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ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ
ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ
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Врз основа на член 103 став 1 точка 8 од Законот за високото образование
(„Службен весник на РМ“ бр. 82/2018), a во врска со членовите 108-110 од Законот за
високото образование („Службен весник на РМ“ бр.35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009,
99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 41/2014, 116/2014,
130/2014, 10/2015, 20/2015, 98/2015, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 127/2016) и во врска со
глава II точка 16 од Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус
студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола во академската 2018/2019
година, Ректорската управа на Универзитетот, на 233-та седница одржана на ден
20.06.2018 година, го донесе следново

УПАТСТВО
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ
ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА
I.

Основни одредби

Член 1
Со ова Упатство се обезбедува единствен пристап во толкувањето и
примената на одредбите од Конкурсот за запишување студенти во прва година на
прв циклус студии на факултетите и Високата медицинска школа на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола во академската 2018/2019 година и се регулира
постапката и начинот на работа на телата за реализација на Конкурсот.
Член 2
Сите студенти се запишуваат под условите и критериумите утврдени со
Конкурсот.
II.

Кандидати кои имаат право на запишување во прва година на
прв циклус студии

Член 3
Право на запишување во прва година на прв циклус студии на факултетите
и Високата медицинска школа, имаат кандидатите кои положиле:
1. државна матура
2. меѓународна матура
Член 4
Право на запишување во прва година на прв циклус студии имаат и
кандидати:
1. со завршено четиригодишно средно образование во претходните
учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале
државна матура;
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2. со завршено високо или вишо образование на сродни факултети и
виши школи и кандидати кои паралелно студираат сродни
факултети, студиски групи или насоки;
Овие кандидати се запишуваат со кофинансирање на студиите, како редовни
или вонредни студенти надвор од вкупната квота, според успехот од средното
образование.
Сродноста на факултетите, студиските групи и насоки ја утврдуваат и на
својата огласна табла и веб страна ја објавуваат единиците на Универзитетот.
Кандидатите со претходно завршено високо или вишо образование и
кандидатите што се пријавуваат за паралелно студирање, се запишуваат под исти
услови како и кандидатите со кофинансирање (Глава IV од Конкурсот).
3. кандидати кои целосно или делумно завршиле средно
четиригодишно образование во странство.
Член 5
Ако на Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус
студии во првиот уписен рок не се јават доволен број кандидати кои ги
исполнуваат условите за упис, право на упис во вториот и на наредните уписни
рокови може да имаат и кандидатите кои положиле:
1. училишна матура во гимназиско образование;
2. завршен испит по завршено средно стручно образование со
четиригодишно траење.
За овие кандидати ќе се изготви посебна ранг листа и доколку останат
слободни места, во вториот и наредните уписни рокови тие ќе бидат запишани на
соодветниот факултет, односно високата стручна школа, во вториот, односно
наредните уписни рокови.
Член 6
Доколку кандидатите не се примени во државната или во квотата со
кофинансирање на студиската програма на којашто конкурирале, тие можат во
истиот уписен рок да се запишат на друга студиска програма по нивен избор на
која има слободни места во рамките на истата високообразовна единица.
Овие кандидати се должни да достават барање до Конкурсната комисија за
запишување на друга студиска програма и тоа најдоцна 24 часа по објавувањето на
прелиминарната ранг листа. Tиe се рангираат на посебна листа во рамките на
конечната ранг листа за соодветната студиска програма.
Член 7
Основен критериум за селекција на кандидатите за запишување во прва
година на прв циклус студии е успехот постигнат во средното образование.
Вреднувањето на успехот се изразува во поени.
При пресметувањето на поените, бодувањето се врши најмногу до 3
децимали.
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III.

БОДИРАЊЕ НА КАНДИДАТИ ШТО ПОЛОЖИЛЕ
ДРЖАВНА ИЛИ МЕЃУНАРОДНА МАТУРА

Член 8
За кандидатите што положиле државна или меѓународна матура
општиот успех по сите предмети во средното образование учествува со 60%, а
успехот постигнат на државната, односно меѓународната матура со 40% во
вкупниот број поени, којшто може да изнесува најмногу 100 поени.
Бодирањето на успехот од средното образование на кандидатите што
положиле државна матура се врши така што се собираат сите оценки што се
внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на
оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се
добијат најмногу 60 поени.
Просечна оценка х 12 = најмногу 60 поени
(пример: со просек 5,00 х 12 = 60 поени)
Бодирањето на успехот од средното образование на кандидатите што
положиле меѓународна матура се врши така што се собираат сите оценки внесени
во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и
вака добиениот среден успех се множи со коефициент, така што производот може
да изнесува најмногу 60 поени.
Просечна оценка х коефициент = најмногу 60 поени
Бодирање на успехот постигнат на ДРЖАВНАТА МАТУРА
Бодирањето на успехот постигнат на државната матура за кандидатите
кои положиле државна матура во учебните 2013/14, 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017 и 2017/2018 година се врши на следниов начин: екстерните предмети во
зависност од постигнатиот успех при нивното полагање ќе се бодираат најмногу со
по 10 поени, интерниот предмет во зависност од постигнатиот успех најмногу со 6
поени, а проектната задача во зависност од постигнатиот успех најмногу со 4
поени. Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу 40 поени (30
поени од трите екстерни предмети, 6 поени од интерниот предмет и 4 поени од
проектната задача).
Бодирањето на успехот постигнат на државната матура за кандидатите
кои положиле државна матура пред учебната 2013/2014 година се врши на
следниов начин: екстерните предмети во зависност од постигнатиот успех при
нивното полагање ќе се бодираат најмногу со по 10 поени, интерните предмети во
зависност од постигнатиот успех при нивното полагање најмногу со 8 поени, а
проектната задача во зависност од постигнатиот успех најмногу со 4 поени.
Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу 40 поени (20 поени
од двата екстерни предмети, 16 поени од двата интерни предмети и 4 поени од
проектната задача).
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7.1 Бодирање на екстерните предмети
Бодирањето се врши само на оние екстерни предмети што се наоѓаат на
Листите на екстерни предмети, објавени во Прилозите кон Конкурсот.
Пресметувањето на поените од положените екстерни предмети се врши на
следниов начин:
Оценките од екстерните предмети се собираат со вредноста на
перцентилниот ранг поделен со 20.
Е1 + Пр / 20 = број на поени (најмногу 10 поени)
Е2 + Пр / 20 = број на поени (најмногу 10 поени)
Е3 + Пр / 20 = број на поени (најмногу 10 поени) – (трет екстерен предмет
само за кандидати кои положиле државна матура во учебната 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 година).
Добиените поени од двата (трите) екстерни предмети се собираат и по оваа
основа може да се добијат најмногу 20 (за кандидатите кои положиле државна
матура пред учебната 2013/2014 година) или 30 поени (за кандидатите кои
положиле државна матура во учебните 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
и 2017/2018 година).
Перцентилниот ранг се определува и се внесува во Дипломата за положена
државна матура на секој ученик од страна на средното училиште што ја издава
Дипломата.
Перцентилниот ранг на кандидатот покажува од колкав процент на ученици
што го решавале тестот, тој кандидат е подобар или еднаков.
Пример: Ученикот на државната матура ги покажал следниве резултати:
Екстерни предмети
Оценка
1. Македонски јазик: Одличен
5
2. Англиски јазик:
Многу добар
4
3. Математика
Многу добар
4

Перцентилен ранг(PR) Вкупно поени
+ 100,00 / 20

10

+ 75,00 / 20

7,75

+ 70,00 / 20

7,50

Ученикот за екстерните предмети освоил вкупно 17,75 поени (ако
кандидатот полагал државна матура пред 2013/2014 година).
Ученикот за екстерните предмети освоил вкупно 25,25 поени (ако
кандидатот полагал државна матура во 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015
и 2013/2014 година).
7.2 Бодирање на интерните предмети
За кандидати кои положиле државна матура во учебните 2013/14
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 година:
4

Оценката што ученикот ја добил за полагање на интерниот предмет се
множи со коефициент 1,2 при што може да се освои најмногу 6 поени.
Интерниот предмет се бодира само доколку е на листата на интерни
предмети објавена во Прилог I кон Конкурсот. Доколку ученикот има полагано
повеќе интерни предмети, тогаш се пресметуваат поени за оној интерен предмет
што се наоѓа на листата и за којшто ученикот добил највисока оценка.
Ип х 1,2 = најмногу 6 поени
(пример со просек 5,00: 5х1,2 = 6 поени)

Оценка
Број на поени

5
6

Бодирање на Интерни предмети
4
3
4,80
3,60

2
2,40

За кандидати кои положиле државна матура пред учебната 2013/14
година:
Оценките што ученикот ги добил за полагање на интерни предмети се
множат со коефициент 1,6 и за секој интерен предмет може да се освојат најмногу
8 поени. Добиените поени за положените интерни предмети се собираат.
Интерните предмети се бодираат само доколку се на листата на интерни
предмети објавена во Прилог II кон Конкурсот. Доколку ученикот има полагано
повеќе интерни предмети, тогаш се земаат двата предмети кои се наоѓаат на
листата и за коишто ученикот добил највисоки оценки.
И1 х 1,6 + И2 Х 1,6 = најмногу 16 поени
(пример со просек 5,00: 5х1,6 + 5х1,6 = 16 поени)

Оценка
Број на поени

Бодирање на Интерни предмети
5
4
3
8
6,40
4,80

2
3,20

7.3 Бодирање на проектната задача
Оценката што ја добил ученикот за Проектната задача се множи со
коефициент 0,8 и за неа може да се добијат најмногу 4 поени.
Пз Х 0,8 = најмногу 4 поени
(пример

Оценка
Број на поени

со просек 5,00 : 5 х 0,8 = 4 поени)

Бодирање на Проектна задача
5
4
3
4,00
3,20
2,40
5

2
1,60

Член 9
Бодирање на успехот од МЕЃУНАРОДНАТА МАТУРА
Бодирањето на успехот постигнат на меѓународната матура се врши на
следниов начин: секоја оценка од шесте екстерни предмети кои се полагаат на
меѓународната матура се множи со коефициент 1,2. Вака добиените производи се
собираат. По оваа основа може да се добијат најмногу 36 поени. Оценката добиена
на матурската тема се множи со коефициент 0,8. По оваа основа може да се добијат
најмногу 4 поени. Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе
најмногу 40 поени.

а1 = 1 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а2 = 2 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а3 = 3 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а4 = 4 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а5 = 5 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а6 = 6 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
б = збир а1+ а2 +...а6 = најмногу 36 поени
в = матурска тема Х 0,8 = најмногу 4 поени
б+в = најмногу 40 поени
(пример со просек 5,00: (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) +
(5 х 0,8) = 40 поени)
IV.

Бодирање на кандидати што положиле
УЧИЛИШНА МАТУРА или ЗАВРШЕН ИСПИТ

Член 10
Кандидатите што положиле училишна матура во гимназиско
образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно
образование со четиригодишно траење, по основ на успехот по сите предмети од
средното образование може да добијат најмногу 60 поени, а по основ на
положената училишна матура или положениот завршен испит најмногу 20 поени,
односно вкупно, најмногу може да добијат 80 поени.
Бодирање на успехот од средното образование за кандидатите што
положиле училишна матура или завршен испит
Бодирањето на успехот од средното образование се врши така што се
собираат сите оценки внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се
дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент
12. По оваа основа може да се добијат најмногу 60 поени.
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Просечна оценка х 12 = најмногу 60 поени
(пример: со просек 5,00 х 12 = 60 поени)
Бодирање на успехот од УЧИЛИШНАТА МАТУРА
Кандидатите што положиле училишна матура, по овој основ можат да
добијат најмногу 20 поени и тоа за задолжителниот предмет 8 поени, за изборниот
предмет 8 поени и за проектната задача 4 поени.
Оценките што ги добил ученикот за полагање на задолжителниот и
изборниот предмет се множат со коефициент 1,60, а оценката што ја добил за
полагање на проектната задача се множи со коефициент 0,8.
Добиените производи од задолжителниот предмет, изборниот предмет и
проектната задача се собираат.
Бодирањето на изборниот предмет се врши само доколку истиот се наоѓа на
листата на интерни предмети објавена од страна на факултетот, односно високата
стручна школа.
(а) = З 1 х 1,6 + И Х 1,6 = најмногу 16 поени
(б) = Пз Х 0,8 = најмногу 4 поени
(а+б) = најмногу 20 поени
(пример со просек 5,00: (5х1,6 +5 х 1,6 + 5 х 0,8 = 20 поени)
Бодирање на оценките за задолжителниот предмет
Оценка
Број на поени

5
8,00

4
6,40

3
4,80

2
3,20

Оценка
Број на поени

Бодирање на оценките за изборниот предмет
5
4
3
8,00
6,40
4,80

2
3,20

Оценка
Број на поени

Бодирање на оценките за проектната задача
5
4
3
4,00
3,20
2,40

2
1,60

V.

Бодирање на кандидати со завршено четиригодишно средно
образование во претходните учебни години
ПРЕД УЧЕБНАТА 2007/2008 година

Член 11
За кандидатите кои што го завршиле четиригодишното средно образование
во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) и не полагале
државна матура, основен услов и критериум за запишување е општиот среден
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успех и успехот од четирите предмети: мајчин јазик и странски јазик и два
предмети определени од единиците како битни за студирањето на таа
високообразовна единица.
Во вкупниот број поени, средниот успех од средното образование учествува
со 60 поени, а средниот успех од два предмети битни за студирањето на таа
високообразовна единица и средниот успех од предметите мајчин јазик и странски
јазик учествува со 40 поени.
Средниот успех од средното образование се вреднува со собирање на сите
оценки што се внесени во свидетелствата од сите четири години, добиениот збир се
дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент
12. По оваа основа можат да се добијат најмногу 60 поени.
просечна оценка Х 12 = најмногу 60 поени
(пример: со просек 5,00 х 12 = 60 поени)
Вреднувањето на успехот од четирите предмети (два предмети битни за
студирањето на таа високообразовна единица и предметите мајчин јазик и странски
јазик) се врши на следниов начин:
се пресметува средна оценка за секој од четирите предмети и добиените
средни оценки за секој предмет пооделно се множат со 2. Овие производи се
собираат, пришто по оваа основа, за секој предмет може да се добијат најмногу 10
поени, односно вкупно најмногу 40 поени.
Ако кандидатот учел два или повеќе странски јазици, се пресметуваат
оценките од странскиот јазик кој го учел повеќе години.
Доколку кандидатот странските јазици ги учел ист број на години, во
вреднувањето на поените се зема онаа оценка која е поповолна за кандидатот.
Двата предмети битни за студирањето претходно ги утврдува секоја
високообразовна единица и ги објавува на огласна табла.
Во случај ако кандидатот не го изучувал предметот кој од страна на
високообразовната единица е утврден како предмет битен за студирањето, тогаш
таквиот предмет не се зема во предвид при вреднувањето на успехот.
VI.

Бодирање на кандидати што се стекнале со СТРАНСКА ДИПЛОМА

Член 12
За кандидатите што се стекнале со странска диплома и немаат положено
меѓународна матура, основен услов и критериум за запишување е успехот
постигнат во средното образование, којшто учествува со најмногу 100 поени.
Бодирањето се врши така што се собираат сите оценки што се внесени во
свидетелствата од сите четири години, добиениот збир се дели со бројот на
оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент, така што
крајниот производ нема да биде поголем од 100.
просечна оценка Х ___ = најмногу 100 поени
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VII.

Кандидати со завршено соодветно високо или вишо образование
и кандидати за паралелно студирање

Член 13
Кандидатите со завршено соодветно високо или вишо образование се
рангираат на посебна ранг листа врз основа на постигнатата просечна оцена од
завршеното средно образование.
Овие кандидати при пријавувањето покрај свидетелствата за завршено
средно образование, поднесуваат и уверение или диплома за завршено соодветно
високо или вишо образование.
Кандидатите што се пријавуваат за паралелно студирање поднесуваат
свидетелства за завршено средно образование (во оригинал или заверена копија кај
нотар) и соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска
група или насока. Овие кандидати се рангираат според постигнатиот успех од
средното образование на посебна ранг листа.
Член 14
На Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности на пријавените кандидати за студирање. Оценувањето на
кандидатите е елиминаторно.
Член 15
Педагошкиот факултет - Битола ги објавува на огласна табла, 7 дена пред
пријавувањето, термините за претходно оценување на психофизичките
способности.
Резултатите од оценувањето, исто така, се објавуваат на нивната огласна
табла.
Член 16
Високообразовните единици во состав на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, на кои се реализираат студиски програми на англиски јазик,
вршат претходна проверка на нивото на познавање на англискиот јазик на
пријавените кандидати за овие студиски програми. Резултатот од проверката на
нивото на познавање на англискиот јазик е елиминаторен.
Член 17
Термините за претходна проверка на нивото на познавање на англискиот
јазик се објавуваат на огласните табли на високообразовните единици каде се
реализираат студиските програми на англиски јазик, 7 дена пред пријавувањето.
Резултатите од проверката, исто така, се објавуваат на нивните огласни
табли.
VIII. Конкурсни комисии
Член 18
За реализација на Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв
циклус студии, Наставно-научните совети на факултетите, односно Наставничкиот
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совет на Високата медицинска школа, формираат Конкурсни комисии, а на
Педагошкиот факултет - Битола и соодветни комисии за постапување во согласност
со членот 14 од Упатството.
По исклучок, доколку единицата на Универзитетот од објективни причини
не може да формира Конкурсна комисија, Конкурсната комисија за таа единица ја
формира Ректорската управа на Универзитетот.
Имајќи го во предвид претходниот став, Ректорската управа, за единицата
на Универзитетот којашто, од објективни причини, не може да формира Конкурсна
комисија, одлучува за екстерните и интерните предмети од државната матура, како
и за двата предмети битни за студирањето за пријавените кандидати со завршено
четиригодишно средно образование во претходните учебни години пред учебната
2007/2008 година, а ќе одлучува и за други прашања поврзани со реализацијата на
Конкурсот.
Во состав на Конкурсните комисии не влегуваат деканот и продеканите,
односно директорот и заменик директорот.
Составот на Конкурсните комисии се доставува до Универзитетската
конкурсна комисија.
Член 19
Конкурсните комисии на факултетите и на Високата медицинска школа, го
вршат рангирањето на кандидатите. Конкурсната комисија објавува, на огласната
табла на факултетот, односно високата стручна школа, прелиминарна ранг-листа
на пријавените кандидати според поените од средното образование. Кандидатот
има право на приговор до Конкурсната комисија во рок од 24 часа од објавувањето
на прелиминарната ранг-листа. Приговорот се однесува само на технички пропусти
- грешки направени при пресметувањето на бодовите од средното образование.
Доколку кандидатот не е задоволен од Одлуката на Конкурсната комисија,
во рок од 24 часа по објавувањето на огласната табла, има право да поднесе втор
приговор, којшто преку Конкурсната комисија се упатува до Управата на
факултетот, односно високата стручна школа, а кај единиците кадешто
Конкурсната комисија ја формирала Ректорската управа на Универзитетот, вториот
приговор преку Конкурсната комисија се упатува до Универзитетската конкурсна
комисија. Решението на Управата, односно на Универзитетската конкурсна
комисија по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на
огласната табла на факултетот, односно на високата стручна школа.
По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање
Конкурсната комисија на огласната табла на факултетот, односно Високата
медицинска школа објавува решение за прием на студенти (конечна ранг-листа),
врз основа на што се врши запишување на студенти.
Копија од Решението на Конкурсната комисија за прием на студенти
(конечната ранг-листа) факултетите, односно високата стручна школа, истовремено
го доставуваат до Универзитетската комисија.
Селектираните кандидати на претходните психофизички проверки и тестови
на Педагошкиот факултет – Битола, како и селектираните кандидати на
претходната проверка на знаењето на англискиот јазик имаат право на приговор 24
часа по објавувањето на резултатите од оценувањето.
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Член 20
По завршувањето на својата работа Конкурсната комисија составува
записник во којшто се констатира бројот на пријавените и на примените кандидати.
Записникот го потпишуваат сите членови на Комисијата.
По завршувањето на секој уписен рок, факултетите и високата стручна
школа до Ректоратот доставуваат посебни прегледи за бројот на пријавените
кандидати, за бројот на примените кандидати и за бројот на оние кои не се
примени, по обрасци доставени од Ректоратот.
Факултетите и високата стручна школа имаат право на приговор на одлуката
на Универзитетската конкурсна комисија до Ректорската управа, чија одлука по
приговорот е конечна.
Универзитетска конкурсна комисија
Член 21
Ректорската управа на Универзитетот формира Универзитетска конкурсна
комисија од 13 члена, со застапеност на сите факултети, високата стручна школа и
на Ректоратот.
Универзитетската конкурсна комисија ја следи реализацијата на Конкурсот
на факултетите и на високата стручна школа, се грижи за доследно почитување на
одредбите од Конкурсот, дава упаства и мислења во текот на неговото
спроведување, укажува на одделни пропусти и грешки на Конкурсните комисии и
слично.
Доколку, во текот на реализацијата на Конкурсот, Универзитетската
конкурсна комисија, утврди дека постојат нарушувања на одредбите од Конкурсот
во поглед на бројот на студентите, може да донесе Одлука за поништување на
одлуките на Конкурсните комисии.
Запишување на кандидатите
Член 22
Примените кандидати се запишуваат како:
- редовни студенти финансирани од државата со партиципација на
трошоците за студирање;
- редовни студенти со кофинансирање на трошоците за студирање;
- вонредни студенти со кофинансирање на трошоците за студирање,
доколку тоа го овозможува природата на студиската програма и
- студенти ослободени од плаќање на партиципација во согласност со
член 31 и 32 од ова Упатство.

Запишување студенти во државна квота
Член 23
Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање партиципација на
трошоците за студирање, секоја студиска година одделно, во текот на целокупното
студирање.
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Надоместокот за студирање на студентите е составен дел на Конкурсот.
Износот на надоместокот се пресметува според средниот курс на Народната
банка на РМ и го одредува секој факултет, односно високата стручна школа
посебно.
Плаќањето на надоместокот од претходниот став се врши според
склучениот Договор со факултетот, односно високата стручна школа и истиот
може да се плати на две еднакви рати и тоа едната при запишувањето, а другата
пред почетокот на вториот семестар.
Доколку редовните студенти запишани во државната квота со
партиципација на трошоците за студирање, без оправдани причини не ги исполнат
условите утврдени со Законот за високото образование и актите на Универзитетот,
ги поднесуваат трошоците за студирање во согласност со Законот за високото
образование, Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски” Битола и Правилникот за единствениот кредит систем и преминот од една на друга
студиска програма, односно од една на друга единица на Универзитетот.
Запишување студенти со кофинансирање
Член 24
На факултетите и на високата стручна школа на Универзитетот, како
редовни студенти, се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за
запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата
студенти финансирани од државата, со поднесување на писмена изјава дека се
согласуваат во текот на целокупното студирање да ги кофинансираат студиите.
Член 25
Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава
I од Конкурсот го плаќаат во две еднакви рати, во денарска противвредност според
средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, според
склучениот Договор со факултетот, односно високата стручна школа.
Факултетот, односно високата стручна школа на Универзитетот објавува
ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа
категорија. Кандидатите кои се согласуваат да се запишат во оваа категорија
студенти, поднесуваат изјава во рок од 48 часа по објавувањето на конечната ранглиста.
Листата на примените кандидати од оваа категорија ја утврдува
Конкурсната
комисија врз основа на ранг-листата и поднесените изјави за
согласност за запишување во оваа категорија, и примерок од неа доставува до
Ректоратот на Универзитетот.
Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со
факултетот, односно високата стручна школа за меѓусебните права и обврски во
остварувањето на наставно-образовниот процес.
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Запишување вонредни студенти
Член 26
На факултетите и на високата стручна школа како вонредни студенти може
да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат
засновано работен однос, како и кандидати кои од оправдани причини, не се во
можност да се запишат како редовни студенти.
За оправдани причини од претходниот став се сметаат:
- инвалид кој не е во состојба да следи редовна настава
- потешка долготрајна болест
- родител на дете додека трае породилното отсуство.
Член 27
Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како
и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.
Вонредните студенти се запишуваат со кофинансирање на трошоците како и
студентите запишани во категоријата со кофинансирање на студиите од глава IV од
Конкурсот.
При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите
поднесуваат: копија од Образец М1 и М2 заверена на нотар или лекарско уверение
(издадено од соодветна здравствена установа) за причините назначени во член 22,
став 2, алинеа 1 и 2 или доказ дека е родител на дете за кое сеуште трае правото на
породилно отсуство.
Странски државјани
Член 28
Странските државјани се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот,
во роковите утврдени за сите кандидати и се запишуваат надвор од квотите
утврдени со Конкурсот.
Бројот на странските државјани - стипендисти на Владата на Република
Македонија го утврдува Министерството за образование и наука - Скопје.
За странските државјани што се пријавуваат за студирање на Педагошкиот
факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности
за студирање на овој факултет.
При пријавувањето, кандидатите наведуваат на кој факултет, односно
висока стручна школа на Универзитетот сакаат да студираат, дали се стипендисти
на Владата на РМ или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето. Со
пријавата поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно
образование или копија од потврдата издадена од Министерството за образование и
наука за започнување на постапката за нострификација, заверен превод на изводот
од матичната книга на родените, копија од патна исправа, уверение за
здравствената состојба издадено од соодветна здравствена станица, како и потврда
за направен ХИВ тест и тест за хепатит Ц.
При пријавувањето кандидатите поднесуваат сертификат за познавање на
македонскиот јазик издаден од Педагошки факултет – Битола.
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За кандидатите кои го познаваат македонскиот јазик, а не поседуваат
сертификат за познавање македонски јазик издаден од Педагошкиот факултет –
Битола или поседуваат потврда за познавање македонски јазик издадена од други
институции, се врши претходна проверка на нивото на познавање на македонскиот
јазик на Педагошкиот факултет – Битола.
За кандидатите кои не го познаваат македонскиот јазик, Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола организира подготвителна настава за изучување на
македонскиот јазик на Педагошкиот факултет – Битола.
Подготвителната настава се организира во траење од еден или два семестра
според програма наменета за изучување македонски јазик како странски.
Во текот на подготвителната настава се врши континуирана проверка на
знаењето на кандидатите.
По успешното завршување на подготвителната настава и полагањето на
завршниот испит, кандидатите добиваат сертификат за познавање на македонскиот
јазик од Педагошкиот факултет – Битола и стекнуваат право на запишување во
наредната академска година.
Школарината за странските државјани за академската 2018/2019 изнесува
1000 Евра, освен за Факултетот за туризам и угостителство, каде школарината за
странските државјани за академската 2018/2019 изнесува 800 Евра. Овој износ
странските државјани го плаќаат за секоја студиска година.
Во оваа категорија студенти спаѓаат и студентите, странски државјани, чии
родители или самите тие работат во дипломатските претставништва во Република
Македонија. Овие кандидати може да се запишуваат без плаќање школарина,
доколку Министерството за образование и наука ги поднесува трошоците за
нивното студирање.
Странските државјани кои се запишуваат на начин утврден во точка 1 и 3 од
Главата V од Конкурсот го задржуваат истиот статус до дипломирањето.
Кандидати со завршено средно образование во странство
Член 29
Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на
РМ, кои целокупното или дел од средното образование го завршиле во странство се
запишуваат надвор од редовните конкурсни квоти (на Педагошкиот факултет Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за
студирање на овој факултет). Во оваа квота можат да се запишат најмногу до 10%
од бројот на редовните студенти. Во рамките на оваа посебна квота, кандидатите
кои освоиле бодови најмалку како и последниот примен кандидат со партиципација
(државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока, исто се
запишуваат со плаќање на износот на партиципација за трошоците на студирање
определен во глава I од Конкурсот.
Кандидатите кои ќе освојат помалку поени од последниот примен кандидат
со партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или
насока, ќе се запишат со плаќање на надоместокот за кофинансирање на трошоците
за студирање. Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, во
зависност од единицата на Универзитетот, односно видот на студиите за една
академска година изнесува како и за кандидатите од глава IV од Конкурсот.
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Кандидатите од став 1 со пријавата, поднесуваат нострифицирано
свидетелство за завршено средно образование, како и нострифицирани
свидетелства за сите класови од средното образование завршени во странство.
Член 30
Кандидатите државјани на РМ кои дел од средното образование завршиле во
странство и кандидатите со завршена меѓународна матура, се запишуваат под
истите услови и критериуми како и кандидидатите со завршено средно образование
во Република Македонија, со тоа што покрај другите документи поднесуваат
нострифицирани свидетелства за делот од средното образование завршен во
странство односно завршената меѓународна матура или копија од потврдата
издадена од Министерството за образвание и наука за започнување на постапката
за нострификација на свидетелствата за тој дел од средното образование.
Кандидатите од првиот став се запишуваат надвор од редовните конкурсни
квоти.
На Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на
психофизичките способности за студирање на овој факултет.
На факултетите кадешто се реализираат програми на англиски јазик се врши
претходно оценување на знаењето на англискиот јазик.
Во оваа квота можат да се запишат најмногу до 10% од бројот на редовните
студенти.
Во рамките на оваа посебна квота, кандидатите кои освоиле бодови
најмалку како и последниот примен кандидат со партиципација (државна квота) на
соодветната единица, студиска група или насока, исто се запишуваат со плаќање на
износот на партиципација за трошоците на студирање определен во глава I од
Конкурсот.
Кандидатите кои ќе освојат помалку поени од последниот примен кандидат
со партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или
насока, ќе се запишат со плаќање на надоместокот за кофинансирање.
Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, во зависност од единицата
на Универзитетот, односно видот на студиите за една академска година изнесува
како и за кандидатите од глава IV од Конкурсот.
Доколку за овие кандидати не е возможно да се изврши бодирање или
рангирање, тогаш овие кандидати се запишуваат во квотата со партиципација.
Кандидатите иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно средно
образование во странство, кандидатите државјани на РМ со завршен дел од
средното образование во странство и кандидатите со завршена меѓународна матура
се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во
Битола, во роковите утврдени со Конкурсот.
Кандидати ослободени од плаќање на партиципација

•
•

Член 31
Факултетите и високата стручна школа, нема да наплаќаат партиципација за:
деца без родители;
лица од прв и втор степен на инвалидност;
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воени инвалиди и
лица растени во домови за напуштени деца
Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на
Република Македонија.
•
•

Член 32
Припадниците на безбедносните сили, децата на загинат или починат
припадник на безбедносните сили и децата на воен инвалид од I до VII група,
утврдени со одредбите од чл. 2 од Законот за посебните права на припадниците
на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните
семејства, како и лицата утврдени со одредбата од чл. 23 од истиот Закон (Сл.
весник на РМ бр. 2/2002), во академската 2018/2019, се запишуваат во посебна
квота која може да изнесува најмногу до 10% од вкупниот број студенти на ниво на
студиска програма и ќе студираат на факултетите и на високата стручна школа на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, без плаќање на партиципација.
Правото од претходниот став кандидадите го остваруваат при
пријавувањето, со документ (Уверение) од Министерството за одбрана или од
Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. Доколку
кандидатот не донесе соодветно Уверение од надлежен орган при запишувањето,
не ќе може да го оствари тоа право.
Дополнителни квоти утврдени од Владата на РМ
Член 33
За обезбедување правична и соодветна застапеност
на студентите
припадници кои не се мнозинство во Република Македонија, на факултетите,
односно високата стручна школа на Универзитетот „Св. Климент Охридски” Битола во академската 2018/2019 година, со Одлука на Владата на РМ бр. 44-4495/1
од 02.05.2018 година, дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие
заедници, чиј број да не е повисок од 10% од вкупниот број на студенти кои се
запишуваат во прва година на ниво на единица. При тоа, во рамките на овој
процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници, до
процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на
Република Македонија.
На факултетите, односно високата стручна школа на Универзитетот
„Св. Климент Охридски” - Битола, каде постојат студиски програми кои се
застапени и на Државниот универзитет во Тетово и на Универзитетот „Мајка
Тереза“ во Скопје, припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во
редовните квоти.
Процентот на студентите, припадници на овие заедници, заедно во
државната и дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на
соодветната заедница во вкупното население на Република Македонија.
Прегледот на бројот на кандидатите е утврден според Извештајот за
учеството на другите заедници кои не се мнозинство во РМ, во вкупното население
во РМ од Пописот во 2002 година и тоа:
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Национална припадност
Македонци
Албанци
Турци
Роми
Срби
Бошњаци
Власи
Други
Вкупно:

Број
1.297.981
509.083
77.959
53.879
35.939
17.018
9.695
20.993
2.022.547

Учество во %
64.17 %
25.17 %
3.85 %
2.66 %
1.78 %
0.84 %
0.48 %
1.05 %
100 %

Бројот на припадниците на заедниците опфатени во категоријата други, ќе
се утврдува кумулативно од сите други заедници, според вкупниот број поени,
односно предимство ќе имаат кандидатите со највисок број поени.
Во рамките на предвидените квоти за малцинските заедници, треба да се
земе во предвид изјаснувањето на идните студенти во однос на националната
припадност, онака како што е наведено во дипломите за завршено средно
образование, или свидетелставата од прва до четврта година на средното
образование. Изјаснувањето во пријавата од факултетот, односно високата стручна
школа, треба да се совпаѓа со изјаснувањето во дипломата за завршено средно
образование или свидетелствата. Доколку во дипломата за завршено средно
образование или во свидетелствата не е наведена националната припадност,
ученикот е должен да поднесе писмена изјава заверена кај нотар во која ќе се
произнесе за националната припадност.
Член 34
На индексите на студентите не смее посебно да се обележува нивната
припадност во овие категории.
Запишување студенти чие родителско право го врши само еден родител
Член 35
На факултетите, односно високата стручна школа на Универзитетот „Св.
Климент Охридски” - Битола во академската 2018/2019 година, со Одлука на
Владата на РМ бр. 44-4492/2 од 02.05.2018 година се утврдува бројот на квоти по
студиски програми за студенти чие родителско право го врши само еден родител,
кои ќе плаќаат половина од износот на уписнина во рамки на државните квоти,
односно во рамките на квотите со кофинансирање на студиите. Во рамките на
утврдениот број на студенти за запишување во прва година – прв циклус на студии,
на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат студенти чие родителско право
го врши само еден родител и тоа:
- еден (1) студент за секоја студиска програма за која се определени од 20 до
40 места во државната квота и еден (1) студент во квотата со кофинансирање на
студиите и
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- двајца (2) студенти за секоја студиска програма за која се определени повеќе
од 40 места во државната квота и двајца (2) студенти во квотата со
кофинансирање на студиите.
За кандидатите кои ќе се повикаат на правото на запишување според оваа
Одлука, покрај условите и критериумите предвидени со ова Упатство и Конкурсот
за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола во академската 2018/2019 година Конкурс,
важат и посебните услови и критериуми од Правилникот за начинот на проверка на
основните критериуми и запишување во квоти на студентите чие родителско право
го врши само еден родител, како и посебните критериуми за остварување на ова
право (Службен весник бр. 56 од 15.05.2017 година).
Кандидатите кои ќе се повикаат на правото на запишување според оваа
Одлука, покрај на листите на кандидати пријавени во рамки на државните квоти,
односно квотите со кофинансирање на студиите, ќе се рангираат и на посебни ранглисти, според начинот на пресметување бодови наведен во Правилникот за начинот
на проверка на основните критериуми и запишување во квоти на студентите чие
родителско право го врши само еден родител, како и посебните критериуми за
остварување на ова право (Службен весник бр. 56 од 15.05.2017 година).
Уписни рокови
Член 36
Реализацијата на Конкурсот ќе се одвива во уписни рокови, со тоа што во
првиот уписен рок ќе се запишуваат сите пријавени кандидати што ги исполнуваат
предвидените услови, а доколку останат слободни непополнети места
запишувањето ќе се врши во втор и трет уписен рок.
По потреба Ректорската управа ќе донесе одлука за дополнителен уписен
рок.
Член 37
Доколку во првиот уписен рок при рангирањето на крајот од листата на
примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет)
факултетот, односно високата стручна школа, ги запишува сите вакви кандидати.
Ако пак бројот на ваквите кандидати е поголем од пет, тогаш факултетите, односно
високата стручна школа, ќе ги рангираат овие кандидати според дополнителни
критериуми и тоа: соодветноста на изработената проектна задача при полагањето
на државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари,
добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл. Овие
дополнителни критериуми ги донесуваат факултетите, односно високата стручна
школа на Универзитетот.
Член 38
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола ќе ги објави
дополнително слободните места за вториот и за третиот уписен рок.
Член 39
Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.
Проф. д-р Сашо Коруновски
Ректор
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Ректорската управа на „Универзитетот Св. Климент Охридски“- Битола на својата
231 седница одржана на ден 26.04.2018 година, донесе одлука за рецензенти на учебникот
„Инклузивна педагогија“ од авторот вон. проф. д-р Марија Ристевска и тоа: Проф. д-р
Горан Ајдински-редовен професор на Институтот за дефектологија при Филозофскиот
факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје и Проф. д-р Анета Баракоскаредовен професор на Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје. Врз основа на доставената одлука за
рецензент со Бр.03-187/5 од 07.05.2018 година и по прегледот на учебникот ја доставувам
следнава:
РЕЦЕНЗИЈА
на учебникот „Инклузивна педагогија” поднесен од авторката
вон. проф. д-р Марија Ристевска

Учебникот со наслов: „Инклузивна педагогија” изработен од авторката д-р Марија
Ристевска, третира, значајно подрачје од интердисциплинарен карактер кое се осврнува на
инклузијата како нова појава која треба да биде истражувана и проучувана во состав на
целокупните воспитни влијанија.
Авторката со право истакнува дека во последните децении направени се бројни
напори, децата со посебни образовни потреби да се вклучат во воспитно-образовниот
систем, наменет за деца со типичен развој. Врз основа на резултатите од бројни
истражувања, евидентни се позитивните придобивки од процесот на инклузија и
причините за неговата имплементација. Наголемо се зборува за инклузивни училишта,
инклузивно образование, инклузивно воспитание, инклузивна воспитно–образовна работа.
Токму поради таквите придобивки, истакнува авторката, настана и поврзувањето на
основните педагошки поими со поимот инклузија, што доведе до оправданост на терминот
инклузивна педагогија како млада педагошка дисциплина.
Содржината на учебникот промовира пристап кој целта на инклузивната педагогија
не ја гледа само во воспитувањето и работата со децата со посебни образовни потреби,
авторката во овој контекст во преден план ги става и децата со типичен развој, нивните
потреби и барања. Кога станува збор за инклузивна педагогија забележуваме дека
авторката ја акцентира двостраната релација која се јавува помеѓу воспитанието и
инклузивната средина. Затоа тука слободно можеме да зборуваме за воспитание за
инклузија и воспитание во инклузија.
Учебникот на авторката д-р Марија Ристевска е структуиран од шест поглавја и
вовед, со компјутерски обликуван текст. Деловите се систематизирани со наслови и
поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на материјата во која се истражуваат
повеќе значајни прашања поврзани со инклузијата како теорија и практика. На крајот од
учебникот е приложена релевантна библиографија од книги, статии од домашни и
странски автори, документи, интернет извори.
Во воведот на учебникот е образложено значењето и актуелноста на темата, како и
содржината на која што е посветен. Авторката истакнува дека учебникот е од
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фундаментално значење за концептот на образование на идните одделенски наставници и
воспитувачи кои ќе работат со деца со посебни образовни потреби.
Во првото поглавје од овој учебник авторката најнапред го образложува поимот
за инклузивната педагогија, нејзината суштина и дефинирање. Понатаму е даден опис на
целта, задачите и принципите. Подетално се прикажани почетоците на инклузијата во
последните децении на минатиот век. Изложени се клучните идеи и оправданоста за
постоење на инклузивната педагогија како млада педагошка дисциплина, образложени се
причините и сите оние кои се „за“ инклузија во воспитно–образовниот процес, како и
изговорите на оние кои се „против“.
Второто поглавје зборува за класификација на децата со посебни образовни
потреби. Дадени се примери од некои поразвиени земји во светот и критериумите според
кои се води нивната класификација. Понатаму е презентиран детален опис на секоја
состојба, дадена според класификациите. Поконкретно се зборува за аутистичниот спектар
на нарушувања, емоционални пречки, оштетување на слухот, оштетување на видот,
интелектуалната попреченост, комбинирана попреченост, говорни и јазични потешкотии,
нарушување на сензорната интеграција и др.
Третото поглавје детално ги обработува индивидуалните наставни планови
(ИОП), нивната улога и значење во инклузивното воспитание и образование. Дадени се
солидни примери на индивидуални наставни планови, изготвени во предучилишни
установи и училишта од Република Македонија и странство.
Во наредните три последователни подрачја авторката ги опфаќа предучилишните
установи, училиштето и семејството како едни од најважните воспитни фактори,
разгледувајќи ја нивната меѓусебна соработка во знакот на инклузијата на децата со
посебни образовни потреби.
Четвртото поглавје подетално зборува за идентификувањето на пречките во
развојот во раните години, за акомодациите и модификациите што се прават во
предучилишните установи за деца со типичен развој, според потребите на децата со
посебни образовни потреби. Во ова поглавје на крајот се презентирани неколку емотивни
приказни, раскажани од воспитувачи и вработени во предучилишни установи во замјава и
во странство.
Во петтото поглавје авторката исто така презнтира приказна за еден ученик со
посебни образовни потреби кој посетува основно училиште во странство. Покрај оваа
приказна, во овој дел авторката ги обработува и темите за инклузивното училиште,
наставникот во инклузивна училница, понатаму се споменати професионалните
компетенции на наставниците за работа во инклузивна училница, улогата на
дефектологот, педагогот и психологот во инклузивното училиште, како и стратегиите за
учење во инклузивна училница.
Шестото поглавје од учебникот е посветено на семејствата во кои растат деца со
посебни потреби и предизвиците со кои овие семејства се среќаваат во текот на денот.
Составен дел на ова поглавје е насловот во кој се обработува соработката на родителите со
тимот за инклузија во училиштето или предучилишната установа. Овој дел завршува со
емотивната приказна раскажана од една мајка од Република Македонија, со наслов
„ЖРТВАТА“ НА МАЈКАТА.
Карактеристично за овој учебник кој авторката го понудила е тоа што паралелно
со наративниот текст дадени се повеќе примери и модели од инклузивни практики од
земјава и од странство, кои даваат апликативна поддршка на текстот, иницираат дискусии
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и наставно-сознајна интеракција со студентите во текот на предавањата и вежбите.
Ваквата физиономија на учебникот го прави интересен и привлечен за студентите, а
истовремено ја потврдува заложбата на авторката да креира книга со современ педагошки
дизајн кој ќе поттикнува професионален интерес и развој на вештини и компетенции кај
идните наставници и воспитувачи за работа со деца со посебни образовни потреби.
Во рамките на својот пристап во анализата на проблематиката во целокупниот
учебник, авторката применува издржана методологија на истражување и прецизна
терминологија од областа на инклузивното воспитание и образование. Кандидатката д-р
Марија Ристeвска нуди конкретна и јасна идентификација и дефинирање на основните
поими кои се тесно поврзани и условени од проблематиката и целта која си ја поставила
во текот на методолошкото обликување на учебникот.
Структурно гледано, содржината на учебникот е солидно разработена и
кореспондира со современите тенденции во воспитанието и образованието. Посебен
составен дел на ракописот е понудената литература од релевантни извори кои ја имаат
функцијата на проширување на стекнатите знаења и продлабочување на поимите значајни
за инклузивната воспитно-образовна теорија и практика.
Заклучок и предлог
Понудениот учебник од авторката д-р Марија Ристeвска со наслов: „Инклузивна
педагогија“, е еден меѓу ретките во оваа областа. Стилот на пишување и пристапот кон
обработката на оваа проблематика покажуваат дека авторката комуницира со оваа
проблематика и користи современа аргументација. Нивото на информираност, употребата
на стручната терминологија, содржината на критичките коментари, успешно се
направени низ целиот текст.
Со актуализираниот истражувачки потфат авторката продуцира учебник кој е
создаден со цел да се сублимираат сознанија, ставови и искуства за успешно да се
реализира концептот на инклузија како теорија и практика во нашето современо
воспитание и образование. Овој учебник, според својата структура и намена ќе биде од
големо значење за пошироката популација на студенти кои се подготвуваат за наставници
и воспитувачи. Со неговото печатење ќе се пополни една голема празнина која со години
се чувствува на подрачјето на инклузивната педагогија.
Врз основа на изнесеното препорачувам учебникот „Инклузивна педагогија“ од
вон.проф. д-р Марија Ристeвска да се прифати и публикува со што ќе стане достапен за
пошироката педагошака научно-стручна jaвност.

Скопје, 11.06.2018 година

Рецензент
Проф. д-р Анета Баракоска, с.р.
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До
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола
Педагошки факултет – Битола

Почитувани,
Согласно Одлуката бр. 03-187/5 избран сум за рецензент на учебникот Инклузивна
педагогија од авторката Марија Ристевска, вонреден професор на Педагошкиот
факултет. Со особена чест ја поднесувам оваа рецензија.

Инклузивно образование веќе одамна е составен дел од нашето образование,
почнувајќи од предучилишните установи па се до средните училишта и високото
образование. Иако воспоставена како потреба и обврска уште пред 20 години, инклузијата
уште од самите нејзини почетоци во нашата земја се соочуваше со големи проблеми,
недоразбирања и нерешливи ситуации. Тоа за жал е присутно и денес. Се реализираа
голем број на проектни активности, семинари, конференции, обуки од страна на сите
компетентни институции и професионалци за подобар квалитет во едукацијата на
учениците со попреченост, но сепак и понатаму останаа многу отворени прашања и многу
нереализирани задачи согласно правните акти и самата научна поставеност на овој
проблем. Научните работници даваа постојан придонес не само во објаснувањето на
инклузијата туку и во нејзина квалитетна примена во едукацијата преку објавување на
научни трудови, книги, монографии и учебници. Инклузијата и инклузивното образование
станаа и неминовен дел од студиските програми на факултетите кои подготвуваат стручен
кадар за работа со ученици во предучилишните установи, редовните основни училишта и
специјализираните установи и институции.
Во контекст на горе кажаното и овој учебник, Инклузивна педагогија претставува
еден од првите научни текстови од областа на педагогијата кој дава објаснување и научен
осврт за лицата со попреченост како и инклузијата и инклузивното образование на лицата
со попреченост во образовниот систем. Учебникот се состои од шест поглавја во кои се
дава еден сосема поинаков пристап во дефинирањето, состојбата и реализацијата на
активностите во инклузивната практика.
Учебникот е наменет за идните педагози, наставници во одделенска настава и
идните воспитувачи, кои поради новите трендови во инклузивното образование, во својот
работен век сигурно ќе се сретнат и ќе работат со ученици со посебни образовни потреби
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во основните училишта или во предучилишните установи. Како што нагласува и самата
авторка, се увиде потребата за основна едукација на идните наставници во одделенска
настава и идните воспитувачи, бидејќи тие се оние кои ќе имаат потреба од основните
познавања на воспитно – образовната работа со деца со посебни образовни потреби, како
и препознавање на симптомите на секоја од состојбите, бидејќи неретко, тие први го
забележуваат детето со некаква потешкотија. Понатаму, покрај тоа што се укажува на
важноста во инклузивниот процес во наставата, со читањето на учебникот се повеќе ја
согледуваме и неминовноста од еден комплетен интердисциплинарен пристап без кој
инклузивното образование и инклузијата не би имале никаква смисла. Со тоа се дава и
понатамошен правец во развојот на науката и се наметнува уште една потреба од
заедничко учество (изготвување на научни трудови и учебници, реализирање на проектни
активности и конференции) на најбитните чинители во инклузивниот процес, а тоа се
педагогот, наставникот и специјалниот едукатор и рехабилитатор (дефектологот).
Обработувајќи ја оваа тематика, авторката Марија Ристевска поставува три важни
сегменти.
Прво, се објаснува инклузивниот систем од сите аспекти, се дефинира проблемот,
се изнесуваат историски аспекти, се даваат искуства од други земји и системи, се изнесува
мислењето на повеќе стручњаци и практичари од ова поле итн. Цитирајќи ги повеќето
автори добиваме јасна и едноставна слика за самата инклузија, целите и задачите,
нејзината поставеност, како и тешкотиите и проблемите со кои се соочуваат семејствата
на учениците со попреченост и решавањето на нивните секојдневни обврски. Тоа што е
особено важно во овој учебник е поединечното потенцирање на секој учесник во
инклузијата, неговата улога и значењето на инклузивниот тим воопшто (педагог,
психолог, специјален едукатор и рехабилитатор односно дефектолог и социјален
работник). Се даваат и основни начела и вистински насоки како треба заедницата,
образованието и системот воопшто да постапува и што да примени за подобрувањето на
квалитетот на инклузивниот процес во иднина.
Второ, доста темелно и опширно се презентираат податоци за самата попреченост
опфајќајќи ги скоро сите видови на ученици со пречки во развојот. Се дефинира
проблемот, се класифицираат попречености според тежината и едукативните можности, се
даваат нивните карактеристики и пред се можност за едукација во редовните основни
училишта и градинки. Покрај потребниот осврт за учениците со пречки во развојот, се
разработуваат и конкретни потешкотии со кои се соочуваат овие ученици во текот на
нивната едукација (дислексија, дисграфија, дискалкулија итн.) Авторката при
разработката на оваа сложена материја користи широка лепеза на литература и цитира
повеќе автори од земјата и од странство.
Трето, многу сликовито се даваат примери од практиката со конкретни податоци
на веќе реализирани и успешни постапки и третмани на ученици во инклузивниот процес,
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што секако претставува реткост во пишувањето на ваков тип на учебник со чувствителна
проблематика. При читањето на овој материјал добиваме слика дека од особена важност
во работата со овие деца е пред се тимската работа и секако индивидуалниот пристап
незанемарувајќи ја притоа и улогата на родителите.
На крајот, ми претставува особена чест и задоволство да дадам препорака до
Педагошкиот факултет во Битола за издавање и печатење на учебникот Инклузивна
педагогија од страна на авторката проф. д-р Марија Ристевска. Се надевам дека ова научно
дело ќе помогне во едукацијата и усовршувањето на студентите, идните педагози,
наставници и воспитувачи како и воопшто во развојот на педагошката наука и нејзините
дисциплини.

Со почит,
Подносител на рецензијата
Проф. д-р Горан Ајдински
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До
Советот на трет циклус студии и Наставно-научниот совет
на Педагошкиот факултет Битола

Предмет: Извештај за оценка на докторската дисертација
на кандидатот м-р Садете Тернава-Османи

Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет Битола, на седницата одржана
на 07.06.2018 год, со одлука бр. 02-275/18 формира комисија за оценка на докторската
дисертација со наслов Дидактички основи на компетенциите на студентите за писмено
изразување на англиски јазик во вишите средни училишта од кандидатката м-р Садете
Тернава-Османи, во состав:
1.
2.
3.
4.
5.

Редовен проф. д-р Деан Илиев
Редовен проф. д-р Татјана Атанасоска
Редовен проф. д-р Викторија Петковска
Редовен проф. д-р Сузана Никодиновска-Банчотовска
Вонреден проф. д-р Марија Ристевска

Комисијата внимателно го прочита, анализира и проучи докторскиот труд и до
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет Битола го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ
Докторската дисертација со наслов Дидактички основи на компетенциите на
студентите за писмено изразување на англиски јазик во вишите средни училишта од
кандидатката м-р Садете Тернава-Османи содржи вкупно 262 страни, од кои 253 страници
основен текст и 9 страни прилози.
Трудот е структуриран во неколку делови:







Прв дел: Преглед на литературата
Втор дел: Методологија на истражување
Трет дел: Анализа и интерпретација на резултатите од истражувањето
Четврт дел: Заклучоци и препораки
Литература и референци
Прилози
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Во првиот дел од трудот Преглед на литературата кандидатката нуди сеопфатно
дефинирање на состојбите и клучните поими во трудот, елаборирајќи различни агли на
гледање на истите. Во овој дел фокусот е ставен на: Состојбата на англискиот јазик во
вишото средно образование во Косово, Стратегии, концепти и компоненти на
предавањето на англискиот јазик во вишите средни училишта во Косово, Општествени
и образовни промени во предавање и учење на англиски како странски јазик, Теории за
изучување и предавање на јазикот (стекнување-учење), Методи на предавање на
странски јазик во виши средни школи, Користење на јазик за комуникација и Пишување.
Посебен акцент кандидатката става на пишувањето и истиот го разгледува низ
призмата на Карактеристиките на ефективни писатели, Жанровите на пишување,
Процесот на пишување, Фазите на пишување, Фазата на пред-пишување, Фазата на време
на пишување, Фазата после пишување и Важноста на процесот на пишување.
Кандидатката Тернава-Османи дава сеопфатен преглед, анализа и критика на
литературата за овие прашања.
Во вториот дел од трудот Методологија на истражување развиена е хипотетската
рамка на истражувањето која претставува основа за целокупниот емпириски процес во
докторскиот труд.
Методите, техниките и инструментите за прибирање на податоци, ја отсликуваат
солидната методолошка зрелост на кандидатката за изработка и усогласена примена на
истите во истражувачки цели.
Во третиот дел Анализа и интерпретација на резултатите од истражувањето
кандидатот м-р Садете Тернава-Османи умешно ги систематизира, класифицира и
квантитативно и квалитативно обработува податоците прибрани со предвидените
истражувачки иинструменти.
Четвртиот дел Заклучоци и препораки ја одразува способноста за синтеза и
заклучување на кандидатката врз основа на добиените сознанија, а плод на тоа се
препораките за унапредување на состојбите со дидактичките компетенции на студентите
за писмено изразување на англиски јазик.
Користената литература е структурирана во две групи: Учебници, книги, списанија
и статии и интернет извори.
Во прилозите кандидатката ги поместува инструментите за прибирање на
подотоци.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Докторската дисертација со наслов Дидактички основи на компетенциите на
студентите за писмено изразување на англиски јазик во вишите средни училишта од
кандидатот м-р Садете Тернава-Османи, по својата методолошка поставеност, доследна
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анализа и интерпретација и сознанија кои придонесуваат за развој на педагошката наука,
ги исполнува критериумите за успешно изработен докторски труд.
Имајќи го предвид изнесеното, Комисијата има чест на Наставно-научниот совет на
Педагошкиот факултет Битола да му предложи да го усвои извештајот и да закаже јавна
одбрана на докторскиот труд со наслов Дидактички основи на компетенциите на
студентите за писмено изразување на англиски јазик во вишите средни училишта
изработен од кандидатот м-р Садете Тернава-Османи.

Битола, 25.06.2018

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА

Редовен проф. д-р Деан Илиев
Редовен проф. д-р Татјана Атанасоска
Редовен проф. д-р Викторија Петковска
Редовен проф. д-р Сузана Никодиновска-Банчотовска
Вонреден проф. д-р Марија Ристевска
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ГЕРМАНИСТИКА,
МЕТОДИКА НА ЈАЗИК И ДРУГО
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО ВО ОХРИД

Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, на
својата редовна седница одржана на ден 29.03.2018 година со Одлука бр.02-142/3-3, нé
именува за Рецензентска комисија за избор на еден наставник од научните области
Германистика (64005), Методика за јазик (64028) и друго (64029), во состав:
1.
2.
3.

Проф. Д-р Јаготка Стрезовска
Проф. Д-р Емина Авдиќ
Проф. Д-р Ирина Петровска

На конкурсот кој што беше објавен во весникот Нова Македонија на 17.03.2018
година, за избор на еден наставник од научните области Германистика (64005),
Методика за јазик (64028) и друго (64029), се пријави кандидатката д-р Елена
Цицковска.
Рецензентската комисија ја разгледа поднесената документација и го поднесува
следниов

ИЗВЕШТАЈ
Рецензентската комисија констатира дека приложената документација од
кандидатката е комплетна, навремено доставена и во согласност со барањата
предвидени со Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола.
Врз основа на поднесената документација, биографијата, наставно-образовната,
научно-истражувачката и апликативната дејност и резултатите од самоевалвацијата на
кандидатката доцент д-р Елена Цицковска, Рецензентската комисија го констатира
следното:

1) Биографски податоци
Кандидатката Елена Цицковска, со место на живеење во Охрид, на ул.” Кочо
Рацин” бр. 13, е родена на 18.05.1968 година во Пула, Република Хрватска. Основно и
средно образование завршила во Охрид со континуиран одличен успех.
Во 1996 година се здобила со звање Професор по германски јазик и книжевност и
Дипломиран филолог – преведувач по германски јазик на Филолошки факултет „Блаже
Конески“ во Скопје. На истиот факултет на 11.03.2003 година се здобила со звање
Магистер по филолошки науки од областа германистика со одбрана на тема „Примена
на веб-сајтови во наставата по германски јазик”. На филолошкиот факултет во Скопје
на 16.01.2013 година одбранила докторска дисертација на тема „Пазарно ориентирана
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настава по германски јазик во високото образование на РМ. Состојби, потреби и
предлози”.
Паралелно со студиите во Скопје се дообразува во СР Германија, каде што од
октомври 1989 – 1992 година на Универзитетот во Келн при Филозофскиот факултет
посетувала семинари од областа на јазиците, културата и туризмот по египтологија,
индологија и африканистика. За таа цел полагала и испит за потполно познавање на
германскиот јазик на Универзитетот во Келн. Бидејќи ги исполнувала сите услови од
август 1996 до 1998 год. работела хонорарно како преведувач при Врховниот суд на
Покраината Северна Рајна – Вестфалија во Диселдорф.
Од Април 1998 година е вработена на Факултетот за туризам и угостителство во
Охрид, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола каде што е и
моментално вработена како доцент.
2) Наставно-образовна дејност
Кандидатката д-р Елена Цицковска учествувала во наставно-образовниот процес на
Факултетот за туризам и угостителство во Охрид од 1998 година изведувајќи
предавања, вежби и спроведувајќи испити по предметите по Германски како странски
јазик.
Тековно на првиот циклус на студии на Факултетот за туризам и угостителство ги
предава предметите: Германски јазик 1, 2, 3 и 4 на насоките Туризам, Хотелскоресторанска насока, Менаџмент во услужен сектор, Осигурување и на насоката Царина
и шпедиција. На вториот циклус студии кандидатката е вклучена во комисијата за
изведување на настава и испити по предметот Вештини и стратегии на преговарање.
Кандидатката е ангажирана за настава и спроведување испити и на други факултети
и универзитети:
• Економски факултет, Прилеп, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“, во
Битола, за предметите Германски јазик 1 и 2 на прв циклус студии од 2012 год.
• Педагошки факултет, Битола, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“, во
Битола, за предметите Вовед во методиката на наставата по германски јазик и
книжевност, Методика на настава по германски јазик, Методика на наставата по
германска книжевност на прв циклус студии до 2016. На втор циклус студии за
предметите Современи стратегии во наставата по германски јазик, Методичка
практика и Методика на креативната настава по германски јазик и литература,
Наставата по германски јазик и современите медиуми на трет циклус студии од
2015 година.
• Факултет за јазици, култури и комуникација при Универзитет на Југоисточна
Европа – Тетово за предметите Методика на настава по германски јазик 1 и 2,
Тестирање и испитување на германски како странски јазик на прв циклус
студии и Методика и практика на настава по германски како странски јазик на
втор циклус студии.
• Биотехнички факултет, Битола, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во
Битола за предметот Германски јазик 1 на прв циклус студии од 2015 до 2017
година.
• Висока медицинска школа, Битола, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“
во Битола, за предметите Германски јазик 1 и 2 од 2016 до 2017 година.
Во текот на наставно-образовниот процес кандидатката била член на комисии за
одбрана на дипломски работи на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид и
член на комисии за одбрана на магистерски трудови на Педагошкиот факултет во
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Битола и е акредитирана за ментор на втор циклус студии на Педагошкиот факултет во
Битола.
3) Научно-истражувачка дејност
Кон пријавата д-р Елена Цицковска приложи список на трудови и ги приложи
трудовите објавени во последните пет години. Списокот на трудови објавени пред пет
години е објавен во Билтенот бр.376 од 02.08.2013 на Универзитетот “Св. Климент
Охридски” во Битола при изборот за доцент.
Научни трудови во интернационални списанија со импакт фактор:
Во последните пет години:
• Cickovska, Elena: „Berufs-und lernerorientierter Fremdsprachenanfängerunterricht für
wirtschaftsstudierende“. Journal L´Association 1901 "SEPIKE" Ausgabe 18. Frankfurt,
Deutschland, 2017, 20-25.
ISSN: 2196-9531, INDEX COPERNICUS 79.67 (2016)
Url.: http://docs.wixstatic.com/ugd/b199e2_fd25343775c74aa5877017a6f4024ae7.pdf
• Cickovska, Elena: „The need of a changed role of teachers in higher education German
language teaching for all disciplines.” THE TEACHER OF THE FUTURE, Ninth
International Scientific Conference 17-19.6.2016, Durres, Albania
Knowledge, International Journal Vol.13.3., Skopje, 2016 Pp. 127-132.
Global impact and quality factor 1.322 (2016)
Url.: http://www.ikm.mk/13.3.pdf
Во периодот пред пет години:
• Cickovska, Elena: „Research оf service sector needs for and in academic language
learning.“ Procedia – Social and Behavioral Schiences, Volume 44, Elsevier, 2012, 258264. doi:10.1016/j.sbspro.2012.05.028
Научни трудови во интернационални списанија и зборници:
Во последните пет години:
• Цицковска,
Елена,
Ангелевска-Најдеска,
Катерина,
Наумов
Климент:
„Интеркултурни способности на туристичките водичи ангажирани од туристичките
агенции во Охрид“. International scientific conference on economics and management
EMAN 2017: Globalization challenges. Ljubljana, Slovenia, 30.03. 2017, 869-878.
Url.: http://www.emanconference.org/uploads/6/5/4/7/65475757/zbornik_radova_eman_2017_final.pdf
• Bariќ, Karmelka, Cickovska, Elena: „Vorstellung einer Lernplattform für den
studienbegleitenden Deutschunterricht als Mittеl zur Umsetzung des SDURahmencurriculums“ In: Drumbl, Hans; Gelmi, Rita; Lévy-Hillerich, Dorothea & Nied
Curcio, Martina (Hrsg.), IDT 2013, Heterogenität in Lernsituationen Bd. 4. BUP-BozenBolzano: University Press, 2016, 81–94 .
Url.: http://bupress.unibz.it/de/idt-2013-4-heterogenitat-in-lernsituationen.html
ISBN 978-88-6046-066-8; Url Slides: http://slideplayer.org/slide/8352953/
https://sdustudienbegleitenderdeutschunterricht.wordpress.com/idt-bozen-2013/
Programm B1: https://www.scribd.com/doc/187563917/IDT-2013-Fachprogramm-Web
• Cickovska, Elena, „Unstimmigkeit zwischen Bedarf an Fremdsprachen auf dem Markt
und dem Hochschulangebot in Europa und Mazedonien“ Journal L´Association 1901
"SEPIKE" Ausgabe 11. Frankfurt, Deutschland, 2015, 6-14.
INDEX COPERNICUS 79.08 (2015)
Url.: http://media.wix.com/ugd/b199e2_64a488c681584e6ea13b980c67a40415.pdf
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• Cickovska, Elena: „The importance of learning foreign languages in the higher education
of entrepreneurs“. Creative Education for Employment Growth / [The Fourth]
International Conference Employment, Education and Enterpreneurship [EEE 2015],
Belgrade, Faculty of Business Economics and Entrepreneurship. 2015, 219-233.
Url.: http://eee-conference.com/_img/arhiva/2015/eee_2015_book_iii.pdf
Во периодот пред пет години:
• Barik, Karmelka, Cickovska, Elena: „DAF-Lernplattform für blended learning mit
Tourismusstudenten“. 1. Интернационална конференција за странски јазици и
туризам, Опатија, 2012, 38-52.
• Cickovska, Elena: „Studienbegleitender Deutschunterricht an makedonischen
Universitäten“. Во: Silvia Serena, Dorothea Lévy-Hillerich (Ed.): Studienbegleitender
Deutschunterricht in Europa: Rückblick und Ausblick. Versuch einer
Standortbestimmung. Rom: Aracne editrice S.r.l., 2009, 253-266.
• Бариќ Кармелка, Цицковска Елена: „Online-Zusatzmaterial zum neuen SDULehrwerk“. Интернационален конгрес на наставници по германски јазик -IDT, Јена,
2009.
• Цицковска Елена, Бариќ Кармелка: „Aus der Praxis mit dem neuen SDU-Lehrwerk
Mit Deutsch studieren arbeiten leben“. Интернационален конгрес на наставници по
германски јазик -IDT, Јена, 2009.
• Цицковска, Елена: „Позиција на странските јазици во ранг-листата на другите
области значајни за развојот на туризмот“. IX – Меѓународна конференција
„Стратешки развој на туристичката индустрија во 21. Век“„ ФТУ, Охрид, 2007.
• Цицковска, Елена: „Развој на познавањето странски јазици. Ние и нашиот став –
придонес или пречка. VIII Меѓународна конференција „Современи трендови во
туризмот“ Охрид, 2005.
• Цицковска, Елена: German business correspondence. Idea for DIN 676 in Microsoft
Word – 17. Интернационален конгрес ‚Tourism & Hospitality Industry 2004‘ – Trends
in Tourism and Hospitality Management. 14-16. 04. 2004, Опатија, Р. Хрватска, 2004.
• Цицковска, Елена: „Потребата од познавање странски јазици на туристичкиот
пазар“. VII Меѓународен симпозиум „Туризмот во услови на глобализација /
Осигурувањето во услови на глобализација“ Охрид, 2003.
• Цицковска; Елена: „Veränderter Umgang mit Sprache durch digitale Kommunikation –
Konsequenzen für den fachsprachlichen FU“. Интернационална Конференција
„Регион – Услуги – Туризам” , Острава, 2001.
• Цицковска, Елена: „Fremdsprachenbedarf am Tourismusmarkt“. 6. Интернационална
Конференција „Туризам, регионален развој и школство” 28.-30.03.2001, Табор, Р.
Чешка. 2001
• Цицковска, Елена:
„Anwendung des WWW im Fremdsprachenunterricht:
Möglichkeiten und Probleme“, 1. Конгрес на германисти од југоисточна Европа,
Велико Трново, Р. Бугарија, 2000.
• Мартиноска, Симона, Цицковска, Елена: „Restaurant product improvement“. 15.
Интернационален конгрес „Хотел 2000“ – Менаџементот во туризмот и
угостителството: трендови и предизвици за иднината. 25-28. 10. 2000, Опатија, Р.
Хрватска, 2000
4) Стручно-апликативна дејност
Д-р Елена Цицковска е автор на повеќе универзитетски учебници и издавач, коавтор и
редакција на интернационален универзитетски учебник:
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•

•

•

•

•
•

•

Baric K., Cickovska, E, Levi-Hillerich D, Serena S..: Mit Deutsch in Europa sich besser
verständigen, Studienbegleitender Deutschunterricht A2/B1, Lehrerhandbuch,
Archipelago Edizioni, LINGUISTICA APPLICATA, Milano, 2012 – CD (Водич за
наставници за учебникот „Mit Deutsch studieren arbeiten leben)
Baric K., Cickovska, E., Levi-Hillerich D, Serena S. (ed.), Mit Deutsch studieren
arbeiten leben. Band 1 A2-B1. Arcipelago edizioni, Milano, 2010. (Интернационален
учебник по германски јазик за високо образование)
Цицковска, Елена, Добредојдовте во Македонија. Работна збирка за германски
како странски јазик во туризмот / Willkommen in Makedonien. Arbeitssammlung für
Deutsch als Fremdsprache im Tourismus. Факултет за туризам и угостителство,
Охрид, 2004.
Цицковска Елена, Алаѓозовски Јован: Деловна кореспонденција на германски
јазик. Стопанство, туризам. Учебник. Факултет за туризам и угостителство, Охрид,
2003.
Алаѓозовски, Јован, Цицковска, Елена: Германски јазик II. Учебник. Факултет за
туризам и угостителство, Охрид, 2001.
Цицковска, Елена и др.: Рамковен курикулум за германски јазик на нефилолошки
факултети на универзитетите во Република Македонија. ФТУ и Гете-Институт,
Охрид, 2013.
Cickovska, Elena и др..: Rahmencurriculum für Deutsch als Fremdsprache im
studienbegleitenden Fremdsprachenunterricht an Universitäten und Hochschulen in
Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Makedonien, Serbien. Goethe-Institut, Zagreb, 2008.

Учество на проекти
• Проект: Социо-економски ефекти од туризмот во Општина Охрид за период 2004
– 2014, Извештајна година 2015 ( Решение бр. 02-222/3-9 од 15.05.2015, Факултет
за туризам и угостителство – Охрид)
• Интернационален проект за развој на наставата по германски јазик на нематични
факултети, Гете институт и пакт за стабилност, Германија, Франција, Романија,
Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, 2005-2009
(2005/SOE/180/HKR04/StabPakt)
Стручно усовршување
• Обука 2005-2007: Методика на одржување семинари за мултипликатори на
наставници по германски јазик од сите видови училишта. Сертификат од ГетеИнститут и Министерство за образование и наука на Република Македонија – Биро
за развој на образованието, Скопје 2007.
• Интернационална работилница „Развој на можностите за наставниот план и
програм на унивезитетот во Шкодра“, 12.-14.12.2002, Скадар, Р. Албанија.
• Меѓународен тренинг семинар за отворено и далечинско учење, 13.-15.05.2000,
Пелистер, Битола, во склоп на мултидржавна програма за отворено и далечинско
учење, Phare, Европска фондација за обука, Торино.
Од 2007 година кандидатката е Секретар на втор циклус студии на Факултетот за
туризам и угостителство во Охрид.
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5) Оценка од самоевалвација
Од резултатите од последната спроведена самоевалвација произлегува дека
кандидатката е позитивно оценета за квалитетна реализација на наставата затоа што ги
мотивира студентите за вклучување во интерактивна настава, наставата ја спроведува
јасно и разбирливо за студентите, предизвикува заинтересираност за предметот,
нагласувајќи ја посебно практичната примена на предметот во иднина, рационално го
искористува времето предвидено за вежби, со посветување на додатно време за
консултации и транспарентно ги оценува резултатите од работата на студентите.
Студентската анкета за учебната 2016/2017 година на Факултетот за туризам и
угостителство во Охрид (анкетирани 45 студенти) покажува дека севкупниот работен
ангажман на доцент Д-р Елена Цицковска е оценет со средна оценка 4,7. По
поединечни резултати кандидатката е оценета на следниот начин: Наставникот е
соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата
– 4,733333333,
Наставникот за време на предавањата е посветен и умее да го задржи вниманието до
крајот на предавањата - 4,777777778, Наставникот ги поттикнува студентите на
активност, самостојна работа и ги стимулира да поставуваат прашања - 4,755555556,
Наставникот редовно ја изведува наставата - 4,755555556, Наставникот е отворен и
достапен за консултации и соработка - 4,688888889, Личната култура и односот на
наставникот се на соодветно ниво - 4,711111111, Наставникот објективно ги оценува
резултатите од работата на студентите - 4,688888889, За предметот постои соодветна
основна и дополнителна литература - 4,533333333
Кандидатката д-р Елена Цицковска е евалвирана и на Факултетот за јазици,
култури и комуникација при Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово за
предметот Методика на настава по германски јазик 1 во зимскиот семестар 2017/2018
од 10 студенти со средна оценка 4,8 и тоа за прашањата: Материјалите на курсот ми
помогнаа да го разберам предметот – 4,9; Работата што се бараше од мене беше
соодветна врз основа на целите на курсот – 4,9; Оценувањето соодветно ја отсликува
наставната програма – 4,9; Курсот ме поттикна да размислувам критички – 4; Курсот
обезбеди можности за практична примена на знаењето – 4,8; Научив многу во овој курс
– 4,8; Моето присуство на часови во овој курс беше редовно – 4,9; Инструкторот
обезбеди јасни очекувања за курсот – 4,8; Инструкторот ефективно комуницира – 5;
Инструкторот го стимулираше мојот интерес за предметот – 4,9; Инструкторот
обезбеди корисни повратни информации за мојата работа – 4,7; Наставникот
користеше различни наставни методи – 5; Инструкторот покажа познавање во однос на
содржината на предметот – 5; Посетата на инструкторот беше редовна – 5; Севкупна
оценка на содржината на курсот – 4,9; Целосен рејтинг на инструкторот – 5.
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6) Заклучок
По разгледување на приложената документација и севкупната научна, наставна
и стручна активност на кандидатката д-р Елена Цицковска сметаме дека таа е
исклучително сериозна и одговорна личност која целосно, темелно и сестрано им се
посветува на обврските поврзани со нејзината стручна, научна и професионална работа
и надградба, покажува особени познавања, научни достигнувања и потенцијали од
областа на применетата лингвистика, педагогијата, дидактиката и методиката на
настава по германски јазик и со својата досегашна активност веќе придонесува во
развојот на истите. Кандидатката ги исполнува условите предвидени со Законот за
високо образование и општите акти на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во
Битола и на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид.
Врз основа на горе изнесеното, Рецензентската комисија му предлага на
Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид д-р
Елена Цицковска да ја избере за наставник од научните области Германистика (64005),
Методика за јазик (64028) и друго (64029) во звање вонреден професор.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:

1. Проф. д-р Јаготка Стрезовска, с.р.
2. Проф. д-р Емина Авдиќ, с.р.
3. Проф. д-р Ирина Петровска, с.р.

Охрид, 14.05.2018
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ:
50608 - МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ, 50619 - МЕНАЏМЕНТ ВО ОСИГУРУВАЊЕ, И
50624 - ДРУГО, НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД
Наставно – научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, на
седницата одржана на ден 21.06.2018 година, со Одлука бр. 02-296/3-2.1 формира
Рецензентска комисија за избор на наставник од научните области: 50608 Маркетинг менаџмент, 50619 - Менаџмент во осигурување, и 50624 – Друго, во
состав:
1. Д-р Бранко Николовски, редовен професор;
2. Д-р Снежана Мојсовска Саламовска, вонреден професор; и
3. Д-р Братислав Милошевиќ, редовен професор.
На објавениот Конкурс во весниците “Нова Македонија” и “Koha”од 08. 06. 2018
година, за избор на наставник за научните области 50608 - Маркетинг менаџмент,
50619 - Менаџмент во осигурување, и 50624 – Друго, се пријави кандидатот д-р
Стевчо Мечески.
По прегледувањето на конкурсните материјали, Рецензентската комисија го
поднесува следниот
ИЗВЕШТАЈ
1. Биографски податоци на кандидатот д-р Стевчо Мечески.
Д-р Стевчо Мечески е роден во Охрид, 1982 година.
Основно и средно образование завршил во Охрид, со одличен успех, природноматематичка насока при УСО “Св.Климент Охридски”, Охрид.
Во учебната 2000/2001 год. се запишува како редовен студент на додипломски студии
на Факултетот за туризам и угостителство, Охрид, на студиската програма
Осигурување (акредитирана според меѓународната Фраскатиева класификација во
научното поле 506 – Организациони науки и управување (менаџмент), научна област
50619 - Менаџмент во осигурување). Дипломира во 2004 година, со просечен успех
9.60, и се стекнува со звање Дипломиран менаџер по осигурување. По дипломирањето,
заради остварениот вонреден успех на студии, кандидатот е награден како најдобар
студент во генерацијата и добива Пофалница од страна на Ректорот на Универзитет
“Св. Климент Охридски”, Битола.
Во учебната 2004/2005 година се запишува на постдипломски студии на Економски
факултет, Скопје, на студиската програма Економски развој и меѓународни финансии.
Во учебната 2005/2006 година се запишува на постдипломски студии на Факултет за
туризам и угостителство, Охрид, на студиската програма Менаџмент во осигурителни
компании (акредитирана според меѓународната Фраскатиева класификација во
научното поле 506 – Организациони науки и управување (менаџмент)), каде ги
положил сите предвидени испити со просечен успех на студирање 10.00. Во декември
2009 год., успешно ја одбрани магистерската теза “Влијанието на кредитната активност
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на банките врз развојот на банкоосигурувањето како канал на дистрибуција во
осигурувањето”, и се стекнува со VII/2 степен на стручна подготовка – Магистер на
науки од областа на осигурувањето.
Докторска дисертација од областа Осигурување пријавува во 2011 г. и успешно ја
одбрани во 2013 г. на Универзитет “Св. Климент Охридски”, Битола, Факултет за
туризам и угостителство, Охрид, на тема “Анализа на процесот на донесување
маркетинг деловни одлуки во компаниите за осигурување”, и се стекнува со VIII научен степен Доктор на науки од областа на осигурувањето.
Непосредно после запишувањето на докторската дисертација кандидатот посетувал и
завршил обука во 2012 за Менаџирање на ЕУ Проекти, спроведена од DeSo Development Solutions, Скопје, обука во 2012 за Enterprise Risk Management - ERM,
спроведена од експерт од САД во соработка со Факултет за туризам и угостителство,
Охрид за што кандидатот има и соодветни лиценци, и учествува со свое присуство на
конференција на тема: “Современа законска легислатива за подобрување на
економскиот раст”, 13-15 Ноември 2014, Струга, во ко-организација на Стопанска
комора на Македонија, Скопје, и Факултет за туризам и угостителство, Охрид.
Заради продлабочување на стручните и научните знаења од областа на Осигурувањето,
кандидатот д-р Стевчо Мечески во текот на 2014 година посетувал обуки и по
положувањето на потребните испитни модули се стекнал со Уверение за положен
стручен испит за осигурителен брокер и Уверение за положен стручен испит за
застапник во осигурувањето, издадени од Агенцијата за супервизија на осигурување
на Република Македонија.
Активно го владее англискиот јазик, и ги применува следните компјутерски вештини:
Windows, Word, Excel, Internet Explorer.
2. Податоци за избор во наставно-научно звање:
I. Остварен просечен успех на студии
Прв циклус на студии (додипломски):
Втор циклус на студии (постдипломски):

9.6
10.0

II. Научен степен
Година

2013

Име и вид на организацијата за

Универзитет “Св. Климент Охридски”, Битола

стекнато образование

Факултет за туризам и угостителство, Охрид

Научен степен

VIII - Доктор на науки од областа на осигурувањето

III.Објавени научни трудови во референтни научни публикации во последните
пет години пред објавувањето на огласот за избор
1. Joldeska, I., Mecheski, S. (2018): “Calculating the cost of processes in the service
sector”. Knowledge: International Journal, Humanistic Sciences, Vol. 23, No. 5,
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Scientific papers (Proceedings from the XVII International scientific conference: The
teacher of the future, Budva, Montenegro, 24-27 May, 2018), Institute of Knowledge
Management, Skopje, pp. 1703-1709, ISSN 2545-4439, Global Impact factor GIF
1.322 (2016)
2. Aga, S., Mecheski, S. (2018): “Gori'de turizm gelişiminin gelişiminde ulusal gelişim”.
23. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp, Makedonya, 07 Mayıs, 2018
3. Топузоска, С., Мечески, С., Јолдеска, И. (2018): “Влијанието на секторот
осигурување врз економскиот раст во Република Македонија”. International
Scientific Journal of Economic Sciences, Nr.10-1 (Proceedings from the X
International Scientific Conference: “Inovation, education, research and science in
function of global developments”, Ulcinj, Montenegro, 06-07 April, 2018), Institute
for Scientific Research and Development, Ulcinj, pp. 498-506, ISSN 1800-9794
4. Joldeska, I., Mecheski, S. (2017): “Target costs and determination of target price”.
Knowledge: International Journal, Education and Social Sciences, Vol. 20, No. 3,
Scientific papers (Proceedings from the XV International scientific conference:
„Knowledge in practice“, Bansko, Bulgaria, 15-17 December, 2017), Institute of
Knowledge Management, Skopje, pp. 1363-1369, ISSN 2545-4439, Global Impact
factor GIF 1.322 (2016)
5. Joldeska„ I., Mecheski, S. (2017): Measuring and controlling the results in the cost
centers of responsibility in a hotel company“. Knowledge: International Journal,
Education and Social Sciences, Vol. 19, No. 2, Scientific papers (Proceedings from
the XIV International scientific conference: „The power of knowledge“, Agia Triada,
Thessaloniki, Greece, 29 September - 01 October, 2017), Institute of Knowledge
Management, Skopje, pp. 839-844, ISSN 2545-4439
6. Јолдеска, И., Мечески, С. (2017): „Модел на интерно известување во хотелите во
Република Македонија“. International Scientific Journal of Economic Sciences, Nr.
9-2 (Proceedings from the IX International Scientific Conference: „Role of Science in
the Country’s Economic Development and in the Regional Countries“, Ulcinj,
Montenegro, 31 March, 2017), Institute for Scientific Research and Development,
Ulcinj, pp. 183-193, ISSN 1800-9794
7. Sogojeva, H., Mecheski, S. (2016): „Analytical assessment of the tourism sector in
Kosovo“. International Scientific Journal: Horizons, Series A, Social Sciences and
Humanities, Vol. 20, University of “St. Kliment Ohridski”, Bitola, pp. 259-286, ISSN
1857-9884
8. Mecheski, S., Topuzoska, S. (2016): „Reinsurance as a technique for risk management
of insurance companies in Macedonia“. Balkan Journal of Interdisciplinary Research,
Vol. 2, No. 2, IIPCCL Publishing, Tirana, Albania, pp.17-22, ISSN 2411-9725
9. Mecheski, S., Sogojeva, H. (2016): „Marketing activities for tourism development of
thermal baths in Kosovo“. Balkan Journal of Interdisciplinary Research, Vol.2, No.2,
IIPCCL Publishing, Tirana, Albania, pp. 51-62, ISSN 2411-9725
10. Mecheski, S., Joldeska, I. (2015): „Models of Bankinsurance as a Distribution
Channel in Insurance Industry“. Knowledge: International Journal, Vol. 9, Scientific
and applicative papers (Proceedings from the V International Scientific Conference:
Knowledge – Capital of the future: “Knowledge – who and what”, Bansko, Bulgaria,
21-25 May, 2015), Institute of Knowledge Management, Skopje, pp. 305-309 ISSN
1857-92
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IV. Објавени научни трудови во референтни научни публикации повеќе од пет
години пред објавувањето на огласот за избор
1. Milosevic, B., Meceski, S., Srbinoski, B. (2012): „Municipal bonds as an investment
opportunity for life insurance companies on capital market in Macedonia“. Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 44, (in XI International Conference, Service
Sector in Terms of Changing Environment, 27-29 October 2011, Ohrid, Macedonia,
edited by Saso Korunovski, Jagotka Strezovska, Cvetko Andreeski), pp. 184-192,
ISSN: 1877-0428
2. Poposki, K., Stojanoski, J., Meceski, S., Elmazi, L. (2011): „Stakeholder Power In
Destination Branding: A Methodological Discussion That Triangulates The
Positional, Reputational And Decision-Making Approaches To Power“. Proceedings
from the II International Tourism Conference – Session 2: „Challenges of Sustainable
Tourism Development 2011“, 04 November 2011, Shkodër, Albania, pp. 34-47,
ISBN: 978-9928-4011-6-8
3. Stojanoski, J., Poposki, K., Meceski, S., Elmazi, L. (2011): „The Influence of
Previous Visitation on Customer’s Evaluation of a Tourism Destination“, Proceedings
from the II International Tourism Conference – Session 1: „Challenges of Sustainable
Tourism Development 2011“, 04 November 2011, Shkodër, Albania, pp. 250-265,
ISBN: 978-9928-4011-6-8
4. Milosheviq, B., Meceski, S. (2009): „Siguria, likuidimi dhe rentabiliteti si kategori
ekonomike në sigurim”. Revistës shkencore LOGOS, Nr. 1, Universiteti i Shkencave
Organizative “Pjetër Budi”, Instituti për Studime, Prishtinë, pp. 90-99
5. Trajkov, A., Meceski, S. (2009): „ Organizatat ndërkombëtare transportuese dhe
shpeditere”. Revistës shkencore LOGOS, Nr. 1, Universiteti i Shkencave Organizative
“Pjetër Budi”, Instituti për Studime, Prishtinë, pp. 130-141
6. Trajkov, A., Meceski, S., Reckoski, V. (2008): „Insurance services as part of tourism
industry“. Gospodarka Regionalna i Tutystyka, Zeszyt 5/2008, Tom II ( Proceedings
from the IV International scientific conference: „Current problems of tourism
development in countries of Central-Eastern Europe“, 17-18 October 2008, Kielce,
Poland), WyŜsza Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, Kielce, Polska,
pp. 271-276, ISSN: 1733-4314
7. Милошевиќ, Б., Мечески, С. (2008): Осигурување од одговорност (авторизирани
предавања). Факултет за туризам и угостителство, Охрид
V. Други научни трудови
1. Мечески, С. (2013): „Анализа на процесот на донесување маркетинг деловни
одлуки во компаниите за осигурување“. Факултет за туризам и угостителство,
Охрид, докторски труд
2. Мечески, С. (2009): „Влијанието на кредитната активност на банките врз
развојот на банкоосигурувањето како канал на дистрибуција во осигурувањето“.
Факултет за туризам и угостителство, Охрид, магистерски труд
VI. Познавање на странски јазик
1. Мечески С., Потврда за активно познавање на Англиски Јазик. Работнички
Универзитет “Кузман Шапкарев”, Охрид, Деловоден бр. 08-175/3 од 09.05.2006
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2. Мечески, С., Уверение за положени испити. Положен испит на додипломски
студии по Англиски јазик I со оценка 10 (десет), и Англиски јазик II со оценка
10 (десет). Факултет за туризам и угостителство, Охрид, од 13.04.2004 г.
VII.

Способност за изведување на високо-образовна дејност

Кандидатот д-р Стевчо Мечески учествувал во изведувањето на наставнообразовниот процес на Факултет за туризам и угостителство, Охрид почнувајќи од
2004 г., изведува вежби и помага при спроведување на испити по повеќе предмети,
за што кандидатот поседува соодветна Потврда за работно искуство, бр. 03-274/1
од 07.06.2018 г., издадена од Факултет за туризам и угостителство, Охрид.
1. д-р Стевчо Мечески почнувајќи од 15.11.2005 година е ангажиран како
демонстратор по група предмети од област на Осигурување.
2. Во текот на 2006 година кандидатот е ангажиран како соработник – помлад
асистент по група предмети од научната област Осигурување.
3. Од 24.11.2011 година се избира за демонстратор за научните области Финансии
и Менаџмент во осигурување.
4. Од 18.12.2012 година, е избран за демонстратор за предметите: Промотивни
активности, Маркетинг истражување, Животно и здравствено осигурување и
Економија.
5. Од 2015 година до денес, д-р Стевчо Мечески е ангажиран на Факултетот за
туризам и угостителство, Охрид на работно место – стручен соработник за
организирање и реализација на вежби за практична и клиничка настава на
насоката Осигурување и за административни работи од II и III циклус на
студии.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Од приложените материјали од страна на кандидатот, Рецензентската комисија
констатира дека се работи за исклучително сериозна и одговорна личност која целосно,
темелно и сестрано им се посветува на обврските поврзани со неговата стручна, научна
и професионална работа. Кандидатот се истакнува со неговиот квалитет како првенец
на генерација изразен преку високиот просек за завршени додипломски и
последипломски студии, соодветноста на стручната подготовка, способност и
креативност за работа на научно-истражувачко поле, познавањето на странски јазици,
дипломи, сертификати и пофалници со кои се стекнал, со што се потврдува како
квалитетен кадар за наставо-образовна и научно-истражувачка работа. Составот на
предмети на редовните и последипломските студии на насоката Осигурување е
гаранција за соодветноста на оформеното образование на кандидатот. Магистерскиот
труд и докторската дисертација на кандидатот обработуваат специфични аспекти од
маркетинг менаџментот во осигурувањето што е во директна корелација со научните
области за кои кандидатот конкурира. Научните и стручните трудови со кои се
претставува кандидатот се одликуваат со студиозност и систематичност во
истражувањето и презентираните резултати, со што придонесуваат во развојот на
научната мисла и практика. Рецензионата комисија нагласува дека станува збор за
кандидат со богато повеќегодишно педагошко искуство преку досегашното учество во
наставно- образовниот процес на Факултет за туризам и угостителство во Охрид.
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Рецензентската комисија смета дека кандидатот д-р Стевчо Мечески ги исполнува сите
услови предвидени со Законот за високото образование, општите акти на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“, Битола, и општите акти на Факултетот за
туризам и угостителство - Охрид за избор во наставно-научно звање.
Врз основа на претходно наведените констатации, Рецензентската комисија со особена
чест и задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам
и угостителство, Охрид, да го избере д-р Стевчо Мечески за наставник во звање
доцент од научните области Маркетинг менаџмент (50608), Менаџмент во
осигурување (50619) и Друго (50624).
Охрид, 27.06.2018
Рецензентска комисија:
1. Ред. проф. д-р сц. Бранко Николовски
Факултет за туризам и угостителство– Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
с.р.
2. Вонред. проф. д-р сц. Снежана Мојсовска Саламовска
Економски Факултет – Прилеп
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
с.р.
3. Ред. проф. д-р сц. Братислав Милошевиќ
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
с.р.
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РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД НАУЧНАТА ОБЛАСТ
50318 ЕКОНОМИКА НА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО 50328
СМЕТКОВОДСТВО И 50329 ДРУГО
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО ВО ОХРИД

Наставно-научниот совет на Факултет за туризам и угостителство во Охрид, на
својата редовна седница одржана на 21.06.2018 год. со Одлука бр. 02-296/3-2.2 одреди
Рецензентска комисија за избор на наставник од научната област 50318 Економика на
туризам и угостителство, 50328 Сметководство и 50329 Друго во состав:
1. д-р Деса Косаркоска, редовен професор
2. д-р Пеце Николовски, редовен професор
3. д-р Татјана Димоска, вонреден професор
По разгледувањето на доставената документација, а врз основа на Законот за
високо образование на Република Македонија и општите акти на Универзитет
“Св.Климент Охридски” - Битола и Факултет за туризам и угостителство - Охрид
Рецензенската комисија со голема почит за укажаната доверба го поднесува следниов:
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот Конкурс објавен на 08.06.2018 год. во весниците “Нова
Македонија” и “Коха”, за избор на наставник од научната област 50318 Економика на
туризам и угостителство, 50328 Сметководство и 50329 Друго се пријави кандидатот
д-р Ирина Јолдеска.
Кандидатот д-р Ирина Јолдеска, ги доставил уредно сите потребни документи и
прилози според објавениот конкурс, и од нив се гледа дека таа наполно ги исполнува
бараните услови според Законот за високо образование на Република Македонија,
општите акти на Универзитет “Св.Климент Охридски” - Битола, како и потребните
општи и посебни услови по распишаниот конкурс од страна на Факултет за туризам и
угостителство во Охрид, за избор во звање Доцент.
I. Биографски податоци

Кандидатот д-р Ирина Јолдеска, со место на живеење на ул.Моша Пијаде бр.36,
Струга, родена е во Струга на 18.05.1985 година.
Основно и средно образование завршила во Струга, со одличен успех,
природно-математичка насока при ЦСУ "Нико Нестор" – Струга.
Во 2003 година се запишала на Факултет за туризам и угостителство - Охрид, на
насоката Туризам и угостителство. По положувањето на сите предвидени испити со
студиската програма и јавно одбранетата дипломска работа во 2007 година со просек
9.93 се стекнал со звање Дипломиран менаџер по туризам и угостителство. Како
резултат на вонредниот успех што го постигнал во текот на редовните студии,
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кандидатот бил награден како најдобар студент во генерацијата и добил Пофалница
од страна на Ректорот на Универзитет Св. Климент Охридски - Битола.
Во октомври 2007 година се запишала на последипломски студии на Факултет
за туризам и угостителство - Охрид на последипломскиот студиум Менаџмент во
туризмот, каде ги положила сите предвидени испити со програмата за последипломски
студии со средна оцена 10.00. На 06.04.2011 година го одбранила магистерскиот труд
со наслов Современи концепти на управување со трошоците во хотелската индустрија
и се стекнал со VII/2 степен на стручна подготовка – Магистер по туризам и
угостителство.
Во декември 2011 година пријавила докторска дисертација од поле Економски
науки на Економски факултет при Универзитет “Св.Кирил и Методиј”– Скопје на тема
Интерното известување во хотелската индустрија во Република Македонија. На
28.12.2016 година ја одбранил докторската дисертација и се стекнал со научен степен
Доктор на економски науки VIII/2 степен на стручна подготовка.
Почнувајќи од 27.11.2007 година е ангажиран како демонстратор по група
предмети од област на Туризам по спроведена постапка за избор на демонстратори. Во
текот на 2010 година кандидатот е ангажиран како демонстратор по група предмети од
научните области Сметководство, Контролинг и Туризам и угостителство - Друго. Од
2011 до 2015 година, кандидатот е избран за демонстратор по повеќе предмети и
научните области Сметководство, Контролинг, Финансии, Туризам и угостителство –
Друго.
Од 2015 година до денес, во согласност со договор за вработување помеѓу
именуваниот и Факултет за туризам и угостителство – Охрид, д-р Ирина Јолдеска е
ангажирана на работно место – стручен соработник за организирање и реализација на
вежби за практична и клиничка настава на насоката Осигурување и за
административни работи во сметководствената служба при Факултет за туризам и
угостителство – Охрид.
Кандидатот д-р Ирина Јолдеска има посетувано бројни обуки за надградба на
своето знаење, за што сведочат и бројните сертификати, дипломи и пофалници кои
кандидатот ги доставил во прилог на пријавата.
Заради продлабочување на стручните и научните знаења од областа на
Сметководството, кандидатот д-р Ирина Јолдеска е во постапка за добивање на
Лиценца за овластен сметководител.
Во досегашната научно-истражувачка работа има настапувано на повеќе
меѓународни и домашни симпозиуми, конференции и конгреси презентирајќи свои
научни и стручни трудови. Има објавено 16 научноистражувачки и стручни трудови,
трудови во меѓународни научни списанија, како и списанија со импакт фактор.
Активно го познава Англискиот јазик за што кандидатот поседува соодветни
Потврди (Потврда BULATS издадена од British Council Macedonia и Потврда издадена
од работнички универзитет “Кузман Шапкарев” – Охрид) и има солидни познавања за
работа на компјутер.
II. Наставно-образовна дејност

Кандидатот д-р Ирина Јолдеска учествувала во изведувањето на наставнообразовниот процес на Факултет за туризам и угостителство – Охрид почнувајќи од
2007 година изведувајќи вежби и помагање при спроведување на испити по повеќе
предмети, за што кандидатот поседува соодветна Потврда за работно искуство.
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Д-р Ирина Јолдеска почнувајќи од 27.11.2007 година е ангажирана како демонстратор
по група предмети од област на Туризам по спроведена постапка за избор на
демонстратори, а согласно Одлука бр. 11-382/141 од 27.11.2007 година.
Во текот на 2010 година, во согласност со Одлука бр. 11-223/3-3 од 21.04.2010 година
за избор на демонстратор, именуваната се избира за демонстратор за научните области
50328 Сметководство, 50603 Контролинг и 50419 Туризам и угостителство - Друго.
На 24.11.2011 година, во согласност со Одлука бр. 11-458/3-9.6 именуваната се избира
за демонстратор за научните области 50328 Сметководство, 50603 Контролинг и 50326
Финансии.
По спроведена постапка за избор на демонстратори, со Одлука бр. 11-461/3-5.4 од
18.12.2012 година, именуваната е избрана за демонстратор за научните полиња 5.03 и
5.14 за предметите: Сметководство, Неживотно осигурување, Фискален систем,
Транспорт и осигурување во меѓународна трговија и Статистички методи.
Од 2015 година до денес, во согласност со договор за вработување помеѓу именуваната
и Факултет за туризам и угостителство – Охрид, бр. 04-124/1 од 11.03.2015 година, д-р
Ирина Јолдеска е ангажирана на работно место – стручен соработник за организирање
и реализација на вежби за практична и клиничка настава и за административни работи
во сметководство.
III.Научно-истражувачка активност
Покрај сестраното залагање за изведувањето на наставниот процес,
кандидатот покажува особен интерес за научно-истражувачка активност. При тоа
како области на интерес на кандидатот се јавуват Сметководство, Туризам и
угостителство, Контролинг, Финансии и сл. Во тие насоки кандидатот д-р Ирина
Јолдеска е автор или коавтор на повеќе научноистражувачки и стручни трудови
објавени во стручни публикации и презентирани на национални и меѓународни
конференции, симпозиуми и семинари, како и трудови објавени во меѓународни
научни списанија и списанија со импакт фактор. Со поднесената пријава
кандидатот достави Список на објавени трудови објавени во меѓународни научни
списанија и трудови објавени во списанија со импакт фактор.
Објавени научни трудови во референтни научни публикации во последните пет години
пред објавувањето на огласот за избор:
1. Joldeska, I., Mecheski, S., (2018): Calculating the cost of processes in the service
sector, XVII-th International conference THE TEACHER OF THE FUTURE, Vol.23
Humanistic sciences, 24-27 May 2018, pg. 1703-1709, ISSN 2545-4439, 1857-923X,
Global Impact factor GIF 1.322, 2018, Budva, Republic of Montenegro.
2. Topuzoska, S., Mecheski, S., Joldeska, I.,(2018) „Влијанието на секторот
осигурување врз економскиот раст во Република Македонија “,, IX-th
International Scientific Conference: Inovation, education, research and science in
function of global developments, 06 April 2018, Struga, Macedonia
3. Joldeska, I., Mecheski, S., (2017): Target costs and determination of target price,
XV-th International scientific conference KNOWLEDGE – International Journal
Scientific Papers Vol.20.3 Education and Social Sciences, Skopje 2017, pg. 13631369, ISSN 2545-4439, Global Impact factor GIF 1.322, 2017, Bansko, Bulgaria.
4. Joldeska, I., Mecheski, S., (2017): Модел на интерно известување во хотелите
во Република Македонија, Institute for Scientific Research and Development, IX-th
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International Scientific Conference: Role of Science in the Country’s Economic
Development and in the Regional Countries, International Scientific Journal of
Economic Sciences, Nr.9-2, pg. 183-193, , ISSN 1800-9794, April 2017, Ulcinj,
Republic of Montenegro.
5. Joldeska, I., Mecheski, S., (2017): Measuring and controlling the results in the cost
centers of responsibility in a hotel company, XIV-th International Scientific
Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, KNOWLEDGE – International
Journal Scientific Papers Vol.19.2 Education and Social Sciences, Skopje 2017,
pg.839-844, ISSN 2545-4439, Global Impact factor GIF 1.322, 29-September – 01
October 2017, Agia Triada, Thessaloniki, Greece.
6. Mecheski, S., Joldeska, I., (2015): Models of bankinsurance as a distribution
channel in insurance industry, Fifth international scientific and applicative
conference KNOWLEDGE – WHO AND WHAT, KNOWLEDGE – International
Journal Scientific and Applicative papers V9, pg. 305, , ISSN 1857-92, Global Impact
factor GIF 1.023, 21-25 May 2015, Bansko, Bulgaria.
7. Kosarkoska, D., Mirceska, I., Joldeski, K., (2013): Financial reporting by Segments
on the Hotel Industry, XII International scientific conference on service sector, 03-05
October, Ohrid, 2013, Меѓународно научно списание на Универзитетот
“Св.Климент Охридски” – Битола, “Хоризонти” година VIII, број 8, стр.283-291,
2013, Битола.
Објавени научни трудови во референтни научни публикации повеќе од пет години
пред објавувањето на огласот за избор:
1. Kosarkoska, D., Mirceska, I., (2012): Uniform System of Accounts
in the
Lodging Industry (USALI) in creating a Responsibility Accounting in the hotel
enterprises in Republic of Macedonia, Service sector in terms of changing
environment, Faculty of Tourism and Hospitality, Procedia – Social and Behavioral
Sciences 44, pg. 114-124, 2012, Ohrid.
2. Kosarkoska, D., Mirceska., I (2012): The main process in the international financial
reporting at the begining of 21st century, Service sector in terms of changing
environment, Faculty of Tourism and Hospitality, Procedia – Social and Behavioral
Sciences 44, pg. 241-249, 2012, Ohrid.
3. Косаркоска,
Д.,
Мирческа,
И., (2011):
Развојни трендови на
сметководственото известување во хотелската индустрија, XI International
conference “ Service sector in terms of changing environment” 27-29 October, Ohrid
2011, Меѓународно научно списание на Универзитетот “Св.Климент Охридски”
– Битола, година VII, број 7, декември 2011, Битола.
4. Косаркоска, Д., Мирческа, И., (2011): Сметководствениот систем во
хотелиерството пред предизвиците на почетокот на 21-от век- состојби и
перспективи на мегународен план и во Р.Македонија, XI International
conference “ Service sector in terms of changing environment” 27-29 October, Ohrid
2011, Меѓународно научно списание на Универзитетот “Св.Климент Охридски”
– Битола, година VII, број 7, декември 2011, Битола.
5. Vasileska, A., Novevska, V., Mirceska, I., (2009):Increasing healthy food solutions
in catering resorts as an imperativ for quality tourism and healthy human
population. The 4-th Biennial International Congress Hotel plan, Hospitality and
Tourism Holistic Approach, HOTELlink, A Hotel, Restaurant and Gastronomy
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Business Journal, UDK 640.4, Number 13-14, ISSN 1541-5113, Volume 10, 18-20
November 2009, Belgrade.
6. Mirceska, I., (2009): The internet marketing – a challenge for fast tourism. Biennial
International Congress Tourism & Hospitality industry, Faculty of Tourism and
Hospitality Management, ISBN 978-953-6198-79-5 ; 978-953-6198-78-8, ECONIS
Online Catalogue of the ZBW, pg.1086-1099, 06-08 May 2010, Opatija.
7. Hristovska, M., Mirceska, I., (2009): Travel insurance as a significant element of
supporting tourist travelling. 20-th Biennial International Congress Tourism &
Hospitality industry 2010, “New Trends in Tourism and Hospitality Management”
Faculty of Tourism and Hospitality Management, ISBN 978-953-6198-79-5 ; 978953-6198-78-8, Opatija, ECONIS Online Catalogue of the ZBW, 06-08 May 2010
Opatija.
Други научни трудови:

1. Мирческа, И., (2016): Интерното известување во хотелската индустрија во
Република Македонија, Докторски труд, Економски факултет, Универзитет
Св.Кирил и Методиј – Скопје, декември, 2016, Скопје.
2. Мирческа, И., (2011): Современи концепти на управување со трошоците во
хотелската индустрија, Магистерска работа, Факултет за туризам и
угостителство, Јуни 2011, Охрид.

IV. Учество во научно-истражувачки проекти
Кандидатот д-р Ирина Јолдеска има учествувано на два проекти и тоа:
- Pilot Project in Education and culture IMG, Coperazione Italiana, Evaluation of The
rural development in Macedonia во 2008 година.
- Проект за ЈП “ПРОАКВА” во рамки на проектот “Заштита на Охридското езеро”
во договор со консултантската фирма “HASKONING” –Холандија во 2004
година.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на увидот во доставената документација, изнесениот осврт, степенот
на образование, научно-истражувачката активност, учеството на домашни и
меѓународни конференции и симпозиуми, учеството во научно-истражувачки проекти,
публикации, стекнатиот академски степен доктор на економски науки, Рецензентската
комисија со задоволство констатира дека кандидатот д-р Ирина Јолдеска ги исполнува
пропишаните услови со Законот за високо образование и општите акти на Универзитет
Св. Климент Охридски - Битола и Факултет за туризам и угостителство - Охрид за
избор за наставник, во звање Доцент.
Од приложените материјали од страна на кандидатот, Рецензентската комисија
констатира дека се работи за исклучително сериозна и одговорна личност која целосно,
темелно и сестрано им се посветува на обврските поврзани со нејзината стручна,
научна и професионална работа. Кандидатот низ своето работење се истакнува со
неговиот квалитет како првенец на генерација изразен преку високиот просек за
завршени додипломски и последипломски студии, соодветноста на стручната
подготовка со која се стекнал, севкупната активност, особена способност и
креативност за работа на научно-истражувачко поле, познавањето на странски јазици,
со што се потврдува како квалитетен кадар за наставо-образовна и научноистражувачка работа. Магистерскиот труд и докторската дисертација на кандидатот
обработуваат специфични аспекти од сметководственото работење во туризмот и
угостителството што е во директна корелација со научните области за кои кандидатот
конкурирал.
Кандидатот д-р Ирина Јолдеска остварува богата научно-истражувачка работа
преку објавување на трудови во меѓународни научни списанија и списанија со импакт
фактор и преку учества на конференции и симпозиуми во земјата и странство, што е
евидентно од нејзиното авторство и коавторство на голем број трудови во земјата и во
странство, од повеќе области: сметководство, туризам и угостителство, финансии,
маркетинг, осигурување и сл. Во периодот од 2013 до 2018, односно во последните 5
години има објавено 7 научни и стручни трудови во меѓународни списанија и
публикации, успешно учествува во научно-истражувачки проекти и примената на
научно-истражувачките резултати. Научните и стручните трудови со кои се
претставува се одликуваат со студиозност и систематичност во истражувањето и
презентираните резултати, со што придонесуваат во развојот на научната мисла и
практика. За успешноста на кандидатот сведочат и повеќето нејзини дипломи,
сертификати и пофалници со кои се стекнала.
Нејзината сестраност е изразена преку учество во повеќе слободни активности
како од едукативен, така и од културно-забавен, спортски и музички карактер, што ја
истакнува нејзината оформена комплетна и зрела личност.
Рецензионата комисија нагласува дека станува збор за кандидат со богато
повеќегодишно педагошко искуство преку досегашното учество во наставнообразовниот процес на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид и дека
кандидатот д-р Ирина Јолдеска се карактеризира со висок степен на професионалност,
исполнителност на сите поставени задачи, одговорност и совесност, при што низ
своето работење се потврдува како квалитетен кадар за наставно-образовната и
научно-истражувачката работа. За одбележување е нејзиниот коректен однос со
колегите и сите вработени на Факултетот. Се работи за вреден, скромен, културен,
посебно талентиран и амбициозен, кандидат, кој со своето надпросечно знаење,
несебично залагање, пристап и смисла за самостојна научна работа, ветува и во иднина
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особено видни резултати на полето на научно-истражувачката работа и унапредување
на воспитно-образовниот процес.
Поаѓајќи од сите погоре наведени факти, кандидатот д-р Ирина Јолдеска со
своите стручни биографски податоци ги потврдува сите елементи предвидени во
Законот за високо образование и општите акти на Универзитет Св. Климент Охридски
- Битола и Факултет за туризам и угостителство - Охрид, за избор во звање Доцент.
Врз основа на претходно наведеното Рецензентската комисија со особена чест и
задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и
угостителство - Охрид, кандидатот д-р Ирина Јолдеска да ја избере за наставник од
научните области Сметководство (50328) и Економски науки - Друго (50329) во звање
Доцент.
Охрид,
27.06.2018 година

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
1. Д-р Деса Косаркоска, редовен професор
с.р.
2. Д-р Пеце Николовски, редовен професор
с.р.
3. Д-р Татјана Димоска, вонреден професор
с.р.
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РЕФЕРАТ
За избор на наставник во сите наставно – научни звања од областа на социолошките
науки (социологија на право – 51117)
Врз основа на член 64 став 3 алинеја 7, член 131 и 132 од Законот за високото
образование (Службен Весник на Р.Македонија, бр. 35 од 14.03.2008 година, 103/2008,
26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010 и 17/2011), член 29 став 1 и 2 од Правилникот за
единствените критериуми и постапка за избор во наставно-научни, наставно – стручни и
соработнички звања на Универзитетот “Свети Климент Охридски“ Битола. Наставно научниот совет на Правниот факултет во Кичево, на својата редовна седница одржана на
ден 13.04.2018 година, донесе Одлука број 02-199/5 за формирање на Рецензентска
комисија за избор на Наставник во сите наставно – научни звања на Правен факултет Кичево од областа на Социологија на правото, во следниот состав:
1. Проф. Д-р Пере Аслимоски – претседател;
2. Проф. Д-р Ружица Цацаноска – член;
3. Проф.. Д-р Славејко Сасајковски – член.
Во врска со горенаведеното, и по разгледување на приложените материјали од
Конкурсот, членовите на Комисијата согласно член 132 став 5 и 6 од Законот за високото
образование (Сл. Весник на Р.Македонија, бр. 35 од 14.03.2008 година) и член 47, член 48,
член 49 и член 50 од Правилникот критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, наставно – стручни и соработнички звања на Универзитетот “Свети Климент
Охридски“ Битола го поднесуваат извештајот што следува.
При изготвувањето на Извештајот, Комисијата изразува посебна одговорност и
внимание кон Укажувањето од вонредниот инспекциски надзор на Универзитетот Св.
Климент Охридски Битола, Правен факултет Кичево на ден 17.04.2018 година, каде се
укажува на неопходноста – доследно да се почитува и спроведува член 125 став 4 од
Законот за високо образование во однос на научниот степен доктор на науки од
научната област за која се избира... соодветноста на трудовите и научноистражувачките проекти во кои кандидатот учествувал/раководел.

ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот Конкурс објавен во Весникот Нова Македонија и Лајм, на ден 15.03.2018
година, под реден број 1 за избор на Наставник во сите наставно – научни звања од
областа на Социологија на право (51117) на Правен факултет Кичево, се пријави само
кандидатот Вонр. Проф. Д-р Арсе Петрески.
Кандидатот Вонр. Проф. Д-р Арсе Петрески вработен е на Правен факултет
Кичево, дисперзирани студии во Битола и во Струга, како професор по предметите:
Социологија на право и Семејно право. На вториот циклус на модулите по Граѓанско
право, Казнено право и Меѓународно право ги предава предметите Адвокатско и Нотарско
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право, Право на интелектуална сопственост, Криминална психологија и Социологија на
политиката.

1. Биографски податоци на кандидатот
Кандидатот Вонр. Проф. д-р Арсе Петрески e роден на ден 06.08.1973 година во Скопје.
Основно и средно училиште завршил во Гостивар.
Докторски студии
Универзитет “Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, на Институтот за Социолошки и
Политичко-Правни истражувања на ден 28.12.2004 година ја одбранил докторската
дисертација на тема под наслов: “Ханифискиот мезхеб (правна школа) и социјалниот
живот на муслиманите во Република Македонија“ и се стекнал со научен степен доктор
на социолошки науки.
Втор докторат во полето на правните науки има завршено на Кантербери Универзитет
во Велика Британија на 24.01.2013 година.
Магистерски студии
Постдипломски (магистерски) студии од областа на кривично-правните науки студирал во
Белград и во Нови Сад. Ја одбранил магистерската теза под наслов: “Амнестијата како
облик на криминалната политика“ и се стекнал со научен степен магистер по правни
науки.
Постдипломски (магистерски) студии од областа на јавно здравство студирал на
Медицински факултет во Скопје, завршил со просек 9.88, и ја одбранил магистерската
теза на тема: “Епидемиолошки и социјално етички аспекти на ХЕПАТИТ Ц како
јавно здравствен проблем во Р.Македонија“, и се стекнал со научен степен магистер по
медицински науки од областа на јавното здравство
На Универзитетот “Свети Климент Охридски“ во Битола, на Технолошко – техничкиот
факултет во Велес завршил постдипломски (магистерски) студии од областа на квалитетот
и безбедноста на храна со просек од 9,14 и ја одбранил магистерската теза на тема:
“Интегрирани процеси и системи за безбедност на храната со посебен статистички
осврт во Република Македонија“ и се стекнал со научен назив магистер на науки по
квалитет и безбедност на храна.
Додипломски (факултетски) студии
Дипломиран правник (VII/1)
Правен факултет “Јустинијан Први“ – Скопје “Универзитет Свети Кирил и Методиј“
Скопје, дипломирал на ден 21.06.1996 година на правни студии
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Останати едукативни достигнувања (школи, курсеви, специјализации, стручни
испити)
Има положено правосуден испит. Работел како адвокат од 2002 – 2007 година со број на
Лиценца издадена од Адвокатска Комора на Република Македонија под бр. 1655.
Има положено нотарски испит.

Исто така, има положено специјалистички испит од областа на индустриската
сопственост, и меѓународен сертификат по право на интелектуална сопственост од 2009
година.
Има завршено обука за медијатор при Министерство за правдана Р.М. Воедно е
сертифициран
медијатор
во
Министерството
за
правда
на
Р.М.
Има завршено обука за решавање на меѓуетнички конфликти преку Институтот за
Социолошки и политичко правни истражувања и Филозофскиот факултет во Скопје и
Центарот за човекови права поддржано од канцеларијата на ООН и УНИЦЕФ.
Има Диплома од Природно математички факултет – за форензичка едукација.
Има Дипломи од Универзитетот во Мериленд од САД во делот на екологијата, јавното
здравство, и форензичната медицина.
Има завршено обуки од областа на претприемничкиот менаџмент, енергетскиот
менаџмент и е едукатор за неформално образование
Има завршено VII степен на Англиски јазик – intermediate course
Има едукација од областа на Гешталт психотерапија во Скопје
Има едукација од областа на семејна и едукативна психотерапија.
HARVARD MEDICAL SCHOOL CME online: The Psychology of Criminal Justice August 27,
2014 year
HARVARD MEDICAL SCHOOL CME online: Response to chemical, biological and
radiological attack, 22th August, 2013 year
HARVARD MEDICAL SCHOOL CME online: Meditation and Visualization of Practises For
Everyday Living and to Enhance Peak Performance, February 21, 2018 year
The Johns Hopkins University School of Medicine certifies that has participated in the enduring
material titled Nutritional Insights: Selected Highlights From Johns Hopkins Medicine 12th
Advances in Pediatric Nutrition
The Annenberg Center for Health Sciences at Eisenhower certifies that has participated in the
Enduring educational activity titled Research Perspectives: Biosimilars-Advances in Research
and Development on October 2, 2017
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Comprehensive Strategies to Improve Clinical Outcomes in Heart Failure on 11/01/2018
ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИК(од (1 до 5) 1 – одлично, 5 – основно)
Англиски јазик Зборување:1

Пишување:1

Албански јазик Зборување:1

Пишување:1

Турски јазик Зборување:1

Пишување:1

Арапски јазик Зборување:1

Пишување:1

Српски и Хрватски јазик Зборување:1
Словенски јазик Зборување:1

Пишување:1

Пишување:1

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО
2002 – 2007 година – Адвокат со број на лиценца издадена од Адвокатска комора на
Република Македонија под бр. 1655
2008 – 2013 година – Доцент на Правен факултет – Кичево – дисперзирани студии во
Битола и Струга
2008 – 2009 Продекан за настава
2008 – 2012 Продекан за наука
2008 – 2012 и 2012 – 2016 година Сенатор при Универзитет “Свети Климент Охридски“
Битола и од 2012 – 2016 година Претседател на Комисијата за верификација при УКЛО Битола
КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР – Скопје, консултант од 2011 година
2011 година – Медијатор при Министерство за правда на Р.Македонија
2013 година избран за вонреден професор по социолошки науки во делот на Социологија
на правото(51117)
2013 – 2017 година Професор на Ветеринарен факултет во Битола по предметот Судско
ветеринарство и етика
2016 – 2017 година Професор на Факултет за Безбедност во Скопје по предметот
Социологија на семејство
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
1) Член на Комисија при ИСППИ – УКИМ 2014 година, за докторат на науки.
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2) Бил ментор и член на Комисии на повеќе дипломски и магистерски тези на
Правниот факултет во Кичево и на дисперзираните студии во Битола и Струга.

2. Објавени стручни и научни трудови
Кандидатот Вонр. проф. д-р Арсе Петрески, помеѓу двата избора од вонреден
професор кога е избран во 2013 година до редовен професор има објавено повеќе од 30
(триесет) стручни и научни трудови.
Врз основа на укажувањето од вонредниот инспекциски надзор на Универзитетот Св.
Климент Охридски Битола, Правен факултет Кичево на ден 17.04.2018 година, каде се
укажува на неопходноста – доследно да се почитува и спроведува член 125 од Законот за
високо образование во однос на соодветноста на трудовите, комисијата констатира дека
скоро една третина од вкупниот број на трудови не се од областа на Социологијата на
правото. Во смисла на член 125 од Законот за високо образование во продолжение ги
наведуваме трудовите кои се од Социологијата на правото и трудовите кои низ
интердисциплинарен пристап допираат до областа на Социологија на правото.

а) Национални
1) Проф. д-р Арсе Петрески и Доц д-р Светлана Велјаноска, „Правно-политичките
согледувања за Букурешкиот договор во однос на Балканот и Македонија“Научeн
собир на тема: “Македонија во Балканските војни и Букурешкиот договор - 100
години потоа“на 26 јуни 2013 година“;
2) ХОРИЗОНТИ МЕЃУНАРОДНО НАУЧНО СПИСАНИЕ Серија А Општествени и
хуманистички науки Април 2013 Битола д-р Горан Илиќ, д-р Арсе Петрески,
Подемот на „останатите” и форматот на новиот светски поредок
3) МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ
ДЕРЖАВИН“ Свети Николе – Битола – Р.Македонија, ЗБОРНИК на научни
трудови ПРВА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – 2013
„БЕЗБЕДНОСНО ИНЖЕНЕРСТВО ПРИ РАБОТА И ПОЖАР“ Битола, Р.
Македонија – 2013 проф. д-р Арсе Петрески МЕДИЦИНСКИ, СОЦИЈАЛНИ И
ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ НА ЗДРАВЈЕТО И БЕЗБЕДНОСТА ПРИ РАБОТА
4) МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ
ДЕРЖАВИН“ Свети Николе – Битола – Р.Македонија, ЗБОРНИК на научни
трудови ТРЕТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА «МЕЃУНАРОДЕН
ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА)
РАЗВОЈНИОТ ПОЛИТИЧКИ ДИЈАЛОГ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА, д-р Арсе
Петрески
5) МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ
ДЕРЖАВИН“ Свети Николе – Битола – Р.Македонија, ЗБОРНИК на научни
трудови
ЧЕТВРТА
МЕЃУНАРОДНА
НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЈА
«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И
ЕКОНОМИЈА) “ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА НА СЕКСУАЛНАТА
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ЗЛОУПОТРЕБА КАЈ ДЕЦАТА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“ д-р Арсе Петрески
6) МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ
ДЕРЖАВИН“ Свети Николе – Битола – Р.Македонија, ЗБОРНИК на научни
трудови ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА «МЕЃУНАРОДЕН
ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД» (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА) д-р.
Арсе
Петрески
Универзитет
Св.
Климент
Охридски
–
Битола
ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА-ПРЕДИЗВИК И ОПАСНОСТ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ
КУЛТУРИ
7) HORIZONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL Series A Social Sciences and
Humanities LEGAL PROTECTION IN ENVIRONMENTAL IN MACEDONIA
ACCORDING TO THE ADOPTED EUROPEAN STANDARDS – Arse Petreski PhD
Хоризонти 2015 „У.К.Л.О.“ – Битола
8) “СОЦИОЛОШКИТЕ
АСПЕКТИ
НА
ОБРАЗОВАНИЕТО
КАКО
НАЈЧУВСТВИТЕЛЕН СЕГМЕНТ ВО ОПШТЕСТВОТО“- Просветно дело Скопје,
Списание за теорија и практика на образованието, Скопје, 2015 година
9) СОЦИОЛОШКИТЕ АСПЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ОДНОС НА ЕТНИЧКИТЕ ФАКТОРИ“- Просветно дело
Скопје, Списание за теорија и практика на образованието, Скопје, 2015 година
10) Д-р Арсе Петрески “СОЦИОЛОШКИТЕ АСПЕКТИ НА КВАЛИТЕТОТ НА
ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ СПОРЕД БОЛОЊСКИОТ ПРОЦЕС “Просветно
дело Скопје, Списание за теорија и практика на образованието, Скопје, 2016 година
11) Д-р Арсе Петрески “СОЦИОЛОШКИТЕ АСПЕКТИ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНИОТ ДИВЕРЗИТЕТ“ Просветно дело Скопје,
Списание за теорија и практика на образованието, Скопје, 2017 година
12) HORIZONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL Series A Social Sciences and
Humanities“Конзервативните политички идеи и национализмот во поранешното
југословенско општество“- Хоризонти 2016 „У.К.Л.О.“ – Битола
13) СЕДМА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЃУНАРОДЕН
ДИЈАЛОГ ИСТОК - ЗАПАД Меѓународен Славјански Институт Г.Р. Державин
Свети Николе Република Македонија,“ПРОДУКТИВНОСТА НА ТРУДОТ КАКО
ЕКОНОМСКИ ФАКТОР“ д-р Арсе Петрески, 2016 година;
14) СЕДМА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЃУНАРОДЕН
ДИЈАЛОГ ИСТОК - ЗАПАД Меѓународен Славјански Институт Г.Р. Державин
Свети Николе Република Македонија, ЕКОНОМСКИ СОГЛЕДУВАЊА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНИОТ КАПИТАЛ д-р Арсе Петрески 2016 година;
15) СЕДМА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЃУНАРОДЕН
ДИЈАЛОГ ИСТОК - ЗАПАД Меѓународен Славјански Институт Г.Р. Державин
Свети Николе Република Македонија, ЕКОНОМСКИ СЛАБОСТИ НА
СИСТЕМОТ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА д-р
Арсе Петрески 2016 година;
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16) СЕДМА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЃУНАРОДЕН
ДИЈАЛОГ ИСТОК - ЗАПАД Меѓународен Славјански Институт Г.Р. Державин
Свети Николе Република Македонија, “Макроекономските односи и животниот
стандард на македонското население во услови на транзиција“ д-р Арсе Петрески
2016 година;
17) СЕДМА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЃУНАРОДЕН
ДИЈАЛОГ ИСТОК - ЗАПАД Меѓународен Славјански Институт Г.Р. Державин
Свети
Николе
Република
Македонија,
“ЕКОНОМСКО
ЕКОЛОШКИ
ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА“ д-р Арсе Петрески 2016
година;
18) ТРЕТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ОПШТЕСТВЕНИТЕ
ПРОМЕНИ ВО ГЛОБАЛНИОТ СВЕТ Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Правен
факултет, Центар за правно политички истражувања, Штип, Македонија ЗБОРНИК
НА ТРУДОВИ Постапки пред Европскиот суд за човекови права кои се однесуваат
на Република Македонија, д-р Арсе Петрески и д-р Светлана Вељаноска, Штип 2014
година;
19) ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ од третата меѓународна научна конференција
„СОВРЕМЕНИТЕ МЕНАЏЕРСКИ ПРЕДИЗВИЦИ И ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ
НАУКИ“ со предметен фокус „СТРАТЕГИСКИ ФОКУСИРАНА ОРГАНИЗАЦИЈА
И ОДРЖЛИВА КОМПАНИСКА КОНКУРЕНТНОСТ“ “ГЛОБАЛНИОТ
ИНТЕРНЕТ И ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ“д-р Арсе
Петрески- НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА БАС БИТОЛА Битола, 2015

б) Меѓународни
1) International Scientific Conference “Crisis Managament: Challenges and Prospective” 18
November 2015, Skopje, Republic of Macedonia, 10 years of Crisis Managament in the
Republic of Macedonia
2) International Scientific Conference “Contemporary Concepts of Crisis Managament”
Ohrid, Republic of Macedonia December 15-16, 2016 year

3. Учество во меѓународни и национални научно-истражувачки
проекти од областа за која се избира кандидатот
Врз основа на укажувањето од вонредниот инспекциски надзор на Универзитетот
Св. Климент Охридски Битола, Правен факултет Кичево на ден 17.04.2018 година,
каде се укажува на неопходноста – доследно да се почитува и спроведува член 125 од
Законот за високо образование во однос на соодветноста на научно-истражувачките
проекти во кој учествувал / раководел кандидатот, Комисијата направи редукција на
приложената листа за учества во бројни проекти и како релевантни проекти во смисла
на чл. 125 од Законот за високо образование ги вреднува следните:
1) Université Paris Diderot Ce certificatest présenté à Arse Petreski PhD pour avoirréussi le
cours Santé sexuelle pour tous 20 février 2018
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2) The Postgraduate Institute certifies that Arse Petreski MMSc, PhD has participated in the
enduring material activity titled Module 3: Reducing Risk & Maintaining Empathy:
Legal Perspective on 10/25/2017
3) Addiction in Your Practice: Information and Reources for Dealing with Addictive
Behavior, october 9, 2016 year
4) The Clinician in Court: Surviving a Malpractice Suit, October 4, 2016 year
5) University of Pennsylvania Medical Law and ethics march 2018
6) University of Pennsylvania introduction to law march 2018

4. Други академски активности
Учество во други едукативни научно-истражувачки школи, проекти и друго
1) Albert Einstein College HAS PARTICIPATED IN THE ENDURING WEB ACTIVITY
TITLED Biomedical Prevention Update 13.10.2017 year on myCME.com
2) Albert Einstein College HAS PARTICIPATED IN THE ENDURING WEB ACTIVITY
TITLED HBV Reactivation: A Preventable Menace 13.10.2017 year on myCME.com
3) Albert Einstein College HAS PARTICIPATED IN THE ENDURING WEB ACTIVITY
TITLED Building Healthy Foundations: Emerging Data and Evolving Concepts in Early
Childhood Nutrition 13.10.2017 year on myCME.com
4) The University of Sydney Certificate of Completion is granted for successfully
completing the activity titled Positive Psychiatry and Mental Health On February 19,
2018
5) CERTIFICATE OF CREDIT Johns Hopkins University School of Medicine certifies that
Arse Petreski MMSc, PhD has participated in the enduring material titled Confronting
Barriers to HPV Vaccination on 10/25/2017
6) CERTIFICATE OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION CATEGORY 1 CREDIT
The Postgraduate Institute for Medicine certifies that Arse Petreski MMSc, PhD has
participated in the enduring material activity titled Managing ADHD: What Are We
Missing? on 10/25/2017
7) CERTIFICATE OF PARTICIPATION Haymarket Medical Education certifies that has
participated in the enduring online activity titled The Spectrum of Molecular Testing
Protocols for HCV: Identifying and Monitoring Disease Progression and Treatment
Efficacy on www.myCME.com on 02/10/2017
8) CERTIFICATE OF PARTICIPATION Haymarket Medical Education certifies that has
participated in the enduring online activity titled Pharmacologic Therapy for Obesity
Management on www.myCME.com on 02/10/2017
9) Jordan University of Science and Technology Certificat of Achievement Microbiology
and Forensic Science, February 18th 2018 year
10) Open University Certificat of Forensic Psychology February 26th 2018 year
11) Учество на 5-та Конференција за Интелектуална сопственост во Фармацевтската
индустрија, Скопје, 29 септември 2017 година
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Членства во меѓународни организации, институции и факултети
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Leiden Law School
The Hague Academy of International Law
Cape Breton University
Council of the European Union
World Health Organization (WHO)
European Court of Human Rigts
Journal of American Academic Research
U.S. Department of Justice Law Enforcement Washington, DC

5. Евалуација на кандидатот
За успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност на Вонр. проф. д-р Арсе
Петрески потврда е и високата позитивна оценка од процесот на самоевалуација, со
просечна оценка 4,65. Резултатите од спроведената анкета на студентите се презентирани
во продолжение на текстот:
1. Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата:
просечна оцена – 4,66
2. Наставникот за време на предавањата е посветен и предизвикува интерес кај
студентите: просечна оцена – 4,25
3. Наставникот користи интерактивни методи на настава и ги мотивира студентите
за вклучување во наставниот процес: просечна оцена – 4,25
4. Наставникот стимулира дополнителна активност на студентите: просечна оцена
– 4,41
5.Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите (изработка на
домашна работа, проекти, семинарски трудови...): просечна оцена – 4,33
6. Предметната програма ги проширува и продлабочува вашите знаења: просечна
оцена – 4,41
7. Фондот на часови за предавања и вежби е соодветен на обемот на обемот и
тежината на предметната програма: просечна оценка – 4,41
8. Наставникот редовно ја одржува наставата: просечна оцена – 4,75
9. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка: просечна оцена –
4,33
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво: просечна
оцена – 4,16

53
11. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите:
просечна оцена – 4,16
12. Содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат објективно да
се оцени нивото на совладаност на материјалот: просечна оцена – 4,50
13. Предметната програма е современа, овозможува стекнување со квалитетни и
применливи знаења и вештини:просечна оцена – 4,41
14. За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература:просечна
оценка 4,41
15. Прашањата и задачите кои се поставуваат на колоквиумите и испитите се во
рамките на материјалот од предметната програма: просечна оцена – 4,41
16. Обемот, содржината и тежината на предметната програма кореспондира со
профилот на студиската програма: просечна оцена – 4,41.
ЗАКЛУЧОК И МИСЛЕЊЕ
Кандидатот Вонр. Проф. Д-р Арсе Петрески кој е пријавен на конкурсот за избор
на наставник во сите наставно – научни звања во областа на социологијата на правото
(51117), го исполнува условот од членот 125 став 4 од Законот за високо образование, во
делот на поседување на научен степен доктор на социолошки науки, од областа за која се
избира. Од друга страна, кандидатот има наведено податоци за објавени трудови,
претежно стручни од областа на социолошките и правните науки, учествувал на разни
семинари, симпозиуми од областа на социолошките и правните науки. Вработен е на
Правниот факултет - Кичево како вонреден професор, континуирано од самиот почеток,
успешно ги извршува своите обврски и работни задачи од наставно-образовната дејност за
предметите каде што е ангажиран, преку одржување на предавања со студентите,
колоквиуми, испити и останати облици на работа.
Рецензентската Комисија е едногласна во оценката дека кандидатот Вонр.Проф.д-р
Арсе Петрески ги исполнува сите формални законски услови предвидени во Законот за
високото образование за избор во звањето редовен професор од областа на социолошките
науки – социологија на правото (51117). Исто така кандидатот покажува голема и
примерна посветеност и достигнување, како во научно-истражувачката работа, така и во
извршувањето на педагошките обврски. Поради тоа, Рецензентската Комисија со особено
задоволство му предлага на Сенатот на Универзитетот “Свети Климент Охридски“ во
Битола, да го избере Вонр. Проф. д-р Арсе Петрески за редовен професор од областа на
социолошките науки – социологија на правото (51117).
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
1. Проф. Д-р Пере Аслимоски – претседател с.р.
2. Проф. Д-р Ружица Цацаноска – член с.р.
3.Проф. Д-р Славејко Сасајковски – член с.р.
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РЕФЕРАТ
За избор на наставник на Правен факултет во Кичево во наставно-научните области
Јавна управа (50901) и Јавни служби (50902).
Наставно – научниот совет на Правен факултет - Кичево, при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола по претходно распишан конкурс за избор на еден наставник
во сите наставно-научни звања на научните области Јавна управа (50901) и Јавни
служби (50902), објавен во дневниот весник “Нова Македонија” и дневниот весник
„Коха“ од 14 Октомври 2014 година, на седницата одржана на ден 19 Јуни 2018 година со
Одлука бр. 02-376/5 формираше Рецензентска комисија во состав: вон. проф. д-р Мемет
Мемети – претседател, вон. проф. д-р Мимоза Богданоска- Јовановска – член и вон.
проф. д-р Фадил Зендели – член. Комисијата констатира дека на распишаниот конкурс
единствено се пријави кандидатот доц. д-р Бранко Димески. По разгледувањето на
пристигнатите материјали по распишаниот и објавен конкурс, Рецензентската комисија
има задоволство на Наставно-научниот совет на Правен факултет – Кичево да му го
поднесе следниот
ИЗВЕШТАЈ
I. Биографски податоци и работно искуство
Д-р Бранко Димески е роден на 13.08.1979 година во Прилеп, Република
Македонија. Основно и гимназиско образование завршил во Прилеп. Дипломирал на
Економскиот факултет при Универзитетот Св.Климент Охридски- Битола на 03.07.2003
година По дипломирањето добива школарина за магистерски студии (Out-of-state Тuition
Remission Scholarship) од страна на Министерството за образование на државата Северна
Каролина, САД како и школарина (Diversity Scholarship) од страна на Школата за
последипломски и докторски студии (Gratis D. Williams Graduate School) на Државниот
Универзитет Апалачиан (Appalachian State University), во Северна Каролина, САД при што
заминува на магистерски студии по јавна администрација во Северна Каролина,
Соединети Американски Држави. По двегодишен престој во САД, на 15.04.2005 година,
успешно го одбранува магистерскиот труд под наслов „Reinventing Government: North
Carolina Counties” на Апалачкиот Државен Универзитет на Факултетот за политички
науки/кривично право во Северна Каролина, САД и се стекнува со научно звање
Магистер по јавна администрација (MPA). По магистрирањето, пријавува докторска
дисертација на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи при
Универзитетот Св. Климент Охридски- Битола под наслов „Принципи на новиот јавен
менаџмент во локалните самоуправи во Република Македонија“ и успешно ја одбранува
на ден 11.12.2009 година при што се стекнува со научно звање Доктор на науки по јавна
администрација (PhD).
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Доцент д-р Бранко Димески својата академска кариера ја започнал во Септември 2003
година на Факултетот за политички науки/кривично право на Апалачкиот Државен
Универзитет во Северна Каролина кога е ангажиран од страна на Факултетот како
истражувачки асистент (Research Assistant) во текот на двегодишните магистерски
студии кај професорите Marvin Hoffman и Daniel German. Во текот на магистерските
студии за време на летниот период во 2004 година е ангажиран и комплетира тримесечна
практична обука (Internship) во различни оддели на Градот Boone во Северо-Западниот
дел на Северна Каролина, САД.
По враќањето во Република Македонија, врз основа на Извештајот, заклучокот и
предлогот на Рецензентската комисија објавен во Билтенот на Универзитетот Св. Климент
Охридски- Битола, Бр. 288 од 04.10.2006 година, Наставно-научниот Совет на
Интердисциплинарните студии по јавна администрација на седницата одржана на ден
24.10.2006 година, донесува Одлука Бр. 07-841/13 со која м-р Бранко Димески се избира
во звање асистент по група предмети од областa на јавната администрација.
Натаму, со трансформирањето на Интердисциплинарните студии по јавна администрација
како резултат на формирањето на новиот Факултет за администрација и менаџмент на
информациски системи како нова единица во состав на Универзитетот Св. Климент
Охридски- Битола, Матичната Комисија на факултетот врз основа на Извештајот на
Рецензентската комисија објавен во Анекс на Билтенот на Универзитетот Бр. 296 од
27.06.2007 година, на седницата одржана на ден 23.07.2007 година, донесува Одлука Бр.
02-29/5 со која м-р Бранко Димески се избира во звање асистент по група предмети од
областа на јавната администрација.
Врз основа на Рефератот на Рецензионата комисија објавен во Универзитетскиот Билтен
Бр. 335 од 01.04.2010 година, со Одлука Бр. 02-308/4 од страна на Наставно-научниот
Совет на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи- Битола
на седницата одржана на ден 20.04.2010 година, д-р Бранко Димески се избира во
наставно звање доцент од научните области 50901-Јавна управа и 50615- Менаџмент во
администрација.
Од 15.09.2014 година преминува на работа на Правниот факултет- Кичево, Универзитет
Св. Климент Охридски- Битола.
Одлично го владее англискот јазик - напредно ниво, како и пасивно познавање на
германскиот и српско-хрватскиот јазик. Поседува компјутерски вештини (Word, Excel,
Power Point, Internet). Исто така, добро ја владее и компјутерската програма SPSS (Social
Package Statistical Software) за статистичка обработка на податоци во научните
истражувања.
II. Наставно-образовна дејност
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До изборот во наставно-научно звање доцент, д-р Бранко Димески бил ангажиран
како асистент-истражувач во текот на магистерските студии во САД, како асистент на
Интердисциплинарните студии по јавна администрација и повторно како асистент на
Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи при Универзитетот
Св. Климент Охридски- Битола. Од почетокот на својот академски ангажман, како
асистент, бил непосредно ангажиран во истражување, подготовка на наставен материјал и
одржување на вежби на студентите по група на наставни дисциплини од областа на
јавната управа и јавните служби.
По неговиот избор во доцент, д-р Бранко Димески во текот на својата наставно-образовна
дејност бил вклучен во наставата на сите три циклуси на студии. Во продолжение следува
осврт на неговото наставно-образовно искуство:
•

На прв циклус студии бил ангажиран и успешно ги извршувал наставните
активности по следните наставни дисциплини: „Јавна и државна администрација“,
„Локална самоуправа”, “Принципи на нов јавен менаџмент”, “Јавно и приватно
здравство“, “Подобрување на капацитетот на јавната администрација“ и „Граѓанска
партиципација во одлучувањето“. Во текот на летен семестар, учебна 2010/2011бил член на Комисијата за полагање по предметот “Организација и функционирање
на извршната власт”. Исто така, на Правниот факултет- Кичево и дисперзираните
студии во Битола и Струга изведува настава по предметот „Административно
право и постапка“ во текот на летен семестар во учебната 2010/2011 година;

•

На втор циклус студии бил ангажиран и успешно ги извршувал наставните
активности по следните наставни дисциплини: „Јавна администрација“, „
Реформски концепти во јавната администрација во Република Македонија“ и
„Менаџирање на локален развој“. Исто така, во текот на летен семестар, учебна
2012/2013 година и во текот на зимски семестар учебна 2013/2014 година изведува
настава по предметот “Јавна управа и јавни служби” во I семестар на
последипломските студии по Деловно право на Правниот факултет -Кичево,
Универзитет Св. Климент Охридски- Битола;

•

Конечно, на трет циклус студии бил ангажиран и успешно ги извршувал
наставните активности по следните наставни дисциплини:
- Летен семестар, учебна 2011/2012 година- член на Комисијата по предметот
“Семинар по методологија на научно-истражувачка работа во јавната
администрација” на трет циклус на докторски студии по јавна администрација;
- Летен семестар, учебна 2012/2013 година- член на Комисијата по предметот
“Семинар по методологија на научно-истражувачка работа во јавната
администрација” на трет циклус на докторски студии по јавна администрација;
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- Летен семестар, учебна 2013/2014 година- член на Комисијата по предметот
„Семинар по методологија на научно-истражувачка работа во јавната
администрација“ на трет циклус на докторски студии по јавна администрација.
Во текот на наставно-образовниот процес, доцент д-р Бранко Димески бил ментор и член
во повеќе Комисии за одбрана на дипломски трудови. Исто така, на втор циклус студии се
јавува како ментор и член во Комисии за одбрана на магистерски трудови. На трет циклус
студии член е на Комисија за одбрана на една успешно одбранета докторска дисертација
на Факултетот за информатички и комуникациски технологии- Битола при УКЛО.
Во текот на наставно-образовниот процес бил член на Рецензентски Комисии за избор на
двајца наставници и еден Асистент-докторант. Има дадено три мислења по Авторезиме за
изработени и успешно одбранети докторски дисертации на Економски факултет, Правен
факултет и Економски Институт при Универзитет Св. Кирил и Методиј- Скопје.
За потребите на наставно-образовниот процес, во Септември 2010 година издава книгаучебно помагало под наслов „Реформски концепти во локалните самоуправи во
Република Македонија“ како резултат на истражувањата кои произлегле од неговата
докторска дисертација. Ова учебно помагало наоѓа примена во наставата по одредени
наставни дисциплини, некаде како дел од задолжителната литература додека некаде како
дополнителна литература.
Наставно-педагошката дејност ја извршува со посветеност и одговорност, со
унапредување на методите за пренесување на стекнатите знаења и стручните искуства на
студентите. Се залага за осовременување на наставата и за соработка со други Високообразовни и други институции, во земјата и странство. Професионалното движење на
кандидатот е насочено кон научно истражување на стручни проблеми и барање решенија,
со примена на современи научни методи, на низа прашања од сферата на јавна управа и
администрација.
За успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност на доцент д-р Бранко
Димески потврда е и континуираната позитивна оценка од процесот на универзитетската
самоевалуација. Резултатите од спроведената анкета на студентите се презентирани во
продолжение на текстот:
1. Наставникот е квалитетно подготвен за реализација на наставата:
а) Потполно се согласувам – 66.67%
б) Главно се согласувам – 33.33%
2. Наставникот за време на наставата е посветен и предизвикува интерес кај студентите:
б) Главно се согласувам – 100%
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3. Наставникот користи интерактивни методи на наставата и ги мотивира студентите за
вклучување во наставниот процес:
а) Потполно се согласувам – 33.33%
б) Главно се согласувам - 66.67%
4. Наставникот стимулира дополнителна активност на студентите:
а) Потполно се согласувам – 66.67%
б) Главно се согласувам - 33.33%
5. Дополнителните активности се во функција на зголемување и продлабочување на
знаењето на предметот:
а) Потполно се согласувам – 33.33%
б) Главно се согласувам – 66.67%
6. Предметната настава ги прошири и продлабочи вашите знаења:
а) Потполно се согласувам – 33.33%
б) Главно се согласувам – 66.67%
7. Фондот на часови за предавања и вежби е соодветен на обемот и тежината на
предметната програма:
а) Потполно се согласувам – 33.33%
б) Ниту се согласувам, ниту не се согласувам - 66.67%
8. Наставникот редовно ја изведува наставата:
а) Потполно се согласувам – 66.67%
б) Главно се согласувам – 33.3%
9. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка:
а) Потполно се согласувам – 33.33%
б) Главно се согласувам – 66.67%
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво:
а) Потполно се согласувам – 100%
11. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите:
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а) Потполно се согласувам – 66.67%
б) Главно се согласувам - 33.33%
12. Содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат објективно да се
оцени нивото на совладаност на материјалот:
а) Потполно се согласувам – 66.67%
б) Ниту се согласувам, ниту не се согласувам - 33.33%
13. Предметната програма е современа, овозможува стекнување со квалитетни, современи
и применливи знаења и вештини:
а) Потполно се согласувам – 66.67%
б) Главно не се согласувам - 33.33%
14. За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература:
а) Потполно се согласувам – 33.33%
б) Главно се согласувам - 66.67%
15. Прашањата и задачите кои се поставуваат на колоквиумите и испитите се во рамките
на материјалот од предметната програма:
а) Потполно се согласувам – 66.67%
б) Ниту се согласувам, ниту не се согласувам - 33.33%.
16. Обемот, содржината и тежината на предметната програма кореспондира со профилот
на студентската програма:
а) Потполно се согласувам – 66.67%
б) Главно се согласувам — 33.33%
III. Научна, стручна, истражувачка, апликативна дејност и дејности од поширок
интерес
Во изминатиот период кандидатот доцент д-р Бранко Димески, покрај педагошката
односно наставно-образовната дејност пројавува активност и на планот на научната,
стручната, истражувачката и апликативната дејност, манифестирана преку учество на
меѓународни и домашни научни симпозиуми, конференции, дебати, семинари и проекти
преку објавување и презентирање на научни и стручни трудови. Во нив врши успешно
презентирање на сознанија од научните подрачја и области во кои пројавува особен
интерес.
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Кандидатот учествувал на повеќе научни и стручни собири од домашен и
меѓународен карактер, меѓу кои (селектирани):
•

21-23 Октомври 2004 година- ASULGAA (Appalachian State University Local
Government Alumni Association), Бун, Северна Каролина, САД;

•

23-26 Април 2006 година- Семинар организиран од страна на Academic Alternative
Network на тема: “Болоњскиот процес, мобилизација и вработеност”, Фрушка Гора,
Република Србија;

•

5-8 Септември 2006 година- Семинар организиран од страна на УСАИД на тема:
“Техники на институционална евалуација”, Охрид, Р.Македонија;

•

14-16 Мај 2009 година- 17-та Конференција на NISPA на тема “State and
Аdministration in a Changing World of Democracy”. Будва, Република Црна Гора;

•

12-14 Мај 2010 година- 18-та Конференција на NISPA на тема “Public
Administration in Times of Crisis”. Варшава, Република Полска;

•

19-22 Мај 2011 година- 19-та Конференција на NISPA на тема “Public
Administration of the Future”. Варна, Република Бугарија;

•

23.09.2011 година- Учество на Универзитетската манифестација “Ноќ на
истражувачите 2011” со своја презентација за неговите научно-истражувачки
резултати, Универзитет Св. Климент Охридски- Битола;

•

4-7 Септември 2011 година, 10th International Economy Business Symposium“Economic Development and Growth”, Златни Песоци, Република Бугарија;

•

5-7 Мај 2011 година, 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and
Regional Development- “From Entrepreneurial Learning to Innovations and Regional
Development“, Охрид, Република Македонија;

•

27-28 Мај 2011 година- 5th International Conference on Information Systems & GRID
Technologies, Софија, Република Бугарија;

•

23-26 Мај 2012 година- 20-та Конференција на NISPA на тема “Public
Administration East and West: Twenty Years of Development”. Охрид, Република
Македонија;

•

1-3 Јуни 2012 година- 6th International Conference on Information Systems & GRID
Technologies, Софија, Република Бугарија;
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•

16-18 Мај 2013 година- 21-ва Конференција на NISPA на тема “Regionalisation and
Inter-Regional Cooperation”. Белград, Република Србија;

•

30-31 Мај 2014 година- 8th International Conference on Information Systems & GRID
Technologies, Софија, Република Бугарија.

Во рамките на стручно-апликативната дејност, доцент д-р Бранко Димески учествувал во
следниве проекти:
•

International Summer University Macedonia (ISUM- 2006). Проект организиран и
финансиран од страна на Холандската невладина организација ATA (Academic
Training Association, денес SPARK). Ко-предавач по предметот “Организациска
теорија и однесување“, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово, 10-28 Јули,
2006;

•

International Summer University Macedonia (ISUM- 2007). Проект организиран и
финансиран од страна на Холандската невладина организација ATA (Academic
Training Association, денес SPARK). Ко-предавач по предметот “Јавен менаџмент“,
Универзитет Св. Климент Охридски- Битола, 09-22 Јули, 2007;

•

Branko DIMESKI, St. Kliment Ohridski University (F.Y.R. of Macedonia); Lucica
MATEI, NSPSPA (Romania); Juraj NEMEC, Matej Bel University (Slovakia) & David
SPACEK, Masaryk University (Czech Republic), Public Management education in
Central Europe: How far did we progress – III?, Permanent Study Group, PSG IX:
Public Administration and Teaching. Project Results presented at the 33rd Annual
Conference of EGPA (European Group of Public Administration), Conference
Proceedings, Bucharest, Romania, 7-9 September, 2011. Учесник во проектот со
истражувањето за Република Македонија кое е презентирано на меѓународната
конференција. Проект финансиран од страна на Република Чешка. (Research
published in this paper was supported by the Czech Grant Agency GACR under the
contract No. P403/10/1892: Outsourcing in the public sector;

•

Институт за човекови права, Проект: “Правен дијалог – Зголемување на критичките
анализи меѓу правните практичари” организиран од ИЧП во соработка со OSCE.
Проектен придонес преку истражувањето „ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА
ВО ОДНОС НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“. Правен дијалог, бр. 6, 02.05.2012;

•

Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи-Битола,
Проект: „ФАКТОРИ/БАРИЕРИ КОИ ГО ПОПРЕЧУВААТ РАЗВОЈОТ НА МАЛИ
И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА-Осврт на трансакциските трошоци“, член на
проектен тим од аспект на административните бариери за водење на бизнис во
Република Македонија, Битола, 2013;
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•

Patoska A., Savoska S. and Dimeski B. Local Government Capacities and Civil
Organizations in Macedonia: Current States and Implications. Project participation in
“Forms and Determinants of Development of Civil Dialogue” edited by Mariusz Wiktor
Sienkiewicz, Lublin, Republic of Poland, 2015, Centre for Local Development
Foundation, Published by Centre for Local Development Publishing, ISBN: 978-83932261-3-9 (print), ISBN: 978-83-932261-4-6 (online).
Проект реализиран од страна на Центарот за локален развој во соработка со
Факултетот за политички науки на Marie Curie Sklodowska Универзитетот и градот
Lubartow во Република Полска. Резултатите од проектот се презентирани на
меѓународната конференција “Тhe International Scientific-Practical Conference: Civil
Dialogue, Forms, Mechanisms, Barriers and Prospect of Development”.
Проектот е ко-финансиран од страна на ЕУ во рамките на Европскиот Социјален
Фонд. Траење на проектот: 02.01.2014-03.09.2015.
Веб страна: www.conferences.localdevelopment.eu

Во текот на досегашната академска и професионална кариера e член или активен учесник
во повеќе професионални мрежи и асоцијации и член во уредувачки одбори во повеќе
домашни и странски научни/стручни списанија.
Во досегашниот период бил член и учесник во следниве факултетски и универзитетски
тела:
•

Член на Наставно-научниот Совет на Интердисциплинарните студии по јавна
администрација (Декември, 2006-Август, 2007) при Универзитетот Св.Климент
Охридски- Битола;

•

Член на Наставно-научниот Совет на Факултетот за администрација и менаџмент
на информациски системи- Битола (Април, 2010-Септември, 2014) при
Универзитетот Св.Климент Охридски- Битола;

•

Член на Универзитетската Комисија за Самоевалуација (Мај, 2011-Мај, 2015) при
Универзитетот Св.Климент Охридски- Битола;

•

Заменик-член на дисциплинската Комисија при Факултетот за администрација и
менаџмент на информациски системи- Битола;

•

Секретар на последипломските (II циклус) студии на насоката по Јавна
администрација на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски
системи- Битола (Септември, 2007-Октомври, 2010);
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•

Секретар на последипломските (II циклус) студии на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи- Битола (Декември, 2011Декември, 2013);

•

Секретар на последипломските (II циклус) студии на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи- Битола (Декември, 2013Септември, 2014);

•

Член на работната група за изработка на методологија на научни трудови на
Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи- Битола;

•

Член на Комисијата за избор и ангажирање на истакнат стручњак од практиката
согласно Законот за високо образование при Факултетот за администрација и
менаџмент на информациски системи- Битола.

Трудовите објавени пред изборот во наставно-научно звање доцент се рецензирани во
Рефератот на Рецензионата комисија објавен во Универзитетскиот Билтен Бр. 335 од
01.04.2010 година на Универзитетот Св. Климент Охридски- Битола.
Согласно законските прописи, доцент д-р Бранко Димески во последните пет години ги
објавил следниве трудови од кои најголем дел во меѓународни научни публикации и
меѓународни научни списанија:
1.Димески, Б. 2010. Реформски Концепти во Локалните Самоуправи во Република
Македонија. Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи,
Универзитет Св.Климент Охридски- Битола, ISBN: 978-608-65059-3-6. Стручна книгаУчебно помагало.
2.Dimeski, B., Boskoska, M. and Prisajganec, M. 2010. Electroning Voting: Necessity or
Fiction. Paper presented at the 18th NISPAcee Annual Conference- “Public Administration in
Times of Crisis”, Conference Proceedings, May 12-14, Warsaw, Poland, ISBN: 978-80-8901352-4. ТРУД во Меѓународна научна публикација.
3.Boskoska, M., Dimeski, B. and Prisajganec, M. 2010. The Necessity of Coordination Between
Monetary and Fiscal Policy in Republic of Macedonia in Time of Crisis. Paper presented at the
18th NISPAcee Annual Conference- “Public Administration in Times of Crisis”, Conference
Proceedings, May 12-14, Warsaw, Poland, ISBN: 978-80-89013-52-4. ТРУД во Меѓународна
научна публикација.
4.Димески, Б. и Витански, Д. 2010. Мерење на перформансите во административниот
сектор. Универзитет Св.Климент Охридски- Битола, Научно списание- Хоризонти, година
VI, Бр. 6, Декември, 2010, стр. 177-187, ISSN: 1857-6206. ТРУД во научно списание.
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5.Dimeski, B., Markovska, M. and Prisaganec, M. 2010. Informatics as a Basis for Efficiency
Control in Local Governments in the Republic of Macedonia. Paper presented at the XVII
Festival of IT Achievements (INFOFEST), Budva, September 26 - October 2, Festival Catalog,
pp. 151-162. ТРУД во Зборник на стручни трудови.
6.Dimeski, B. 2011. The Regional GDP Inter-relationships: Macedonian Regions. Paper
presented at the 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional
Development- “From Entrepreneurial Learning to Innovations and Regional Development”,
Conference Proceedings, May 5-7, Ohrid, Macedonia, pp. 225-231, ISSN: 978-9963-7355-4-9.
ТРУД во Меѓународна научна публикација.
7. Пеливанова, Н. и Димески, Б. 2011.Функционирање на административното судство во
Република Македонија. International Scientific Journal- Horizonts, Година VII, Бр. 7,
Универзитет Св.Климент Охридски- Битола, Декември, 2011. ТРУД во Меѓународно
научно списание.
8.Dimeski, B., Patoska, A. and Panovska-Boskoska, V. 2011. Ministry of Public Administration
in the Republic of Macedonia: Necessity and Future Challenge in Health Reform. Paper
presented at the 19th NISPAcee Annual Conference- “Public Administration of the Future”,
Conference Proceedings, May 19-22, Varna, Bulgaria, ISBN: 978-80-89013-55-5. ТРУД во
Меѓународна научна публикација.
9.Savoska S. and Dimeski, B. 2011. The Future Challenge: Data Warehouse as a Method of Data
Integration from Public Administration Legacy Systems for Decision-making in Republic of
Macedonia. Paper presented at the 5th International Conference on Information Systems &
GRID Technologies, Conference Proceedings, May, 27-28, Sofia, Bulgaria, ISSN: 1314-4855.
ТРУД во Меѓународна научна публикација.
10.Dimeski, B. 2011. Global Recession: Does New Public Management work in Macedonia?
Journal of Public Administration and Policy Research, Academic Journals, June, Vol. (3) No.6:
188-197, ISSN: 2141-2480. ТРУД во Меѓународно научно списание.
11.Dimeski, B. and Patoska, A. 2011. The Economic Consequences of Public Administration
Reforms in the Republic of Macedonia, Journal of International Scientific Publications, Vol. (5)
p. 1: 233-247, ISSN: 1313-2555. ТРУД во Меѓународно научно списание.
12. Димески, Б., Пеливанова, Н. и Ристовска М. 2011. Теоретски и емпириски аспекти на
јавната управа во локалните самоуправи во Република Македонија. International Scientific
Journal- Horizonts, Година VII, Бр. 7, Универзитет Св.Климент Охридски- Битола,
Декември, 2011. ТРУД во Меѓународно научно списание.
13.Dimeski, B. 2011. Public Administration Reform Process in Macedonia: Between Politics and
Good Governance. International Journal of Politics and Good Governance, Volume 2, No. 2, 4
Quarter IV, ISSN: 0976-1195. Труд во научно списание.
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14. Branko DIMESKI, St. Kliment Ohridski University (F.Y.R. of Macedonia); Lucica MATEI,
NSPSPA (Romania); Juraj NEMEC, Matej Bel University (Slovakia) & David SPACEK,
Masaryk University (Czech Republic). 2011. Public Management education in Central Europe:
How far did we progress – III?, Permanent Study Group, PSG IX: Public Administration and
Teaching. Paper presented at the 33rd Annual Conference of EGPA (European Group of Public
Administration), “Sustainable Public Sector Reforms for Times of Crisis” Conference
Proceedings, September 7-9, Bucharest, Romania. Труд во научна/стручна публикација.
15.Dimeski, B., Panovska-Boskoska, V. and Boskoska, M. 2012. Managing and Financing
Internal Security Agencies: The Case of Macedonia. Paper presented at the 20th NISPAcee
Annual Conference- “Public Administration East and West: Twenty Years of Development”,
Conference Proceedings, May 23-26, Ohrid, Macedonia, ISBN: 978-80-89013-63-0. ТРУД во
Меѓународна научна публикација.
16.Savoska S. and Dimeski, B. 2012. Good Governance in Local Public Administration: IT
Potentials for People-oriented Economic Development in Macedonia. Paper presented at the 20th
NISPAcee Annual Conference- “Public Administration East and West: Twenty Years of
Development”, Conference Proceedings, May 23-26, Ohrid, Macedonia, ISBN: 978-80-8901363-0. ТРУД во Меѓународна научна публикација.
17.Angelevska-Dichovska, M., Patoska, A. and Dimeski, B. 2012. Business-Oriented
Administrative Reform in Macedonia and European Countries: A Comparative Analysis. Paper
presented at the 20th NISPAcee Annual Conference- “Public Administration East and West:
Twenty Years of Development”, Conference Proceedings, May 23-26, Ohrid, Macedonia, ISBN:
978-80-89013-63-0. ТРУД во Меѓународна научна публикација.
18.Savoska S. and Dimeski, B. 2012. System Analysis of Information Systems for Local
Economic Development Modeling- Case Study for the Region Pelagonia in Republic of
Macedonia. Paper presented at the 6th International Conference on Information Systems &
GRID Technologies, Conference Proceedings, June, 1-3, Sofia, Bulgaria, ISSN: 1314-4855.
ТРУД во Меѓународна научна публикација.
19.Patoska, A. and Dimeski, B. 2013. The Instrument for Pre-Accession Funds, Their Usage and
Implementation: The Case of Macedonia. Paper presented at the 21st NISPAcee Annual
Conference- “Regionalisation and Inter-Regional Cooperation”, Conference Proceedings, May
16-18, Belgrade, Serbia, ISBN: 978-80-89013-64-2. ТРУД во Меѓународна научна
публикација.
20.Savoska S. and Dimeski, B. 2014. Re-engineering of Software Processes in Municipality for
Construction Permission Requests. Paper presented at the 8th International Conference on
Information Systems & GRID Technologies, Conference Proceedings, May, 30-31, Sofia,
Bulgaria. (In Print), ISSN: 1314-4855. ТРУД во Меѓународна научна публикација.
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21. Patoska A., Savoska S. and Dimeski B. 2015. “Local Government Capacities and Civil
Organizations in Macedonia: Current States and Implications”. Paper presented at the
International Scientific-Practical Conference: Civil Dialogue, Forms, Mechanisms, Barriers and
Prospect of Development, Conference Proceedings, Centre for Local Development Foundation,
Lublin, Poland, ISBN: 978-83-932261-3-9 (print), ISBN: 978-83-932261-4-6 (online). ТРУД во
научна/стручна монографија објавена во странство.

IV. Заклучок и предлог
Рецензентската комисија со внимание ја прегледа и оцени приложената пријава со
соодветната документација на кандидатот доцент д-р Бранко Димески и констатира дека
истата ги исполнува во целост условите и критериумите наведени во Законот за високо
образование, Статутот на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“-Битола, Правилникот
за критериумите и постапка за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и
соработнички звања на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“-Битола и општите акти на
Правниот факултет- Кичево, за избор во наставно-научно звање – вонреден професор во
научните области Јавна управа (50901) и Јавни служби (50902). Во прилог на тоа е и
фактот дека темите што кандидатот ги обработувал во неговиот магистерски труд и
докторска дисертација се блиско поврзани со содржините на областа во која ќе биде
избран, како и дека тој располага со десетгодишно наставно-образовно и истражувачко
искуство почнувајќи од Факултетот за политички науки/кривични право при Државниот
Универзитет Аппалачиан во САД (2003-2005), Интердисциплинарните студии по јавна
администрација при Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“-Битола (2006-2007),
Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи при Универзитетот
,,Св. Климент Охридски“-Битола (2007-2014) и Правен факултет- Кичево при
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“-Битола (2014- денес) како помлад истражувач,
асистент, повторно асистент и доцент по предмети од научното поле и соодветните
области.
Имајќи предвид дека доцент д-р Бранко Димески објавил научни и стручни
трудови, учествувал на меѓународни научни конференции и во домашни и меѓународни
проекти, преку кои се потврдил и ги афирмирал своите знаења и компетентност, особено
во областите Јавна управа (50901) и Јавни служби (50902), како и неговиот вкупен
ангажман во наставниот-образовниот процес на прв, втор и трет циклус студии што се
потврдува и преку позитивната оцена од универзитетската самоевалуација, се дава оценка
дека станува збор за научен работник кој е трудољубив и продуктивен член на
универзитетската заедница. Поаѓајќи од погоре изнесените оценки и констатации, а
имајќи ја предвид содржината на целокупната наставно-образовна, научно-истражувачка,
стручна и апликативна активност на кандидатот, Рецензентската комисија во состав:
вон. проф. д-р Мемет Мемети- претседател, вон. проф. д-р Мимоза БогданоскаЈовановска- член и вон. проф. д-р Фадил Зендели- член со задоволство му предлага
на Наставно-научниот совет на Правен факултет- Кичево при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“-Битола, да го прифати овој извештај и да го избере д-р Бранко
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Димески за наставник во наставно-научно звање вонреден професор во научните
области Јавна управа (50901) и Јавни служби (50902).

Рецензентска комисија:
1. Вон. Проф. д-р Мемет Мемети- претседател, Универзитет на
Југоисточна Европа- Тетово, с.р.
2. Вон. Проф. д-р Мимоза Богданоска- Јовановска-член, ФИКТ при
УКЛО-Битола, с.р
3. Вон. Проф. д-р Фадил Зендели- член, Универзитет на Југоисточна
Европа- Тетово, с.р.
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РЕФЕРАТ
за избор на еден научен работник во сите наставно-научни звања од областите
Индустриски растенија и Генетика и селекција на растителното производство и друго, во
Научниот институт за тутун – Прилеп
Со Одлука бр. 02-422/5 од 4.5.2018 година донесена на седницата на Советот на
Научниот институт за тутун – Прилеп, именувани сме за членови на Рецензентската
комисија за избор на еден научен работник во сите наставно - научни звања од подрачјето
Биотехнички науки (4), научно поле Растително производство (403), област Индустриски
растенија (40302), Генетика и селекција на растителното производство (40308) и Друго
(40309), при Научниот институт за тутун – Прилеп, во состав:
- Проф. д-р Илија Ристески Научен институт за тутун Прилеп - Претседател
- Проф. д-р Мирослав Димитриески Научен институт за тутун Прилеп - Член
- Вонр. Проф. д-р Милан Митрески Научен институт за тутун Прилеп - Член
Врз основа на прегледот и анализата на доставениот материјал, го поднесуваме
следниов
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс во весниците „Слободен печат“ и „Koha“ од 5. 4. 2018
год. за избор на еден научен работник во сите наставно-научни звања од подрачјето
Биотехнички науки (4), научно поле Растително производство (403), област Индустриски
растенија (40302), Генетика и селекција на растителното производство (40308) и Друго
(40309) при Научниот институт за тутун Прилеп, во предвидениот рок се пријави само
(еден кандидат) доцент д-р Каролина Кочоска, научен соработник во Научниот институт
за тутун – Прилеп.
БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Д-р Каролина Кочоска е родена на 20.9.1965 год. во Прилеп. Основно и средно
училиште (гимназија) завршила во Прилеп. Школувањето го продолжила на
Земјоделскиот факултет во Скопје, насока Поледелство, а го завршила на 27.2.1992
година, со одбрана на дипломската работа на тема: „Технолошко-хемиски карактеристики
на тутунската суровина од типот прилеп произведен во реонот на Прилеп“.
На 2.1.1993 год. се вработила во Институтот за тутун - Прилеп, каде на 26.1.1995
год. се стекнала со звање стручен соработник во Одделението за генетика, селекција и
семеконтрола.
Специјализирала на Земјоделскиот факултет - Скопје на 23.4.1999 година, на
тема „Основни производни, технолошки, хемиски и економски карактеристики на
поважни сорти тутун од типот прилеп“.
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Магистрирала на 24.4.2006 год. во Институтот за тутун - Прилеп на тема:
„Варијабилност на морфо-биолошките и производно-технолошките својства на
полуориенталскиот тип на тутун во зависност од сортата и начинот на одгледување”.
По магистрирањето, на 4.10.2006 год. избрана е во звањето асистент - истражувач
во Одделението за генетика, селекција и семеконтрола, а на 17.9.2010 год. е
преизбрана во истото звање.
Докторирала на 7.8.2013 година на тема под наслов „Биолошки, производни и
технолошки својства на ориенталските басменски тутуни во Р. Македонија”, а на
13.9.2013 година Советот на Научниот институт за тутун-Прилеп на својата 18-та седница
ја избра кандидатката во звањето научен соработник.
Нејзинотo ангажирање е во облагородување на крупнолисните и полуориенталските
тутуни, посебно во одржувањето на стандардните сорти и создавање на нови сорти од
типовите вирџинија, берлеј и полуориенталец.
Од вработувањето досега д-р Кочоска објавила и соопштила 70 трудови, од кои во 30
учествувала како автор, а во 40 како коавтор. Учесник е во научноистражувачки проекти,
на повеќе симпозиуми, советувања и конгреси во земјава и странство.
1. Посебни достигнувања во примената на научноистражувачката
работа
Д-р Каролина Кочоска е коавтор на две сорти тутун: полуориенталската сорта
О.Златоврв и берлејската сорта Пелагонец ЦМС F1 . Двете сорти се прифатени во
2010 година од Министерството за земјоделство и шумарство – Скопје и внесени се
во Националната сортна листа на Република Македонија, а се сопственост на
Научниот институт за тутун - Прилеп. Некои сорти и линии во чие создавање
кандидатката зела активно учество, неколку години по ред покажуваат одлични
резултати во проектот што го спроведе CORESTA во 26 земји низ светот, а линиите
од вирџиниски тутуни во чија креација учествувала и таа, со производни и научни
опити, даваат многу добри резултати.
2. Наставно-образовна дејност
Кандидатката д-р Кочоска е вклучена во едногодишните и двегодишните
постдипломски студии, на групите Производство на тутун и Обработка и
преработка на тутун во НИТ-Прилеп, како наставник по следниве предмети:
- Математичко-статистички методи во научноистражувачката работа - група
Производство на тутун, едногодишни студии
- Математичко - статистички методи во научно истражувачката работа,
Еколошки аспекти во производството на тутунот и Технологија на производство на
крупнолисни тутуни - група Производство на тутун, двегодишни студии
- Математичко-статистички методи во научноистражувачката работа - група
Обработка и преработка на тутун, едногодишни студии
- Математичко-статистички методи во научноистражувачката работа - група
Обработка и преработка на тутун, двегодишни студии
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- Организација на производството и промет на семенски материјал од тутун - група
Агроменаџмент во тутунското стопанство, едногодишни студии
На почетокот од 2018 година кандидатката доби решение за менторство на втор
циклус на студии од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото
образование.
Д-р Кочоска е коавтор на Практикумот по генетика, селекција и семеконтрола на
тутунот.

3. Ангажираност во органи и тела
Покрај научноистражувачката и наставно-образовната дејност, кандидатката
е член на:
- Научниот совет на НИТ-Прилеп
- Наставничкиот совет на НИТ-Прилеп (била член и на Советот на НИТ –
Прилеп)
- Друштвото за наука и уметност – Прилеп (од 1.10.2013 год.)
- На предлог на Ректорската управа, на 137. седница оджана на 23.11.2015
година, Универзитетскиот сенат ја избра за член на Комисијата за студентски
стандард на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски”- Битола.
- Од 24.12.2015 год. кандидатката е овластен соработник во Лабораторијата
за контрола на квалитетот на семето од земјоделски растенија – LO1при НИТ –
Прилеп, каде што активно учествува во работата според барањата на Стандардот
MKS EN ISO/IEC 17025:2006.
4. Учества на симпозиуми, конгреси и конференции
•
•
•

•

•
•
•
•

24th International Scientific Conference dedicated to the 70th Anniversary of
the Union of Scientists in Bulgaria. Stara Zagora June 5 – 6 – 2014.
International scientific conference “70 years of Tobacco and Tobacco Products
Institute”, Plovdiv, November 13-14 – 2014,Bulgaria.
Scientific conference ”Challenges in modern agricultural production”,
University ” Ss. Cyril and Methodius ” – Skopje, Institute of AgricultureSkopje. December 11, 2014, Republic of Macedonia.
Field Crop Production at the 50th Croatian & 10th International Symposium on
Agriculture, Opatia, February 16 – 20, 2015. Croatia. - 2nd International
Sympsium on Agriculture and Food, October 7-9-2015, Ohrid, Republic of
Macedonia.
XI–th Scientific Conference with International Participation “Ecology and
Health” 9-10.06. 2016. Plovdiv, Bulgaria.
VII International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2016" Jahorina
(Bosnia and Herzegovina), 6-9 October 2016.
3th Internatitional Symposium on agriculture and food- ISAF 2017 18-20
October 2017, Ohrid, Republic of Macedonia
2nd International Balkan agriculture congress in Tekirdağ/Turkey.
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•

VII International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2017" Jahorina
(Bosnia and Herzegovina), 5-8 October 2017.

5. Список на објавени трудови од последниот избор и нивна анализа
Од последниот избор во научен соработник - доцент (Анекс на Билтенот бр. 377 од
29.8 2013 год.) до денес, кандидатката ги објавила следниве трудови:
1. Risteski I., Kočoska K., (2013) The influence of genotype on yield, quality and
economic effects of Burley tobacco. Тутун/Tobacco, Vol.63, N0 1-6, 29-35 p,
University St. Kliment Ohridski – Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep,
R. Macedonia
2. Risteski Ilija, Kočoska Karolina, Srbinoska Marija, ( 2013 ). Directions and goals in
the selection of large-leaf tobaccos in the Scientific Тobacco Institute Prilep - Republic
of Macedonia. Journal „Agriculture & Forestry”, Vol. 59. Issue 2: 73-81, 2013,
Podgorica, Montenegro
3. Kočoska Karolina, Ilija Risteski, (2012). Results of the investigations on morphobiological and productional properties of some domestic and foreign varieties of
oriental tobacco. International 3. Symposium on agriculture and food. XXXVII facultyeconomy meeting. IV Macedonian symposium on viticulture and wine production, VII
79 Symposium on vegetable and flower production. 635- 642 p., December 12-14
2012, Skopje, Republic of Macedonia (book of proceedings). Објавен 2013 год.
4. Risteski Ilija, Kočoska Karolina, (2012). Results of broadleaf tobacco breeding in
Scientific Тobacco Institute – Prilep. International 79. Symposium on agriculture and
food. XXXVII faculty-economy meeting. IV Macedonian 79. Symposium on
viticulture and wine production, VII Symposium on vegetable and flower production.
643-648 p. December 12-14 2012, Skopje, Republic of Macedonia (book of
proceedings). Објавен 2013 год.
5. Кочоска
Каролина,
(2010-2011).
Квалитативни
карактеристики
на
полуориенталски сорти и линии тутун. Зборник на трудови на ДНУ- Прилеп
26/27, 2010/2011, стр. 9-14. Објавен 2014.
6. Kočoska Karolina, Risteski Ilija, Kabranova Romina, (2013). Ratio between green
and dry mass in some varieties of Yaka and Basmac tobacco. Тутун / Tobacco, Vol.63,
N0 7-12, 78-84 p., University St. Kliment Ohridski – Bitola, Scientific Tobacco
Institute-Prilep, R. Macedonia
7. Gveroska B., Risteski I., Kočoska K., (2013). Invengistations on resistance of some
tobacco varieties to Peronospora tabacina adam in the CORESTA blue mold
collaborative experiment. Тутун / Tobacco, Vol.63, N0 7-12, 37-44 p., University St.
Kliment Ohridski – Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep, R. Macedonia
8. Кочоска Каролина (2012-2013). Морфолошки мерења на колекционирани
странски и домашни крупнолисни сорти за ген-банката при НИТ-Прилеп од
реколтата 2014. Зборник на трудови на ДНУ-Прилеп 28/29, 2012/2013. Стр.71-76.
Прилеп 2016. Објавен 2016.
9. Risteski Ilija, Kočoska Karolina, (2014). Results of investigations on some biomorphological traits of Virginia tobacco varieties and lines in the producing region of
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Prilep in 2010 and 2011. Тутун / Tobacco, Vol.64, N0 1-6, 28-36 p., University St.
Kliment Ohridski – Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep, R. Macedonia
10. Kočoska Karolina, Risteski Ilija, (2014). Results in breeding of semi-oriental tobacco
in Scientific Tobacco Institute-Prilep. International scientific on-line jurnal
”Science&Technologies”, Publisher Union of Scientists – Stara Zagora. Volume IV;
number 6, 2014, 43-46 p.
11. Risteski Ilija, Kočoska Karolina, (2014). Biomorphological traits in some Virginia
tobacco varieties and lines in the region of Prilep. International scientific on-line jurnal
”Science &Technologies” , Publisher Union of Scientists – Stara Zagora. Volume IV;
number 6; 2014 38-42 p.
12. Karolina Kočoska, Risteski Ilija, (2014): Investgations on the variability of
quantitative characters of oriental Basmac tobacco. 5th International Scientific
Agriculture Symposium “Agrosym 2014” Jahorina (Bosnia and Herzegovina), October
23-26 2014, 263-268 p. (Book of proceedings)
13. Kočoska Karolina, Risteski Ilija, (2014): Results of the investigations on productional
properties of some introduced varieties and domestic lines of Burley tobacco.
Селскостопанска академия, Институт по тютюневите изделия – Марково.
Юбилейна Международна научна конференция „70 години Институт по тютюна
и тютюневите изделия “ No. 3
14. Kočoska Karolina, (2014). Productional characteristics of some oriental varieties of
Basmac tobacco. Тутун / Tobacco, Vol. 64, N0 7-12, 19-26 p., University St. Kliment
Ohridski – Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep, R. Macedonia
15. Kabranova R., Canev I., Arsov Z., Kochoska K., ( 2015 ). The physical characteristics
of raw tobacco – Prilep 66-9/7. Тутун / Tobacco, Vol. 65, N0 1-6, 49-53 p., University
St. Kliment Ohridski – Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep, R. Macedonia
16. Risteski I., Kočoska K., (2015). Results of investigations on introduced and domestic
varieties and lines of Virginia tobacco in the region of Prilep in 2012 and 2013. 2nd
International Sympsium for Agriculture and Food, 7-9 October 2015, Ohrid , Republic
of Macedonia. Volume II, Section 9. Field crop production. Page 921-927 (symposium
proceedings)
17. Kočoska K. , Srbinoska M., Risteski I. , Kabranova R., ( 2015). Chemical properties of
the raw of some Basma tobacco varieties by belts. 2nd International Symposium for
Agriculture and Food, 7-9 October 2015, Ohrid , Republic of Macedonia. Volume II,
Section 9. Field crop production. Page 955-962 (symposium proceedings)
18. Pelivanoska V., Jordanoska B., Risteski I., Kočoska K., ( 2015). Effects of fertilization
and irrigation on the producton properties of semi-oriental tobacco variety Otlja –
Zlatovrv. 2nd International Symposium on Agriculture and Food, 7-9 October 2015,
Ohrid , Republic of Macedonia. Volume II, Section 9. Field crop production. Page 845852 (Symposium proceedings)
19. Kocoska Karolina, Biljana Gveroska, Ilija Risteski, (2015). Monitoring of health
condition of the oriental Basmac tobacco. Тутун / Tobacco, Vol. 65, N0 7-12, str.3-21,
University St. Kliment Ohridski – Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep,
R. Macedonia.
20. Kocoska Karolina, Miceska, Gordana, Gveroska, Biljana, (2016). PAA as an
alternative solution for control in tobacco seedlings. XI–th Scientific Conference with
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International Participation “Ecology and Health” 9-10.06. 2016. Plovdiv, Bulgaria.
Page 183-186 (proceedings)
21. Risteski I., Kocoska K., (2016). Results of investigations on some characteristics of
Virginia tobacco varieties and lines in 2010 and 2011. Тутун /Tobacco, Vol. 66,
N0 7-12,12-18 p., University St. Kliment Ohridski – Bitola, Scientific Tobacco
Institute-Prilep, R. Macedonia.
22. Kocoska K., (2016) Contraction of leaves by belts in some varieties of Basmac
tobacco. Тутун/Tobacco, Vol. 66, N0 7-12, 19-26-18 p. University St. Kliment
Ohridski – Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep, R. Macedonia.
23. Kocoska Karolina, Risteski Ilija, (2016). Results of investigation on some
biomorphological traits of Burley tobacco varieties. VII International Scientific
Agricultural Symposium "Agrosym 2016" Jahorina (Bosnia and Herzegovina), October
6-9 2016, 580-586 p. (Book of proceedings).
24. Risteski Ilija, Kočoska Karolina, Pelivanoska Valentina, (2017). Results of
investigations on the genotype and its influence on yield, quality and economic effect
of Virginia tobacco in R. Macedonia. Journal ”Agriculture & Forestry”, Vol. 63. Issue
1: 205-210, 2017, Podgorica-Montenegro.
АНАЛИЗА НА ТРУДОВИТЕ
Анализирајќи ги трудовите од последниот избор до денес, можеме да констатираме дека
кандидатката д-р Каролина Кочоска успешно се ангажирала на проучување на повеќе
типови тутун (вирџиниски, берлејски, полуоренталски, ориенталски), со што остава
впечаток на комплетен научен работник способен да се соочи со сите предизвици на
полето на кое е ангажирана.
- Во трудовите под реден број 2 и 4 д-р Кочоска ги опишува правците и целите во
селекцијата на крупнолисните тутуни и достигнатите резултати, со подетален опис
на создадените и испитуваните сорти и линии.
- Во трудовите под реден број 3, 6, 12, 14, 15, 17, 19, 22, кандидатката ги проучува
скоро сите ориенталски сорти тутун и нивните многу значајни својства׃
морфолошки, биолошки (3), соодносот на зелена и сува маса (6), квантитативните
карактеристики на басменските тутуни (12), производните својства на басменските
сорти (14), физичките карактеристики на сортата Прилеп 66-9/7 (15), содржината
на некои хемиски компоненти кај ориенталските тутуни (17), здравствената
состојба на сортите од типот басмак (19), контракцијата на листовите по појаси кај
сортите од типот басмак (22). На крајот, кандидатката заклучува дека во Р.
Македонија постојат одлични услови за производство на ориенталски тутун.
- Во трудовите под реден број 5, 10 и 18 таа ги проучува и полуориенталските
тутуни од повеќе аспекти: квантитативните карактеристики кај полуориенталски
сорти и линии (5, 10), условите (климата и почвата), влијанието на ѓубрењето и
наводнувањето врз приносот и квалитетот на добиената суровина (18).
- Во трудовите под реден број 1, 13, 23 проучувана е поврзаноста на генотипот со
приносот, квалитетот и економскиот ефект кај тутунот од типот берлеј (1, 13),
морфолошките карактеристики и нивната статистичка обработка (23).
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Во трудовите под реден број 9, 16, 21, 11 и 24 кандидатот ги соопштува
резултатите од морфобиолошките испитувања на некои вирџиниски сорти и
домашни линии ( 9 ), квалитетот и економските ефекти (16, 21, 24), а дава и
целосен опис на машкостерилната линија V-79/09 ЦМС F1 (24).
Во трудт под реден број 20 е испитувано влијанието на пероцетната киселина
( PPA ) врз намалувањето на плевелите во тутунскиот расад.
Во трудот под број 7 се презентираат резултатите од проектот на CORESTA за
отпорноста на тутунот на PTA, спроведен во повеќе земји во светот.
Во трудот под број 8 опишани се резултатите од морфолошките мерења на некои
домашни и странски крупнолисни сорти за потребите на ген-банката при НИТПрилеп.
ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕДЛОГ

Врз основа на изнесените податоци за стручната и научната активност на д-р Каролина
Кочоска во периодот од нејзиниот избор во научен соработник - доцент (Одлука бр. 02783/2 од 13.9.2013) до денес, Рецензентската комисија заклучи дека кандидатката поседува
знаење и потенцијал за научноистражувачка работа, креативност и континуирано
надоградување. Освен тоа, кандидатката поседува и богато работно искуство во областа
во која се избира, што и овозможува самостојно и квалитетно да ги извршува работните
задачи. Нејзината посветеност кон работата и трудољубивост се гледа и преку бројот на
трудови (24), од кои добар дел се публикувани во меѓународни списанија од други земји.
За одбележување се и нејзините учества на реномирани меѓународни симпозиуми,
советувања и конгреси.
Имајќи ги во предвид изнесените констатации Законот за научно истражувачка дејност,
Актите на Научниот институт за тутун-Прилеп и универзитетот ,,Св. Климент
Охридски”- Битола, Рецензентската комисија со задоволство му предлага на советот на
НИТ – Прилеп да ја избере кандидатката д-р Каролина Кочоска во звањето виш научен
соработник – во подрачјето Биотехнички науки (4), научно поле Растително производство
(403), област Индустриски растенија (40302), Генетика и селекција на растителното
производство (40308) и Друго (40309), во Одделението за генетика, селекција и
семеконтрола при Научниот институт за тутун-Прилеп.
Датум:
21.05.2018 Прилеп

Рецензентска комисија
Проф. д-р Илија Ристески – Претседател
Научен институт за тутун - Прилеп с.р.

Проф. д-р Мирослав Димитриески – Член
Научен институт за тутун - Прилеп с.р.

Вонр. Проф. д-р Милан Митрески – Член
Научен институт за тутун - Прилеп с.р.

Лектура:
Снежана Магдеска-Митоска ср.
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-БИТОЛА
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ
Бр.01-525/1
29.05.2018 година
СКОПЈЕ

Врз основа на член 120 од Законот за високото образование(Службен весник на
Република Македонија бр. 82/18), член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот
сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14 и 27/16), а во врска
со член 28 од Законот за именување и дополнување на Законот за административни
службеници ( Службен весник на Република Македонија бр. 11/2018), Деканатската
управа на Факултетот за безбедност – Скопје на седницата одржана на ден 29.05.2018
година донесе:

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА, ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ

Член 1
Со овој Правилник се врши измена и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Факултет за безбедност – Скопје, бр. 02-2/46 од 20.05.2016 година, за кој е добиена
согласност од Министерство за информатичко општество и администрација бр. 12/6–
2893/2 од 04.07.2016 година (во понатамошниот текст: Правилник).
Во глава II во членовите 13,16 и 22 во делот на посебните работни компетенции за
сите нивоа-познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски) се бришат деловите:
-За нивоата Б1 и Б2 преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден
од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на
Б2(В2) нивото на ЦЕФР односно ИЕЛТ со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В ИЛЕК, ИКФЕ,
БУЛАТС или ТОЕФЕЛ ПБР најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 175 бода или
ТОЕФЕЛ ИНТ најмалку 60 бода или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или ГЕТЕ сертификат тест ДАФ.
- За нивоата Б3 и Б4 преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден
од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на
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Б1(В1) нивото на ЦЕФР односно ИЕЛТ со 3,5-4,5 поени, ФЦЕ, БЕК В ИЛЕК, ИКФЕ,
БУЛАТС или ТОЕФЕЛ ПБР најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода или
ТОЕФЕЛ ИНТ најмалку 45 бода или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или ГЕТЕ сертификат.
-За сите ниво на категорија-В преку поседување на меѓународно признат
сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на
европски тестатори на А2(А2) нивото на ЦЕФР односно КЕТ, ИЕЛТ со 3 поени, БУЛАТС
или ТОЕФЕЛ ПБР најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода или ТОЕФЕЛ ИНТ
најмалку 30 бода или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или ГЕТЕ сертификат.
-За сите ниво на категорија-Г преку поседување на меѓународно признат
сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на
европски тестатори на А1(А1) нивото на ЦЕФР односно, БУЛАТС или ТОЕФЕЛ ПБР
најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИНТ најмалку 10 бода
или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или ГЕТЕ сертификат.
Член 2
Во глава II во членовите 13,16 и 22 во делот на посебните работни компетенции за
сите нивоа, се додава следниот текст:
Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската
Унија (англиски, француски, германски ), активно познавање на компјутерски програми за
канцелариско работење и положен испит за административни управувања.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по
добиена согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.
Овој Правилник се објавува во Билтенот на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола.

ДЕКАНАТСКА УПРАВА
Декан
Проф.д-р Никола Дујовски
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Со Одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје, бр. 08-212/8
од 1.03.2018. , определени сме во Комисија за оценка на докторската дисертација на
кандидатот,. м-р Стојан Трошански, под наслов, „Зголемување на урбаната безбедност со
примена на методот за криминална превенција преку дизајн на околината (CPTED)“.По
прегледувањето на дисертацијата, чест ни пред Наставно-научниот совет на Факултетот за
безбедност – Скопје, да го поднесеме следниот
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За оценка на докторската дисертација под наслов „Зголемување на урбаната безбедност со
примена на методот за криминална превенција преку дизајн на околината (CPTED)“, на
кандидатот, м-р Стојан Трошански

1. Основни биографски податоци за кандидатот

Кандидатот, м-р Стојан Трошански, роден е на 26.04.1991. година, по националност е
Македонец, државјанин на Република Македонија, со постојано место на живеење на ул.
„Вера Јоциќ“, бр.1/10, Скопје.
Кандидатот, средното образование го оформил во Скопје, завршувајќи ја општата
гимназија „Раде Јовчески Корчагин, во 2009. Година.Високото образование го оформил на
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“-Скопје, каде дипломирал на Правниот факултет,
стекнувајќи се со звањето диполомиран правник.На Правниот факултет, кандидатот
завршил и постдипломски студии, стекнувајќи се со звањето – Магистер по право од
областа на меѓународното право и меѓународните односи (2014. Година).Воедно, на
Правниот факултет во Скопје, кандидатот, ги завршил и Специјалистичките студии,
стекнувајќи се со звањето – Специјалист по меѓународно право и меѓународни односи
(2013. Година)
Во 2014. година, кандидатот, се запишал на Трет циклус – докторски студии на
Факултетот за безбедност – Скопје, при Универзитетот “Св.Климент Охридски“ – Битола,
успешно положувајќи ги предвидените испити и реализирајќи ги задолжителните
програмски активности, како резултат на што е и неговата пријава на докторска
дисертација на тема „Зголемување на урбаната безбедност со примена на методот на
криминална превенција преку дизајн на околината (CPTED)“.
Кандидатот, во поглед на работното искуство, од 2014-2017 година, работи како агент во
Акционерското осигурително брокерско друштво ВФП АД – Скопје.Воедно, во периодот
2013-2017. година, кандидатот, има остварено работно искуство во Адвокатска
канцеларија (четири години и еден месец).
Кандидатот, има знаења и вештини од областа на радиотелеграфијата, при што во 2005.
Година, на светското првенство во HST го има освоено 6-то место.Воедно, кандидатот,
има одлични познавања на Windows платформата, како и Misrosoft office апликациите.Има
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познавање на англискиот, шпанскиот, бугарскиот, српскиот и хрватскиот
јазик.Кандидатот, активен е и во уметничката област, како музичар – инструменталист.
Во досегашниот период, кандидатот, ги има објавено следниве трудови:
-

-

-

-

-

„Тунгускиот експеримент – безбедносни аспекти“, Меѓународна научна
конференција „Кон подобра иднина: владеење на правото, демократијата и
полицентричен развој“, 11-12.05.2018., во организација на Правниот факултет –
Битола.
„Етиката во примената на научните достигнувања, со посебен осврт на техниките
за модификација на климатските услови како закана по светската безбедност“,
Конференција „40 години високо образование од областа на безбедноста – теории и
практики“, 2017. Година, во организација на Факултетот за безбедност – Скопје.
„Свети Климент и односот кон доброто, доброто владеење и праведното
општество“, Меѓународен годишник на Факултетот за безбедност – Скопје, 2016.
Година.
„Придонесот на Република Македонија на патот кон членството во НАТОалијансата“, Меѓународна научна конференција „Современите трендови на
општествената контрола на криминалот“, во организација на Факултетот за
безбедност – Скопје, 2016. Година.
„Прогонувањето како општествена појава во светот, со посебен осврт на сајбер
прогонувањето во САД“, Меѓународна научна конференција „Денови на Арчибалд
Рајс“, во организација на Криминалистичко-полициската академија, Белград, 2016.
Година.
„Примена на методот за криминална превенција преку дизајн на околината
(CPTED) на улица Пушкинова, град Скопје“, Меѓународен годишник на
Факултетот за безбедност – Скопје, 2015. година.

Кандидатот, како коавтор, ги има објавено следниве трудови:
-

-

„Препознавање на етичките вредности на Свети Климент во етичкиот кодекс на
државните инспектори и етичкото однесување на државната администрација во
Република Македонија и блиските држави“, Меѓународен годишник на Факултетот
за безбедност – Скопје, 2016.
„Форензички аспекти на загадувањето на водите од Мавровско езеро“,
Меѓународна научна конференција во организација на Факултетот за безбедност –
Скопје, 2016. Година.
„Воспоставување на инспекциски надзор преку законот за инспекциски надзор
како модел за ефикасност и квалитет на инспекцискиот надзор и инспекциските
служби“, Меѓународен годишник на Факултетот за безбедност-Скопје, 2015.
Година.

2. Приказ и оценка на трудот
Докторската дисертација на кандидатот, м-р Стојан Трошански, под наслов „Зголемување
на урбаната безбедност со примена на методот за криминална превенција преку дизајн на
околината (CPTED)“, е со обем од 250 страници и 21 страница прилози, наведени 119
библиографски единици, 48 единици користена литература и десет прилози, при што се
презентирани 75 слики, 25 табели и 39 графикони.Дисертацијата е структурирана на начин
што содржи три дела – методолошка рамка, општ дел во кој се третираат прашањата на
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историскиот развој на политиката за справување со криминалитетот и неговата превенција
и влијанието на средината и нејзиниот дизајн врз појавата на криминалитетот; дизајнот на
околината – метод за превенција на криминалот; категоризација на генераторите на
криминалот и основни чекори во создавањето безбедна средина; разработка на CPTEDметодот и неговите основни принципи и резултати од претходно спроведени истражувања
и посебен дел што е посветен на добиените резултати од сопственото истражување, со
заклучок и препораки.
Методолошката рамка ги содржи потребните сегменти – формулирањето на проблемот,
Определување на предметот на истражување (теориско определување, поимнокатегоријалниот апарат, операционално определување, временското и просторното
определување на истражувањето и дисциплинарното определување на истражувањето),
цели на истражувањето, хипотетска рамка, начин на истражувањето, научна и
општествена оправданост.На крајот на овој дел, кандидатот презентира и одредени
ограничувања што се однесуваат на истражувањето поврзано со еден дел (елитна населба
ХОТ-ХОТ во населба Радишани, општина Бутел).Во хипотетската рамка, кандидатот, има
поставена главна и четири посебни хипотези.Главната хипотеза се состои во
претпоставката - доколку се примени CPTED методот во градските и урбанизирани
подрачја, тогаш појавата на криминал ќе се намали и целокупната безбедносна состојба ќе
се подобри.Четирите посебни хипотези се во функција на главната хипотеза, а се
реферираат на односот помеѓу примената на наведениот метод во преуредувањето на една
улица, една населба и еден станбен комплекс во Скопје, како и на соработката на повеќе
сегменти од организираниот општествен живот (полицијата, локалната самоуправа,
архитектите, бизнис секторот и приватното обезбедување) како фактор во насока на
подобрување на безбедноста и квалитетот на животот во урбаните подрачја.
Првиот сегмент од општиот дел на трудот е насловен – Криминалитетот и негова
превенција – историски пристап (напомена: првобитниот наслов гласеше:„ Криминологија
– историски прстап“, но по сугестија на Комисијата, кандидатот го имплементира
наведениот наслов), кандидатот, се задржува на две мошне важни прашања поврзани со
самиот труд, имено, на историскиот развој на политиката за справување со
криминалитетот и неговата превенција и влијанието на средината и нејзиниот дизајн врз
појавата на криминалот.Во воведниот дел, кандидатот, тргнува од дефинирањето на
криминологијата како самостојна, теориско-емпириска, интердисциплинарна општествена
наука и методите што во нејзини рамки се користат за проучување на кримналиетот.Овде,
кандидатот, презентира и шема на криминалниот триаголник, што го сочинуваат:
сторителот – жртвата – локацијата, со укажување на нужноста од нивната меѓусебна
поврзаност.Во краткиот историски осврт, кандидатот, се задржува на класичната и
неокласичната школа, како и на критиката на класичната школа преку школата за
општествена одбрана.Понатаму, се наведуваат трите групи теории за целта на казната –
апсолутните, релативните и мешовитите теории.Кандидатот, посебно ги акцентира, од
новите теории, теоријата на генерална превенција и теоријата на специјална превенција.Во
поглед на превенцијата, кандидатот, се задржува на авторите Freeman и Crawford.Така, го
истакнува објаснувањето на терминот превенција преку двете негови составки –
прогнозата и интервенцијата (Freeman), односно дека преку примената на научни методи
треба да се утврдат правилностите на настанувањето на криминалитетот и врз таа основа
да се одреди и реализира соодветна интервенција.Понатаму, ги наведува определените
модели на политика на превенција, според Crawford, - шведскиот, францускиот,
британскиот, германскиот и нордискиот модел.
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Во поглед на прашањето поврзано со влијанието на средината и нејзиниот дизајн врз
појавата на криминалот, кандидатот, ја потенцира Криминологијата на околината
(Brantingham), со нејзините три премиси:
-

Криминалното однесување на одредено лице е значително определено од
природата на непосредната околина во која тоа се појавува;
Распределбата на криминалот во време и простор не се темели на случајност, затоа
што едно криминално однесување зависи од ситуациони фактори;
Осознавањето на улогата што ја има околината-средината како фактор за појава на
криминално поведение и значењето на криминалните шаблони претставува силно
средство во криминалистичката истрага, контрола и превенција на криминалот.

Криминологијата на околината подразбира анализа на казненото дело од четири
димензии: сторител на казнено дело, жртва-оштетен, место-време и позитивни правни
норми што важат на местото и во времето на извршување на казненото дело,
(Стефановска и Гогов).Кандидатот, понатаму, се задржува на Теоријата на рационален
избор и Теоријата на рутинска активност за објаснување на криминалното однесување, со
потенцирање на тоа што доколку има поклопување на активностите на сторителот на
криминал со просторот на активностите на потенцијалните жртви, веројатноста од појава
на криминал секако постои.Во поглед на влијанието на средината врз јавување на
криминал, кандидатот презентира и шема на објаснување на ова влијание, во која се
присутни микро, мезо и макро ниво (микро нивото го сочинуваат индивидуата, неговото
семејство и соседството; мезо нивото го сочинуваат локалната заедница и градот во кој
живее индивидуата; макро нивото го претставува пошироко општество).
На крајот од овој дел, кандидатот, ја презентира концептуализацијата на превенцијата
(според Brantingham и Faust), на следните три нивоа:
-

Примарно, ја разработува физичката и социјалната околина што дава можност за
појава на криминал;
Секундарно, брза идентификација на потенцијалните сторители на криминал и
нивно евентуално одвраќање;
Терцијално, се занимава со сторителите на криминал и интервенцијата врз нивните
животи во насока на одвикнување од можен рецидивизам.
По сугестија на Комисијата, кандидатот, го прошири овој дел од трудот
прашањето на ситуационата превенција на криминалитетот и, во таа рамка,
примената на видеонабљудувањето , како една од најприфатливите мерки
справувањето со криминалот – значаен дел од концептот на превенција
криминалот преку дизајнот на околината.

со
со
во
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Во вториот сегмент од општиот дел на трудот, кандидатот, се задржува на хронилогијата и
CPTED методот, моделите на дизајнирање на урбаните средини и современите аспекти на
урбаната безбедност.
Кандидатот, ја презентира улогата што Jane Jacobs ја имала во истакнувањето на
прашањето за критика на урбанизирањето на американските градови во минатиот век
преку нејзиниот социолошки концепт „окото на улицата“.Презентирани се повеќе
примери од градови во САД каде се укажува на решенија во поглед на ниско буџетни,
средно буџетни и високо буџетни проекти што не ги задоволуваат потребите од аспект на
квалитетен дизајн на околината.Истовремено, презентирани се и примери на квалитетно
урбанистичко планирање и преуредување на одредени градски реони, што довело, не само
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до подобрување на вкупните услови на општествено живеење, туку и до подигнување на
нивото на безбедноста на тамошните жители.Кандидатот, ги истакнува ставовите на
Jacobs дека улиците и тротоарите, како јавни места на градот, се негови највитални
органи, па во таа смисла, улиците на една успешна градска населба би морале да ги
поседуваат следниве три главни квалитети:
-

Да постои јасно разграничување помеѓу тоа што е јавен простор, а што приватен;
Да постојат „очи насочени кон улицата“ и да е застапено природното и спонтано
набљудување;
Тротоарите мора да имаат постојани корисници, а вклучително и самите згради
потребно е да имаат поглед кон улицата.

Со тек на времето, преку многу меѓусебни контакти на граѓаните, кои ги користат
тротоарите, би се изградувала довербата во градските улици.Од друга страна, сомнежот и
стравот го предизвикуваат граѓанинот да се одлучи да биде изолиран од околината и да не
шири нови познанства.
Во делот од овој сегмент, посветен на моделите на дизајнирање на урбани средини,
кандидатот, ги истакнува и елаборира следниве модели:
-

Модел на урбано село;
Модел на урбана тврдина и
Концептот на одбранбен простор.

Кандидатот, најголем простор му посветува на „концептот на одбранбен простор“,
презентирајќи ги ставовите на Newman и Gardiner, во поглед на целите на овој модел –
територијалноста и природното надгледување.Така, на пример, природното надгледување
се дефинира како способност, преку дизајнирана физичка околина да се спроведува
олеснето и зголемено набљудување на жителите што има спонтан карактер и самиот
концепт овозможува зголемена социјална интеракција помеѓу жителите, што е својствено
и за моделот на „урбано село“, додека отсуствува кај моделот „урбана тврдина“.
Во овој дел, кандидатот, ја презентира и поделбата на видовите станбени објекти –
едносемејни куќи, помали згради што згрижуваат околу шест семејства и висококатници,
со истакнување на безбедносните стандарди што треба да ги исполнуваат во поглед на
приватниот и јавниот простор.Кандидатот, ги истакнува и физичките фактори што се во
корелација со стапката на криминал, како, височината на објектите и големината на
целиот проект (севкупниот број на единиците на живеење).
Во овој дел на трудот, кандидатот, по сугестија на Комисијата, во однос на концептот на
одбранбен простор, има проширување со слика за поделба на просторот на јавен, полујавен, полу-приватен и приватен, со цел потенцирање и појаснување на просторот според
сопственичкиот карактер.
Во поглед на современите аспекти на урбаната безбедност, кандидатот, се задржува на
ставовите на повеќе автори (Haas, Stumps, Rell, Flipo), како и на повеќе значајни
документи на меѓународен план што се однесуваат на урбаната безбедност.Кандидатот, со
право ја истакнува важноста на програмите што ќе развиваат солуции во функција на
разрешување на прашањето на безбедноста и зголемувањето на чувството на безбедност
помеѓу жителите во урбаните средини.Токму CPTED методот е, всушност, концепт што
води кон осознавање на потребите на граѓаните во дотична градска средина и добивање
одговор на нивното барање за зголемување на нивното безбедносно чувство.
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Кандидатот, понатаму, се задржува на елаборирање на кампањата „безбеден град“, што
претпоставува учество на сите жители, без разлика на нивната вера, националност, пол
раса, етничка припадност и социоекономски статус, се разбира, заедно со градските
власти, владите и меѓународните фактори.Во оваа смисла, кандидатот, ги наведува
Европскиот форум за урбана безбедност, Националната лига на градови (САД),
Националниот центар за превенција на криминалот (Канада), Програмата „Безбеднис
градови“ при ООН.Посебно, ги истакнува Водичот за соработка и техничка помош на
полето на урбаниот криминал на ООН (1995.г.) и Водичот за превенција на криминалот
на ООН (2002.г.).Воедно, кандидатот, посебно ги издвојува Урбаната повелба, донесена
во 1992. Година, од страна на Конгресот на локални и регионални власти на Советот на
Европа и Урбаната повелба 2 (2008.), донесена на ниво на ЕУ, со цел да се отсликаат
економските, социјалните и културните промени по Урбаната повелба од 1992. – та
година.Урбаната повелба 2, ги третира прашањата на етичкото владеење, солидарноста и
субстанцијалниот развој во интерес на зголемената урабнизација на континентот.
Кандидатот, со право, ја истакнува и Програмата Habitat на ООН и Новата Урбана агенда
што претставува глобален повик за здрава и безбедна средина за живеење, еднаков
пристап на сите луѓе и нивни права врз основа на меѓународното право.Се преферира
повеќедимензионален пристап на повеќе нивоа со цел подобрување на безбеноста на и во
средината.Една од целите на Програмата претставува намалувањето на чувството на страв
помеѓу жителите, со, истовремено, зголемување на нивната меѓусебна соработка и
соработката помеѓу надлежните институции.
Овој дел од трудот, кандидатот, по сугестија на Комисијата, го има проширено и
збогатено со три нови точки во кои ги третира прашањата на учеството на граѓаните во
превенција базирана на заедницата; закани за безбедноста на заедницата и
криминалитетот и миграциите во градот Скопје – статистички податоци и анализи.
Во четвртиот сегмент од општиот дел на трудот, кандидатот, се задржува на
категоризацијата на генераторите на криминалот и основните чекори во создавањето на
безбедна средина.
На почетокот, се презентира дефиницијата на генераторите на криминалот, за потоа да се
наведе нивната категоризација, според која, станува збор за:
-

Познати генератори на криминал;
Помошни генератори на криминал;
Подвижни генератори на криминал;
Генератори на криминал што шират страв.

Кандидатот, потоа го елаборира прашањето на основните чекори во создавањето на
безбедна средина, при што тргнува од ставовите на Gardiner, така што ги наведува
следниве осум чекори на тој план:
-

Таргетирање на точно определена област што ќе биде предмет на обработка;
Собирање податоци и дополнителни информации категоризирани во три дела урбанистичко планирање и дизајн, криминална статистика и демографски
информации;
Анализа на сите собрани податоци;
Пронаоѓање на можните генератори на криминалот;
Пронаоѓање на алтернативни стратегии и решенија;
Безбедносен план и програма за дотичната средина;
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-

Имплементација на програмата или планот и
Мониторирање и евалуација.

На крајот на овој дел од трудот, кандидатот, заклучува дека генераторите на криминалот и
основните чекори во создавањето на безбедна средина би требало да послужат во
пронаоѓањето на слабите точки во одредени подрачја од урбанизираните градски средини
каде егзистираат посериозни безбедносни проблеми со кои се соочуваат нивните жители.
Седмиот сегмент од трудот зазема централно место и е посветен на основните принципи
на CPTED методот.Кандидатот, тргнувајќи од ставовите на Jacobs и Ray, посочува на
концептот CPTED, што е заснован врз поврзаноста на психологијата на човекот, неговата
физичка околина и неговото однесување, а е произлезен во САД ( Вашингтон), со основна
идеја дека со отстранувањето на потенцијалните услови и прилики за криминал, тој
(криминалот) нема да се случи.Кандидатот, ги презентира претпоставките за начинот на
превенција на криминалот, според Ray, а вклучени во неговото дело за превенција и
контрола на криминалот преку инженерство на околината.Потоа, кандидатот, поопширно
се задржува на елаборирање на ставовите на Newman, кој прв го употребил терминот
„одбранбен простор, пронаоѓајќи директна врска помеѓу урбаниот дизајн на околината и
стапката на криминал.Понатаму, се истакнуваат факторите (територијалноста, природниот
надзор и сликата или милјето) и условите што треба да бидат исполнети за
имплементација на методот на „одбранбен простор“.
Кандидатот, со право, укажува дека CPTED претставува еден вид филозофија за
превенција на криминалот врз основа на добриот дизајн и ефективното користење на
урбанизираната средина што доведува до намалување на стравот и можноста од појава на
криминал и вкупно подобрување на квалитетот на животот.Понатаму, кандидатот,
констатира дека овој метод овозможува природна контрола на пристапот, природно
набљудување, територијално засилување и квалитет на живот во дадената околина.Во
продолжение, се елаборира околу првата и втората генерација на CPTED методот.Во
поглед на првата генерација, се нагласува дека првата генерација подразбира вметнување
на принципите на дизајн на физичкото опкружување, додека втората генерација
претставува надополнување на првата и става акцент врз социјалната и културната
динамика одделно за секоја урбана населба.
Кандидатот, поопширно се задржува на елаборирање на четирите принципи (стратегии)
на CPTED методот:природниот надзор (набљудувањето), природната контрола на
пристапот, територијалноста и одржувањето, давајќи и графички приказ.
Во однос на природниот надзор (набљудувањето), кандидатот, истакнува дека треба да е
колку што е можно поголем и да опфаќа поголема територија.Овој надзор (набљудување)
се постигнува со употреба на соодветно осветлување , минијатурни огради помеѓу
имотите на жителите и со избегнување на создавање места што ќе бидат прикриени од
другите делови на населбата.Кандидатот, го наведува минимумот на стандарди што мора
да ги исполнува осветлувањето, а околу набљудувањето презентира искуства од градови
во САД.Воедно, кандидатот, укажува дека за да се постигне посакуваниот ефект во
набљудувањето, потребно е добра организираност на жителите во дадена населба и нивна
соработка со припадниците на локалните полициски станици.Треба да се овозможи
природен (спонтан) начин на набљудување во две насоки – од објектите кон улицата и од
улицата спрема објектите (Wood; Саздовска-Малиш).За таа цел, потребно е и тековно
одржување на шумската вегетација и сите насади, за да не се наруши природното
(спонтаното) набљудување.
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Во поглед на природната контрола на пристапот, кандидатот, истакнува дека станува збор
за поставување одредени порти на влезовите и излезите и разграничување со адекватни
бариери на приватниот и јавниот имот во дадена урбана населба, во насока на спонтано
набљудување на жителите на влегувањето и излегувањето од дадениот простор.
Што се однесува до принципот на територијалност, кандидатот, истакнува дека станува
збор за правото на жителите на одредена урбана населба да ја бранат територијата на која
живеат.Секако, поверојатно е дека одреден вид криминал може да се случи на територија
што не е бранета, отколку на територија што е бранета (Cozens).Самиот простор треба да
биде така уреден што ќе овозможува квалитетно спонтано набљудување (да овозможува
видливост) и превентивно да делува во поглед на можно вршење криминал.Всушност,
овој метод преку принципот на територијалност, треба дадена локација да ја направи
небезбедна за криминалците, од една страна, и безбедна за нејзините жители, од друга.
Принципот на одржување, кандидатот, го елаборира преку „теоријата на скршени
прозорци“, презентирајќи искуства од истражувања и полициски практики во државата
Њу Џерси во САД.Имено, урбаната населба треба постојано да се одржува, а доколку се
запостави, претставува привлечно место за сторителите на криминал и, воопшто,
делинквентите (Wilson; Kelling).
Понатаму, во овој сегмент на трудот, кандидатот, ги елаборира прашањата на примена на
CPTED методот во однос на лиценцираните простории, паркинг гаражи и образовни
установи.Кандидатот, врз основа на принципите на природен надзор (набљудување),
природна контрола на пристапот, територијалност и одржување, врши анализа на
одредени објекти во Република Македонија, укажувајќи на слабостите и потребата од
подобрување во дадени аспекти.Особено се значајни неговите запазувања во поглед на
образовните објекти – училиштата и факултетите.
Кандидатот, во посебна точка од овој сегмент на трудот, се задржува и на
имплементацијата на овој метод во државите од Европската унија.Потенцирана е
завршната Декларација од Конференцијата во Шцецин (Полска-2000.година), на тема
„Односот меѓу физичката урбана средина и превенцијата на криминалот“, а одржана во
организација на Конгресот на локални и регионални власти при Советот на
Европа.Кандидатот, презентира, според него, значајни аспекти од донесената Декларација,
посебно за согледување на потребата од детално запознавање на граѓаните за врската
помеѓу криминалот и околината, од една страна, и за нужноста од соработка помеѓу
полицијата и архитектите во поглед на дизајнирање на околината.Кандидатот, посочува и
уште еден документ на ниво на ЕУ, а тоа е „Европскиот стандард за редукција на
криминал и стравот од криминал преку урбано планирање и дизајн“ (2002.).Целта е да се
постигне стандардизација на полето на превенција на криминалот, а трите основни
прашања на процесот би биле: идентификација на локацијата (каде); идентификација на
проблемот-криминалот на одредено место (што) и идентификација на засегнатите страни
во целиот процес и имплементација на можното решение на проблемот (кој).Кандидатот,
ги истакнува и ставовите и заклучоците прифатени на Советот за правда и внатрешни
работи на ЕУ (2001.) дека превенцијата на криминалот преку дизајн на околината ( се
употребува синтагмата:designing out crime-DOC) се покажала како корисен, ефективен и
прецизен метод и дека „стравот од криминал треба да биде третиран како закана и еден
вид социјален проблем што мора да биде решен“.Советот за правда и внатрешни работи
на ЕУ во 2011. Година има заклучок дека CPTED претставува проактивна филозофија за
превенција на криминалот заснована врз соодветен дизајн и ефективна корисност на
одредена околина.Истовремено, Советот за правда и внатрешни работи на ЕУ констатирал
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дека има пречки во примената на овој метод, што произлегуваат од недоволното негово
познавање во државите, отпорноста за промени и евентуалните финансиски импликации
од неговата примена.
На крајот од овој сегмент на трудот, кандидатот, ги посочува и механмизмите што во
одредени држави се применуваат за имплементација на CPTED методот.Станува збор за
САД, Канада, Велика Британија, Австралија и Јужна Африка, каде се изготвуваат водичи
за примена на овој метод, а некаде се формирани и посебни комитети за практична
примена на овој метод.Кандидатот, истакнува дека во Република македонија, засега, е
направен прв чекор преку организирање работилница на Факултетот за безбедностСкопје, при Универзитетот „Св.Климент Охридски“, Битола, на тема „Превенција ка
криминал преку дизајн на околината“, во 2014. година.
Во овој дел на трудот, кандидатот, по сугестија на Комисијата, изврши проширување и
обогатување на текстот со прашањето: „Критики и слабосри на CPTED методот“, при што
посебно се има задржано на ограничувањата на овој метод во однос на спречување можни
терористички напади.
Во шестиот дел од трудот, кандидатот, презентира примери на примена на CPTED
методот во светски рамки и резултати од претходни истражувања, притоа давајќи свој
коментар од аспект на основните принципи на овој метод.Имено, се работи за: примената
на овој метод во градот Хартфорд, Конектикат; во градот Сент Луис, Мисури; проектот
Пруит-Иго; проектот „Фајв Оакс“ во Дејтон, Охајо; проектот „Класон Поинт“ во Јужен
Бронкс; проектот „Јонкерс“ во Њу Јорк; комплексот „Арнолд Фалон“ во градот Трои,
САД; примената на овој метод во дел од европските држави ((Велика Британија, Естонија,
Данска, Ирска и Холандија).Овој дел е илустриран со адекватни фотографии и графички
прикази.Кандидатот, посебно се задржува на Велика Британија и документот што во оваа
држава е донесен под наслов „Акт против криминалот и нередот“ (1998.), во кој е
нагласена потребата од соработка помеѓу полицијата и локалната власт на планот на
превенција на криминалот уште во фазата на планирање на секој нов проект.Главниот
проект на полицијата во оваа држава се води под мотото „Обезбедени преку дизајн“.Во
овој дел од трудот, кандидатот, презентира резултати од истражување во Република
Македонија (улица Пушкинова, Скопје), кое го има спроведено во 2015. Година
(Трошански-Малиш Саздовска-Љатифи), примена на овој метод во однос на сообраќајните
прекршоци и безбедноста во сообраќајот (Малиш Саздовска, 2015.).На крајот од овој дел,
кандидатот, ги презентира примерите на кратки и долги станбени блокови во градот
Белгород, Русија, и трите студии на случај во САД, на Diane Zahm (2007.), што се
однесуваат на безбедноста на средните училишта, безбедноста на даден канцелариски
центар и безбедноста на банкоматите за време на ноќните часови од аспект на примена на
CPTED методот.
Во посебниот дел од трудот, кандидатот, ги презентира резултатите од спроведеното
сопствено истражување, што се однесува на: улицата Михаил Чаков, населба Кисела Вода,
Скопје; населбата Реонски центар, општина Аеродром, Скопје; елитната населба Хот-Хот,
Радишани, општина Бутел, Скопје; анкетно истражување во средина на полициски
службеници и анкетно истражување во средина на архитекти во Скопје.
Во однос на улицата Михаил Чаков и населбата Реонски центар, кандидатот, реализирал
анкетни истражувања, при што користел анкетен прашалник од затворен тип со Ликертова
скала на ставови за клучната батерија, интервална скала за рангирање на приоритетите и
стратификуван примерок од вкупно 50 испитаници.За подобра прегледност на

95
резултатите, тие се пресметани во проценти.Првата батерија се однесува на
демографските карактеристики, додека другите две батерии на
мерките и
програмите.Кандидатот, на прегледен начин (графички прикази и табели) ги презентира
резултатите од анкетните истражувања и дава свој коментар од аспект на основните
принципи на CPTED методот – територијалноста, набљудувањето, контролата на пристап
и одржувањето.Дава и свои (можни) решенија за подобрување на состојбата.Кандидатот,
врши испоредување помеѓу добиените резултати од двете анкетни истражувања,
истакнувајќи дека се потврдуваат поставените посебни хипотези.
Во однос на населбата Хот-Хот, кандидатот наведува дека бил ограничен во можноста да
реализира анкетно истражување (населбата не е ставена во функција - заживеана), но
прави анализа врз основа на проектот и сегашната изграденост.Притоа, кандидатот,
заклучува дека во однос на оваа населба, засега, е применет CPTED методот, реферирајќи
се на неговите основни принципи.Меѓутоа, кандидатот, предлага да се остават две години
евалуациски период од ставањето во функција на оваа населба, за потоа да се сумираат
севкупните резултати.
Во поглед на анкетното истражување помеѓу полициските службеници, кандидатот,
истакнува дека е спроведено врз 48 припадници на полицијата од предвидените 50, кои
одговарале на пет поставени прашања, што се оденсуваат на соработката помеѓу
полицијата и граѓаните, како и за тоа да ли тие, како полициски службеници се запознаени
со CPTED методот.Резултатите од ова истражување покажуваат дека соработката не е на
високо ниво и дека, доколку би се подобрила, би придонесла кон многу подобри резултати
во борбата против криминалот во урбаните средини.Мошне индикативен е и одговорот на
полициските службеници на прашањето - дали се запознаени со овој метод.Имено, во
огромно мнозинство (80%) тие не се запознаени со CPTED методот.Во заклучокот,
кандидатот, дава неколку препораки тргнувајќи од вака констатираната состојба.
Анкетното истражување меѓу архитектите, кандидатот, го реализирал со 24 архитекти,
кои се враборени во приватниот сектор и архитекти-професори на Архитектонскиот
факултет во Скопје.Ним им биле поставени четири прашања со цел да се согледа нивното
видување на потребата од зголемување на безбедноста во урбаните средини.Индикативно
е што сите испитаници во досегашната работа (100%) не се консултирале со експерти од
безбедносната област при изработката на проекти, како и тоа дека 87% од нив воопшто не
се запознаени со CPTED методот. Истовремено, огромен дел од испитаниците (91%) во
иднина би вклучиле повеќе експерти од други научни области во изработката на
проектите, а во насока на придонесување кон поголема безбедност во урбаните средини.
На крајот од трудот, кандидатот, ги презентира своите заклучоци и препораки.
Кандидатот, констатира дека преку резултатите од истражувањето се потврдени главната
и посебните хипотези, имено, дека доколку се примени CPTED методот во градските
наелби и урбанизирани подрачја, тогаш појавата на криминал ќе се намали и целокупната
безбедносна состојба ќе се подобри.Кандидатот, смета дека сите посебни хипотези одат во
прилог на главната хипотеза, односно ја зацврстува нејзината методолошка
поставеност.Според кандидатот, овој метод треба неопходно да биде применет кај
урбаните средини и претставува најдобро решение од криминолошки аспект.Во таа
смисла, добиените резултати можат да се третираат и како добар водич за идна примена
на овој метод во насока на зголемување на безбедноста во урбаните средини.
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Препораките на кандидатот се однесуваат на утврдување политика на државно ниво во
Република Македонија за превенција на криминалот преку примена на методот на дизајн
на околината; потреба од проучување на овој метод во образовните програми на
институциите од високото образование; потребата од востановување соработка помеѓу
научните работници и експертите од областа на архитектурата, безбедноста локалната и
државната власт и граѓаните; доколку се пристапува кон примена на овој метод, таа
(примената) да биде целосна, а не делумна.
Комисијата оценува дека трудот на кандидатот, м-р Стојан Трошански, претставува
оригинален труд и, всушност, прва докторска дисертација во Република Македонија што
ја обработува оваа тема.Во трудот, содржините се прегледно презентирани со акцент врз
суштината на темата.Мошне се важни и добиените резултати од сопственото истражување
на кандидатот во поглед на осветлување на темата и истакнување на вистинската состојба
во Република Македонија на планот на програмираното постапување при конципирањето
на урбаните средини.
Во трудот, кандидатот, се потпира врз релевантни автори, пред се од САД, каде оваа тема
е, хронолошки посматрано, зачната и најтемелно обработувана.Од страна на Комисијата
му беше дадена сугестија да вклучи поголем број автори, што од кандидатот беше
прифатено. Воедно, од страна на Комисијата, на кандидатот му беше дадена забелешка во
однос на тоа што треба да вклучи и документи од ЕУ и државите во нејзини рамки што ја
третираат проблематиката врзана за насловената тема, што од кандидатот беше прифатено
тој додаток беше вклучен во трудот.
Една од забелешките на Комисијата се однесуваше и на тоа што кандидатот недоволно
простор посветил на сите аспекти на урбаната безбедност, што од страна на кандидатот
беше прифатено и постапено. Сепак, Комисијата смета дека ова прашање кандидатот
требало уште попродлабочено да го обработи во трудот.
Комисијата, воедно, ценеше дека кандидатот, во трудот има презентирано премногу
примери од САД, додека се запоставени примерите од други држави во
светот.Кандидатот, ја прифати и оваа забелешка од Комисијата така што во трудот се
додадени и примери во дадената насока.
Комисијата, имаше и забелешка за тоа што кандидатот го третира CPTED само во потесна
смисла како метод, а не и пошироко, како концепт, како што и главно, се поставува. Но,
кандидатот, сметаше дека неговиот научен интерес е потесно, но и попродлабочено да го
третира CPTED како метод и останува на тој став.
Во делот на емпириското истражување, мошне храбро се изнесуваат одредени заклучоци
врз основа на добиените резултати, кои сепак, е подобро да бидат поткрепени со
дополнителни податоци и сознанија.
Исто така, методот од анг. Crime prevention through environmental design е подобро да се
преведе како Превенција на криминал преку дизајн на средината, бидејќи преводот
Криминална превенција (од анг. Crime Prevention) може да имплицира дека превенцијата е
криминална, а станува збор за превенција на криминалот како негативна општествена
појава. Сепак, ваквата забелешка треба да биде укажана од лектор, како и од стручен
преведувач при преведување на односниот термин.
Врз основа на изнесеното, вклучувајќи ги и забелешките и сугестиите на Комисијата во
однос на одредени негови делови, се оценува дека трудот на кандидатот, м-р Стојан
Трошански, претставува оригинален научен труд, со прегледно и конзистентно
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презентирање на составните делови во однос на целината на трудот
и претставува
придонес во теориска и во апликативна смисла.Ова, особено поради фактот што CPTED
досега во нашава држава скоро и не е воопшто посериозно научно третиран во
криминолошката област, а во практиката е непознат и неприменет од надлежните
чинители во областа на проектирањето, изградувањето и заживувањето на урбани
простори со потребните безбедносни стандарди.Резултатите од сопственото истражување
на кандидатот се потврда на оваа констатација и укажуваат на една од целите на
истражувањето дека е неминовно кај планерите на јавниот сектор од надлежните
општествени сфери во државата да се разгледаат и имплементираат придобивките од овој
метод во насока на зголемување на урбаната безбедност.

3. Мислење и предлог
Комисијата е на мислење дека докторскта дисертација на кандидатот, м-р Стојан
Трошански, под наслов „ Зголемување на урбаната безбедност со примена на методот за
криминална превенција преку дизајн на околината (CPTED)“ претставува оригинален
научен труд, што ги исполнува критериумите на Трет циклус- докторски студии и
претставува придонес во научна смисла од криминолошко-безбедносен аспект, како и во
апликативна смисла. Комисијата, врз основа на оценката и мислењето, има чест на
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот
„Св.Климент Охридски“-Битола, да му предложи да го прифати овој Извештај за оценка
на докторската дисертација на кандидатот, м-р Стојан Трошански, под наслов
„Зголемување на урбаната безбедност со примена на методот за криминална превенција
преку дизајн на околината (CPTED)“ и да закаже нејзина јавна одбрана.

К

О

М

И

С

И

Ј

А

Проф.д-р Миодраг Лабовиќ, претседател, с.р.
Проф.д-р Зоран Сулејманов, член, с.р.
Проф.д-р Марина Малиш-Саздовска, член, с.р.
Проф.д-р Весна Стефановска, член,с.р.
Проф.д-р Томе Батковски, член,с.р.

