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До
Наставно научен совет
Економски факултет – Прилеп
Универзитет „Св. Климент Охридски”- Битола

ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторска дисертација

Наставно научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп, на седницата одржана на
26.12.2017, со одлука бр 02-1469/21, формира Комисија за оценка на докторската
дисертација на кандидатот Шаип Гаши, со наслов „Бариери за развој на малите
бизниси во Косово„ или на англиски “Barriers to the Growth of Small Businesses in
Kosovo “

Комисијата се состои од следните членови:
1. Проф. д-р Василика Куме, Универзитет во Тирана, Албанија
2. Проф. д-р Димитар Николоски, Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
3. Проф. д-р Оливера Костоска, Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
4. Проф. д-р Драгица Оџаклиеска, Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
5. Проф. д-р Мирослав Гвероски, Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Во согласност со чл. 194 од Статутот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ Битола,
и чл. 56 од Правилникот за условите, критериумите и регулативите за запишување и
студирање на трет циклус на студии на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ Битола,
Комисијата го поднесува до Наставно научниот совет на Економскиот факултет следниов
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ИЗВЕШТАЈ

1. Биографски податоци за кандидатот

Кандидатот Шаип Гаши е роден во Сферка, општина Клина, Косово. Дипломирал во 1990
на Универзитетот во Приштина, Економски факултет, насока Економски

развој.

Магистерските студии ги завршил во 2012, на Државниот Универзитет во Тетово,
Македонија, на Економскиот факултет, на насоката Менаџмент и Маркетинг. Во 2014 се
запишал на регионалната докторска програма “Entrepreneurship and SME Management,
(DOCSMES), на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ Битола, организирана во
соработка со ЕУ универзитетите: Università di Bologna, Italy Universidad Autònoma de
Barcelona, Spain (UAB), University of Nice – Sophia Antipolis, France (UNSA).
Кандидатот има долгогодишно искуство во различни организации и институции, како на
пр.
2001- до денес, во OSCE Mission in Kosovo, Pristina (International Organization) – различни
работни позиции во одделот за финансиски менаџмент, како што се финансиски асистент и
благајник.
2013 – до денес: ISPE College, Pristina, Предавач со делумен ангажман на предметите
Маркетинг, Донесување одлуки во бизнисот и Менаџерско сметководство.
2000 – 2001: Italian Corpus of Solidarity ICS (со делумен ангажман), обучувач, предавач по
англиски јазик и компјутерски курсеви
1999 – 2001: IMC, International Medical Corps in Pristina, менаџер за логистика и
складирање, и финансиски асистент.
Тој има напредни познавања и вештини од различни компјутерски апликации, како и
софтвери од пакетот MS Office, финансиски менаџмент, како и напредни статистички
апликации.
Посетувал повеќе професионални обуки во земјата и во странство, од областите

3
финансии, човечки ресурси, проектен менаџмент итн.
Кандидатот ги има објавено следните научни публикации и истражувачки трудови:

“Key Points of Entrepreneurship Development in Republic of Kosovo”. The International
Masaryk Conference for PhD Students and Young Researchers, Check Republic, 15-19
December 2014.
"Foreign Investments on context of business environment in Kosovo", Institute for Scientific
Research and Development, Published in the scientific journal, Bulletin No.7, volume 1/2015,
April 2015, Ulcinnj / Ulqin - Montenegro.
“Creativity and innovation as key factor of entrepreneurship development – e review”, 4th
International Conference: “Economic development as a base of new jobs generation” “Pjeter
Budi” College – Pristina, R. of Kosovo, 23.05.2015.
“Institutional Support of Entrepreneurship facilitates the integration process of Kosovo”, 5th
International Conference, Compliance of the standards in South-Eastern European countries with
harmonized standards of EU, Dukagjini College, Peja, R. of Kosovo, 15-16 June 2015.
“Some common barriers of entrepreneurship development – the case of Kosovo and
neighboring countries”, IBANESS Conference Series – “St. Kliment Ohridski” University –
Bitola, Faculty of Economics – Prilep, R. of Macedonia.
“An investigation of barriers to small business growth in Kosovo”, Journal for Development
research and Science PENTZA, Vol.1, publishers AVLIJA Rozaje, Montenegro and CSARA,
Peja – R. of Kosovo.
“Concentration of heavy metals in plants, the impact on human health, ecosystem and
economic value” – Coauthor, 16th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference
(SGEM 2016), Vienna, Austria 2 - 5 November 2016.
Анализа и коментар на докторската дисертација

Докторската дисертација под наслов: "Бариери за растот на малите бизниси во Косово" на
кандидатот Шаип Гаши, се состои од 6 поглавја, напишани на 223 страници. Извештајот
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за плагијат покажува дека дисертацијата е прифатлива во смисла на нејзината
оригиналност.
Во првата глава е вклучен воведниот дел од истражувањето, општиот опис на предметот,
дефинирањето на проблемот, целта на студијата, истражувачките цели и истражувачките
прашања и хипотези. На крајот од ова поглавје е претставена формулираната шема на
истражувањето, целите, парадигмите и структурниот процес на дисертацијата.
Во второто поглавје е прикажан длабински преглед на користената литература, која што
главно вклучува современа литература која јасно ги објаснува главните фактори за растот
на малите бизниси. Во ова поглавје дополнително се содржани анализи на
најрелевантните публикации во врска со главната цел на студијата, како што се: Зошто
повеќето мали бизниси не растат? Што е раст на фирмата и кои бариери најчесто го
попречуваат растот? Концептите на претприемач и претприемништво; Претприемништво
и раст на бизнисот во транзиционите економии. Опишан е клучниот концепт кој го
објаснува феноменот кој конкретно кореспондира со ситуацијата на Косово, во поглед на
бариерите за раст на малите бизниси.
Во третото поглавје е презентирана методологијата за истражување. Во ова поглавје
детално се објаснуваат чекорите во постапката на дизајнирањето на методологијата,
принципите кои служат за градење на концептот на хронолошки истражувања,
определување на поулацијата и формулирање примерок од истражувањето. Елаборирани
се различни квалитативни и квантитативни методи за собирање на податоци, вклучувајќи
го и дизајнот на исцрпниот прашалник во согласност со хипотезите и истражувачките
цели на студијата.
Во четвртото поглавје се презентирани најважните податоци за економската ситуација во
Косово, во кои се истакнуваат пречките на растот, истражување на главните фактори кои
го нарушуваат окружувањето за водење бизнис во Косово. Ова поглавје содржи податоци
за деловното опкружување во Косово, разгледувајќи ги публикациите во областа на раст
на Светската Банка. Емпириските податоци се користат за генерирање на нови идеи и
исполнување на празнините во ова поле.
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Во петтото поглавје се вклучени анализи на статистички податоци на податоците собрани
преку теренското истражување користејќи SPSS 20.0. Опишани се резултатите од
истражувањето и нивната интерпретација, продолжува со тестирање на хипотези, а преку
верификација на моделите се добиени резултати и се донесени заклучоци.
Во шестото поглавје се сумирани резултатите од истражувањето и нивната практична
важност, дискусии, општи заклучоци и препораки. Понатаму, во овој дел се прикажани
значајните наоди и придобивки од истражувањето за бизнисите, креаторите на
политиките, научниците и целото општество. Ова поглавје ги содржи заклучоците
извлечени од истражувањето, од длабинската анализа на перцепциите на менаџерите /
сопствениците за идниот раст, како и нивното однесување поврзано со бариерите. На
крајот од студијата се презентирани ограничувањата на студијата и препораки за
понатамошно истражување на овој феномен во иднина.

Истражувачки цели, прашања и хипотези

Главните цели на истражувањето се да ги идентификуваат бариерите кои имаат
попречувачко влијание врз растот на малите бизниси и јасно да ја разберат корелацијата
на различните фактори на окружувањето кои влијаат на растот.
Намерата е да се презентираат перцепциите на сопствениците / менаџерите на
претпријатијата во поглед на бариерите кои го попречуваат растот на бизнисот. Студијата
е исто така карактеристична во следните аспекти. Особено се фокусира на косовските
пречки во развојот на бизнисите, и ги истражува главните клучни фактори кои го прават
бизнис опкружувањето турбулентно, и со многу високо ниво на неизвесност.
Општата цел на ова истражување е да се елаборира разбирањето на бариерите за раст на
малите бизниси, истражување на најдобрата литература и избор на соодветни научни
теории кои го објаснуваат овој феномен.

Посебните цели се:
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 Да се испитаат главните бариери за растот на мал бизнис од перспектива на
индивидуата - сопственикот / менаџерот, истакнувајќи го значењето на бариерите и
како тие се во корелација со растот на мал бизнис.
 Да се идентификуваат главните внатрешни и надворешни бариери преку интервјуа и
анкети спроведени од прва рака директно од бизнисите, односно, како се перцепирани
од сопствениците / менаџерите на малите бизниси.
 Да се истражи и проучи како фирмата може да преживее во неповолно деловно
опкружување, во кое бариерите се очигледни и да се најдат модалитети како да се
надминат бариерите.
 Да се утврдат придобивките од растот на бизнисите.
 Да се истражат внатрешните недостатоци на МСП и да се тврдат факторите кои што
го попречуваат нивниот раст.
 Да се направи целосно истражување на бариерите, да се дадат препораки и да се извлечат
заклучоци за бизнисите и креаторите на политиките со цел да се намалат бариерите и да се
изгради стратегија за подобрување на владините политики и општата ситуација.
Затоа, примарните прашања, со посебно внимание се посветуваат на негативното
влијание на неколку бариери за растот на СМП во Косово. Подигнувањето на
хипотезата продолжува по поседувањето на некои релевантни податоци. За да се
направи тоа, постојат идентификувани факти кои можат да бидат измерени и потоа
анализирани.
Хипотезите се тестирани преку биваријатната "Пирсонова корелација" и потврдена
со користење на пристапот на моделирање на структурни равенки преку MLR
(поглавје 5). Во рамките на тоа се тестирани следните хипотези:
Н1 - присутни се бариери за водење бизнис во Косово (повеќе бариери, помалку
раст на СМП)!
Н2 - И покрај постоењето на бариери, сопствениците / менаџерите не се откажуваат
од намерите за раст!
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H3 - Присуството на бариери влијае на сопствениците / менаџерите да ги откажат
своите цели за раст на бизнисот!
H3.1 - Потешкотиите во пристапот до финансии за малите бизниси се пречки за
нивниот развој!
H3.2 - Несоодветната даночна политика негативно влијае на растот на малите
бизниси!
H3.3 - Недостатокот на институционална поддршка е пречка за раст на малите
бизниси!
H3.4 - Бариерите поврзани со владеењето на правото се најочигледна пречка за раст
на малите бизниси!
H3.5 - Бариерите поврзани со пазарот, го попречуваат порастот на СМП!
Н3.6 - Бариерите поврзани со инфраструктурата го ограничуваат растот на СМП!
Н3.7 - Недостатокот на соодветни човечки ресурси (ЧР), негативно влијае на растот
на бизнисот!
Научно истражувачка методологија и дизајн

Истражувањето е поддржано со секундарни податоци и врз таа основа е проширено со
примарни податоци. Оваа студија е базирана на широк спектар на литература и
публикации кои обезбедуваат квалитативни емпириски податоци поврзани со темата.
Покрај тоа, се користат истражувачки публикации обработени од многу национални и
меѓународни агенции, поврзани со пречките за раст на малите бизниси.
Понатаму, направен е длабински преглед на факторите кои го инхибираат растот, од
страна на претходни истражувачи. За да се исполнат целите на оваа дисертација, првично
е организирана прелиминарна пилот студија со цел да се тестира прашалникот, лични
разговори со сопствениците/менаџерите или други клучни лица од 20 бизниси. Овој
процес на проучување има за цел "да стекне знаење" и "да генерира идеи" за главната
студија. Користената анкета на прашалникот е подготвена со цел да продолжи со некои
промени на малите елементи за употреба во главната студија.
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Прашањата на истражувањето се организирани на сеопфатно ниво, истражувајќи кои се
најважните резултати – промени што се случувале во последните пет години, и се
опишуваат "критичните инциденти" кои влијаеле на растот или го попречуваат растот.
Пред да се спроведе анализата на податоци, се врши проверка на веродостојноста за да се
потврди валидноста на податоците собрани преку алфа коефициентот на Кронбах,
стандардизиран за секој посебен конструкт, кој произлегува од факторијалната анализа.
Поради големиот број прашања имаме одделени променливи во 5 групи, со цел да се
зголеми точноста на резултатите и да се олесни процесот на анализа и интерпретација на
податоците.
Според 5 групи на варијабли сортирани со примена на MLR преку метод на најмали
квадрати (LSM), се изградени пет модели за пет групи на променливи и со метод на
регресија се генерирани резултати. За да се обезбедат веродостојни статистички податоци,
MLR доби повеќекратни податоци како што се:
 Тестирање на хипотези
 Дескриптивна статистика за секоја група променливи
 Резиме на моделот
 ANOVA
 Корелација
 Повеќекратен коефициент на детерминација
 Проценка на претпоставката за мултиколинеарност, VIF
 Case wise дијагностика, CVR и
 Проверка на претпоставки

Понатаму, направено е вреднување преку пет точки од скалата на Ликерт, поврзани со
бариерите и се потврдува дека постојат бариери.
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Значење и резултати на дисертацијата

Немањето капацитети на секторот на МСП да создава нови работни места, главно како
резултат на неповолното економско опкружување, значително ја загрозува перспективата
на економскиот развој во Косово. Главната цел на оваа теза беше да се спроведат
емпириски истражувања кои ќе ги анализираат бариерите и факторите кои влијаат на
растот на малите бизниси во Косово. Разбирањето на овие фактори и нивниот интензитет
може да помогне во развојот на стратегии и препораки за политиките кои ќе им помогнат
на креаторите на политиките да обезбедат поодржливо економско опкружување. Важноста
на оваа дисертација се огледа и во нагласената потреба на косовското општество и
пошироко, креаторите на политики, институциите, академиците и другите групи на
интереси. Има многу студии за оваа тема, но во оваа теза се истражени повеќе фактори
кои го попречуваат растот на бизнисот во Косово. Постојат многу студии поврзани со
растот на бизнисот во земјите во транзиција, но, сепак, постојат јазови кои треба да се
пополнат со нови идеи, особено во врска со конкретните насоки и ритамот на развој на
Косово. Затоа, поголем придонес кон оваа тема ќе биде чекор напред да се истражат
клучните бариери кои сериозно го попречуваат растот на бизнисот во Косово.
Од анализата на податоците преку повеќе линеарни регресии на 5 групи на променливи се
добиени доволно резултати кои ја потврдуваат силната корелација помеѓу растот на
бизнисот и бариерите кои го попречуваат растот. Линеарната врска е докажана со
излезните податоци. Резултатите покажаа дека како што се појавуваат повеќе бариери, ќе
се намали растот. Од друга страна, вклучувањето на поширок спектар на променливи во
студиите ќе го направи ова истражување поцелосно. Во хипотетичкото прашање, дали
бариерите постојат или не, сосема е сигурно и слободно се заклучува дека бариерите
постојат и постои директна и силна врска меѓу перцепираните и реалните бариери. Втора
основна претпоставка е дека бариерите постоеле во исто време во текот на студијата. Во
резимето на оваа студија, во смисла на мултидимензионалната природа на проблемот и
разновидноста на темите, може да заклучиме дека успеавме да дадеме логично разбирање
за проблемот и го отворивме патот за понатамошни истражувања. Од прегледот на
литературата е откриено дека постојат различни пристапи во различните истражувања и
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различни добиени заклучоци во зависност од земјата за која е спроведена студијата.
Меѓутоа, оваа студија ги испитува, меѓу другото, посебните начини да се идентификуваат
бариерите и да се објасни како бариерите всушност влијаат на МСП.

Констатација и предлог
Имајќи ги предвид горенаведените заклучоци, Комисијата едногласно заклучува дека
дисертацијата ги исполнува критериумите потребни за јавна одбрана и предлага Наставно
Научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп да го прифати Извештајот за оценка
на докторската дисертација поднесена од страна на кандидатот м-р Шаип Гаши, на тема
“Barriers to the growth of Small Businesses in Kosovo”, на македонски јазик - "Бариери за
растот на малите бизниси во Косово" и да се формира Комисија за одбрана, која ќе ја
закаже и организира одбраната.

Комисија за оценка на докторската дисертација:

1. Проф. д-р Василика Куме, Универзитет во Тирана, Албанија
2. Проф. д-р Димитар Николоски, Универзитет „Св.Климент Охридски “ Битола
3. Проф. д-р Оливера Костоска, Универзитет „Св.Климент Охридски “ Битола
4. Проф. д-р Драгица Оџаклиеска, Универзитет „Св.Климент Охридски “ Битола
5. Проф. д-р Мирослав Гвероски, Универзитет „Св.Климент Охридски “ Битола
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To
Scientific Council of Facilty of Economics – Prilep
University of “St.Kliment Ohridski” Bitola

Subject: Assessment Report of the doctoral dissertation
The Scientific Council of the Faculty of Economics - Prilep at the meeting held on
26.12.2017 decision No 02-1469/21, has formed a Committee for assessment of the doctoral
dissertation of the candidate Shaip GASHI, entitled as: “Barriers to the Growth of Small
Businesses in Kosovo “. The Committee consists of following members:

1. Prof. Dr. Vasilika Kume, University of Tirana, Albania
2. Prof. Asoc. Dimitar Nikoloski, University “Klimend Ohridski”, Bitola
3. Prof. Asoc. Olivera Kostovska, University “Klimend Ohridski”, Bitola
4. Prof. Asoc. Dragica Odzaklieska, University “Klimend Ohridski”, Bitola
5. Prof. Asoc. Miroslav Gveroski, University “Klimend Ohridski”, Bitola

According to the article No.63 of the University St. Kliment Ohridski, Bitola Statute and
No. 51 of the Rulebook on conditions, criteria and regulations for enrollment and studying at
the third cycle studies at the University St. Kliment Ohridski” - Bitola, the Committee submits
to the Scientific Council of the Facilty of Economics- Prilep the following:
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REPORT

1. Candidate biography
The candidate, Shaip GASHI was born at 30.04.1968, in Sferrka – Klina Municipality, Kosovo.
He graduated in 1990 at University of Pristina, Faculty of the Economy - course of Economic
Development. He has completed his master studies in 2012, at State university of Tetovo, Macedonia,
Faculty of Economy, Department of Management and Marketing. In 2014 he enrolled at the Regional
Joint Doctoral Program “Entrepreneurship and SME Management, (DOCSMES), organized in
cooperation with EU universities: University of “St. Kliment Ohridski”- Bitola, Macedonia. Università di
Bologna, Italy Universidad Autònoma de Barcelona, Spain (UAB), University of Nice – Sophia
Antipolis, France (UNSA).
The candidate has a long years’ experience in various organizations and institutions, such as:
Period 2001- present: OSCE Mission in Kosovo, Prishtina (International Organization) – Different
positions in Finance Management department, Finance Officer and Treasurer.
Period 2013 – onwards: ISPE College in Prishtina, Lecturer, part time, of subjects: Marketing, Decision
making in business and Accounting of management.
Period 2000 – 2001: Italian Corpus of Solidarity ICS (part time), Trainer, teaching of English Course and
Computer courses.
Period 1999 – 2001: IMC, International Medical Corps in Prishtina, Logistic Warehouse Manager and
Finance Officer.
He has advanced knowledge and skills in various computer applications and software in MS Office
package, financial management and some basic and advanced statistical applications.
He has attended several professional trainings in country and abroad in Finance, Human resources,
Project management etc.
The candidate has participated in some scientific international conferences and published the
following scientific publications and research papers:
“Some Key Points of Entrepreneurship Development in Republic of Kosovo”. The International
Masaryk Conference for PhD Students and Young Researchers, Check Republic, 15-19 December 2014.
"Foreign Investments on context of business environment in Kosovo", Institute for Scientific Research
and Development, Published in the scientific journal, Bulletin No.7, volume 1/2015, April 2015, Ulcinnj /
Ulqin - Montenegro.
“Creativity and innovation as key factor of entrepreneurship development – e review”, 4th International
Conference: “Economic development as a base of new jobs generation” “Pjeter Budi” College – Prishtina,
R. of Kosovo, 23.05.2015.
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“Institutional Support of Entrepreneurship facilitates the integration process of Kosovo”, 5th
International Conference, Compliance of the standards in South-Eastern European countries with
harmonized standards of EU, Dukagjini College, Peja, R. of Kosovo, 15-16 June 2015.
“Some common barriers of entrepreneurship development – the case of Kosovo and neighboring
countries”, IBANESS Conference Series – “St. Kliment Ohridski” University – Bitola, Faculty of
Economics – Prilep, R. of Macedonia.
“An investigation of barriers to small business growth in Kosovo”, Journal for Development research
and Science PENTZA, Vol.1, publishers AVLIJA Rozaje, Montenegro and CSARA, Peja – R. of Kosovo.
“Concentration of heavy metals in plants, the impact on human health, ecosystem and economic
value” – Coauthor, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2016), Vienna,
Austria 2 - 5 November 2016.
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2. Analysis and comments on the doctoral dissertation
The doctoral thesis entitled as: “Barriers to the growth of Small Businesses in Kosovo” of
the candidate Shaip Gashi, consists of 7 chapters, written on 228 pages. The plagiarism report
indicates that the dissertation is acceptable in terms of its originality.
In the first chapter is included the introductory part of the research, general description of
the subject, problem statement, the purpose of the study, research objectives and research
questions and hypotheses. At the end of this chapter is presented the formulated scheme of the
research, objectives, paradigms and the structural process of the dissertation.
In the second chapter is presented an in-depth overview of literature used. Moreover, are
presented some theories of firm growth which corresponded namely to this case of study, in
particular the institutional theory and its implications in the cases of transition countries.
Additionally, there are elaborated different concepts of entrepreneur and entrepreneurship,
historical evolution of the phenomenon and implications to current developments. Furthermore,
namely is explored the concept of this issue in transition countries.
In the 3rd chapter mainly is elaborated the contemporary literature that clearly explains
the main factors of small business growth. This chapter additionally comprise theoretical
analyses of the most relevant publications as a base for the main purpose of study. In this chapter
is elaborated the concept of entrepreneurship and business growth in transition economies.
Moreover, most frequently asked questions are explained. For instance, why most of small
businesses do not grow? What is the firm growth and which are barriers that mostly hinder the
growth?
In the 4th chapter are presented some data on the socio-economic situation of Kosovo in
general, underlining obstacles to growth, exploring main factors that disrupt the environment of
doing business. This chapter dedicated to the business environment in Kosovo, through
statistical publications in national level (MTI, Riinvest Institute, KSA) and reports and
publications of various international organizations (UNDP, OECD, WB, USAID etc.). Here, it
was made an effort to describe the key concept that explains the phenomenon that specifically
corresponds to the Kosovo’s situation, and elaborating the strategies to deal with current
situation. Furthermore, a clear picture of the business environment throughout SWOT analyse
drawing the prevalence and shortcomings in Kosovo's case is presented.
The 5th chapter disclosed the research methodology. This chapter explains in details the
motives for developing the questionnaire, the principles that served to build the research concept,
population, and sample of the research, determination of size selection and procedures for data
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collection. Additionally, different qualitative and quantitative methods used (primary and
secondary) of data collection are explained.
The 6th chapter contains empirical research developed in 7 regions of Kosovo, including
three sectors: manufacturing, trade and services sector. Collected data from the field have been
analysed using various statistical techniques. Here are described the results of research and
interpretation. In addition, in this chapter numerous data and information have been presented
related to the impact barriers to the growth of SBs in Kosovo, ensuring useful dataset to draw
conclusions and recommendations.
The 7th chapter summarizes research findings, and their practical importance,
discussions, general conclusions, and recommendations. Furthermore, this section shows the
significant findings and benefits of the research for the SBs, policy makers, scholars and the
entire society. This chapter contains conclusions retrieved by the investigation, in-depth analyses
of perceptions of managers/owners for their future growing, and their behaviour related to
barriers. At the end of the study, are presented limitations and recommendations for further
research of the phenomenon in the future.
3. Research objectives, questions and hypotheses
The main objectives of the research are to identify the barriers which have impact on
small business growth and to understand clearly the impact of different environmental factors on
business growth. The intention is to present the perceptions of the owners/managers of SBs
related to barriers that hinder the business growth. The study is also distinctive in the following
aspects. It focused in particular on the Kosovo’s growth obstacles of businesses as a special one
and explored the main key factors that make a business environment turbulent with a very high
level of uncertainty.
In this context it was made effort to provide qualitative empirical data related to small
business growth barriers in Kosovo, in the context of owners/managers perceptions. In particular,
the objectives of this research are:


To examine main barriers to small business growth from the perspective of the individual
- owner/manager perception, highlighting the meaning of barriers and how they adversely
influence and even prevent growth of small businesses.



To identify the main barriers (internal and external), through interviews and surveys
conducted directly with owner/managers of small businesses.
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To explore and study how firms can survive in an unfavourable business environment, in
which barriers are evident, and further, to find out the modalities to overcome the
barriers.



To identify benefits from the growth of businesses.



To explore internal deficiencies of SBs, and identify the factors that hinder their growth,
especially factors related to human resource capacities.



To conduct a resourceful research of barriers, draw conclusions and list recommendations
for businesses and policymakers, in order to reduce barriers and to build a strategy for
improving government policies and the general situation.

The research questions aim is to explore most important results and changes that have
taken place in the last five years, and describe “critical incidents” that have influenced or
hindered the growth of small businesses. Hence, key questions cast specific attention to the
negative impact of several barriers to SBs growth in Kosovo. There are many obstacles and
barriers that seriously damage the business climate in Kosovo. Most of the barriers are related to
the institutions and government policies with impact on the business environment.
Hypotheses raised are formulated according to the current situation in the context of barriers to
the growth of SBs. Based on literature, a preliminary study and knowledge about barriers against
growth of small business in Kosovo, are raised the hypotheses, in order to examine how business
environment barriers that affect the growth of SBs. In this framework the following hypotheses
are tested:
H1: Barriers influence negatively to business growth.
H1.1: Barriers influence negatively to growth of sales. It is assumed that there is a
negative correlation between barriers and the level of sales. As the sales level increases,
the impact of the barriers is smaller and vice versa.
H1.2: Barriers influence negatively to the growth of employment. Also, it is assumed
that there is a negative correlation between barriers and growth of employment.
H2: The impact of barriers differ according to business longevity. The level of
business growth varies from business age and from one phase to the next. The research
sample contain the data of businesses in maturity stage of growth respectively businesses
with more than 5 years’ experience.
H3: The impact of barriers differ according to business type. In the analysis are
included businesses from 3 sectors: production, trade and services.
H4: The perception of barriers from owners/managers influence their intention to
grow. (Some barriers impact more on intentions to grow some less). This Hypothesis

17
is assumed to investigate the perception of barriers from owners/managers and how they
influence on their behaviour and intention to grow.
4. Scientific research design and methodology
The research was supported from secondary data and on that base has been extended with
primary data. This study is based in wide spectrum of literature and publications that provide
qualitative empiric data related to the topic. Moreover, are used the research publications
processed by many national and international agencies related to the barriers of small businesses
growth. Further, are reviewed in depth the factors that inhibit the growth from the previous
researchers. To fulfil the objectives of this dissertation it was initially organized a preliminary
pilot study, in order to test the questionnaire, face to face interviews with the owners / managers
of 20 small businesses are conducted. This process of study intended "to find out" and "to
generate ideas” for the main study. The questionnaire survey used has been prepared to proceed
with some changes of small elements for use in the main study. In the case of this study, primary
data collection in the field, directly from businesses was conducted through a process of
distribution of more than 200 questionnaires. The process enabled to collect a required rate of
230 surveys. It is managed to ensure 200 valid surveys for analyses. The sample was drawn
randomly from the business register, extracted by the Ministry of Trade and Industry/Agency for
Business Registration and refined by BSCK, thereby including all regions of Kosovo.The
research questions are organized in comprehensive level, exploring what are the most important
results - changes happen through the last five years and describe the “critical incidents” that
influenced the growth or hinder the growth.
Before the proceeding of data analysis the reliability test is conducted to confirm the
validity of data collected through the coefficient of Cronbach's alpha, standardized for each
distinct construct, which flowed from the factorial analysis. Due to a large number of questions
we have separate the variables in 5 groups in order to reise the acurrency of outcomes and
facilitate the process of data analyses and interpreting.
Chronologically, in stepwise methods are applied different statistical techniques to
analyze the data and test the hypotheses. Are built the statistical models that explain the impact
of barriers (as independent variables) to the growth of sales and growth of employment as
dependent variables. Further on, the valuation through five points of Likert scale related to the
perceptions of owners managers is applied.
Moreover, in this extension are applied different comparative statistical techniques as in follow:
 Descriptive statistics
 Assessment of reliability and validity of data
 Factor analysis (PCA)
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 Hypotheses testing through Multiple Regression Analyses, One Way ANOVA
analyses and independent Sample T Tests.
On this basis, logical and meaningful results have been derived to provide meaningful
interpretation.
5. Significance and findings of the dissertation
The incapacity of the SBs sector to create new jobs, mainly as a result of the hostile
economic environment, has significantly handicapped the perspective of the economic
development in Kosovo. The main purpose of this thesis was to conduct empirical research that
will analyze the barriers and factors that impact small business growth in Kosovo. Understanding
these factors and their respective intensity can encourage on developments of strategies and
policy recommendations that will serve to policy makers and other stakeholders (institutions,
academicians and other groups of interests) on improving the economic environment. The
importance of this dissertation consists as well, on the high necessity of Kosovo society for
sustainable economic development and beyond, to other countries which are facing the same
problems of doing business. There are a lot of studies on this topic but in this thesis are explored
more factors that hinder the business growth in Kosovo. There are many studies related to
business growth in transition countries but, still exist the gaps that extensively need to be
accomplished with a new idea, especially related to the countries with specific path of
development. Therefore, more contribution to this topic in the country will be a step forward to
explore key barriers that seriously are hindering the business growth and contribute to reuse
them in the future development of the country.
From the data analysis we have found enough results that evidenced the strong
correlation between business growth and barriers that hinder the growth. The linear link was
proved from the data outputs. The results showed that as more barriers are present, the lower
growth will result. On the other hand, the inclusion of a wider range of study variables will make
this research more complete. In the hypothetical question, do the barriers exist or not? It is quite
sure, and freely is concluded that barriers exist and there is a direct and vigorous link between
perceived and actual barriers. A second underlying assumption is that barriers existed in the
same time of the study. In the summary of this study, in the light of the multidimensional nature
of the problem and the diversity of topics, we can conclude that we have managed to give a
logical understanding of the problem and have paved the way for further research. From the
literature review, has been found that different approaches exist in the various researches and
different conclusions are drown depending on the country for which the study was conducted.
However, this study has examined, among others, a particular manner to identify barriers and
explain how barriers actually impact SBs.
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6. Conclusions and proposal
Having in consideration the above mentioned conclusions, the Committee unanimously
concludes that the dissertation fulfills the criteria required in order to be publicly defended, and
proposes to the Scientific Council of the Faculty of economics in Prilep to accept the Report for
assessment of the doctoral dissertation, submitted by the candidate Shaip Gashi MSc, entitled as
“Barriers to the growth of Small Businesses in Kosovo”, in Macedonian - „Бариери за
растот на малите бизниси во Косово“, and to form a Committee for Defense, that will
schedule and organize the defense.

Committee for assessment of doctoral dissertation:

1. Prof. Vasilika Kume PhD, University of Tirana, Albania
2. Prof. Dimitar Nikoloski PhD, Faculty of Economics, University of “St.Kliment Ohridski”
Bitola
3. Prof. Olivera Kostoska PhD, Faculty of Economics, University of “St.Kliment Ohridski”
Bitola
4. Prof. Dragica Odzaklieska PhD, Faculty of Economics, University of “St.Kliment Ohridski”
Bitola

5. Prof. Miroslav Gveroski PhD, Faculty of Economics, University of “St.Kliment Ohridski”
Bitola
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД НАУЧНИТЕ
ОБЛАСТИ: 50321 – БАНКАРСТВО,
50302 – ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИЈА И 50329 – ДРУГО, НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА
ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА
Согласно Законот за високо образование и согласно Одлуката бр. 02-626/3 од 18.09.2018
година донесена од Наставно-научниот совет при Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола, формирана е Рецензентска комисија за избор на
наставник во сите наставно-научни звања од научните области: 50321 – Банкарство и
50302 – Применета економија и 50329 - Друго, во следниот состав:

1. Ред. проф. д-р Братислав Милошевиќ – Претседател, Факултет за туризам и
угостителство – Охрид, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола;
2. Вонр. проф. д-р Драгица Оџаклиеска – член, Економски факултет – Прилеп,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола;
3. Вонр. проф. д-р Божидар Миленковски – член, Факултет за информатички и
комуникациски технологии – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ –
Битола.

На објавениот конкурс во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ на 31.08.2018 година се
пријави само кандидатот д-р Марина Блажековиќ Тошевски, доцент на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии – Битола.
По прегледот на доставената документација Комисијата го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ
1. Биографски податоци за кандидатката д-р Марина Блажековиќ Тошевски
Кандидатката Марина Блажековиќ Тошевски е родена на 16.03.1985 година во Битола.
Додипломски студии запишува на Економски факултет - Прилеп во 2003 година на
насоката Сметководство, финансии и ревизија, каде дипломира во 2007 година со
постигнат просечен успех 9.94, со што се стекнува со стручен назив - дипломиран
економист.

26
Во 2007 година, кандидатката се запишува на последипломски студии на Економски
Факултет – Прилеп, на насоката Бизнис администрација МБА – менаџмент, каде ги
положува сите предвидени испити со просечна оценка 10.00.
На ден 06.12.2010 година успешно го одбранува својот магистерски труд под менторство
на проф. д-р Глигор Бишев, Извршен директор и Претседател на Управен одбор на
Шпаркасе банка, Македонија, со наслов ”Анализа на банкарскиот сектор во Република
Македонија” и се стекнува со научен степен - магистер по Бизнис администрација МБА –
менаџмент.
Во 2011 година кандидатката се запишува на докторски студии на Економски факултет –
Прилеп. Во јануари 2014 година успешно ја одбранува својата докторска дисертација под
менторство на проф. д-р Глигор Бишев, Извршен директор и Претседател на Управен
одбор на Шпаркасе банка, Македонија, со наслов: ”Управување со кредитниот ризик во
банкарското работење” и се стекнува со научен степен – доктор на Економски науки.
Кандидатката има добиено пофалница од Економски факултет – Прилеп за постигнат
висок просечен успех, како и стипендија за талениран студент на додипломски и
последипломски студии од Министерство за образование и наука.
Кандидатката д-р Марина Блажековиќ Тошевски активно го владее англискиот јазик, а од
компјутерските вештини има одлични познавања од Microsoft Office: MS Excel, MS Word,
MS PowerPoint, како и работа со Интернет.

2. Образовна, наставно - научна и стручна дејност
Работното искуство во образовната сфера кандидатката д-р Марина Блажековиќ
Тошевски го започнува во 2007 година кога е ангажирана на Економскиот факултет во
Прилеп, како демонстратор, а од 2009 до 2014 година е вработена на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи (ФАМИС) – Битола, каде после
докторирањето во 2014 година е избрана во звањето доцент за научните области: 50321 –
Банкарство и 50302 – Применета економија и 50329 – Друго. После трансформацијата на
ФАМИС, е доцент на Факултетот за информатички и комуникациски технологии –
Битола.
Во наставно-образовниот процес, во делот на реализација на предавањата, кандидатката
успешно и беспрекорно ги извршува своите работни задачи, се залага за осовременување
на наставниот процес и е почитувана и ценета од страна на студентите и колегите. Во
досегашниот период, кандидатката доц. Блажековиќ Тошевски дава значаен придонес во
стручно и научно оспособување на млади кадри: дипломци, магистранти и докторанти.
Имено, таа се јавува како ментор на 20 (дваесет) дипломски трудови, ментор на 4 (четири)
магистерски трудови и 2 (два) во фаза на менторирање, како и член во комисии за оценка
и одбрана на 4 (четири) докторски дисертации.
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Успешноста во реализацијата на Наставно – образовната дејност се потврдува со
резултатите добиени од страна на универзитетската Комисија за самоевалуација според
кои доц. д-р Марина Блажековиќ Тошевски е позитивно оценета со просечна оценка 4.22,
според сите испитувани индикатори вклучени во анкетното истражување за
самоевалуацијата. Оценувањето е според објективни критериуми, така што оценката е
одраз на знаењето и постигнувањата на студентите.
Од 2015 година, доц. д-р Марина Блажековиќ Тошевски е член на Комисијата за
студентски стандард на Универзитет Св. "Климент Охридски" – Битола.
Во периодот од 2011 до 2017 година кандидатка беше член на Надзорен одбор на
Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје, член на Одбор за ревизија на
Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје и стручно лице во Советот за Јавни
набавки, потесна специјалност: консултант за економија, финансии и банкарство
(2016/2017).

3. Научно-истражувачка дејност
Кандидатката д-р Марина Блажековиќ Тошевски во периодот помеѓу изборот за доцент и
овој избор, се јавува како автор и коавтор на голем број научни и стручни трудови,
публикувани во меѓународни списанија и на меѓународни конгреси, конференции и симпозиуми
во земјата и во странство.

Научни трудови:
 Marina Blazekovic, V. Stojkovski, M. Angeloska – Dichovska (2014) “The use of the
m-banking in the Republic of Macedonia”, Information Systems & Grid Technologies,
Eighth International Conference, Book of papers, Sofia, Bulgaria, 30-31.05.2014, pp.
93-99


P. Nikolovski, Marina Blazekovic (2014) Internal Audit as a Service Management to
improve the Economic Efficiency of Enterprises”, The Third International Scientific
Conference Employment, Education and Entrepreneurship, Belgrade, Serbia, Book of
papers, 15-17.10.2014, pp. 116-131



Marina Blazhekovikj Toshevski (2015) Application of E-contactless payment,
International conference on Applied Internet and Information Technologies Faculty
"Mihajlo Pupin" University of Novi Sad, Book of papers, Zrenjanin, Serbia, October
23, 2015, pp.41-44



Marina Blazhekovikj Toshevski (2015) The structural characteristics of the banking
system in the Republic of Macedonia, 5th International Conference Values and Identity,
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Faculty of Law and Business Studies Dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Serbia, Book of
papers, 13-14 November 2015, pp. 625-632


Marina Blazhekovikj Toshevski (2016) Online Loans – New Business model on the
Macedonian Financial market, International conference on Applied Internet and
Information Technologies, Faculty of Information and Communication Technologies,
Bitola, Republic of Macedonia, 03-04.06.2016, pp. 390-395



Marina Blazhekovikj Toshevski, P. Nikolovski, I. Zdravkoski (2016) Internal Audit of
the Banking Sector in the Republic of Macedonia, International Balkan and Near
Eastern Social Sciences Conference Series, IBANESS Conference Series-Prilep /
Republic of Macedonia, 28-30.10.2016, pp. 746-750



P. Nikolovski, Marina Blazhekovikj Toshevski, I. Zdravkoski (2016) Internal Audit of
the Sales functions, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference
Series, IBANESS Conference Series-Prilep / Republic of Macedonia, 28-30.10.2016,
pp. 751-754



I. Zdravkoski, P. Nikolovski, Marina Blazhekovikj Toshevski (2016) Harmonization of
Accounting Standards – Multinational Standardized Financial Statements, International
Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, IBANESS Conference
Series-Prilep / Republic of Macedonia, 28-30.10.2016, pp. 755-759



P. Nikolovski, G. Menkinoski, Marina Blazhekovikj Toshevski (2016) Internal audit of
the financial operations, Horizons, A Volume 20, International Scientific International
Journal, December 2016. pp. 599-605



G. Menkinoski, Marina Blazhekovikj Toshevski, P. Nikolovski (2016) Defining a
strategy for entering at the international market, Horizons, A Volume 20, International
Scientific International Journal, December 2016, pp. 171-178



P. Nikolovski, Marina Blazhekovikj Toshevski, G. Menkinoski (2016) Financial fraud
and the role of the auditor, Horizons, A Volume 19, International Scientific
International Journal, 2016, pp. 137-145



G. Menkinoski, Marina Blazhekovikj Toshevski, P. Nikolovski (2016) Brand as an
instrument in international marketing, Horizons, A Volume 19, International Scientific
International Journal, 2016, pp. 147-151



Marina Blazhekovikj Toshevski, P. Stojkovski (2017) Economic Importance of
Agriculture for the Republic of Macedonia, Journal of Agriculture and Animal
productions Science for Rural Development, Vol.7, Number 1, Tirana, Abania 2017,
pp. 9-13



L. Pushova, M. Randjelovic, M. Jankovic, Marina Blazekovikj (2017) Youth
Unemployment in Europe: causes and solutions, International Journal Scientific papers,
Vol. 16.4., 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia, pp. 1407-1411
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S. Ashtalkoski, Marina Blazhekovikj Toshevski (2017) Credit risk in the Banking in
Republic of Macedonia, International Journal Scientific papers, Vol. 17.2., 2528.05.2017, Budva, Monenegro, pp. 825-831

 S. Vezenkoska, I. Zdravkoski, P. Nikolovski, Marina Blazhekovich, V. Nolcheska,
M. Kimovska, (2017) Internal Audit of Financial Operations, International Journal of
Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), Vol 36, No 3, pp. 224-234
 I. Zdravkoski, P. Nikolovski, S. Vezenkoska, V. Nolcheska, Marina Blazhekovich,
M. Kimovska (2017) The System of Management Accounting and Cost Optimization
in Order to Improve the Financial Result, International Journal of Sciences: Basic
and Applied Research (IJSBAR), Vol 36, No 3, pp. 235-243
 P. Nikolovski, S. Vezenkoska, I. Zdravkoski, Marina Blazhekovich, M. Kimovska,
V. Nolcheska (2017) Internal Audit of Permanent Objects, International Journal of
Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), Vol 36, No 3, pp. 214-223
 Marina Blazhekovikj Toshevski, Savo A., Bardhyl T. (2017) The Role of the World
bank in the Republic of Macedonia, International Journal Scientific papers, Vol. 19.1.,
29.9-1.10.2017, Agia Triada, Thessaloniki, Greece, pp. 77-81
 Marina Blazhekovikj Toshevski, Bardhyl T. (2017) Financial aspect within the
decentralization of education in the Republic of Macedonia - Case Study, IMPACT:
International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (IMPACT:
IJRHAL) ISSN (P): 2347-4564; ISSN (E): 2321-8878 Vol. 5, Issue 12, Dec 2017, pp.
67-78
 Marina Blazhekovikj Toshevski, Bardhyl T. (2018) Analysis of the Economic Aspects
of Foreign Direct Investment, International Journal Scientific papers, Vol. 23.1., 2427.05.2018, Budva, Montenegro, pp. 221-226

Д-р Марина Блажековиќ Тошевски е член на Клубот на истражувачи на Народна Банка на
Република Македонија. Член во Програмски и Организациски одбор на следните
меѓународни конференции:
 член на Програмски одбор, 14th International Scientific Conference on Service sector
INSCOSES 2018, 14-15 September, Ohrid, Republic of Macedonia,
 член на Организациски одбор - VIII International Conference on Applied Internet
and Information Technologies - AIIT2018 October 5, 2018 Bitola, Macedonia

Рецензии:
 рецензент на Меѓународно списание за економија, финансии и менаџмент,
Science Publishing Group, USA
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 рецензент на China-USA Business Review (ISSN 1537-1514) and Chinese Business
Review (ISSN 1537-1506)
 рецензент на ERSICT – the International Journal of Emerging Research and Solutions in
ICT

Конференции, семинари и обуки:
 International Congress on Current debates in Social sciences, 14 -16 December, 2017,
Istanbul, Turkey
 8th Prague Forum, on educational reforms in Europe, Прага (Czech Republic), 26 -27
October 2017
 Working Conference on "Digital Citizenship education" Стразбург, 21-22 September,
2017
 Global forum on Higher Education for Diversity, Social Inclusion, and Community: A
Democratic Imperative, LUMSA University, Рим, Italy 15-16 June 2017
 Универзитетска интерна конференција, Универзитет Св. Климент ОхридскиБитола, септември, 2017
 10th Jubilee Conference on Payments and Market Infrastructures, Drivers of European
Payment Integration: Innovations and Cooperation, 5-7 July 2017, Ohrid, Republic of
Macedonia
 Seminar: Financial analysis by applying excel, Economic Chamber of Macedonia,
Skopje, 2017
 Twelfth International Scientific Conference, Knowledge without borders, Vrnjacka
Banja, Serbia
 Обука за јавни набавки – Совет за јавни набавки, септември 2016
 XII International Symposium, Biodiversity and Sustainable Economic Development,
Tirana, Abania 21.12.2016
 XIII International Scientific Conference on Service Sector INSCOSES 2016, Faculty of
Tourism and Hospitality – Ohrid, 06-07.10.2016
 International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, IBANESS
Conference Series-Prilep / Republic of Macedonia, 28-30.10.2016
 International conference on Applied Internet and Information Technologies, Faculty of
Information and Communication Technologies, Bitola, Republic of Macedonia, 0304.06.2016
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 International Conference Values and Identity, Faculty of Law and Business Studies Dr
Lazar Vrkatić, Novi Sad, Serbia, 13-14.11.2015
 Обука за анализа на ризици, пазарен потенцијал, финансиска проекција и заштита
на права од интелектуална сопственост“, Фонд за иновации и технолошки развој,
Битола, 11.9.2015
 International conference on Applied Internet and Information Technologies, Faculty
"Mihajlo Pupin" University of Novi Sad, Zrenjanin, Serbia, 23.10.2015
 XII International Scientific Conference on Service Sector, Faculty of Tourism and
Hospitality – Ohrid, Macedonia, 2013
 Анализа на финансиски извештаи – Македонска берза, Скопје 2013
 Conference “Citizenship in the Europian Union”, Cornivus University of Budapest,
Унгарија, 2013
 International Conference “The Economy and Business in Post – Recession”, Faculty of
Economics - Prilep, Macedonia, 2010
 2007, Практикант– ИК банка- филијала Битола
 2006, Практикант – Државен завод за ревизија - Скопје

Студиски престои, проекти:
 Меѓународен истражувачки камп – Мурска Собота, Словенија, 2018
 Getyesproject - Global Exchange and Training for Youth Employment Services, Business
skills training, Битола, 2017
 1st Co-Opinion Annual Youth Summit, Youth Empowerment: Political
Participation&Economic Development in the Middle East&North Africa, Bogazici
University, Istanbul/Турција, 2015
 Creative Enterprise Toolkit, Swiss Foundation for Technical Cooperation and British
Council, Skopje, October 26-29, 2015
 Summer camp for Environmental Education as a part of the project "Strengthening
Education and Training Capacity on Natural Resource Conservation in Ohrid-Prespa
Basins, Cross – Border Cooperation Programme" August 2015
 Дизајн и имплементација на информациски систем во ФИКТ, интерен проект на
Факултет за информатички и комуникациски технологии, 2014-2017 година
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 “Youth in action Project”: “Identity and communication for intercultural acceptance”.
Newcastle upon Tyne, Велика Британија, 2013
 XVIIIth International Summer University, Koszeg, Унгарија, 2013
 MBA workshop - Nyenrode Business Universiteit, Breukelen, Холандија, 2013
 Tracking the educational program (by the scientific staff of the Department of Balkan
Studies of the University of Western Macedonia) Thessaloniki, Грција, 2008
 Студентска мобилност на Економски факултет –Загреб, Хрватска, 2006
 Студентска мобилност на Економски факултет –Белград, Србија, 2005

4. Констатација и предлог
Врз основа на анализата на приложената документација на кандидатката доц. д-р Марина
Блажековиќ Тошевски поврзана со нејзиното работно искуство, наставно-образовната,
научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, а во врска со пропишаните
услови и критериуми предвидени во Конкурсот за избор на еден наставник во сите
наставно-научни звања, од научните области 50321 – Банкарство, 50302 – Применета
економија и 50329 - Друго, на Факултетот за информатички и комуникациски технологии
при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Рецензентската комисија
едногласно и со особено задоволство констатира дека кандидатката доцент д-р Марина
Блажековиќ Тошевски ги исполнува сите услови предвидени со Законот за високото
образование на Република Македонија и другите позитивни правни акти и покажала
забележителни резултати во сите полиња релевантни за изборот во повисоко наставнонаучно звање.
Имајќи ги предвид горенаведените констатации, како и досегашното искуство и
забележителни резултати во наставно-образовната и научно-истражувачка дејност,
Рецензентската комисија со задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на
Факултетот за информатички и комуникациски технологии од Битола, да ја избере
кандидатката доцент д-р Марина Блажековиќ Тошевски во наставно – научно звање
вонреден професор за научните области 50321 – Банкарство, 50302 – Применета
економија и 50329 – Друго, на Факултетот за информатички и комуникациски технологии
од Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
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Рецензентска комисија:
21.09.2018,
Битола

1. Ред. проф. д-р Братислав Милошевиќ –
Претседател,
Факултет
за
туризам
и
угостителство – Охрид, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ – Битола, с.р.

2. Вонр. проф. д-р Драгица Оџаклиеска – член,
Економски факултет – Прилеп, Универзитет
„Св. Климент Охридски“ – Битола, с.р.

3.Вонр. проф. д-р Божидар Миленковски- член,
Факултет за информатички и комуникациски
технологии – Битола, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ – Битола, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА
ВО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ОСНОВИ НА НАУКАТА ЗА ПОЛИЦИЈАТА
(51609) И ПОЛИЦИЈА И ЧОВЕКОВИ ПРАВА (51608)
Со одлука на Наставно-научниот Совет на Факултетот за безбедност во Скопје
бр. 08-614/2 од 29.06.2018 година, донесена на седницата одржана на ден
29.06.2018 година, формирана е Рецензентска комисија за избор на наставник во
сите наставно-научни звања во научните области Основи на науката на
полиција (51609) и Полиција и човекови права (51608) во состав: д-р Трпе
Стојановски, редовен професор, д-р Никола Дујовски, вонреден професор и д-р
Јонче Ивановски, вонреден професор.
На конкурсот објавен во дневните весници “Нова Македонија” и во „Коха“ на
02.06.2018 година во предвидениот рок се пријави кандидатот д-р Богданчо
Гогов.
Комисијата во состав редовен професор д-р Трпе Стојановски - претседател,
вонреден професор д-р Никола Дујовски – член и вонреден професор д-р Јонче
Ивановски – член, со внимание ги разгледа поднесените документи од
кандидатот доцент д-р Богданчо Гогов и на Наставно-научниот Совет на
Факултетот за безбедност во Скопје му го поднесува следниот
ИЗВЕШТАЈ
Рецензионата комисија во наведениот состав констатира дека на конкурсот,
благовремено и во предвидениот рок се пријавил еден кандидат, доцент д-р
Богданчо Гогов.
Кон пријавата кандидатот ги достави документите што се бараат по конкурсот и
на таа основа, неговата пријава е земена во постапка.
Комисијата констатира дека поднесокот е навремен и целосен, дека ги
исполнува сите услови предвидени со Законот за високо образование и актите
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола, па согласно тоа прифати
да го разгледа, да го проучи и да достави Реферат за избор на наставник до
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност- Скопје.
II.
1. Биографски податоци
Кандидатот доцент д-р Богданчо Гогов е роден на 09.02.1958 година во Скопје.
Дипломирал на Правниот факултет, група новинарство во Скопје, во 1983
година. Запишал последипломски студии на Факултетот за безбедност во
Скопје, каде што во 2010 година ја одбранува магистерската тема под наслов
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„Заштита на личните податоци во сузбивање на криминалитетот„, со што се
стекнува со звање магистер на науки од областа на криминологијата и
криминалистиката.
Запишува докторат на Правниот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј„ во Скопје, каде што во 2013 година успешно го завршува со одбрана
на темата „Разузнавачки водена полициска работа од аспект на владеењето
на правото“.
Работното искуство на Гогов почнува во 1985 година во Министерството за
внатрешни работи на Република Македонија. Во тој период и потоа работи на
повеќе работни места, и тоа аналитичар, началник на Управата за борба против
дрога, началник на Секторот за криминалистичко разузнавање и анализа и др.
Во 2007 година преминува со работа на Факултетот за безбедност-Скопје, каде
што е вклучен во наставниот процес како соработник, а после магистрирањето и
како асистент. По докторирањето во 2013 година е избран во звање доцент на
катедрата за полициски науки на Факултетот за безбедност во Скопје.
Доцент д-р Богданчо Гогов активно го користи англискиот јазик, на ниво да
пишува стручни и научни текстови кои се објавени во реномирани списанија.
2. Педагошка дејност
Во изминатиот период, главни научни области на интерес на кандидатот се
полициското право, казненото право (материјално и процесно), човековите
права, полициската организација; криминалистичкото разузнавање.
Во 2013 година д-р Богданчо Гогов е избран за доцент во научните области –
Основи на науката nа полицијата (51609) и Полиција и човекови права (51608).
По изборот во звање, доцент д-р. Богданчо Гогов е избран за предметен
наставник на додипломските студии по следните предмети:
- Полициско право и примена на полициски овластувања,
- Прогноза на криминалитетот,
- Односи со јавност,
- Полиција и јавност,
- Полиција во заедницата,
На втор циклус на студии ги предава предметите:
- Кривично процесно право,
- Човекови права,
- Современи форми на полициско работење.
Од спроведената внатрешна евалуација на Факултетот за безбедност Скопје, во
2017 година на првиот циклус на студии, севкупниот работен ангажман на
доцент д-р Богданчо Гогов е оценет со просечна оценка 4 (4,45). Вреднувањето
на успехот во педагошката дејност на д-р Гогов произлегува од батерија на 15
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анкетни прашања кои се однесуваат на квалитетот на наставата, односот кон
студентите и оценувањето на студентите.
I. Квалитетот на наставата
1. Наставникот е подготвен за реализација на наставата (просечна оценка:
4,47).
2. За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес
кај студентите (просечна оценка: 4,34).
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа (работа во
групи, дебати, анализа на случаи и други форми на интерактивна
настава) (просечна оценка: 4,29).
4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес
(просечна оценка: 4,36).
5. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови (просечна
оценка: 4,2).
6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и
проширување на знаењата од предметот (просечна оценка: 4,41).
7. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите
(вклучување во истражувања, проекти, изработка на домашна работа,
семинарски трудови и други писмени активности) (просечна оценка:
4,42).
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература
(просечна оценка: 4,50).
9. Учебникот/ учебното помагало/ скриптата одговара на содржината на
предметната програма (просечна оценка: 4,48).
10. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на
наставата (компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.)
(просечна оценка: 4,42).
II. Однос кон студентите
11. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво
(просечна оценка: 4,43).
12. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со
студентите (просечна оценка: 4,52).
III. Оценување на студентите
13. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната
програма и предвидената основна литература (просечна оценка: 4,50).
14. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања
овозможуваат објективно оценување (просечна оценка: 4,46).
15. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите (просечна
оценка: 4,46).
Кандидатот доцент д-р Богданчо Гогов приложи потврда од Централен регистар
на Република Македонија дека против него не е изречена прекршочна санкција
забрана за вршење професија, дејност или должност.
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3. Стручна и општествена дејност
Професионалната кариера на д-р Богданчо Гогов се поврзува со аналитичко
пристапување, следење и истражување на безбедносните состојби, а подоцна и
со учество во проектни истражувања во областа на безбедноста и во стручни и
истражувачки активности на реноминирани здруженија.
Доцент д-р Богданчо Гогов учествува во работата на телата на Факултетот за
безбедност-Скопје.

4. Научна, стручна, истражувачка и апликативна дејност
А) Учество во научно - истражувачки проекти
Покрај наставно-образовниот процес д-р Богданчо Гогов во периодот од
неговиот избор во звање доцент до изготвувањето на овој извештај учествувал
во 5 научно-истражувачки проекти:
 Истражувач во проектот на Факултетот за безбедност „Улогата на
заедницата и на полицијата во превенција на криминалот„, Стефановска,
В., Гогов, Б., (2014);
 Evaluation Report, Status, challenges and prospects of victim-offender
mediation within the justice for children, Mirceva, S., Stefanovska, V., Gogov,
B. Евалуацијата е спроведена во рамките на проектот МАК-11/011,
Assistance to implementation of Restorative Justice Concept, 2014;
 Меѓународен проект од програмата ECHO на Европската комисија
ACHELOUS - Action of Contrast to Hydraulic Emergency in Local Urban
Site, 2015,
 UNDP-UN women Support the government in developing by-laws for
implementation of the new Law on Prevention, Combating and Protection
from domestic violence in area of law enforcement, 2015-2016,
 Процесот на создавање на полициските статистики за криминалот,
Факултет за безбедност и МВР, 2018,
Б) Преглед и кус опис на објавените научни и стручни трудови
Доцент д-р Богданчо Гогов има објавено 11 научни и стручни трудови во
земјата и во странство, од кои некои трудови се објавени во реномирани
меѓународни научни списанија и публикации.
Кандидатот д-р. Богданчо Гогов во стручни и научни списанија ги има објавено
следните трудови:
1. Gogov, Bogdancho, (2013), Human rights of victims of violence against
women and domestic violence in the migration and asylum, Macedonian
Journal for Criminal Law & Criminology. 2013, Vol. 20 Issue 1, p233247. 15p.
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Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството
врз жените и домашното насилство претставува прв регионаленправно
обврзувачки инструмент во Европа за борба против насилствоврз жените и
домашното насилство. Домашното насилство се одвива во приватната живот,
најчесто во задничкото живеалиште, поради што е отежнато неговото
препознавање, откривање и казнување. До гонење и казнување на сторителите
се случува само кога насилството е многу тешко и кога предизвикува фатални
последици. Тргнувајќи од сознанието дека жените мигранти и баратели на азил
се особено подложни на родово засновано насилство, Конвенцијата во седмото
поглавје ја обработува проблематиката на миграција и азил и воспоставува
обврски за државите кои се однесуваат на воведување на родово
сензибилизирано разбирање на насилството над жените мигрантки и барателки
на азил. Во текстот се разгледуваат прашања како што се можност за
одобрување на статус на привремен престој за жените жртви на родово
засновано насилство; обврска да се обезбеди сензибилизирано толкување на
околностите во постапката за одредување на бегалски статус; потоа и обврска за
воведување на родово сензибилиризирана процедура, правила за постапување и
задолжителни услуги за подршка на жената жртва за време на постапката за
добивање на азил; и почитување на принципот за забрана за протерување на
жените жртви на насилство.
2. Стефановска, В. Гогов, Б. (2014), Истражувачки извештај „Улогата на
заедницата и на полицијата во превенција на криминалот“, Факултет
за безбедност-Скопје
Текстот носи карактеристики на научна студија. Оваа карактеристика трудот ја
стекнува со пристапот на авторите кон обработка на проблемите што се предмет
на нивен научен интерес: општествената заедница и полицијата во превенцијата
на криминалитетот. Методолошкиот пристап што го избрале и што го
применуваат се карактеризира со повеќестран пристап кон сите прашања, што ја
чинат суштината на трудот. Во прв ред избираат појавата (проблемот) да го
согледаат и објаснат од теоретска гледна точка која ги опфаќа научните и
теоретските стојалишта во современите научни дисциплини кои се занимаваат
со оваа проблематика, настојувајќи да ја согледаат и објаснат филозофијата на
современиот криминалитет кој носи феноменолошки карактеристики на опасен
и тежок криминалитет за превенирање. Второ, низ применетото истражување
вршат проверка на тезите врз кои е поставено истражувањето. Пристапот што
овој труд го чини научно вреден е што при обработката на секој проблем
(појава) се претставуваат и доминантните стојалишта во современата наука
преку ставовите и истражувањата на познати автори и преку примена на тие
сознанија во сопственото истражување. Тргнувајќи од уверувањето дека
казнената репресија во борбата против криминалитетот не ги дава очекуваните
резултати, авторите решението го бараат во позицијата на полицијата во
општеството, промената на нејзината положба и начин на делување и
изградување односи, во кој, полицијата во борбата против криминалитетот го
ангажира, го придобива опшеството-општествената заедница, секој што е на
некој начин загрозен од криминалитет или разрешувањето на проблемите во
неговиот живот и задоволувањето на неговите потреби го реализира на правен
начин. Во современите услови на организациски развој, на доминантниот
концепт за гаранција и создавање услови за доследно остварување на
загарантираните права и слободи на граѓаните преку функционирањето на
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правната држава (државата на владеење на правото) се одредува и местото на
органите што со репресија го спречуваат криминалитетот и ангажманот на
општествената заедница како политичка, правна, социјална, економска,
социокултурна категорија. На овој начин, авторите го внесуваат и новиот
пристап во казненото право во сите фази и елементи изразен преку концептот на
ресторативната правда и новиот систем на санкции кои во себе ги вклучува и
алтернативните мерки.
Во овој концепт, за трите проблеми со кои се занимава овој труд- полиција,
заедница, превенција, не само што за секој од овие категории даваат прашања и
одговори за нивната суштина и содржина, туку и го одредуваат и
методолошкиот и научниот пристап кон негова реализација. Во сите овие
елементи трудот може да послужи како учебно помагало на факултетите на кои
се изучуваат проблемите на безбедноста изразени преку сузбивање, спречување
и превенирање на криминалитетот, како и во органите и на институциите преку
кои се остварува концептот превенција на криминалитетот и полициска
превенција со учество на заедницата, со сите нејзини чинители.
На овој труд посебно значење му дава оној дел во кој авторите се обидуваат да
го разгледаат проблемот на безбедноста во градот Скопје и криминалитетот во
него. Со овој пристап тие укажуваат на потребата од изучување и истражување
на едно подрачје кое го одредуваме како „урбан криминалитет-урбана
криминологија“, кои се покажуваат како неопходни знаења и пристапи во
реализација на концептот за безбедност, превенција на криминалитетот и во
заедницата и во полицијата.
3. Gogov, Bogdancho, (2014), Reform of criminal policy or something else?,
Macedonian Journal for Criminal Law & Criminology. 2014, Vol. 21,
p175-184. 10p.
Во трудот се разгледуваат казнено-правни прашања поврзани со видот и
висината на казните што ги одредуваат судовите во нашата замја, во светлината
на новодонесениот Правилник за начинот на одмерување на казните, кој се
донесе без темелна анализа на случаи од практиката и без утврдување на
одредени законитости во определувањето на казните. Авторот се сомнева дека
овој подзаконски акт ќе придонесе кон јакнење на заемната доверба меѓу
субјектите во казнената постапка и свеста за заедничките вредности како и
реакцијата спрема однесувањата што ја загрозуваат општествената стабилност.
4. Gordana Buzarovska, Oliver Bachanovic, Gordan Kalajdziev, Aleksandra
Gruevska Drakulevski, Boban Misoski, Bogdancho Gogov, Divna Ilic,
Natasa Jovanova, (2014), Students’ Views on the Police in the Republic of
Macedonia, VARSTVOSLOVJE, Journal of Criminal Justice and Security,
year 16 no. 4 pp. 435-452
Полицискиот легитимитет и довербата во полицијата и покрај тоа што се важни
за градење на генералното ниво на доверба во владините институции, речиси и
не е истражувано во Република Македонија. Оттаму, намерата на спроведеното
истражување е да се разбере искуството на студентите од Правниот факултетСкопје и Факултетот за безбедност-Скопје со казнено-правниот систем и
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можната виктимизација во меѓусебната интеракција. Резултатите од
истражувањето ја потврдија важноста на процедуралната правичност во
ефикасноста во полициската работа и во градењето на меѓусебната доверба.
5. Гогов, Богданчо, (2015), Некои дилеми во врска со полициското
овластување прикриено полициско дејствување, Macedonian Journal
for Criminal Law & Criminology . 2015, Vol. 22 Issue 1, p. 293-298.
Во текстот се разгледува набљудувањето кое овозможува полицискиот
службеник со непосредно набљудување да собира податоци и информации кои
имаат безбедносно значење и може да бидат корисни за заштитата на граѓаните
и нивните слободи и права, имот, за спречување и превенција на казнени дела и
тоа најчесто пред да се случи безбедносниот настан. Кога полицијата има
индиции, сознанија или конкретни основи на сомнение, набљудувањето како
полициско овластување може да се користи за потврдување или отфрлање на
сомнението. Меѓутоа, законското решение на набљудувањето како полициско
овластување, отвара голем број прашања и дилеми, особено за неговата
усогласеност со Законот за кривична постапка.
6. Bogdancho Gogov, (2017)- Application of profiling in police work –
advantages and dangers, Conference Proceeding: Security concepts and
policies - new generation of risks and threats, Volume II, Skopje
Во текстот се анализира профилирањето со посебен осврт на правните аспекти
на профилирањето и на профилирањето на ризикот што е тешка задачи за
националното законодавството, а посебно за практичната примена на
принципот дека правата на оние кои ги генерираат профилите мора да бидат
балансирани со правото на граѓаните за транспарентност и правото на пристап
до логиката на обработката. Правниот статус на профилите во голема мерка е
нецелосно или нејасно регулиран. Оваа негова несигурна правна природа ги
поставува прашањата за сопственост и авторство во однос на личниот идентитет
особено ако земеме во предвид дека идентитетот има релационо и релативно
значење затоа што градењето на идентитетот бара постојана интеракција и
„преговарање“ помеѓу поединецот и неговото директно или индиректно
опкружување.
Воедно во текстот се разгледува и прашањето за интелигентното опкружување
кое е исклучително комплексно но неговата комплексност е скриена, без
монитори и тастатури. Особено е интересна и значајна неговата способност да
го спроведува набљудувањето во реално време. Поради фактот дека околината
секогаш ќе биде еден чекор пред поединецот, концептот на интелигентно
опкружување поставува многу прашања и можеби досега најголеми предизвици
за приватноста како основно човеково право, неопходно за одржување на
демократијата и владеењето на правото.
7. Bogdancho Gogov (2017)- Challenges of using information technologies
in policing, Безбедносни дијалози / Security Dialogues, Година 8, Број
2, 2017
Можностите што ги нуди информатичката технологија отвара голем број
прашања во приватниот и јавниот живот, особено на односот меѓу потребата за
безбедност и правото на приватност. Се чини дека е неминовно набљудувањето
и следењето во иднина да се користат се почесто од страна на безбедносните
служби, односно тоа ќе стане постојана истражна мерка во откривањето и
спречувањето на криминалот. Во текстот се разгледуваат можностите на новите
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технологии и нивното користење во полициската работа како и опасноста што
тие ја носат во повреда на човековите слободи и права, а особено на
приватноста.
8. Гогов Б., Батиќ Д.- Значењето на образованието на полициските
службеници за комуникациски вештини, Зборник на трудови од
Меѓународна научно-стручна конференција: „40 години високо
образование од областа на безбедноста – теории и практики“, ,
Факултет за безбедност-Скопје, Скопје, 2017
Трудот се занимава со поврзаноста на учењето на успешeн процес на
комуникација со ефективноста на полицијата и задоволството/незадоволството
на граѓаните од полициската работа. Успешноста на полицијата зависи од
знаењето со кое располага, од навремените, точни и сеопфатни информации за
конкретни криминални и безбедносни настани. Еден од најважните извори на
сознанија се граѓаните кои може да поседуваат знаење што може да помогне во
расветлувањето и откривањето на безбедносни настани или кривични дела.
Заради тоа е неопходно полициските службеници, покрај потребното
професионално полициско знаење, да имаат и добри комуникациски
способности и познавања од областа на психологијата. Во трудот се истакнува
поврзаноста помеѓу комуникацијата и задоволството на граѓаните од
полициската работа, што воедно укажува на потребата од континуирана обука
на полициските службеници со содржини од областа на комуникологијата и
психологијата, со цел да се стекнат со знаења и вештини за успешна
комуникација.
9. Богданчо Гогов, (2017)„Определувачки карактеристики на владеење
на правото, Mакедонска ревија за казнено право и криминологија год.
24, бр. 2, Скопје, 2017.
Владеење на правото е еден од најспоменуваните идеи од страна на западните
политичари и правни теоретичари во последните неколку декади. Сепак, покрај
изразот “rule of law” типичен за Англо-Саксонската култура, кој несомнено се
употребува насекаде, теоретскиот лексикон на европските општествени науки
исто така вклучува други, аналогни изрази, како што е германскиот Rechtsstaat,
Францускиот État de droit, Италијанскиот Stato di diritto, и шпанскиот Estado de
derecho. Иако во Европа, англискиот и овие други изрази се употребуваат
главно произволно, нивната концептуална еквивалентност е далеку од тоа да
биде недвосмислена. Фактички, различните изрази упатуваат на две јасно
разликувачки политички и правни традиции. Англискиот израз е длабоко
вкоренет во британската политичка и конституционална историја од инвазијата
на Норманите до модерно време и има оставено значителни траги во
конституционалната структура на САД и на многу други држави кои биле под
влијание на британските институции. Изразот Rechtsstaat прво го развила
германската либерална култура во првата половина на 19-ти век и понатаму се
проширил низ Европа, особено зафаќајќи го правото на обединета Италија и
Третата Француска Република.
Новата вредност на идејата за владеење на правото и нејзините аналогни
континентални изрази одговараат на дадени политички околности и култура кои
се чини го оправдуваат теоретскиот пристап за унификација на АнглоСаксонското и континенталното значење во рамките на генералната категорија
на „владеење на правото“. Следејќи го падот на социјализмот и кризата на
претставничките тела, владеењето на правото се враќа во западната култура во
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тесна врска со доктрината на индивидуални човекови права и слободи.
Владеењето на правото е ревитализирано како политичка и правна теорија која
дава предност на заштитата на човековите права, т.е. правата кои биле
дефинирани од голем број национални устави и меѓународни конвенции во 19 и
20 век, особено правото на живот, личната сигурност, слободата, приватната
сопственост, автономијата, како и политичките права.
10. Стефановска В. Гогов Б. (2017). “Социјално исклучување: пред и по
криминалот (Social Exclusion: Before and after Crime)”, Зборник на
трудови, Четврта меѓунарoдна научна конференција „Општествените
промени во глобалниот свет„, Правен факултет, „Универзитет „Гоце
Делчев“– Штип, 101 – 118.
Трудот ги обработува прашањата поврзани со социјалното исклучување како
причина за криминалното однесување, но и како резултат, односно последица
на процесите на стигматизација и маргинализација на лицата во судир со
законот. Криминалното и девијантното однесување претставува исклучување,
што значи дека сторителите, осудените лица, поранешните осудени лица,
бездомниците, лицата склони кон алкохол и дрога се соочуваат со стигмата на
социјално исклучени лица. Во тој контекст, не само што социјалното
исклучување води до криминал, но и обратно. Лицата во судир со законот, за
време или по истекот на изречената кривична санкција во понатамошниот
живот се соочуваат со дополнителна стигматизација која повторно ги исклучува
од општеството.
11. Bogdanco Gogov, (2018), Implementation of the model of community
policing in function of transparent, responsible and efficient police in the
Republic of Macedonia, Conference Proceeding: Security system reforms
as precondition for euro-atlantic integrations, Volume II, Skopje
Во текстот се дефинира и анализира моделот на полициска работа со заедницата
кој од страна на специлизираните тела за спречување на криминалот на
Обединетите нации, Советот на Европа и ОБСЕ се препорачува за земјите во
развој или за земјите во кои имало внатрешни конфликти, со цел да се изгради
полициска служба која ќе соодејствува и ќе помага во градењето на демократско
општество. Инаку, Република Македонија со подршка на странските партнери
се определи да развива полициска служба која ќе ги почитува човековите
слободи и права, ќе го почитува владеењето на правото и ќе обезбеди слобода и
безбедност за развој на граѓаните и државата. Во текстот се презентирани и
разултати од спроведено истражување за ставовите на полициските службеници
задолжени за превенција во врска со користење на анализата во полициската
работа, која е основен темел за имплементирање на моделот на полициска
работа со полицијата во нашата земја.
Учество на меѓународни конференции, семинари, советувања и обуки
Од изборот за доцент (2013 година) до денес доцент д-р. Богданчо Гогов со свои
реферати и дискусија учествувал на повеќе научни и стручни конференции во
земјата и во странство, семинари, советувања и обуки, меѓу кои:
1. International scientific conference security concepts and policies - new
generation of risks and threats 04 -05 June 2017, Ohrid
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2. International scientific conference Тhe Бalkans between east and west: old
and/or new security challenges, September 5-7, 2017, Ohrid, Macedonia
3. Седма конференција на Виктимолошкото друштво на Србија
„Безбедност и виктимизација: изазови друштвеног реаговања и
заштите жртава“,24-25 ноември, 2016, Белград,
4. Четврта меѓунарoдна научна конференција „Општествените промени
во глобалниот свет„, Правен факултет, „Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип, 4–5 септември, 2017,
5. Меѓународна научна-стручна конференција „40 години високо
образование од областа на безбедноста – теории и практики“,
Факултет за безбедност, Скопје, 5 декември, 2017,
6. 7th International scientific conference „Contemporary Trends in Social
Control of Crime“,Ohrid, May 30-31, 2016
7. International scientific conference researching security: approaches,
concepts and policies , Ohrid, 2 - 3 June 2015
8. International scientific conference Macedonia and the balkans, a hundred
years after the world war i – security and Euro-Atlantic integrations, Ohrid
3 - 5 June 2014
9. Конференција: Правото на младите да живеат во свет на толеранција.
Меѓународен ден за толеранција, МАНУ, 16.11.2017 Скопје
10. Конференција „Фемициди – убиства на жени заради тоа што се
жени“,Националната мрежа против насилство врз жени и семејно
насилство, 25 октомври 2017, Скопје
11. Научно-стручна расправа на тема „Парадигмата за незаконитите
докази и плодовите од отровното дрво“,Здружението за кривично
право и криинологија на Македонија, Центарот за стратешки
истражувања при МАНУ и Амбасадата на САД во Република
Македонија. 21-април 2017 година Скопје
12. Тркалезната маса на тема: Надворешен механизам за контрола на
работата на полицијата, Совет на Европа,. Проект: Јакнење на
почитувањето на човековите права при полициското постапување, 4
април 2017, Скопје
13. Совет на Европа,. Проект: Јакнење на почитувањето на човековите
права при полициското постапување, МАНУ и Амбасадата на САД во
Република Македонија. 10-ти март 2017 година Скпоје, 4 април 2017,
Скопје
14. Тркалезна маса на тема Заштита на лични податоци во полицискиот
сектор во организација на Британска Амбасада и Аналитико,
Октомври 2017 Скопје

III.
Заклучна оценка и предлог
Рецензентската комисија во состав како што е наведено во Одлуката на
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност во Скопје ја
разгледуваше и оценуваше пријавата од кандидатот доцент д-р. Богданчо Гогов.
Оценката се темелеше врз анализа на поднесената документација, како и врз
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познавањето на кандидатот од неговото долгогодишно работење во
Министерството за внатрешни работи и од работното ангажирање на
Факултетот за безбедност-Скопје.
Неговото долгогодишно работно искуство во Министерството за внатрешни
работи, но и негоите аналитички и истражувачки способности, со досегашниот
професионален однос на Факултетот за безбедност е претпоставка дека и во
иднина ќе продолжи да биде успешен во работата. Пренесувањето на знаењето
и вештините на полициската работа кон студентите остануваат да бидат
предизвик, но и обврска на д-р. Гогов и во идното работење.
Врз основа на претходно наведеното за научната, стручната и воспитнообразовната дејност на доцент д-р. Богданчо Гогов, Комисијата констатира дека
кандидатот доцент д-р. Богданчо Гогов ги исполнува условите предвидени во
Законот за високо образование за избор во наставно-научно звање во научните
области Основи на науката на полиција (51609) и Полиција и човекови права
(51608).
Врз основа на поединечното разгледување на поднесоците од кандидатот, како
и од комисиското разгледување, Рецензентската комисија за избор на наставник
во сите наставно-научни звања во научните области Основи на науката на
полиција (51609) и Полиција и човекови права (51608) во состав редовен
професор д-р Трпе Стојановски, вонреден професор д-р Никола Дујовски и
вонреден професор д-р Јонче Ивановски, го оформи следниов
ПРЕДЛОГ
Рецензентската комисија во состав редовен професор д-р Трпе Стојановски претседател, вонреден професор д-р. Никола Дујовски – член и вонреден
професор д-р Јонче Ивановски – член му предлага на Наставно-научниот совет
на Факултетот за безбедност во Скопје, доцент д-р. Богданчо Гогов да го избере
во звањето вонреден професор во научната област Основи на науката на
полиција (51609) и Полиција и човекови права (51608), со оглед дека ги
исполнува критериумите пропишани со Правилникот за единствените
критериуми и постапката за избор во наставно-научни, наставни, наставностручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола.
Кандидатот доцент д-р. Богданчо Гогов е со научен степен на образование, со
работно искуство и со постигнувања со кои ги исполнува условите за избор во
наставно-научно звање вонреден професор. Комисијата посебно го истакнува
неговото долгогодишно работно и практично искуство во Минитерството за
внатрешни работи на работни задачи поврзани со содржината на предметите по
кои изведува настава, неговата посветеност во спроведување настава на повеќе
предмети од полициската област, активно учествува во меѓународни и домашни
истражувачки проекти, учествува на конференции и семинари, каде што
успешно ги соединува и презентира знаењата од праксата и теоријата од
полициското и казненото право. Д-р. Богданчо Гогов е оформен научен
работник и истражувач. Успешно ги користи знаењата и вештините од областа
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на казненото право, полициските науки и информатиката, за непосредна
комуникација со партнери од земјата и странство.
Неговиот досегашен професионален однос е претпоставка дека и во иднина ќе
продолжи успешно да ги пренесува знаењата кон студентите. Комисијата е на
мислење дека натамошниот научен и истражувачки ангажман на д-р. Гогов
треба да биде во натамошна специјализација во областите во кои се избира, со
стеснување на рамката на предметите на кои е ангажиран, со цел да навлезе
подлабоко во предизвиците на конкретните научни дисциплини.
Имајќи ги во вид досегашните резултати од работата на доцент д-р. Богданчо
Гогов, Рецензионата комисијата заклучува дека станува збор за квалитетен
наставник, искусен научен работник и стручњак кој е препознатлив во својата
област поради што едногласно и со особено задоволство на Наставно-научниот
совет на Факултетот за безбедност- Скопје му предлага доцент д-р. Богданчо
Гогов да биде избран за вонреден професор на научната област Основи на
науката на полицијата (51609) и во научната област Полиција и човекови права
(51608).
15 септември, 2018 година, Скопје
Рецензентска комисија:
1. редовен проф. д-р Трпе Стојановски
2. вонреден проф. д-р Никола Дујовски
3. вонреден проф. д-р Јонче Ивановски
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАУЧНАТА ОБЛ АСТ Д РУГО - БЕЗБ ЕДНО СНИ Н АУКИ (51610)

Со одлука на Наставн о- научниот совет на Факултетот за безбедност во С копје
бр. 04-621/5/318 од 1 3 .9.2018 година, донесена на седницата одржана на ден 30.8.2018
година, формирана е Рецензентска комисија з а избор на наставник во сите наставнонаучни звања во научните области Друго - безбедносни науки (51610), во состав: д- р
Томе Батковски, редовен професор, д- р Снежана Никодиновска - Стефановска, редовен
професор, и д- р Марина Малиш - Саздовска, редовен професор. На кон курсот објавен
во дневните весници “Нова Македонија” на 7-8 јули 2018 г. и во „Коха “ на 7-8 јули
2018 г., во предвидениот рок се пријави кандидатот д- р Александар Иванов, доцент на
Факултетот за безбедност – Скопје, и кандидатката, д-р Десанка Угриновска,
доктор на педагошки науки, досега не била бирана во наставно – научно звање и не е
вработена.
Комисијата во состав редовен професор д- р Томе Батковски - претседател,
редовен професор д- р Снежана Никодиновска-Стефановска - член и редовен
професор д- р Марин а Мали ш - С аздов ска - член, ги разгледа поднесените документи
од пријав ените кандидати и констатира дека предвидените услови во конкурсот ги
исполнува само кандидатот, д-р Александар Иванов, доцент на Факултетот за
безбедност – Скопје, со оглед на тоа што кандидатката д-р Десанка Угриновска е
доктор на педагошки науки, и врз основа на тоа, на Наставно- научниот Совет на
Факултетот за безбедност - Скопје м у го поднес ува следниот :
РЕФЕР АТ
за избо р на настав ник
1. Биографски податоци
за кандидатот
Кандидатот д-р Александар Иванов е роден на 19.08.1986 година во Скопје.
Средното образование го завршува во ДСЕПУ „Васил Антевски - Дрен“ во Скопје. Во
2005/06 година се запи шува на Полициската академија во Скопје, дипломира со просек
9,66 и во 2008 година се стекнува со звање дипломиран криминалист. Во учебната
2008/09 година се запишува на последипломските студии на Полициската академија
(сегашен Факулет за безбедност - Скопје). Последипломските студии ги завршува со
просек 9,33, а во мај 2011 година магистрира на тема „Инспекциски надзор во
заштита на животната средина во Република Македонија – со посебен осврт на
Државниот инспекторат за животна средина“ (73 869 зборови) под менторство на
вон. проф. д-р Искра Аќимовска - Малетиќ.
На 17.10.2013 г. кандидатот Иванов успешно го одбранил докторскиот труд на тема
„Заштитата на животната средина во остварување на безбедноста во Република
Македонија – теоретски, нормативни и институционални аспекти“ (112 175 зборови) на
Факултетот за безбедност- Скопје и со Одлука бр. 0701/226 од 17.10.2013 година
(Одлука на Комисија во состав: ред. проф. д- р Том е Батковски, ред. проф. д-р
Снежана Никодиновска- Стефановска, вон. проф. д- р Марина Малиш - Саздовска, вон.
про ф. д- р Искра Аќимовска – Малетиќ и вон. проф. д-р Тони Милески се стекнал со
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научен степен доктор на науки од областа на безбедноста под менторство на вон. проф.
д-р Марина Малиш - Саздовска.
доц. д-р Александар Иванов одлично зборува, чита и пишува ан глиски и српски
јазик. Разбира бугарски јазик. Исто така одлично ги познава апликациите на Microsoft
O ffi ce и останатите апликации на Microsoft W i ndows оперативниот систем и
активно употреб ува статистички софтвер SPS S.
2. Педагошка де јност
Со одлука бр.0701/4 од 16.01.2009 г. на Наставно – научниот совет на Факултетот
за безбедност – Скопје, Александар Иванов се избира за демонстратор во научната
област Управно право во академската 2008/2009 година.
Наставно – научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје со одлука
бр.0701/227 од 06.10.2009 година го избира Александар Иванов за демонстратор по
предметните програми: 1. Управно право; и 2. Вовед во право и уставно право.
Следната академска 2010/2011 година наставно научниот совет со одлука бр. 0701/1741 од 28.09.2010 г. повторно го избира Александар Иванов за демонстратор по
предметните програми: 1. Управно право; и 2. Вовед во право и уставно право.
Во академската 2011/2012 година со одлука на Наставн о научни от совет под
број 0701/317 од 28.11.2011 г. м-р Алексан дар Иванов се и збира во соработничко
звањ е помлад асистен т во научни те области : Друго (51610), Вов ед в о право (50800),
Уставно п раво (50814) и Уп равно п рав о (50802). Врз осн ова н а овој и збор канди
датот д-р Алексан дар Ив анов покрај дотогашниот ан гажман на спомен атите
предметни п рограми почн ув а да работи и на предметн ата п рограма Меѓународни
односи и меѓународна пол ициска соработ ка на студиската програма кримин алист,
како и Меѓународни односи и меѓународна соработка на студиската п рограма по
безбедност и финан сиска конт рола.
На 31.1.2014 г. со одлука број на Наставно – научниот совет на факултетот за
безбедност – Скопје Иванов е избран за доцент, во научната област Друго (51 610).
По изборот Иванов почнувајќи од академската 2015/2016 г. во првиот циклус на
студии на Иванов му е доверена настава на предметите:
1.
2.
3.
4.
5.

Еколошка безбедност;
Меѓународни односи;
Хумана безбедност;
Колективни системи за безбедност; и
Цивилна заштита.

На вториот циклус на студии Иванов е определен за наставник на следните
предмети:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Еколошки криминалитет;
Природни непогоди – ранливост и закрепнување
Меѓународни стандарди и практики за заштита на животната средина
Секуритизација и десекуритизација
Форензичка екологија
Климатски промени и катастрофи-градење на отпорност
Животна средина и планирање во услови на криза
Глобални еколошки закани
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9. Управување со човечки и социјални ресурси
Кандидатот бил и член на повеќе одбрани на комисии за одбрана на дипломски
трудови.
Во текот на 4-те академски години по однос на претходно наведените предметни
програми доц.д-р Александар Иванов континуирано одржува настава, одржувајќи ги
предавањата и вежбите, која во некои случаи согласно Статутот се одвива и менторски.
Кандидатот мошне одговорно ги исполнува своите обврски, со студентите остварува
контакти и консултации, покажувајќи висока оперативност, кооперативност, како и
одговорност и дисциплина во извршување на задачите.
Кандидатот Иванов во пријавата доставил и допис од Комисијата за
самоевалуација на Факултетот за безбедност-Скопје од која е видливо дека оцената во
континуитет од спроведената самоевалуација изнесува 5 (пет), што претставува највисока
оцена. Поединечно резултатитесе следни: 1. Наставникот е подготвен за реализација
на наставата (просечна оценка: 4,9), 2. За време на наставата, наставникот е
посветен и предизвикува интерес кај студентите (4,81), 3. Наставникот користи
современи методи на наставна работа (работа во групи, дебати, анализа на случаи и
други форми на интерактивна настава) (4,81), 4. Наставникот ги мотивира
и
вклучува студентите во наставниот процес (4,68), 5. Наставникот го реализира
предвидениот фонд на часови (4,78), 6. Дополнителните активности се во функција на
зголемување и проширување на знаењата од предметот (4,79), 7. Наставникот
стимулира дополнителна активност за студентите (вклучување во истражувања,
проекти, изработка на домашна работа, семинарски трудови и други писмени
активности) (4,73), 8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна
литература (4,78), 9. Учебникот/ учебното помагало/ скриптата одговара на содржината
на предметната програма (4,90), 10. Наставникот применува современи технологии во
реализацијата на наставата (компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и
др.) (4,83). За односно кон студентите оцените се следни: 11. Личната култура и
односот на наставникот се на соодветно ниво (4,79), 12. Наставникот е отворен и
со студентите
достапен
за
консултации
и
соработка
(4,87), 13.
Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма и
предвидената основна литература (4,86), 14.
Содржината
и структурата
на
испитните/колоквиумските прашања овозможуваат објективно оценување (4,79), 15.
Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите (4,79).
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3. Стручна и општествена дејност
Покрај ангажманот во наставно-образовниот процес, доц. д- р Александар Иванов учеств
ува во работ ата на повеќе тела на Факултетот за безбедност - Скопје, како што се:
-

Член на Комисија за прием на студенти на првиот циклус на Факултетот за
безбедност-Скопје во академската 2015/2016 г.;
Член на Комисија за прием на студенти на вториот циклус на Факултетот
за безбедност-Скопје во академските 2014/2015-2016-2017 г.;
Секретар на катедрата за оп штествени , политички и п равни науки во периодот
2012-2018 г.;
Секретар на Вториот ци клус на студии на Фа култетот за безбедн ост – Скопје во
периодот 2013-2017 г.;
Член на Работна група за изработка на студиска програма од Првиот
циклус на студии;
Член на Работна група за изработка на студиски програми на Вториот
циклус на студии во 2017 г.;
Секретар на Организационен одбор на Меѓународната научна конференција
во 2016-та година;
Секретар на Организационен одбор на Меѓународната научна конференција
посветена на 1100-годишнината од упокојувањето на Св. Климент Охридски
во 2016-та година;
Секретар на Организационен одбор на Меѓународната научно-стручна
конференција посветена на 40-годишнината од основањето на Факултетот
за безбедност-Скопје;

Член е на Здружението на дипломирани кри миналисти и во одреден пери од и
стакнат активист за вработувањ е на дипломираните кри миналисти во државните
инсти туции.
Иванов по покана доброволно одржува предавања и во Црвениот крст на
Република Македонија на разнливи групи на граѓани.
Исто така соработува и со поголем број на здруженија на граѓани,
учествувајќи на голем број на настани кои имаат јавно значење, на кои бил
говорник, предавач или учесник.
Како проектен асистент ан гажи ран во проекти како на Факулт етот за
безбедн ост – С коп је, така и од надворешни органи зации , кан дидатот Иванов бил и
е вклучен во организациски, оперативни, научно – истражувачки активн ости при
реализација на истите. Во оваа активност Иванов е оценет како исклучително
дисциплини ран и одговорен кој може да работи п од при тисок.
Очигледно е од наведените активности дека Иванов во голем дел се вклучил во
работата на телата на Факултетот за безбедност – Скопје и бил упатен да соработува со
голем дел од колегите, што може да се разбере и како можност за тимска работа.
4. Научна, стручна, истражувачка и апликативна дејност
Преглед и краток осврт на објавените научни и стручни трудови
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д-р Александар Иванов за првпат во наставно-научно звање е избранна наставно
научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје одржан на 31.1.2014 г. и дотогаш има
објавено 16 научни и стручни трудови, како и истражувачки публикации.
доц. д- р Александар Иванов од последниот избор во јануари 2014 г., кој е објавен
во Билтенот број 382 од 31.12.2013 г. на Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола
до јуни 2018 г. има објавено:
1.
Учебно помагало по предметот еколошка безбедност (2016, Иванов, А.,
Цветковиќ, В., Природни катастрофи – геопросторна и временска дистрибуција,
Факултет за безбедност-Скопје, 2016);
2.
Поглавје во книга насловено Заштита на животната средина ((2017,
Aleksandar Ivanov, Chapter 11, Environmental protection, pp 213-238, Editor: Milica
Boshkovich, Security Risks, Assessment, Management and current challenges, Nova
Science publishers, New York, 2017);
3.
Коавтор е на истражувачки извештај со наслов Имплентација на практиката на
европската конвенција за човекови права: Стразбур дома или Македонија пред
Стразбур. Истражувањето е реализирано во периодот 2013-2016 г.;и
4.
14 има објавено научни и стр учни тр удови во земјата и во странство.
Кандидатот, д- р Александар Иванов достави копии од трудови објавени во научни
списанија во кои трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое има меѓународен
уредувачки одбор::
1. 2018 Aleksandar Ivanov, Towards determining the subject of Forensic Ecology,
Зборник на трудови од Меѓународна научна конференција, Том 3, стр. 121-136,
http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Tom%20III2018.pdf
- Иванов во горенаведениот труд се обидува да дефинира колку широко поле
на истражување може да се подразбере под насловот „кон утврдување на
предметот на форензичка екологија“. Јасно е дека кандидатот Иванов се
обидува да утврди предмет на интерес на форензичката наука, што само по
себе претставува значителен научен предизвик. Во оваа смисла вреди да се
спомене обидот за дефинирање на поле на интерес на еден дел од
криминалистиката. Исто така, очигледно е дека Иванов користи голем број
на академски извори за да се надоврезе во научните текови во светски
рамки.
2. 2017 Aleksandar Ivanov, The Legal framework of the Crisis Management center in
building Security and Environmental protection, Зборник на трудови од Меѓународна
научна конференција, Том I, стр. 231-248, Ohrid 2017.
- Во овој труд на кандидатот центрачна точка завзема анализата на правнмата
рамка која го уредува работењето на Центарот за управување со кризи на
Република Македонија. Од текстот јасно може да се увиди длабинското
помзнавање на работата на Центарот за управување со кризи, како во
поглед на полето на работење, така и во поглед на неговата положба како
орган на државната управа на Република Македонија. Од приложената
биографија може да се увиди дека следењето на делокригот на работата на
центарот е подолг период на научна опсервација на кандидатот Иванов. Од
оваа анализа произлегуваат заклучоци кои одат во прилог на тоа да се
констатираат слабостите и недостатоците на работењето, како и предлози
во насока на нивно подобрување.
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3. 2017, Vladimir M. Cvetković, Paolo Tarolli, Giulia Roder, Aleksandar Ivanov, Kevin
Ronan, Adem Öcal, Juel Rana Kutub, Citizens education about floods: a serbian case
study, http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs_2017_Tom_1.pdf, Зборник од
Меѓународна научна конфереција, Денови на Арчибалд Рајс;
- Во овој труд предмет на анализа претставува искуството на Република
Србија во однос на справување со поплавите како едни од природните
непогоди на кои овој регион беше изложе, особено во периодот од 2014 г.
оттука, како резултат на спроведеното истражување беше направена
квантитативна анализа на податоците при што беа извлечени значителни
заклучоци во насока на утврдување на состојбите кај населението, нивната
подготвеност, искуството, од што произлегоа научќни трудови кои беа
рецензирани и голем дел од нив претставени на меѓународни собири и
конференции и објавени во регионот и пошироко.
4. 2016. Aleksandar Ivanov, Vladimir cvetkovic, Srna Sudar, Theoretical foundations
related to natural disasters and measuring the resilience of the communities before
disasters
happenestablishing
proposal
variables,
http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Tom%20I.pdf,
- Трудот насловен како Теоретски основи на природните катастрофи и
мерење на отпорноста на заедниците пред настапување на
катастрофите – утврдување на предлог варијабли, е уште еден труд на
Иванов во коавторство кој научно засновано се обидува теоретски да
определи поле на расправа со цел да се утврди научно заснован систем на
мерење на отпорноста на заедниците од природни непогоди, а со цел истите
да не прераснат во катастрофи. Од трудот во целост е воочливо
користењето на научните сознанија од областа на кои кандидатот се
надоврзува и ги надградува. Оттука, несомнено е дека овој труд има
оригинерена природа во насока на намалување на ризите од катастрофи.
5. 2016. Srna Sudar, Aleksandar Ivanov, Vladimir Cvetkovic, Environmental and social
management framework (esmf) for fostering environemtnal protection and security in
drina
river
basin
riparian
countries,
http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Tom%20IV.pdf,
Conference
proceedings,
Contemporary trends in social control of crime, Ohrid 2016.
- Во трудот предмет на научна анализа е еден поширок општествен контекст
кој ја анализира рамката за заштита на животната средина и безбедност во
басенот на Дрина. Двете главни прашања на овој труд се:
 Потребата од меѓудржавна соработка со цел да се балансира и
координира заедничкото користење на водите, вклучувајќи ја и
јавноста; и
 Заедничка визија и утврдена рамка за техничка соработка со
идентификувана динансиска поддршка, вклучително и стратегија и
акциски план.
6. 2016 Vladimir Cvetkovic, Aleksandar Ivanov, Analysis of factors affecting knowledge
and perception of secondary school students in belgrade about epidemics, Split, 2016.
Crisis management days. http://dku.hr/wp-content/uploads/2016/09/DKU-Zbornik2016.pdf
- Се работи за објавен и презентиран труд во кој преку спроведено
квантитативно истражување ги утврдува факторите кои влијаат на
перцепцијата и вистинското знаење на учениците во средните училишта од
Белград во врска со епидемиите како природна катастрофа. Во трудот се
презентирани, помеѓу другото и статистичките значајните резултати кои се
релеватни за креирање на стратегија за подобрување на подготвеноста и
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знаењата за справување со природните и од човек предизвиканите
катастрофи.
7. 2016 Vladimir Cvetkovic, Aleksandar Ivanov, Influence of household - river distance on
flood disaster preparedness in Serbia, Split, 2016. Crisis management days.
http://dku.hr/wp-content/uploads/2016/09/DKU-Zbornik-2016.pdf
- Овој труд прикажува резултати од спроведено квантитативно истражување
поврзано со поплавите како природни катастрофи, а со кои особено беше
погоден овој регион во 2014-та година. Имено, како што се гледа во насловот тој
ги разгледува прашањата поврзани со влијанието на оддалеченоста на
населените места од реките на подготвеноста на граѓаните да се справат со
поплави во Србија. Целта е овие резултати да се искористат при креирање на
стратегија за унапредување на подготвеноста на граѓаните да се справат со
специфичен тип на природни непогоди.
8. 2015 Vladimir Cvetković, Aleksandar Ivanov, Alen Sadiyeh, Knowledge and
perceptions of students of the academy of criminalistics and police studies about natural
disasters, International Scientific Confenrence “Dani Arčibald Rajs”, Thematic
Conference proceeding with international significance, available at:
http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs_2015_Tom_2.pdf, str. 181-194.
Belgrad.
Во трудот предмет на научна опсервација претставуваат прашањата
поврзани со знаењето и перцепциите на студентите на криминалистичко
полициската академија во Белград во врска со природните катастрофи, при
што со примена на квантитативни методи на истражување се анализираат
факторите кои влијаат на знаењата и перцепциите. Спроведено е
истражување во првата година на студии на примерок од 360 студенти, при
што се констатира дека знаењата за природни катастрофи кај овие студенти
е на високо ниво.
9. 2015 Aleksandar Ivanov, Vladimir Cvetković, Srna Sudar, Recognition and perception
of risks and Environmental hazards on the part of the student population in the Republic
of Macedonia, International Scientific Conference Researching security - approaches,
concepts and policies, Ohrid. . Faulty of Security Skopje, University of “St. Kliment
Ohridski” – Bitola,
- Во овој труд се прикажани резултати од спроведено истражување на
примерок од 382 студенти во Република Македонија, а во врска со
препознавањето и перцепцијата на ризици и опасности поврзани со
животната средина. Резултатите покажуваат дека студентите имаат високо
ниво на препознавање на овие ризици, при што се констатирани значителни
разлики, во зависност од годината на студии и каде студентот студира.
Овие резултати имаат за цел да придонесат во насока на создавање на
стратегија за подготовка на елаборати во основно и средно образование, а
со цел препознавање на важноста на животната средина.
10. 2015 Srna Sudar, Aleksandar Ivanov, Conservation and protection process of natural,
cultural and recreational resources in new work state, USA -state parks, International
Scientific Conference Researching security - approaches, concepts and policies, Ohrid.
Faulty of Security Skopje, University of “St. Kliment Ohridski” – Bitola.
- Во овој труд авторите ги запознаваат читателите за заштитатата на
природните, културните и рекреативните ресурси во државните паркови
водржавата Њујорк од САД. Тие констатираат, помеѓу другото дека
заштитата и управувањето на овие простори се издигнува како резултат на
свеста на јавноста и државата, како и процесите на урбанизација и
индустријализација.
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11. 2014 Aleksandar Ivanov, Vladimir Cvetković, The role of education in natural disaster
risk reduction, Horizons – International Scientific Journal, Series A, Social Sciences and
Humanities,
Year
X,
Volume
16,
September
2014,
pp.
115-130.
http://v1.uklo.edu.mk/files/attachments/HORIOZNTI_SERIJA_A16.pdf. 2014.
- Во овој труд авторите не ззапознаваат со улогата на образованието во
насока на подготовка за справување со последици од природни катастрофи.
Имено, тие користејќи значителен број на академски извори аргументирано
укажуваат на важноста што образованието може да ја има, а исто така и
семејството. Целта на презентираните сознанија е да се истакне и
аргументира неоспорната важност што образовниот процес ја има во насока
на подготовка на луѓето за справување со природни непогоди и од нив
предизвикани последици.
12. 2014 Aleksandar Ivanov, Marina Malis Sazdovska, Toni Mileski, Critical analysis of
the systems for Crisis Management and protection and Rescue in Republic of
Macedonia, 7-th International Conference in organization of Veleučilište Velika Gorica,
Thematic Conference proceeding with international significance, available at: 2014,.
Достапно на: http://www.dku.hr/wpcontent/uploads/2014/06/DKU%20zbornik%20radova%202014%20www.pdf, pp.11811200. Velika Gorica.
- Трудот се занимава со позицијата и улогата на Центарот за управување со
кризи и Дирекцијата за заштита и спасување во системот на државната
управа, а поврзано со нивната меѓусебна упатеност за соработка и
заедничко делување. Авторите, заснова на реализирано истражување на
ставовите на дел од вработените укажуваат на состојбите во овие тела, но
истовремено и користејќи догматски методи утврдуваат правно генерирани
слабости и неконзистентности во положбата и делокругот на работа,
укажувајќи конкретно на овие противречснот, впрочем и насловот упатува
на критична анализа.
13. 2014 Александар Иванов, Legal protection of the Environment in Republic of
Macedonia, International Conference International Conference “Macedonia and the
Balkans, a hundred years after the World War I – security and Euro-Atlantic
integrations” Thematic Conference proceeding with international significance, available
at:
http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Ohrid%202014Tom%20II%20za%20pecat%203
.02.2015.pdf, pp. 133 – 148. Ohrid. Faulty of Security Skopje, University of “St.
Kliment Ohridski” – Bitola,
- Во трудот авторот користеќи теоретско знаење, голем број на академски
извори со примена на догматски методи се обидува теоретски да го
претстави правниот систем за заштита на животната средина во Република
Македонија. Во трудот покрај текретски расправи за решенијата на
специфичните акти за заштита на животната средина може да се најде и
целоен преглед на повеќе од 100 закони кои делумно или целосно уредуваат
материја поврзана со животната средина. Оттука, овој труд има научна, но
и стручна вредност.
14. 2014 Vladimir Cvetković, Aleksandar Ivanov, Comparative analysis of national
strategies for protection and rescue in emergencies in Serbia and Montenegro with
emphasis on Croatia, International Conference “Macedonia and the Balkans, a hundred
years after the World War I – security and Euro-Atlantic integrations” Thematic
Conference
proceeding
with
international
significance,
available
at:
http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Ohrid%202014Tom%20II%20za%20pecat%203
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.02.2015.pdf, pp. 203 – 219. Ohrid. . Faulty of Security Skopje, University of “St.
Kliment Ohridski” – Bitola.
- Во трудот се прави детална анализа на Националните стратегии за заштита
и спасување на Србија и Хрватска, споредувајќи ја нивната содржина,
понудените решенија и исполнуувањето на меѓународните стандарди. Во
заклучните согладувања авторите конкретно ги наведуваат разликите
помеѓу овие две стратегии, а истовремено констатираат дека добро би било
да постои и регионална стратегија, на пример балканска Стратегија која би
може да ги обедини напорот на справувцање со катастрофите.
УЧЕСТВО ВО НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ
Покрај наставно- образовниот процес д- р Александар Иванов активно бил вкл
учен во научно- истражувачкиот процес при што учествувал ка ко истражувач на повеќе
дома шни и меѓународни истражувања:
1. Имплентација на практиката на европската конвенција за човекови права: Стразбур
дома или Македонија пред Стразбур. Истражувањето е реализирано во периодот 20132016 г.
2. Истражување на Чувството на страв од природни катастрофи кај дел од
студенската популација во Македонија, Србија и Турција.
3. Воспоставување на академска мрежа за истражување и студии во доменот на
намалување на ризици од катастрофи;
Разултатите од научно-тсражувачката дејност Иванов доследно ги има презентирано
на научни собири, во државата и во странство. Од доставените трудови, учебното
помагало, и поглавјето во книга со наслов Заштита на животната средина очигледно е
дека Иванов има изграден научен пристап, креативност и оригиналност, што
претставува неопходна карактеристики за еден научен работник.
УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИИ, РАБОТИЛНИЦИ, ОБУКИ
Кандидатот д-р Александар Иванов во текот на неговото стручно и научно
усовршување посетувал и активно се вклучувал во повеќе проекти, работилници, учеств
увал со свое учество и излагање на домашни и меѓународни кон ференции од кои како
поважни ќе ги наведеме:
1. 2017. Европски семинар за безбедност организиран до Министерството за
одбрана на Германија
8-16 септември.
2. 2017. Меѓународна научна конференција „Денови на Арчибалд Рајс“ 7-9,
ноември, Белград.
3. 2016. Security Policy Summit, World Youth Academy, 16-19 ноември, Виена.
4. 2016. 9-та Меѓународна научна конференција “Dani Krizno upravljanje”,
Veleučilište Velika Gorica; Сплит
5. 2015. Меѓународна научна конференција “Dani Arčibald Rajs”, Белград.
6. 2015. Меѓународна научна конференција „Researching security - approaches,
concepts and policies“, Охрид
7. 2014. 29.03.-30.03 Претставник на академската заедница на Република
Македонија на регионален состанок за Југоисточна Европа, ENVSEC Programme,
Подгорица.
8. 7-ма Меѓународна научна конференција - “Dani Krizno upravljanje” во
организација на Veleučilište Velika Gorica; 2014 г.
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4. Заклучна оценка и предлог
Врз основа на темелната анализа на досегашната педагошка, стручна и
општествена дејност, научна, стручна, истражувачка и апликативна активност,
учество во научно-истражувачки проекти, конференции, работилници и обуки, К
оми си јата кон стати ра дека кандидатот доцент д - р А л е к с а н д ар Иванов ги и с п о л н у в
а ус л о в и т е п р е д в и д е н и в о Законот за висо ко о бразование за избор во наставнонаучно звање вонреден професор во научната област Д р уго (51 61 0 ) – Бе зб едн о сни н
а уки .
Комисијата, особено го цени ангажамнот на кандидатот во држењето на
настава на повеќе предмети од
безбедносната област, како и исклучителната
посветеност и мотивација на кандидатот за научно – истражувачка работа. Забележлив
е и интересот на кандидатот за интердислиплинарнен пристап и ширина во неговиот
академски развој и истражувачка работа. Сепак, од приказот на објавените трудови и
прилози во научните дебати на научните собири може да се забележи дека кандидатот
доминантно се фокусира и аналитички и систематски ги третира прашањата поврзани
со политиката на заштита на животната средина и еколошка безбедност, намалување
на ризици од катастрофи предизвикани од природени и човечки фактори.
Исто така може да се констатира дека објавените трудови се карактеризираат со
изграден методолошки пристап, систематичност во анализата и темелност во
интерпретацијата. Оттука може да се заклучи дека кандидатот д-р Александар Иванов
има видлива развојна линија и како научен работник кој постигнува значајни
резултати во научното истражување. За време на неговото 5 – годишна вклученост во
држењето на настава, кандидатот Иванов изградил однос во кој ја негува тимската
работа, како и коректниот и професионален однос со студентите.
Кандидатот како научен работник ги владее знаењата и вештините од обл аста
на ин форматичката технологија, успе шно к о р и с т е ј ќ и г и в о ус о в р ш ув а њ е н а м е т
о д и т е и т е хн и к и т е н а и с т р а ж ув а њ е в о о п шт е с т в е н и т е н а ук и .
Работата на кандидатот во повеќе научно – истражувачки проекти исто така укажува на
неговиот профилиран интерес за понатамошна научно истражувачка работа. Од анализата на
научниот и научно-истражувачкиот опус на кандидатот д-р Александар Иванов се заклучува дека
учествува во интердисциплинарни проекти од областа на примената на Европската
конвенција за човекови права и заштитата и спасувањето, како и намалувањето на
ризици од катастрофи.
Поаѓајќи од погоре изнесените оценки и констатации, а имајќи ја во вид
содржината на целокупната научна, научно-истражувачка, стручна и наставна активност
на кандидатот, Комисија има чест и особено задоволство на Наставно-научниот совет
на Факултетот за безбедност - Скопје, да му предложи, д-р Александа Иванов да го
избере во звањето вонреден професор во научната област Друго - безбедносни науки
(51610).
27.9.2018, Ск опје
Ре це нзе нтска комисија:
1. Редовен професор, д-р Томе Батковски, претседател, с.р
2. Редовен професор, д-р Снежана Никодиновска-Стефановска, член, с.р.
3. Редовен професор, д- р Марин а Мали ш - С аздов ска, член, с.р.
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До
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола
Факултет за безбедност - Скопје
РЕЦЕНЗИЈА
НА РАКОПИСОТ “PROTECT 2 - ENGLISH FOR LAW ENFORCEMENT” ОД
АВТОРКИТЕ ВОНР. ПРОФ. Д-Р ЗОРИЦА ТРАЈКОВА И ВОНР. ПРОФ. Д-Р ВЕСНА
ТРАЈКОВСКА
Со одлука бр. 14-1036/16 од 09.07.2018 година на Ректорската управа на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола одредена сум за рецензент на ракописот
“Protect 2 – English for law enforcement” од авторките вонр. проф. д-р Зорица Трајкова и
вонр. проф. д-р Весна Трајковска.
По разгледување на ракописот, го доставувам следниов:
РЕЦЕНЗИОНЕН ИЗВЕШТАЈ
1.

Осврт врз содржината на ракописот

Ракописот насловен „Protect 2 – English for law enforcement” (повторно издание со
измени над 20%) од авторките вонр. проф. д-р Зорица Трајкова вонр. проф. д-р Весна
Трајковска претставува надоврзување на првото издание на истоимениот учебник објавен
во 2012 година, како негова надополнета и изменета верзија во поглед на содржините
коишто ги опфаќа.
Содржините опфаќаат безбедносни, правни, криминалистички, криминолошки и
правни теми обработени во следниве осум лекции:
Лекција 1: Crime Scene Investigation
Лекција 2: Conditional Sentence
Лекција 3: Domestic Violence
Лекција 4: Juvenile Delinquency
Лекција 5: Human Trafficking
Лекција 6: Тerrorism
Лекција 7: Economic Crime
Лекција 8: Crime in the Media
Темите се обработени преку различни видови интерактивни дидактички вежби и
активности насочени кон развивањето на јазичните вештини кај студентите, со посебен
акцент на развивањето на вокабуларот од наведените области, значајни за професијата за
којашто се образуваат студентите на Факултетот за безбедност во Скопје. Во сите осум
лекции вградени се и соодветни граматички содржини, но и вежби насочени кон
функционалната употреба на англискиот јазик.
Учебникот започнува со лекцијата насловена Crime Scene Investigation. Во оваа лекција
детално се опишани активностите поврзани со работата на крим-техничарите, но и на
други стручни лица вклучени во истражувањето на местото на сторување на кривичното
дело. Покрај веќе постоечките содржини, во новото дополнето издание на учебникот,
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авторките ја збогатуваат лекцијата главно со вежби поврзани со вокабуларот од
посочената тема. Надополнет е делот што ги покрива различните видови инструменти што
се користат при истражувањето на местото на настанот, а попродлабочено се обработени и
колокациите од оваа област. Вметната е и вежба поврзана со одбрани зборови од
аглискиот јазик чиешто значење се менува со менувањето на местото на акцентот во
рамки на зборот. Лекцијата исто така е дополнета и со вежба на играње улоги во контекст
на расветлување на дадено кривично дело. На крајот од лекцијата вметнат е и текст за
превод од англиски јазик на тема поврзана со отпечатоците од прсти, како вид доказ во
рамки на расветлувањето на кривичните дела.
Во втората лекција, насловена Conditional Sentence, авторките ги обработуваат
видовите казнување, со посебен акцент на мерката условно казнување. Во тој контекст,
новото издание на учебникот е надополнето со практична вежба преку која студентите
одлучуваат за примената на оваа казна во конкретни случаи, во склад со Кривичниот
закон. Покрај оваа активност, вметнат е и текст за различните видови казнено-поправни
установи, а лекцијата е надополнета и со вежба преку која студентите имаат можност да
изнесуваат ставови и аргументи во поглед на состојбата со казнено-поправните установи
во државата во којашто живеат. Новина и во оваа лекција е текстот за превод од англиски
јазик во врска со пробацијата како вид на казнена мерка.
Во третата лекција, со наслов Domestic Violence, опфатени се текстови и вежби
поврзани со семејното насилство: причините за појавата на семејно насилство, најчестите
жртви на семејно насилство, мерките против сторителите на семејно насилство и сл. Во
новата верзија на учебникот оваа лекција е дополнета со вежба во која студентите имаат
можност да усвојат дополнителен вокабулар поврзан со знаците и симптомите кои
укажуваат на постоење физичко и психичко насилство во рамки на семејството. Покрај
оваа, вметната е и вежба за пишување новински статии поврзани со семејно насилство врз
основа на дадени наслови. Дополнетата лекција исто така опфаќа и текст кој се занимава
со мажите како жртви на семејно насилство, додека пак во текстот за превод од англиски
јазик акцентот е на жените – жртви на семејно насилство.
Насловот на четвртата лекција е Juvenile Delinquency и во неа од повеќе аспекти е
обработено малолетничкото престапништво. Таа главно се сосредоточува на причините за
појавата на овој феномен, како и на различните видови криминални активности извршени
од страна на малолетни лица. Во дополнетото издание лекцијата е надоградена со текст во
кој детално е обработен концептот малолетен престапник и неговите различните
дефиниции во различните законодавства. Исто така, вметната е и вежба поврзана со
синонимните форми на juvenile delinquent во англискиот јазик, но и неговите жаргонски
соодветници. Лекцијата е дополнета и со текст за превод од англиски јазик кој се однесува
на превенцијата на маллолетничкото престапништво.
Во петтата лекција, насловена Human Trafficking, главниот акцент е ставен на вежби со
коишто се обработуваат теми поврзани со трговијата со луѓе. Оваа лекција во новото
издание е дополнета со текст за мигрантите како жртви на трговијата со луѓе. Исто така,
во неа е вметнат и текст за превод од англиски јазик во врска со трговијата со органи како
вид на кривично дело во рамки на трговијата со луѓе.
Шестата лекција го носи насловот Terrorism и во неа централно место зазема
кривичното дело тероризам, неговите специфики, методите за извршување терористички
дела, терористичките организации ширум светот ит.н. Во новата верзија на учебникот,
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оваа лекција е надополнета со неколку вежби поврзани со вокабуларот со кој се
лексикализираат одредени поими поврзани со тероризмот, како и различните видови
тероризам. Покрај овие, вметната е и вежба со зборообразување преку афиксација, но и
вежба за презентација од страна на студентите за познати терористички настани во светот.
Новина е и текстот за безбедносните мерки на аеродромите, како и упатствата на
Европската Унија во врска со безбедносните проверки на патниците. Додаден е и текст за
превод од англиски јазик кој се однесува на конкретен терористички напад во Лондон.
Во седмата лекција, насловена Economic Crime, авторките ги обработуваат различните
видови економски криминал преку неколку интерактивни вежби во кои се обединети
граматички и лексички содржини поврзани со оваа тема. Во новото издание на учебникот,
лекцијата е збогатена со вежба за препознавање на различните видови економски
криминал во конкретни ситуации. Покрај оваа вежба, вметнат е и текст поврзан со
видовите компјутерски криминал, а додадена е и вежба за подобро усвојување на пасивот,
како граматичка содржина којашто е обработена во лекцијата. На крајот од лекцијата
додаден е и текст за превод од англиски јазик кој се занимава со измамите со кредитни
картички како вид на компјутерски, односно економски криминал.
Последната лекција го носи насловот Crime in the Media, а вежбите коишто таа ги
содржи се однесуваат на начините на кои криминалот се претставува во медиумите. Во
проширената верзија на учебникот оваа лекција е надополнета со текст во кој се
обработува пресумпцијата на невиност како основно начело при медиумското покривање
на одреден кривичен настан. Исто така, дополнет е и делот кај фразалните глаголи
поврзани со медиумите и криминалот со дополнителна вежба за нивно подобро
усвојување од страна на студентите. И во оваа лекција е додаден текст за превод од
англиски јазик во врска со необјективниот пристап на медиумите во презентирањето вести
со криминална содржина.
На крајот од учебникот поместени се вежби чијашто цел е проверка на знаењето
студентите од сите осум лекции, при што во новото издание на учебникот и овие вежби се
надополнети со текстови за превод од англиски јазик коишто соодветствуваат со темите
опфатени во учебникот.
Одговорите на вежбите од учебникот, како и конкретните упатства за изведување на
наставата поместени се во прирачникот за наставникот (teacher’s book), со кој се
надополнува учебникот. Сите лекции од учебникот се проследени со вежби коишто се
снимени на аудио ЦД, а нивните транскрипти се вметнати во самиот учебник.
2. Оцена на трудот
Врз основа на изнесеното, може да се заклучи дека ракописот „Protect 2 – English for
law enforcement” од авторките вонр. проф. д-р Зорица Трајкова вонр. проф. д-р Весна
Трајковска претставува добро осмислена, дидактички организирана целина наменета за
изучување на англискиот јазик во струката од страна на студентите на Факултетот за
безбедност во Скопје. Ракописот се надоврзува на истоимениот учебник издаден од истите
авторки во 2012 год., но претставува негово изменето и дополнето издание со измени над
20%. Лекциите се добро структурирани, а текстовите и вежбите се осмислени на начин кој
овозможува успешно совладување на лексичките и граматичките содржини преку
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развивање на интерактивните способности на студентите. Текстовите се прилагодени на
нивото на знаење на англискиот јазик на студентите, а одбраните теми наполно
соодветствуваат со профилот за кој се образуваат студентите на Факултетот за безбедност
во Скопје. Во ракописот добро се синтетизирани јазичните и стручните содржини, со
употреба на најсовремени методи во наставата по странски јазик во струката.
Прирачникот за наставникот содржи конкретни упатства со чијашто помош наставните
содржини полесно ќе може да се изложат на часот. За студентите, пак, полесно да ја
совладаат активната употреба на англискиот јазик особено ќе придонесат аудио
материјалите снименн на ЦД.
3. Заклучок
Изразувајќи ја огромната чест што ми беше укажана за рецензирање на текстот, со
задоволство го предлагам издавањето и печатењето на ракописот „Protect 2 – English for
law enforcement” од авторките вонр. проф. д-р Зорица Трајкова и вонр. проф. д-р Весна
Трајковска како изменето и дополнето издание (со измени над 20%) на учебникот со
истоимениот наслов издаден во 2012 година, кој ќе се користи како учебник по англиски
јазик на Факултетот за безбедност во Скопје, како и на прирачникот за наставникот и
аудио ЦД-то.
Новото, изменето и дополнето издание на учебникот сосема очекувано ќе придонесе за
подигање на квалитетот на наставата по англиски јазик на Факултетот за безбедност во
Скопје, а неспорен ќе биде и неговиот придонес за учебникарската дејност во областа на
наставата по странски јазик во струката во Република Македонија и пошироко.

д-р Ирина Петровска, редовен професор, с.р.
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
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До
Универзитет „Св. Климент Охридски”
Факултет за безбедност- Скопје

Предмет:
Рецензија на ракописот Protect 2, English for Law Enforcement – 2nd Edition и прирачникот
за наставникот насловен Protect 2, English for Law Enforcement, 2nd Edition, Teacher’s book.

Со одлука на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од
Битола, донесена на 234-та седница одржана на 09.07.2018 година, (со деловоден бр. 141036/16) избрана сум за рецензент на второто издание на учебникот Protect 2, English for
Law Enforcement - 2nd Edition и прирачникот за наставникот насловен како Protect 2,
English for Law Enforcement, 2nd Edition, Teacher’s book од авторките д-р Зорица Трајкова,
вонреден професор при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Универзитет Св. Кирил
и Методиј, Скопје и д-р Весна Трајковска, вонреден професор при Факултетот за
безбедност, Универзитет Св. Климент Охридски, Битола.

По внимателното читање на посочените ракописи, имам чест и задоволство да ја доставам
следнава
РЕЦЕНЗИЈА
1. Општи напомени. Ракописите претставуваат дополнение и проширување на
претходното издание Protect 2, English for Law Enforcement, објавено во 2012
година. Тие се проширени и дополнети со материјали кои придонесуваат за
збогатување но и задржување на интегралната целина. Овој дидактички пакет е
повторно наменет за студентите од Факултетот за безбедност, и опфаќа учебник за
студентите во проширено и дополнето издание, прирачник за наставникот, како и
аудио-визуелни материјали во дигитален формат, со богат избор на фонолошки
примери за вежбање на јазичните вештини разбирање по слух и вежбање на говор.
Учебникот е збогатен со соодветно избрани визуелни стимули, кои покрај тоа што
соодветствуваат на содржините од лекциите, со својот квалитет претставуваат
дополнителен мотивирачки фактор. Како рецензент и на првото издание на овој
ракопис сугерирав некои дополнувања кои во ова второ издание се земени во
предвид и е збогатен со повеќе од 20% дополнителни материјали, и тоа: текстови за
читање кои подлабоко ја разгледуваат тематиката обработена во секое поглавје,
граматички вежби кои ја прават материјата појасна за изучувачите, понатаму вежби
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за зборување и пишување кои придонесуваат за подигнување на нивото на
јазичната компетенција и текстови за превод, главно на новинарски текстови од
познати светски медиуми, кои им овозможуваат на изучувачите да бидат во тек со
тековните случувања и им отвараат поле за прагматичко надоградување на
комуникативната компетенција и контрастивна анализа на сопствениот јазик и
јазикот-цел.

2. Структура на учебникот. Учебникот и во ова второ издание ги содржи осумте
тематски целини (унити): Crime Scene Investigation, Conditional Sentence, Domestic
Violence, Juvenile Delinquency, Human Trafficking, Terrorism, Economic Crime и
Crime in the Media. Тие доследно го следат системот: текст – граматика/ функции –
вокабулар – читање – слушање – говор – пишување – превод. Текстовите се
систематски и доследно проследени со соодветни активности кои понатаму ги
развиваат комуникативните, професионалните и академските компетенции на
студентите.
Од изборот на темите за може да се види дека авторките искреирале материјал кој е
тесно поврзан со идната професија на студентите, како и содржините од другите
наставни предмети. Оттука, би можело да се заклучи дека материјалот
соодветствува со професионалниот интерес на слушателите, што се смета за главен
двигател на инструменталната мотивација кај возрасните изучувачи на јазикот.

3. Структура на прирачникот. Прирачникот за наставникот е исто така детално
надограден со инструкции за наставниците за тоа што се очекува студентот да
совлада како цел на секоја тематска целина одделно, дадени се напатствија за
процедурите во текот на презентацијата на метеријалот, активирањето на
студентите врз база на нивните претходни знаења од односната тематика,
креативни задачи за понатамошно развивање на јазичните вештини, како и
транскрипт на текстовите од аудио-материјалите.
4. Заклучок и предлог. На крајот, заблагодарувајќи се за повторно доверената задача,
врз основа на изнесеното имам чест и задоволство да констатирам дека второто
издание на понудениот дидактички пакет учебник насловен како Protect 2, English
for Law Enforcement, 2nd Edition и прирачникот за наставникот насловен како
Protect 2, English for Law Enforcement, 2nd Edition, Teacher’s book од авторките д-р
Зорица Трајкова, вонреден професор и д-р Весна Трајковска, вонреден професор
претставуваат проширено издание во над 20 проценти од претходното, збогатено со
материјал кој несомнено ќе придонесе за подигање на квалитетот на наставата а со
тоа и на знаењата на студентите од Факултетот за безбедност во доменот на
англискиот јазик во струката, и во исто време дава неопходен и мошне квалитетен
придонес во учебникарството.
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Според тоа, понудениот ракопис недвосмислено ги препорачувам за печатење како
основен учебник за студентите на Факултетот за безбедност, Скопје.

Рецензент,
Д-р Екатерина Бабамова, редовен професор во пензија
Катедра за англиски јазик и книжевност
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
ОБЛАСТИТЕ:
ТЕХНОЛОГИЈА НА МЕСО И МЕСНИ ПРЕРАБОТКИ; ТЕХНОЛОГИЈА НА МЛЕКО И
МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ; КВАЛИТЕТ, ТЕХНОЛОГИЈА И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА ОД
ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
НАТЕХНОЛОШКО - ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС

Со Одлука бр.02-456/2од 05.09.2018 година на Наставно - Научниот совет на
Технолошко -техничкиот факултет од Велес при Универзитетот "Св. Климент
Охридски"Битола,донесена на седницата одржана на 05.09.2018 година, именувани сме за
членови наРецензентската комисија за избор на наставник по предмети од научните
области: Технологија на месо и месни преработки, Технологија на млеко и млечни
производи и Квалитет, технологија и безбедност на храна од животинско потекло, во
состав:


Ред. проф. д-р Димче Китановски, Факултет за биотехнички науки,Универзитет
"Св. Климент Охридски" - Битола (претседaтел)



Проф. д.т.н инж. Стефан Георгиев Драгоев, "Универзитет за прехрамбени
технологии" Пловдив. Бугарија (член)



Вонр. проф. д-р Елена Јошевска, Факултет за биотехнички науки, Универзитет"Св.
Климент Охридски" - Битола (член)

ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот за избор на наставник во сите научни звања, објавен во весниците "Нова
Македонија" и "Лајм" од 24.08.2018 година, се пријави само кандидатoт д-р Татјана
Калевска, доцент на Технолошко - технички факултет од Велес, Универзитет "Св.
Климент Охридски" - Битола.

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Д-р Татјана Калевска е родена на 23.06.1968 година во Кичево, каде го завршила
основното и средното образование. Во учебната 1997/1998 се запишлана Вишата

72
Земјоделска Школа - Битола на насоката Преработка на анимални производи,
кадедипломирала во 2000 година и се стекнала со стручен назив Инженер за преработка
на анимални производи.
Своето образование го продолжува на факултетот за биотехнички науки во Битола на
насоката Преработка на анимални производи. Дипломирала во учебната 2004 година
стекнувајќи се со стручен назив Дипломиран инженер за преработка на анимални
производи.
Во учебната 2006/2007 се запишала на постдипломски студии на насоката Квалитет и
безбедност на млеко и преработки од млеко. Магистерскиот труд успешно го одбранила
во 2009 година и се стекнала со научен степен Магистер на науки одобласта на Квалитет и
безбедност на млеко и млечни производи.
Докторската дисертација со наслов "Одредување на разликите на јагнешко месо
добиено од јагниња одгледувани во органски и конвенционален систем"ја одбранила на
26.12.2013 година на Факултетот за биотехнички науки - Битола.
Во периодот од 2005 до 2007 кандидтката е врботенаe во ЗППМ "Бистра" Кичево,
како Oдговорен инженер за контрола на квалитетот на млекото.
Од 2007 до 2011 година е вработена во Млекарата "Бистра Агро Холанд", како
Одговорен инженер за производство на ферментирани млечни производи и сирење и
oдговорно лицеза имплементирање и интерен аудит на HACCP системот.
Од јануари до октомври2012билараководител на Млекара "Бистра" АД - Кичево.
На местото aсистент од областите Технологија на месо и производи од месо и
Технологија на млеко и млечни производи на Технолошко-техничкиот факултет - Велес е
вработена од ноември 2012 година.
Од своето вработување на Технолошко - техничкиот факултет - Велес има
континуирано и активно учество во наставно-образовниот, научно-истражувачкиот и
апликативниот процес, што се потврдува преку наставните активности, истражувачките
активности, објавените стручни и научни трудови, учеството на меѓународни
конференции, симпозиуми, проекти и сл.
2. НАСТАВНО - ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Кандидатот д-р Татјана Калевска, по изборот во Доцент во 2014 година до денес,
активно е вклучена во изведувањето на наставата на прв, втор и трет циклус на студии на
Технолошко-техничкиот факултет - Велес.
На првиот циклус студиина наставните програми:Прехранбена технологија и
биотехнологија иНутриционизам, реализира настава по следните предмети: Технологија
на млеко и млечни производи, Технологија на месо, живина и јајца, Технологија на храна
од животинско потекло, Суровини во прехрамбена индустрија, Храна и култура, Законски
прописи од областа на храната и Вовед во професија нутриционизам.
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На вториот циклусстудии на наставнитепрограми (Квалитет и безбедност на храна и
Нутриционизам, едногодишни и двегодишни студии), вклучена e во наставата на следните
предмети: Kвалитет и безбедност на храна (напредно ниво), Одбрани поглавја од
технологија на храна и нова храна, Одбрани поглавја од прехрамбена технологија и
биотехнологија, Системи за управување со безбедност и квалитет на храна, Следливост на
храна и автентичност и Материјали во контакт со храната.
На третиот циклус студии по Иновативни технологии за храна и нутриционизам,
кaндидатката е вклучена во изведување на наставата на следните предмети: Трендови во
технологии на храна од анимално потекло, Органска, квалитетна и безбедна храна,
Достигнување во науката за храна и нутриционизмот, Иновативни технологии и
минимално процесирање на храна и Модерни инструментални методи, техники за анализа
и сензорна анализа на храна.
Д-р Татјана Калевскаво изминатиот период соработувала со студенти од вторциклус на
студии,ангажирани како демонстратори за вежбите попредметите според наставната
програма за кои таа е одговорна.
Во досегашниот период кандидатотд-р Татјана Калевска дава значаен придонес во
стручно и научно оспособување на млади кадри. Имено таа е ментор на 37 (триесет и
седум) и член на комисија на (34) триесет и четири дипломски трудови.
Ментор е на 1 одбранет магистерски труди 1 магистерски труд во тек. Била член на 4
(четири) комисии за подобност, оценка иодбрана на магистерски трудови.
Ментор е на повеќе студенти при подготовка и објавување на научни трудови за
учество намеѓународни студентски смотри и конференции.
Потврда за успешната реализација на наставно - образовната дејност на
кандидаткатапретставува позитивната оценка од процесот насамоевалуација.Имено
кандидатот д-р Татјана Калевска во последната самоевалуација реализирана од комисијата
за самоевалуација во ноември 2015 годинае оценета позитивно, со просечна оцена - 4,37.
Резултатите од анонимно спроведената анкета на студентите се презентирани во
продолжение натекстот:
1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата: просечна оцена -4,45.
2. За време на наставата наставникот е посветен и предизвикува интерес кај студентите:
просечна оцена - 4,27.
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа: просечна оцена - 4,27
4. Наставникот ги стимулира и вклучува студентите во наставниот процес: просечна
оцена-4,07.
5. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите (изработка на домашна
работа, проекти, семинарски трудови...): просечна оцена- 4,55.
6. Дополнителните активности се во функија на зголемување и проширување на знаењата
од предметот: просечна оцена-4,14.
7. Наставникот го реализира предвидениот Фонд на часови: просечна оцена - 4,64.
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8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература: просечнаоцена
- 4, 2.
9. Наставникот применува современи технологии за реализација на наставата(компјутери,
софтверска подршка, информациски бази идр.): просечна оцена- 4,27.
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво: просечна оцена - 4,
57.
11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите: просечна
оцена - 4, 45.
12. Испитните / колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма
ипредвидената основна литература: просечна оцена - 4,52.
13. Содржината и структурата на испитните / колоквиумските прашања
овозможуваобјективно оценување: просечна оцена - 4,39.
14. Оценката е одраз на знаењето и постигнувањето на студентите: просечна оцена - 4,45.
3. НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Покрај наставно-образовната дејност д-р Татјана Калевска е активна и на полето на
научно истражувачкатa дејност. Кандидатката е автор и коавтор на повеќе научно
истражувачки трудови објавени во земјата и странство.
Во продолжение се наведени објавените научно-истражувачки трудови накандидатката
во периодот од избор во звањедоцент (2014-2018), како автор и коавтор.
3.1.Трудови објавени во меѓународнинаучни списнија
1. Tatjana Kalevska, (2014): The impact of the stage and sequence of lactation on the
number of somatic cells in goat milk. International scientific journal. Horizons. Year X.
Vol.1. 113-117.
2. Aleksandar Saveski, Tatjana Kalevska, Dragan Damjanovski, Valentina Pavlova,
Viktorija Stamatovska, (2014): Application of the haccp system on the lineage of
production of svarcvald cherry ice cream. Journal of HygienicEngineering and Design.
Vol 6, pp. 93-96.
3. Elena Joshevska, Gordana Dimitrovska, Katerina Bojkovska, Mila Arapceska, Vangelica
Jovanovska, Tatjana Kalevska, (2015): Evaluation of diet quality and nutrient intakes
among macedonian adolescents. Banat's Journal of Biotechnology. DOI: 10.7904/20684738-VI (12), 38-44.
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4. Aleksandar Saveski, Valentina Pavlova, Tatjana Kalevska, Viktorija Stamatovska,
Marija Srbinoska, (2015): Measuring the quantity of anthocyanidins in frozen fruits.
Journal of HygienicEngineering and Design.Vol 12. pp. 39-41.
5. Aleksandar Saveski, Tatjana Kalevska, Dragan Damjanovski, Viktorija Stamatovska,
Elena Joshevska, (2015):Technological properties of white brined cheese produced from
organic certified goat milk: Food and Environment Safety, Volume XIV, Issue 3,
pag. 250 - 255.
6. Tatjana Kalevska, Ljupce Kocoski, Elena Joshevska, Viktorija Stamatovska,
Aleksandar Savevski, (2015):Sensory evaluation of lambs meat according to
conventional and organic breeding systems. Food and Environment Safety, Volume XIV,
Issue 3-pag. 293-299.
7. Vera Simovska-Jarevska, Zora Uzunoska, Saško Martinovski,Vesna Antoska-Knight and
Tatjana Kaleska, (2016): Disparities in food habits and physical activity levels among
adult population in the republic of macedonia and developing a new health promotion
model. International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education
and Sport.Activities in physical education and sport.Vol. 44, No. 1, pp. 99-105.
8. Vesna Antoska Knights, Vera Simovska-Jarevska, Dragan Damjanovski, Zora Uzunoska,
Tanja Kalevska and Tanja Blaževska, (2016): Comparison of the body mass (bmi),
hemoglobin, erythrocytes and blood pressure in children included and not included in
additional physical activity. International Journal of Scientific and Professional Issues in
Physical Education and Sport.Activities in physical education and sport.Vol. 6, No. 2,
pp. 228-231.
9. Viktorija Stamatovska, Tatjana Kalevska, Marija Menkinoska, Gjore Nakov, Zora
Uzunoska, Lenche Mitkova, (2016): Correlations between quality of flour t-500
characteristics and bread volume. Journal Food and Environment Safety, Vol.15, Issue1,
46-54.
10. Zora Uzunoska, Zlatko Pejkovski, Tanja Kalevska, Daniela Beličovska, Katerina
Beličovska, Viktorija Stamatovska, (2016): The positive impact of bioprotective culture
on certain burger parameters. Macedonian Journal of Animal Science, Vol. 6, No. 1,
pp. 31-39.
11. Tatjana Kalevska, Ljupče Kočoski, Elena Joševska, Zora Uzunoska, Nikola Pacinovski,
(2016): Quality evaluation of lamb’s meat according то breeding systems. Macedonian
Journal of Animal Science. Vol. 6. No. 1. pp. 11-16.
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12. Vera Simovska, Vesna Antoska-Knights, Tatjana Kalevska, Daniela Nedelkovska Nikoloska, Tatjana Blazevska, Dragan Damjanovski and Andrej Simovska, (2016):
Development of academic education of nutritionists in the republic of macedonia. An
International Review Journal. Advances in Nutrition, Vol. 7, Issue 1, Pages 24A.
https://academic.oup.com/advances/article/7/1/24A/4523996.
13. Stamatovska V., Karakasova Lj., Nakov Gj., Kalevska T, Menkinoska M., Blazevska T.,
(2017): Examination of the pomological characteristics and the presence of heavy metals
in the peach cultivar cresthaven from republic of macedonia. Scientific Papers. Series B.
Horticulture, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest,
Romania, Vol. LXI, 81-86.
14. Stamatovska V., Karakasova Lj., Uzunoska Z., Kalevska T., Pavlova V., Nakov Gj.,
Saveski A., (2017): Sensory characteristics of peach and plum jams with different
sweeteners. Journal Food and Environment Safety.Vol.16, Issue, 13-20.
15. Zora Uzunoska, Tatjana Kalevska, Viktorija Stamatovska, Katerina Belichovska,
Daniela Belichovska, Dragan Damjanovski, (2017):An example of what macedonian
population knows about food allergies and food intolerance.Journal of
HygienicEngineering and Design, Vol. 19, 31-40.
16. Aleksandar Saveski, Tatjana Kalevska, Viktorija Stamatovska, Dragan Damjanovski,
(2017): Chemical composition and energy value in the meat of macedonian and ohrid
trout. Journal Food and Environment Safety.Vol.16, Issue 1, 40-46.
17. Tatjana Kalevska, Ljupche Kochoski, Elena Joshevska, Zora Uzunoska, Viktorija
Stamatovska, (2017): Slaughter characteristics of lamb’s meat according to breeding
systems. Macedonian Journal of Animal Science, vol. 7, no. 1-2, pp. 67-73.
18. Tatjana Kalevska, Zora Uzunoska Viktorija Stamatovska & Aleksandar Saveski,
(2018): Whey properties and its use for production of functional and probiotic drinks.
Scientific Journal, ARTTEApplied Researches in Technics, Technologies and Education,
Vol. 6, No. 1.pp. 50-53.
19. Viktorija Stamatovska, Gjore Nakov, Zora Uzunoska, Tatjana Kalevska& Marija
Menkinoska, (2018): Potential use of some pseudocereals in the food industry. Scientific
Journal, ARTTE.Applied Researches in Technics, Technologies and Education.Vol. 6,
No. 1.pp. 54-61.
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20. Tatjana Kalevska, Zora Uzunoska & Viktorija Stamatovska, (2018): Impakt of the
number of somatic cells on milk quality. Scientific Journal, ARTTE Applied Researches
in Technics, Technologies and Education. Vol. 6, No. 1. pp. 45-49.
21. Tatjana Kalevska, Ljupce Kocoski, Elena Joshevska, Zora Uzunoska, Viktorija
Stamatovska, (2018): Slaughter characteristics and weight losses (shrinkage) of lambs
from an organic and conventional system. Journal Food and Environment Safety, Volume
XVII, Issue 2 - 2018, pag. 252-260.
22. Zora Uzunoska, Tanja Kalevska, Viktorija Stamatovska, Daniela Nikolovska
Nedelkoska D, Natalija Trajceska, Daniela Belichovska, Katerina Belichovska, (2018):
Positive impact of frequent milk and dairy products consumption on bone mineral density
of over 50-aged macedonian women. Journal Food and Environment Safety, Volume
XVII, Issue 2 - 2018, pag. 213-223.
23. Zora Uzunoska, Tatjana Kalevska, Viktorija Stamatovska, Katerina Belichovska,
Daniela Belichovska, Daniela Nedelkoska Nikolovska, Tatjana Blazevska, (2018):
Vegetable Consumption and bone mineral density in females in Republic of Macedonia,
Journal of Hygienic Engineering and Design Vol.23, pp. 81-90.
3.2.Трудови објавени на меѓународни симпозиуми и конференции
24. Simovska - Jarevska V., Martinovski S., Antovska V., Pavlova V., Damjanovski D.,
Uzunoska Z., Kalevska T., Blazevska T., (2015): Socioeconomic inequalities in diet and
physical activity among macedonian population and model of behavioral modification.
Omics, international conferenceseries.com, Satellite Symposium for Euro Global Summit
& Medicare on Weight Loss, Research Papers. 26-27 June, Bitola. Macedonia.
Simposium proceedings, page 47-53.
25. Aleksandar Saveski., Viktorija Stamatovska., Valentina Pavlova, Tatjana Kalevska,
RozitaSpirovska Vaskoska, (2015): Sensory analysis of raspberry jam with different
sweeteners. 62th Anniversary Scientific Conference with International Participation "Food
science, engineering and technology’ 2015" Plovdiv. Bulgarija. Scientific works of
university of food technologies volume LXII, 294-297.
26. Kalevska T., Uzunoska Z., Stamatovska V., Jankuloska V., (2017):Quality of milk for
the production of white brined cheese. 56th Annual Sciences Conference of Ruse
University, Conference with international interest, 03 - 04 November, Razgrad, Bulgaria.
Proceedings of university of Ruse. Vol. 56, (10.2), 34-38.
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27. Aleksandar Saveski, Tatjana Kalevska, Viktorija Stamatovska, Zora Uzunoskaa, Elena
Josevska, (2017):Comparative analysis of fatty acids in thmeat of the macedonian and
ohrid trout from aquaculture production. 11th International Symposium Modern Trends
in Livestock Production. October 11-13, Belgrade, Serbia. Proceedings pp.685-695.
28. Кaterina Petrovska, Elena Joshevska, Tatjana Kalevska, (2017): Changes in the quality
characteristics of eggs during storage. Scientific Works of the Union of Scientists in
Bulgaria –Series С. Teсhnics and technologies. 15-16 June 2017, Plovdiv, Bulgarija. Vol.
XV, pp.78-81,
29. Viktorija Stamatovska, Gjore Nakov, Tatjana Kalevska, Zora Uzunoska, Aleksandar
Saveski, (2017):Characteristics of biscuits with acacia gum. 12th Symposium "Novel
Technologies and Economic Development", University of Niš, Faculty of Technology, 20
- 21. October. Leskovac, Serbija. Proceedings, pp. 64-73.
30. Vezirka Jankuloska, Ilija Karov, Gorica Pavlovska, Tatjana Kalevskа, (2017):
Determination of fenbuconazole in apples (golden delicious) from different location. 56th
Annual Science Conference of Ruse University, 03-04. Razgrad, Bulgaria. Reports
Awarded with "Best Paper" Cristal prize' 17, 215-218.
31. Stamatovska V., Uzunoska Z., Kalevska T., Nakov Gj., Antovska A., (2017): Dietary
habits of a part of the population in the republic of Macedonia. 56th Annual Science
Conference of Ruse University, 03-04. Razgrad, Bulgaria. Proceedings of University of
Ruse, Vol.56 (10.2), 15-23.
32. Zora Uzunoska, TatjanaKalevska T, Viktorija Stamatovska, Daniela Nikolovska
Nedelkoska, Tatjana Blazevska, Nikola Orovcanec, (2018): The frequency of meat
consumption and bone mineral density in female population. 3rd International
Symposium for Agriculture and Food-ISAF 2017. 18-20. October, Ohrid, Macedonia.
Journal of Agricultural and food and Environmental Sciences. Special Issue: Proceedings.
Vol. 72, No 1. pp. 13-20.
33. Viktorija Stamatovska, Gjore Nakov, Ivan Dimov, Ira Taneva, Tatjana Kalevska, Zora
Uzunoska, (2017): The changes in colour of biscuits during baking depending on time
and different proportion of barley flour. 6th Annual International Conference,
International Conference for Food Science and Technology, 27-29 October, Durrës,
Albania. Proceedings, pp. 93-100.
Останати учества на меѓународни симпозиуми и конференции (книга на апстракти)
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1. Zora Uzunoska, Viktorija Stamatovska, Tatjana Kalevska, Natalija Trajceska, (2016):
Nutritionin cancer prevention and reduction of cancer incidence. 9 th International
Scientific and Professional Conference. With food to health. 13 October, Osijek, Croatia.
Book of abstracts, page 47.
2. Aleksandar Saveski, Viktorija Stamatovska, Tatjana Kalevska, Marina Relushkoska,
(2016): Dietary habits among youth in municipality of Veles, republic Macedonia. 9 th
International Scientific and Professional Conference. With food to health. 13 October,
Osijek, Croatia. Book of abstracts, page 28.
3. Viktorija Stamatovska, Gjore Nakov, Zora Uzunoska, Tatjana Kalevska, Dragan
Damjanovski, Aleksandar Saveski, (2016).:Nutritive chemical characteristics of the
honey and its positive impact on human health. 9th International Scientific and
Professional Conference. With food to health. 13 October, Osijek, Croatia. Book of
abstracts, page 30.
4. Tatjana Kalevska, Ljupče Kočoski, Elena Joševska, Viktorija Stamatovska, Aleksandar
Saveski, (2017):Slaughter characteristics of lamb’s meat according to breeding systems.
VII International Symposium of livestock production. 14-16 September, Skopje,
Macedonia. Book of abstracts pp.25.
5. Viktorija Stamatovska, Ljubica Karakasova, Gjore Nakov, Tatjana Kalevska, Marija
Menkinoska, Tatjana Blazevska, (2017): Examination of the pomological characteristics
and the presence of heavy metals in the peach cultivar cresthaven from republic of
macedonia. International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", 8 - 10
June, Bucharest, Romania. Book of Abstract, Section 2 - Horticulture pp. 26.
6. Uzunoska Z., Kalevska T., Stamatovska V., Belichovska K., Belichovska D., Nikolovska
Nedelkoska D., Blazevska T., (2017): Vegetable consumption and bone mineral density
in females. Nutricon 2017, Food Quality and Safety, Health and Nutrition. 5-7 October,
Skopje, Macedonia. Book of Abstracts pp.164-165.
4. СТРУЧНО АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК
ИНТЕРЕС
Ангажманот на д-р Татјана Калевска во рамките на стручно апликативната дејност
е насочен кон повеќе активности.
Кандидатката во рамките на матичниот факултетучествувала во изработка на
наставните програмиза повторна акредитација настудиските програмиза прв
циклусстудии(Прехранбена технологија и биотехнологија; Нутриционизам) и завтор
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циклус (Управување со квалитет ибезбедност на храна; Нутриционизам -едногодишни и
двегодишни студии).Учествувала и во изработка на студиската програма за акредитација
на трет циклус студии(Иновативни технологии за храна и нутриционизам).
Д-р Татјана Калевска активно учествувала во промотивните активности на
факултетот реализиранипреку афирмативни и едукативни предавања.
Војуни 2015 година во рамките на Проектот на Владата, Циклус едукативни радио
емисии "Здрава храна- безбедна иднина"Скопје, за поширокиот аудиториум одржала
едукативно предавање на тема:"Примена на адитивите и зачините во прехрамбената
индустрија"
Во март 2016 година во рамки на Проектот подржан од Министерството за Локална
самоуправа, на јавен настан на Бизнис центарот за подршка на консултативни услуги за
мали и средни претпријатија на Вардарскиот плански регион, реализирала едукативно
предавање на тема: "Производство и воведување на стандарди за безбедна и здрава храна критериуми за квалитет и функционалност".
Во април 2016 година во рамки на Едукациите од Проектот "Здрави навики здрав
живот" реализиран од Советот на млади на Општина Велес и Студентскиот Парламент
при Технолошко-Техничкиот факултет- Велес, одржала едукативно предавање на тема
"Здрава и безбедна храна".
Кандидатката била модератор насекција и член на меѓународниот советодавен
одбор наScientificSatelliteSymposiumfor Euro Global Summit & Medicare Expo on Weight
Loss”Bitola (Јуни, 2015).
Од другите стручно - апликативни активности на кандидатката може да се истакне
дека одоктомври 2015 година е член наКомисија за самоевалуција на Технолошкотехничкиот факултет - Велес.
Од ноември 2015 годиначлен е нафакултетската комисија за признавање испити на
втор циклус студии, при премин на студенти од другифакултети/универзитети.
Кандидатката била член на рецензентски комисии за избор во наставно-научни
звања, а учествувала и во давање намислења на авторезимеа на докторски тези на
докторанди од другифакултети/универзитети.
Од ноември 2015член е на комисијата за студентски стандард при Универзитетот
"Св. Климент Охридски" - Битола.
Во ноември 2016 година избрана е за член на Универзитетскиот Сенат при
Универзитетот"Св. Климент Охридски" - Битола.
Во периодот од јуни 2017 до јуни 2018 д-р Татјана Калевска ја извршувала
функцијата Продекан за финансии.Во истиот период таа е член и на Универзитетската
комисија за материјално финансиски прашања.
Во рамките на програмата за мобилност на наставен кадар CEEPUS III FREEMOVER teacher, во периодот од (30.04.2018 - 16.05.2018) остварила студиски престој
и одржала предавања од областа во кои е избрана, за студентите на прв циклус студии на
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Факултетот "Техникa и технологии" - Јамбол, при Тракискиот Универзитет - Стара
Загора,Р. Бугарија.
Стручно усовршување во странство остварила со студиски престој во Грција, преку
Проект на Macedonian Agricultural Advisory Support Programme - MAASP во 2008 година.
Покрај тоа кандидатката стручно се усовршувала и учествувала на голем број
обуки, семинари, конференции, симпозиуми ифоруми со цел следење нови достигнувања
во области кои и се од интерес. Кандидатката поседува сертификати за завршени обуки:
- Internal audits based of Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) method.
Organized by CSQA and conducted by Biotechnicon, (July, 2008).
- Training in technology of sheep and goat cheese production. Macedonian Agricultural
Advisory Support Programme - MAASP. (Maj, 2008).
- Hazard Analysis and Critical Control Points Principles and Practice. Organized by CSQA and
conducted by Biotechnicon, (July, 2009).
Д-р Татјана Калевска учествувала во реализација на следните научно - истражувачки
проекти:
- TEMPUS project - FOODLINKS "Improving Academia - Industry Links in Food Safety
and Quality" (2010-2013).
- BAS project "Stimulating citizens participation to recycle processes through the
implementation of benefits systems" (in progress).
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз
основа
на
приложената
документација
и
разгледувањето
на
досегашнатанаставно образовна,научно истражувачка и стручно апликативна дејност,
Рецензенската комисија констатира дека кандидатотд-р Татјана Калевскаги
исполнувапропишаните услови предвидени со Законот за високо образование и општите
акти наУниверзитетот "Св. Климент Охридски"- Битола.
Тоа се согледува од досегашниот ангажман во наставно-образовната дејност,
учеството на домашни и меѓународни конференции исимпозиуми, научноистражувачките
трудовиобјавени во домашни и меѓународни списанија, како и учеството во научно
истражувачки проекти.
Комисијата констатира дека се работи за кандидат со високо ниво на
професионалност, одговорност иисполнителност на работните обврски. Кандидатотниз
своето работење се потврдува какоквалитетен кадар за наставно -образовната работа, при
тоа се карактеризира со отвореност и подготвеност за соработка со студентите и колегите,
кое се потврдува и со позитивната оцена од самоевалуацијата и научно истражувачката и
стручно апликативната дејност.
Имајќи ги во предвид горе наведените констатации Рецензентската комисија има
особена чест и задоволство да мупредложи на Наставно-научниот совет на Технолошкотехнички факултет да ја изберекандидатката доцент д-р Татјана Калевсказа наставник
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од научните области: Технологија на месо и производи од месо, Технологија на млеко и
млечни производи и Квалитет, технологија и безбедност на храна од животинско потекло,
во звање Вонреден Професор.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. Ред.проф. д-р Димче Китановски - претседател
Факултет за биотехнички науки, Универзитет "Св. Климент
Охридски" - Битола
2. Проф. д.т.нинж. Стефан Георгиев Драгоев, - член
"Универзитет за прехрамбени технологии" Пловдив, Бугарија
3. Вонр. проф д-р Елена Јошевска - член
Факултет за биотехнички науки, Универзитет "Св. Климент
Охридски" - Битола
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R EVIEW
OF THE APPOINTMENT OF A PROFESSOR IN ALL ACADEMIC TITLES OF
SCIENTIFIC FIELDS:
TECHNOLOGY OF MEAT AND MEAT PRODUCTS; ТECHNOLOGY OF MILK AND
DAIRY PRODUCTS; QUALITY, TECHNOLOGY AND SAFETY OF FOOD ОF ANIMAL
ORIGIN
AT THE FACULTY OF TECHNOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES - VELES

With Decision no. 02-456/2 on 05.09.2018 of the Educational-Scientific Council of the
Faculty of Technology and Technical Sciences in Veles, at the University “St. Kliment Ohridski”
in Bitola, adopted at the session held on 05.09.2018, we have been appointed as members of the
Review Committee for the appointment of a professor in all academic titles of the following
scientific fields: Technology of Meat and Meat Products; Тechnology of Milk and Dairy
Products; Quality, Technology and Safety of Food of Animal Origin, in the following
composition:

● Full Prof. Dimce Kitanovski, PhD Faculty of Biotechnical Sciences, University "St.
Kliment Ohridski" - Bitola, (president)
● Prof. Eng. Stefan Georgiev Dragoev, DSc,University of Food Technologies, Plovdiv.
Bulgarija (member)
● Assoc. Prof. Elena Joshevska, PhD, Faculty of Biotechnical Sciences, University "St.
Kliment Ohridski" - Bitola, (member)
REPORT

At the announced competition for the appointment of a professor in all academic titles of
scientific fields: Technology of Meat and Meat Products; Тechnology of Milk and Dairy
products; Quality, Technology and Safety of Food of Animal Origin, published in the
newspapers "Nova Makedonija" and "Lajm" on 24.08.2018, only one application was received
from the candidate Tatjana Kalevska, PhD, docent at the Faculty of Technological and Technical
Sciences - Veles, at the University “St. Kliment Ohridski” - Bitola.
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1. BIOGRAPHY
Tatjana Kalevska, PhD, was born on June 23, 1968 in Kicevo, where she completed her
primary and secondary education.
In the academic year of 1997/1998 she enrolled in the Higher vocational agricultural school
in Bitola, where she studied processing of animal products and which she graduated in 2000 and
acquired the vocational degree of Engineer for processing of animal products.
She proceeded by enrolling at the Faculty of Biotechnical Sciences in Bitola at the
Department of processing of animal products. Graduated in the academic year 2004, acquiring
the graduate degree of Engineer for Processing of Animal Products.
In the academic year of 2006/07 she enrolled in the postgraduate program for Quality and
safety of milk and milk products. She successfully defended her master's thesis in 2009 and
acquired the scientific title of Master of Science in the area of Quality and safety of milk and
milk products.
She defended her doctoral thesis titled "Determination of differences in lamb meat obtained
from lambs bred in an organic and conventional system" on December 26, 2013 at the Faculty of
biotechnical sciences - Bitola.
In the period from 2005 to 2007 she worked at ZPPM "Bistra" Kicevo, as Milk Quality
Control Engineer.
From 2007 to 2011 she worked at the"Bistra Agro Holland"Dairy, as Production engineer
for fermented dairy products and cheese and was responsible for implementation and internal
audit of the HACCP system.
From January to October 2012, she was the manager of the Dairy"Bistra" AD – Kicevo.
She was a teaching assistant in the Technology of meat and meat products and Тechnology
of milk and dairy products at the Faculty of Technological and Technical Sciences in Veles, a
position she has filled since November 2012.
During her tenure at the Faculty of Technological and Technical Sciences in Veles she has
continuously and actively participated in the educational process, scientific research and research
application, engagement confirmed through the performed teaching and research activities,
published professional and scientific papers, participation in international conferences, symposia,
projects, etc.
2. TEACHING-EDUCATIONAL ACTIVITIES
The candidate Tatjana Kalevska, PhD, from being appointed as docent in 2014 until today,
has actively been involved in teaching within the first, second and third cycle of studies at the
Faculty of Technology and Technical Sciences in Veles.
At the undergraduate level (first cycle), she is involved in the Food technology and
Biotechnology and Nutrition study programs and teaches the following subjects: Тechnology of
milk and milk products; Technology of meat, poultry and eggs, Technology of food of animal
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origin, Raw materials in the food industry, Food and Culture,Legislation in the field of food and
Introduction to the profession nutritionism.
In the second cycle of studies, she is involved in the Food Quality and Safety and Nutrition
study programs (one-year and two-year programs) and teaches the following subjects: Food
Quality and Safety (Advanced Level), Selected Chapters of Food Technology and Nutrition,
Selected Chapters of Food Technology and Biotechnology, Food Safety and Quality
Management Systems, Food Authenticity and Traceability, and Materials in contact with food.
In the third cycle of studies of Innovative technologies for food and nutrition, the candidate
teaches the following subjects: Trends in Food of Animal Origin Technology, Organic, Quality
and Safe Food, Achievements in Food Science and Nutrition, Innovative Technologies and
Minimal Food Processing and Modern Instrumental Methods, Analysis Techniques and Sensory
Analysis of Food.
In the past period, Tatjana Kalevska, PhD collaborated with students from the postgraduate
program, hired as demonstrators in the practical part of the curriculum for the courses she
teaches.
So far the candidate Tatjana Kalevska, PhD, has contributed significantly to the professional
and scientific training of young staff. Namely, she is a mentor for 37 (thirty-seven) and a
commission member of (34) thirty-four final graduate papers.
She has acted as a mentor on 1 defended master thesis and 1 master thesis in progress.
She was a member of 4 (four) committees for eligibility, assessment and defense of master's
theses.
She acted as a mentor of several students in the preparation and publication of scientific
papers for participation in international student fairs and conferences.
A confirmation of the successful realization of the educational activity of the candidate is a
positive evaluation within the process of faculty self-evaluation. Namely, in the last selfevaluation conducted by the self-assessment commission in November 2015, the candidate
Tatjana Kalevska, PhD, was assessed positively, with an average score of 4.37.
The results of an anonymous survey of students are as follows:
1. The teacher is adequately prepared for the realization of curriculum: average score – 4.45.
2. The teacher is dedicated and causes interest among the students in class: average score - 4.27.
3. The teacher uses modern instruction methods: average score - 4.27
4. The teacher stimulates and engages students in the teaching process: average score - 4.07.
5. The teacher stimulates additional activities for students (homework, projects, papers, etc.):
average score - 4.55.
6. Additional activities are aimed at increasing and expanding the knowledge of the subject:
average score - 4.14.
7. The teacher realizes the projected number of lessons: average score - 4.64.
8. The teacher provides appropriate basic and additional reading material: average score - 4.2.
9. The teacher applies modern teaching technologies (computers, software support, information
databases, etc.): average score - 4.27.
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10. The teacher’s attitude and behaviour are on an adequate level: average score - 4.57.
11. The teacher is open and available for consultation and cooperation with students: average
score - 4.45.
12. Mid-term/term questions are part of the curriculum and provided reading material: average
score - 4.52.
13. The content and structure of term/midterm questions enables objective grading: average
score - 4.39.
14. The obtained grades reflect the knowledge and achievement of students: average score - 4.45.
3. SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY
Apart from her teaching duties, Tatjana Kalevska, PhD is an active scientific researcher. The
candidate is an author and coauthor in several scientific research papers published nationally and
internationally. Here are listed the published scientific research papers of the candidate from her
selection until she was appointed as docent (2014-2018), as author and co-author.
3.1.Papers published in international journals
1. Tatjana Kalevska, (2014): The impact of the stage and sequence of lactation on the
number of somatic cells in goat milk. International scientific journal. Horizons. Year X.
Vol.1. 113-117.
2. Aleksandar Saveski, Tatjana Kalevska, Dragan Damjanovski, Valentina Pavlova,
Viktorija Stamatovska, (2014): Application of the haccp system on the lineage of
production of svarcvald cherry ice cream. Journal of HygienicEngineering and Design.
Vol 6, pp. 93-96.
3. Elena Joshevska, Gordana Dimitrovska, Katerina Bojkovska, Mila Arapceska, Vangelica
Jovanovska, Tatjana Kalevska, (2015): Evaluation of diet quality and nutrient intakes
among macedonian adolescents. Banat's Journal of Biotechnology. DOI: 10.7904/20684738-VI (12) - 38-44.
4. Aleksandar Saveski, Valentina Pavlova, Tatjana Kalevska, Viktorija Stamatovska,
Marija Srbinoska, (2015): Measuring the quantity of anthocyanidins in frozen fruits.
Journal of HygienicEngineering and Design.Vol 12. pp. 39-41.
5. Aleksandar Saveski, Tatjana Kalevska, Dragan Damjanovski, Viktorija Stamatovska,
Elena Joshevska, (2015):Technological properties of white brined cheese produced from
organic certified goat milk: Food and Environment Safety, Volume XIV, Issue 3,
pag. 250 - 255.
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6. Tatjana Kalevska, Ljupce Kocoski, Elena Joshevska, Viktorija Stamatovska,
Aleksandar Savevski, (2015):Sensory evaluation of lambs meat according to
conventional and organic breeding systems. Food and Environment Safety, Volume XIV,
Issue 3-pag. 293-299.
7. Vera Simovska-Jarevska, Zora Uzunoska, Saško Martinovski,Vesna Antoska-Knight and
Tatjana Kaleska, (2016): Disparities in food habits and physical activity levels among
adult population in the republic of macedonia and developing a new health promotion
model. International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education
and Sport.Activities in physical education and sport.Vol. 44, No. 1, pp. 99-105.
8. Vesna Antoska Knights, Vera Simovska-Jarevska, Dragan Damjanovski, Zora Uzunoska,
Tanja Kalevska and Tanja Blaževska, (2016): Comparison of the body mass (BMI),
hemoglobin, erythrocytes and blood pressure in children included and not included in
additional physical activity. International Journal of Scientific and Professional Issues in
Physical Education and Sport.Activities in physical education and sport.Vol. 6, No. 2,
pp. 228-231.
9. Viktorija Stamatovska, Tatjana Kalevska, Marija Menkinoska, Gjore Nakov, Zora
Uzunoska, Lenche Mitkova, (2016): Correlations between quality of flour t-500
characteristics and bread volume. Journal Food and Environment Safety, Vol.15, Issue1,
46-54.
10. Zora Uzunoska, Zlatko Pejkovski, Tanja Kalevska, Daniela Beličovska, Katerina
Beličovska, Viktorija Stamatovska, (2016): The positive impact of bioprotective culture
on certain burger parameters. Macedonian Journal of Animal Science, Vol. 6, No. 1,
pp. 31-39.
11. Tatjana Kalevska, Ljupče Kočoski, Elena Joševska, Zora Uzunoska, Nikola Pacinovski,
(2016): Quality evaluation of lamb’s meat according то breeding systems. Macedonian
Journal of Animal Science. Vol. 6. No. 1. pp. 11-16.
12. Vera Simovska, Vesna Antoska-Knights, Tatjana Kalevska, Daniela Nedelkovska Nikoloska, Tatjana Blazevska, Dragan Damjanovski and Andrej Simovska, (2016):
Development of academic education of nutritionists in the republic of macedonia. An
International Review Journal. Advances in Nutrition, Vol. 7, Issue 1, Pages 24A.
https://academic.oup.com/advances/article/7/1/24A/4523996.
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13. Stamatovska V., Karakasova Lj., Nakov Gj., Kalevska T, Menkinoska M., Blazevska T.,
(2017): Examination of the pomological characteristics and the presence of heavy metals
in the peach cultivar cresthaven from republic of macedonia. Scientific Papers. Series B.
Horticulture, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest,
Romania, Vol. LXI, 81-86.
14. Stamatovska V., Karakasova Lj., Uzunoska Z., Kalevska T., Pavlova V., Nakov Gj.,
Saveski A., (2017): Sensory characteristics of peach and plum jams with different
sweeteners. Journal Food and Environment Safety.Vol.16, Issue, 13-20.
15. Zora Uzunoska, Tatjana Kalevska, Viktorija Stamatovska, Katerina Belichovska,
Daniela Belichovska, Dragan Damjanovski, (2017):An example of what macedonian
population knows about food allergies and food intolerance.Journal of
HygienicEngineering and Design, Vol. 19, 31-40.
16. Aleksandar Saveski, Tatjana Kalevska, Viktorija Stamatovska, Dragan Damjanovski,
(2017): Chemical composition and energy value in the meat of macedonian and ohrid
trout. Journal Food and Environment Safety.Vol.16, Issue 1, 40-46.
17. Tatjana Kalevska, Ljupche Kochoski, Elena Joshevska, Zora Uzunoska, Viktorija
Stamatovska, (2017): Slaughter characteristics of lamb’s meat according to breeding
systems. Macedonian Journal of Animal Science, vol. 7, no. 1-2, pp. 67-73.
18. Tatjana Kalevska, Zora Uzunoska Viktorija Stamatovska & Aleksandar Saveski,
(2018): Whey properties and its use for production of functional and probiotic drinks.
Scientific Journal, ARTTEApplied Researches in Technics, Technologies and Education,
Vol. 6, No. 1.pp. 50-53.
19. Viktorija Stamatovska, Gjore Nakov, Zora Uzunoska, Tatjana Kalevska& Marija
Menkinoska, (2018): Potential use of some pseudocereals in the food industry. Scientific
Journal, ARTTE.Applied Researches in Technics, Technologies and Education.Vol. 6,
No. 1.pp. 54-61.
20. Tatjana Kalevska, Zora Uzunoska & Viktorija Stamatovska, (2018): Impakt of the
number of somatic cells on milk quality. Scientific Journal, ARTTE Applied Researches
in Technics, Technologies and Education. Vol. 6, No. 1. pp. 45-49.
21. Tatjana Kalevska, Ljupce Kocoski, Elena Joshevska, Zora Uzunoska, Viktorija
Stamatovska, (2018): Slaughter characteristics and weight losses (shrinkage) of lambs
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from an organic and conventional system. Journal Food and Environment Safety, Volume
XVII, Issue 2 - 2018, pag. 252-260.
22. Zora Uzunoska, Tanja Kalevska, Viktorija Stamatovska, Daniela Nikolovska
Nedelkoska D, Natalija Trajceska, Daniela Belichovska, Katerina Belichovska, (2018):
Positive impact of frequent milk and dairy products consumption on bone mineral density
of over 50-aged macedonian women. Journal Food and Environment Safety, Volume
XVII, Issue 2 - 2018, pag. 213-223.
23. Zora Uzunoska, Tatjana Kalevska, Viktorija Stamatovska, Katerina Belichovska,
Daniela Belichovska, Daniela Nedelkoska Nikolovska, Tatjana Blazevska, (2018):
Vegetable Consumption and bone mineral density in females in Republic of Macedonia,
Journal of Hygienic Engineering and Design Vol.23, pp. 81-90.
3.2 Papers published in international symposia and conferences
24. Simovska - Jarevska V., Martinovski S., Antovska V., Pavlova V., Damjanovski D.,
Uzunoska Z., Kalevska T., Blazevska T., (2015): Socioeconomic inequalities in diet and
physical activity among macedonian population and model of behavioral modification.
Omics, international conferenceseries.com, Satellite Symposium for Euro Global Summit
& Medicare on Weight Loss, Research Papers. 26-27 June, Bitola. Macedonia.
Simposium proceedings, page 47-53.
25. Aleksandar Saveski., Viktorija Stamatovska., Valentina Pavlova, Tatjana Kalevska,
RozitaSpirovska Vaskoska, (2015): Sensory analysis of raspberry jam with different
sweeteners. 62th Anniversary Scientific Conference with International Participation "Food
science, engineering and technology’ 2015" Plovdiv. Bulgarija. Scientific works of
university of food technologies volume LXII, 294-297.
26. Kalevska T., Uzunoska Z., Stamatovska V., Jankuloska V., (2017):Quality of milk for
the production of white brined cheese. 56th Annual Sciences Conference of Ruse
University, Conference with international interest, 03 - 04 November, Razgrad, Bulgaria.
Proceedings of university of Ruse. Vol. 56, (10.2), 34-38.
27. Aleksandar Saveski, Tatjana Kalevska, Viktorija Stamatovska, Zora Uzunoskaa, Elena
Josevska, (2017):Comparative analysis of fatty acids in thmeat of the macedonian and
ohrid trout from aquaculture production. 11th International Symposium Modern Trends
in Livestock Production. October 11-13, Belgrade, Serbia. Proceedings pp.685-695.
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28. Кaterina Petrovska, Elena Joshevska, Tatjana Kalevska, (2017): Changes in the quality
characteristics of eggs during storage. Scientific Works of the Union of Scientists in
Bulgaria –Series С. Teсhnics and technologies. 15-16 June 2017, Plovdiv, Bulgarija. Vol.
XV, pp.78-81,
29. Viktorija Stamatovska, Gjore Nakov, Tatjana Kalevska, Zora Uzunoska, Aleksandar
Saveski, (2017):Characteristics of biscuits with acacia gum. 12th Symposium "Novel
Technologies and Economic Development", University of Niš, Faculty of Technology, 20
- 21. October. Leskovac, Serbija. Proceedings, pp. 64-73.
30. Vezirka Jankuloska, Ilija Karov, Gorica Pavlovska, Tatjana Kalevskа, (2017):
Determination of fenbuconazole in apples (golden delicious) from different location. 56th
Annual Science Conference of Ruse University, 03-04. Razgrad, Bulgaria. Reports
Awarded with "Best Paper" Cristal prize' 17, 215-218.
31. Stamatovska V., Uzunoska Z., Kalevska T., Nakov Gj., Antovska A., (2017): Dietary
habits of a part of the population in the republic of Macedonia. 56th Annual Science
Conference of Ruse University, 03-04. Razgrad, Bulgaria. Proceedings of University of
Ruse, Vol.56 (10.2), 15-23.
32. Zora Uzunoska, TatjanaKalevska T, Viktorija Stamatovska, Daniela Nikolovska
Nedelkoska, Tatjana Blazevska, Nikola Orovcanec, (2018): The frequency of meat
consumption and bone mineral density in female population. 3rd International
Symposium for Agriculture and Food-ISAF 2017. 18-20. October, Ohrid, Macedonia.
Journal of Agricultural and food and Environmental Sciences. Special Issue: Proceedings.
Vol. 72, No 1. pp. 13-20.
33. Viktorija Stamatovska, Gjore Nakov, Ivan Dimov, Ira Taneva, Tatjana Kalevska, Zora
Uzunoska, (2017): The changes in colour of biscuits during baking depending on time
and different proportion of barley flour. 6th Annual International Conference,
International Conference for Food Science and Technology, 27-29 October, Durrës,
Albania. Proceedings, pp. 93-100.
Participation in other international symposia and conferences (book of abstracts)
1. Zora Uzunoska, Viktorija Stamatovska, Tatjana Kalevska, Natalija Trajceska, (2016):
Nutritionin cancer prevention and reduction of cancer incidence. 9 th International
Scientific and Professional Conference. With food to health. 13 October, Osijek, Croatia.
Book of abstracts, page 47.
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2. Aleksandar Saveski, Viktorija Stamatovska, Tatjana Kalevska, Marina Relushkoska,
(2016): Dietary habits among youth in municipality of Veles, republic Macedonia. 9 th
International Scientific and Professional Conference. With food to health. 13 October,
Osijek, Croatia. Book of abstracts, page 28.
3. Viktorija Stamatovska, Gjore Nakov, Zora Uzunoska, Tatjana Kalevska, Dragan
Damjanovski, Aleksandar Saveski, (2016).:Nutritive chemical characteristics of the
honey and its positive impact on human health. 9th International Scientific and
Professional Conference. With food to health. 13 October, Osijek, Croatia. Book of
abstracts, page 30.
4. Tatjana Kalevska, Ljupče Kočoski, Elena Joševska, Viktorija Stamatovska, Aleksandar
Saveski, (2017):Slaughter characteristics of lamb’s meat according to breeding systems.
VII International Symposium of livestock production. 14-16 September, Skopje,
Macedonia. Book of abstracts pp.25.
5. Viktorija Stamatovska, Ljubica Karakasova, Gjore Nakov, Tatjana Kalevska, Marija
Menkinoska, Tatjana Blazevska, (2017): Examination of the pomological characteristics
and the presence of heavy metals in the peach cultivar cresthaven from republic of
macedonia. International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", 8 - 10
June, Bucharest, Romania. Book of Abstract, Section 2 - Horticulture pp. 26.
6. Uzunoska Z., Kalevska T., Stamatovska V., Belichovska K., Belichovska D., Nikolovska
Nedelkoska D., Blazevska T., (2017): Vegetable consumption and bone mineral density
in females. Nutricon 2017, Food Quality and Safety, Health and Nutrition. 5-7 October,
Skopje, Macedonia. Book of Abstracts pp.164-165.
4. PROFESSIONAL APPLICATION AND WIDER INTEREST ACTIVITIES
Tatjana Kalevska, PhD is engaged in several professional application activities.
Within her faculty, the candidate participated in the drafting of the curriculum for reaccreditation of study programs for first cycle studies (Food Technology and Biotechnology;
Nutrition) and second cycle (Food Quality and Safety and Nutrition study programs (one-year
and two-year programs)).
She also participated in the drafting of the curriculum for the accreditation of the third
cycle of studies (Innovative food technologies and nutrition).
Tatjana Kalevska, PhD actively participated in the promotional activities of the faculty
realized through affirmative and educational lectures.
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In June 2015, as part of the government project with educational radio broadcasts
"Healthy Food - Secure Future" Skopje, she held an educational lecture for the wider audience
on the topic "Application of additives and spices in the food industry"
In March 2016, within the Project supported by the Ministry of Local Self Government,
at a public event of the Business Center for Support of Consultative Services for Small and
Medium Enterprises in the Vardar Planning Region, she held an educational lecture on:
"Production and introduction of safe and healthy food standards - quality and functionality
criteria".
In April 2016, within the educational part of the project "Healthy habits for a healthy
life", implemented by the Council of Youth of the Municipality of Veles and the Student
Parliament at the Faculty of Technological and Technical Sciences in Veles, she held an
educational lecture on the topic "Healthy and safe food".
The candidate was a section chair and member of the International Advisory Board of the
Scientific Satellite Symposium for Euro Global Summit & Medicare Expo on Weight Loss"
Bitola (June, 2015).
From other professional-applicative activities of the candidate it can be pointed out that
since October 2015 she is a member of the Self-evaluation committee of the Faculty of
Technology and Technical Sciences in Veles.
Since November 2015, she is a member of the faculty commission for recognition of
second cycle exams, during the transition of students from other faculties/universities.
The candidate was a member of reviewing committees for the selection of staff for
educational-scientific positions, and she also participated in giving opinions on autosynopses of
doctoral theses of PhD students from other faculties/universities.
Since November 2015, she is a member of the Student Standards Committee at the
University “St. Kliment Ohridski” in Bitola.
In November 2016, she was elected a member of the University Senate at the University
“St. Kliment Ohridski” in Bitola.
In the period from June 2017 to June 2018, Tatjana Kalevska, PhD, served as the Vice
Dean for Finance. During the same period, she was a member of the University Commission on
Material and Financial Affairs.
Within the Teaching Staff Mobility program CEEPUS III-FREEMOVER teacher, in the
period from 30.04.2018 - 16.05.2018, she conducted a study visit and held lectures in the areas
she was selected for, in front of the undergraduate students at the Faculty of Technics and
Technologies of Yambol, at the Trakia University - Stara Zagora, Republic of Bulgaria.
She further specialized in her profession abroad with a study visit to Greece, through the
Macedonian Agricultural Advisory Support Programme – MAASP project in 2008.
In addition, the candidate furthered her professional development by participating in a
number of trainings, seminars, conferences, symposia and forums in order to follow new
achievements in her areas of interest.
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The candidate has acquired the following certificates for completed trainings:
- Internal audits based of Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) method.
Organized by CSQA and conducted by Biotechnicon, (July, 2008).
- Training in technology of sheep and goat cheese production. Macedonian Agricultural
Advisory Support Programme - MAASP. (Maj, 2008).
- Hazard Analysis and Critical Control Points Principles and Practice. Organized by CSQA and
conducted by Biotechnicon, (July, 2009).
Tatjana Kalevska, PhD participated in the implementation of the following scientific
research projects:
- TEMPUS project - FOODLINKS "Improving Academia - Industry Links in Food Safety
and Quality" (2010-2013).
- BAS project "Stimulating citizens participation to recycle processes through the
implementation of benefits systems" (in progress).
CONCLUSION AND PROPOSAL
On the basis of the submitted documentation and considering of the current educationalscientific, scientific research and professional application activity, the Reviewing Committee
hereby states that the candidate, Tatjana Kalevska, PhD, meets the prescribed criteria in
accordance the Law on Higher Education of the Republic of Macedonia, and the General acts of
the University "St. Kliment Ohridski" in Bitola.
This is evident from her constant engagement in educational and teaching activities, the
participation in national and international conferences and symposia, scientific research papers
published in national and international journals, as well as her participation in scientific research
projects.
The Commission concludes that the candidate possesses a high level of professionalism,
accountability and reliably fulfils her professional obligations. Through her performance, the
candidate reaffirms herself as quality teaching-educational staff and is in so doing distinguished
as open and cooperative with students and coworkers, something that is also confirmed with the
positive score from the self-evaluation and her research and applied professional activities.
Having in mind the above stated, the Reviewing Committee has the particular honor and
pleasure to propose to the Academic Council of the Faculty of Technology and Technical
Sciences to appoint Assistant Professor Tatjana Kalevska, PhD for the following scientific
fields: Technology of Meat and Meat Products; Тechnology of Milk and Dairy Products; Quality,
Technology and Safety of Foods of Animal Origin, in the position of Associate Professor.
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REVIEWING COMMITTEE
1. Full Prof. Dimce Kitanovski, PhD - president,
Faculty of Biotechnical Sciences, University "St. Kliment
Ohridski" Bitola

2.

Prof. Eng. Stefan Georgiev Dragoev, DSc -member,
"University of food technologies "Plovdiv, Bulgarija

3. Assoc. Prof. Elena Joshevska, PhD, member
Faculty of Biotechnical Sciences, University "St. Kliment
Ohridski" Bitola
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