
медицина, Земјоделски факултет Нови Сад, Универзитет во Нови Сад

9. Доцент д-р Марко Цинцовиќ - член Департмант за ветеринарна медицина,

Земјоделски факултет Нови Сад, Универзитет во Нови Сад
По предлог на доставената документација го поднесуваме следниот

ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс во дневниот весник “Нова Македонија”, “Вечер” и
“Коха” од 29. 12. 2017 година, за избор на асистент од областите Фармакологија и
токсикологија (40715) и Друго (40734) се јави 1 кандидат и тоа:
1. Талија Христовска, Доктор по ветеринарна медицина ДВМ

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ

1. Кандидатот Талија Христовска , Доктор по ветеринарна медицина ДВМ,
родена на 18.11.1986 година во Битола, со место на живеење на ул. Пробиштип бр 13,
Битола.
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•

Дипломирал 2011 година на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје,

Факултет за Ветеринарна медицина со средна оценка 8.91.
•

Докторски студии на ветеринарни науки, област Фармакологија со токсикологија

запишала во академската 2012/13 година на Универзитетот во Нови Сад, Земјоделски
Факултет-Департмент за ветеринарна медицина, Р. Србија.
•

Заврши докторски студии на 22.12.2018 на Универзитетот во Нови Сад

Земјоделски факултет - Департмент за ветеринарна медицина, Р. Србија
•

Одлично познава еден од светските јазици (англиски), познавање на работа со

компјутери (Microsoft Office, Internet);
•

Работно искуство: од Јуни 2012 -до денес вработена на Ветеринарниот факултет

во Битола како помлад асистент во научното поле Ветеринарна медицина за
научната област Фармакологија и тоскикологија. Значи има 3 години работно
искуство како помлад асистент и 3 години како асистент, стекнато во областа на
ветеринарната медицина неопходно за избор во соработничко звање- Асистент.
•

Научно-истражувачка дејност: Има објавено неколку трудови во својство на

коавтор.
Публикации во научни списанија со импакт фактор;
1. Djokovič R., Cincovič M., Branislava B., Toholj B., Davidov I.,Hristovska T.;
Relationship between Blood Metabolic Hormones, Metabolites and Energy
Balancein Simmental Dairy Cows during Peripartal period and Lactation ,Pak Vet J
,xx(x);xxx ISSN: 0253-8318, 2074-7764
Публикации во меѓународни научни списанија
1. Cincovič R.M., Belič B., ðokovič R., Toholj B., Hristovska T., Delič B., Došenovič
M.: Insulin resistance in cows during dry period and early lactation, Contemporary
agroculture, Vol 3, No 1-2, 98-105;2014.
Објавени научни трудови на меѓународни симпозиуми;
1. Toholj B., Cincović M., Trojačanec P., ,Ristevsk M., Stevančević M., Hristovska
T., Ultrasound Determination of Body Condition of Dairy Cows, 5th Internacional
Scientific Meeting Days of veterinary medicine 2014.
2. Cincovič R.M., ðokovič R., Belič B., Stevančecič M., Toholj B., Božič A.,
Hristovska T.; Relationship between endocrine profile, energy balance and milk yield
in dairy cows during lactation, Proceedings of the International Symposium on Animal
Science, 2015
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СТУДЕНТСКА АНКЕТА
ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА
ДЕЈНОСТ НА АКАДЕМСКИ КАДАР
1.

Соработникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата

2.

За време на вежбите, соработникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите

4,38

4,83

3.

Соработникот користи современи методи на наставна работа

4,67

4.

Соработникот користи современи методи на наставна работа

4,83

5.

Соработникот му помага на студентот во реализација на дополнителните
активности

4,83

6.

Преку добиената помош од страна на соработникот, студентите ги
збогатуваат и прошируваат практичните знаења од предметот

4,83

7.

Соработникот го реализира предвидениот фонд на часови

4,31

8.

Соработникот обезбедува соодветни материјали за учење и литература за
исполнување на обврските на студентот

4,15

9.

Соработникот применува соодветни технологии во реализација на вежбите
и практичната настава

4,23

10.

Соработникот реално и објективно го проверува, евидентира и проценува
квалитетот на изработките и квалитетот на активностите на студентот

4,23

Однос кон студентите
11. Личната култура и односот на соработникот се на соодветно ниво
12.

Соработникот е отворен и достапен за консултации и соработка со
студентите

Вкупна просечна оценка

Се оценува на скала од 1 – 5 (1 најниска оценка)

4,54

4,62
4,38
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•

Кандидатот Талија Христовска, ги исполнува критериумите за избор асистент од

член 130 од Законот за високо образование.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Рецензентската комисија, разгледувајќи ги достигнувањата и ангажирањето на
полето на едукацијата и научно истражувачката дејност на кандидатот кој ги исполнува
условите, се одлучи да го предложи за избор за асистент според член 130 од Законот за
високо образование, кандидатот Талија Христовска, Доктор по ветеринарна
медицина ДВМ, бидејќи кандидатот има 6 годишно работно искуство кое го стекнал
во Ветеринарниот факултет Битола,, сметаме дека ќе даде поголем придонес, затоа
што факултетот е во формирање и значајно е работното искуство на кандидатот и во тој
период ги одржуваше вежбите по предметите Фармакологија со токсикологија, и
Ветеринарна токсикологија на Ветеринарниот факултет во Битола. Исто така
кандидатот има завршени Докторски студии на ветеринарни науки, област
Фармакологија со токсикологија во академската 2017/18 година на Универзитетот во
Нови Сад, Земјоделски Факултет-Департмент за ветеринарна медицина, Р. Србија што
во голема мера кореспондираат со областа во која се избира на Ветеринарниот факултет
во Битола.
Рецензенската комисија смета дека Талија Христовска, Доктор по ветеринарна
медицина ДВМ, во овој период има значајни постигања во реализацијата на
едукативната и практичната имплементација на научните сознанија. Во изборниот
период таа се занимавала со едукативна работа и имплементирање во праксата на
новите научни сознанија. Поради сето досега постигнато на полето на едукативната
работа на кандидатот, а во согласност со член 130 од Законот за Високото образование,
Рецензентската комисија со посебно задоволство му предлага на Наставно-научниот
совет на Ветеринарниот факултет-Битола, единица во состав на Универзитетот “Св.
Климент Охридски” Битола, да го избере кандидатот Талија Христовска , Доктор по
ветеринарна медицина ДВМ, во соработничкото звање АСИСТЕНТ во научните
области Фармакологија со токсикологија (40715) и Друго (40734).

Рецензентска комисија
1. Проф.д-р. Драгица Стојановиќ - Претседател, с.р
2. Доцент д-р Зорана Ковачевиќ - член, с.р.
3. Доцент д-р Марко Цинцовиќ - член, с.р
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До
Наставничкиот совет
Висока медицинска школа

Предмет: Одговор на приговор
Приговорот е доставен од М-р Златко Лозановски на објавениот Реферат во Билтенот бр.
440 од 02.04.2018 година за избор на наставник за научната област Хемија и Аналитичка
хемија.

Почитувани колеги,
М-р Златко Лозановски се пријавил на конкурсот објавен на 02.04.2018 година во
дневен весник ,,Нова Македонија,, за избор на наставник (1 извршител) во сите наставни и
наставно-научни звања за областите: Научно поле: Хемија (1.07), Научна област: Хемија
(10700) И Аналитичка хемија (10702).
Покрај М-р Златко Лозановски се јавија уште двајца кандидати, значи вкупно
пријавени тројца кандидати кои според критериумите ги исполнуваат условите за избор на
наставно звање наставник на Висока школа, според Законот за високо образование.
На овај конкурс во ситуација каде имаме конкуренција на двајца кандидати кои се
Магистри на хемиски науки, а еден е Доктор на хемиски науки неспорно е да има
предност во изборот кандидатот кој е со повисоко звање, Доктор на хемиски науки.
За подобноста на кандидатката и нејзиниот кредибилитет за избор за наставник на
одредените предмети на ВМШ е објаснато во заклучокот и предлогот на Извештајот за
избор со што неспорно е нејзината споредба со другите кандидати.
М-р Златко Лозановски не ги исполнува условите:
1. Кога се избира наставник (па дури и во средните школи) а се работи за егзактна,
основна, фундаментална природна наука - Хемија за која постои факултет Институт за
хемија кој едуцира кадар до диполомски студии (хемиски инжињери или наставници по
хемија и хемиски науки), треба да се води сметка за базичното образование. Кандидатот
не е едуциран за да предава хемија, нема основа на Хемија, односно има завршено Висока
медицинска школа и довршено факултет на насока Преработка на анимални производи на
Факултет за биотехнички науки и е со многу спротивна основа за да се направи негов
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избор за наставник по Хемија и Аналитичка хемија, кое за жал на околностите кои
дозволиле да има надградба магистратура на хемија, а нема основа за хемија.
2. Во однос на подобноста на кандидатката Јанкуловска за која дава сугестија М-р
Златко, за нејзиното звање Доктор на хемиски науки од областа на Физичка хемија и
Електрохемија е неиздржано. М-р Златко Лозановски според неговото работно искуство и
како магистер на хемиски науки треба да знае дека во полето на Хемијата влегува областа
Физичка хемија која ги изучува физичките и хемиските особини на неорганските и
органските соединенија и се предава и во општа хемија. Исто така, недоволното
познавање го поткрепува со неговото непознавање дека изучувањето на Електрохемиските
методи кои се едни од првите методи се применливи во областа на Аналитичката хемија.
3. М-р Златко Лозановски независно од кога бил вработен на ВМШ и бил ангажиран
наставно образовно како и практично - инструктор на многу предмети меѓу кои и
предмети од полето на Хемијата, треба да знае дека според Законот за високо образование
треба да има публицирање на стручни и научни трудови перманентно во неговата работа.
За жал тој нема ниеден публициран труд во научни списанија откако бил вработен. Треба
да знае исто така, дека апстрактите се само резиме за учество на конференции,
симпозиуми, конгреси и сл., а не се вреднуваат како цели научни трудови. Тој ги
прикажува истите трудови што биле и во претходниот избор, што значи нема напишано
ниеден научен труд во последните 5 години.
4. За искуството во наставата за кое М-р Златко Лозановски смета дека не е
вредновано за жал тој и тука не е доволно информиран, избраната кандидатка има
наставно образовно искуство.
Според горенаведените одговори на приговорот од М-р Златко Лозановски,
Рецензентската комисија стои на истиот Заклучок и Предлог и едногласно донесува
одлука Д-р Милена Јанкуловска да биде избрана за наставник по предметите Хемија и
Аналитичка хемија на Високата медицинска школа.

Рецензентска комисја
1. Проф. д-р Џулијана Томовска (претседател) с.р.
Факултет за биотехнички науки- Битола
2. Проф. д-р Божидар Маслинков – пензионер (член) с.р.
Висока медицинска школа – Битола
3. Проф. д-р Валентина Павлова (член) с.р.
Техничко – технолошки факултет – Битола
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