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До Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност
Врз основа на член 110 од Законот за високото образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 82/2018), чл. 54 и 56 од Правилникот за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус на студии на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола од 5.11. 2009 и измените и
дополнувањата од 26.10. 2010 и 30.11. 2011, добиеното позитивно мислење на Советот
на докторските студии на Универзитетот „Св. Климент Охрдиски“- Битола (бр. 03-738/1
од 2.10. 2019) и на Одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност –
Скопје (бр. 08-794/20 од 24.10. 2019) донесена на седницата одржана на 24.10. 2019
година, беше формирана Комисија за оценка на докторската дисертација на тема:
„Групно извршување на кривични дела кај децата во Република Македонија за периодот
од 2005- 2015 година“ од кандидатката м-р Ивона Шушак, во состав: проф. д-р Цане
Мојаноски (Факултет за безбедност)- претседател, проф. д-р Оливер Бачановиќ
(Факултет за безбедност- Скопје)- член (ментор), проф. д-р Миодраг Лабовиќ (Факултет
за безбедност- Скопје)- член, проф. д-р Пере Аслимоски(Факултет за туризам- Охрид
при Универзитетот „Св. Климент Охоридски“- Битола)- член и вон. проф. д-р Весна
Стефановска (Факултет за безбедност- Скопје)- член. Дисертацијата е ставена на web
страницата на Министерството за образование и наука на електронската адреса
www.plagijati.mon.gov.mk по што е добиен Извештај во кој е утврдена 8,02% сличност
со текстовите во базата.
По внимателното разгледување и анализа на докторската дисертација и
усогласување на поединечните мислења помеѓу членовите, Комисијата за оценка на
дисертацијата, до Наставно-научниот совет го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
за оценка на докторската дисертација
„Групно извршување на кривичните дела кај децата во Република Македонија за
периодот од 2005-2015 година“ од кандидатката м-р Ивона Шушак
Содржина на извештајот:
1. Биографски податоци, образование, педагошка и научно-истражувачка
дејност
2. Информации и податоци за докторската дисертација
3. Структура и приказ на докторската дисертација
4. Оценка на докторската дисертација
5. Заклучок и предлог
1. Биографски податоци, образование, педагошка и научно-истражувачка
дејност
Кандидатката м-р Ивона Шушак е родена во Битола, на 31.07.1987 година.
Основното образование го завршила во ОУ „Св.Климент Охридски“ во Битола, а средното
во Гимназијата „Јосип Броз – Тито“, исто така, во Битол, со одличен успех. Дипломирала
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во јули 2008 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, со просечна
оценка 9, по што во учебната 2008/2009 година се запишала на последипломските студии
на истиот факултет. По успешно положените испити на последипломските студии со
просечна оценка 9.25, на 01.11.2010 година го одбранила магистерскиот труд на тема
„Феноменолошки карактеристики на трговијата со луѓе“ и се стекнала со назив Магистер
по право. Своето образование го продолжува во 2013 година на трет циклус- докторски
студии на Факултетот за безбедност во Скопје. Испитите предвидени со студиската
програма ги положила во предвиден рок со просечен успех 9,57.
Кандидатката уште во текот на студирањето работи како приправник во
Адвокатска канцеларија во Скопје, а на 09.02.2012 година го положила и правосудниот
испит, по што работи како стручен соработник во Нотарска канцеларија во Битола.
Кандидатката од 01.11.2012 година е вработена како Помлад асистент, а од 2015
година како Асистент- докторант, по предмети од областа на казненото право на Правниот
факултет во Кичево. Покрај ангажманот во наставно – образовниот процес била избрана и
учествувала во работата на повеќе тела на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола и Правниот факултет – Кичево, a како Координатор на Правната клиника била
директно вклучена во два големи проекти и тоа: Active Citizens финансиран од Британски
совет и In4Child како проект на Европската унија.
М-р Ивона Шушак е автор на 24 рецензирани научни и стручни трудови објавени
во референтни меѓународни научни списанија и меѓународни научни публикации, кои се
презентирани на меѓународни научни конференции во земјата и странство. Дел од
трудовите се објавени во публикации кои се индексирани во Ebsco и Scopus. Меѓу
објавените трудови посебно ги издвојуваме оние поврзани со предметот на докторската
дисертација: "Criminal sanctions for minors- situation, application, success" , “Тhe impact of
media violence on children ”, „Co - offending and group crime: An important characteristic of
crime among children“, “Explanations of co-offending”, “Children as victim of sexual abuse",
“Тhe impact of media violence on children”. Објавените трудовите и реализираните
истражувања говорат за богатиот научно- истражувачки опус на кандидатката.
Кандидатката одлично зборува, чита и пишува англиски и српски јазик. Во однос
на компјутерските програми го владее и користи Microsoft Office пакетот, како и
статистичкиот софтвер SPSS.
2. Информации и податоци за докторската дисертација
Докторската дисертација содржи вкупно 243 страници, компјутерски напишан
текст со фонт Times New Roman големина на буквите 12 и проред 1,5. Докторската
дисертација содржи: Апстракт со клучни зборови на македонски и англиски јазик;
Содржина; Попис на графикони и табела; Користени кратенки; Воведен дел; главен текст
систематизиран во четири делови; Заклучок; Предлог мерки и активности; Користена
литература и Прилози.
3. Структура и приказ на докторската дисертација
Воведниот дел на дисертацијата ги опфаќа методолошките аспекти на
истражувањето на групното извршување на кривичните дела од страна на децата и е
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составен од: Формулирање на истражувачкиот проблем; Определување на предметот на
истражувањето (Теоретско определување на предметот, Појмовно- категоријален апарат,
Операционално определување на предметот, Временско, Просторно и Дисциплинарно
определување на истражувањето); Цели на истражувањето; Хипотетичка рамка –
хипотези; Начин на истражување – методи и техники и Научна и општествена
оправданост на истражувањето.
Во овој дел се навестува дека со истражувањето треба да се изврши анализа на
феноменолошките димензии на криминалитетот кај децата, односно дека покрај
лапидарното согледувањето на обемот и динамиката, треба да се навлезе и во
структурните карактеристики на извршените кривични дела и нивните извршители,
особено да се согледаат некои посебни својства на овој криминалитет, како што се
здружувањето за вршење кривични дела, рецидивизмот и др., кои се особено индикативни
во смисла на неговата општествена опасност.
Во таа насока се поставени и методите и техниките на реализација на
истражувањето, а во овој дел е поставена и генералната хипотеза според која:
Извршувањето на кривичните дела во група е значајна и константна феноменолошка
карактеристика на криминалитетот кај децата.
Првиот дел од дисертацијата под наслов: Поим и карактеристики на
криминалитетот кај децата, започнува со појаснување на поимот малолетничка
делинквенција и неговите составни елементи, а продолжува со поимно определување на
криминалитетот кај децата, при што се дава личен придонес на кандидатката во неговото
дефинирање и истиот се определува како негативна, динамична општествена појава
која претставува активност на едно или повеќе лица во одреден период и простор,
условена од општествените односи и инкриминирана со законските прописи, за чие
непочитување и кршење следува и адекватна кривична санкција.
Во понатамошниот текст се објаснуваат етиолошките фактори со акцент на трите
темелни категории: 1) индивидуални ризик фактори (карактеристики на личноста), 2)
ризик фактори во семејното и училишното опкружување и 3) ризични фактори во
поширокиот општествен контекст.
На самиот крај од првиот дел од докторската дисертација се проучуваат
феноменолошките карактеристики на криминалитетот кај децата. Преку табеларен и
графички приказ, како и примена на коефициенти на односи и базни и верижни индекси,
направен е преглед на општата динамика, обемот и структурата на криминалитетот
кај децата, како и социјално- индивидуалните карактеристики на неговите извршители.
На тој начин се согледува дека криминалитетот кај децата според размерите и
феноменолошките карактеристики оправдано/со право спаѓа во редот на тешките
социјални проблеми на нашето општество.
Со оглед дека фокусот на вниманието во трудот е ставен на групирањето кај децата
при извршувањето на кривичните дела, а учеството на повеќе лица во извршувањето на
едно кривично дело влегува во редот на најкомплексните прашања на теоријата на
казненото право, вториот дел му е посветен токму на разработувањето на кривичноправните аспекти на групното извршување на кривичните дела.
Притоа е даден краток историски осврт, а потоа е пристапено кон елаборирање и
разгледување на современите теориски поставки и практични решенија во однос на
утврдувањето на правната природа на соучесништвото.
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Во современото кривично законодавство најмногу е застапена теоријата на
ограничена (лимитирана) акцесорност на соучесништвото. Теоријата начелно ја прифаќа и
нашиот Кривичен законик, особено поради фактот што кривичното дело кое е сторено од
страна на повеќе лица го смета како едно кривично дело кое настанало како резултат на
заедничката активност на извршителот и соучесниците, а постоењето на соучесништвото
го условува со влезот на сторителот во казнената зона и на таков начин обезбедува
кривична одговорност на соучесниците во однос на одговорноста на главниот извршител.
Учеството на повеќе лица во остварувањето на кривичното дело може да биде
реализирано со различни активности, во различен обем и на различни начини. Зависно од
видот, природата и карактерот на превземените активности, се разликуваат повеќе облици
на соучесништво, па оттука во овој дел му е посветено внимание и на разработка на
формите според Кривичниот законик и тоа: соизвршителството, поттикнувањето и
помагањето.
Криминолошките теории во врска со групното извршување на кривичните дела кај
децата се анализирани во третиот дел од трудот. Преку елаборација и анализа на некои
од добро познатите теории, при што во дисертацијата се одбрани шест, направен е обид да
се даде одговор на бројни прашања поврзани со оваа битна феноменолошка
карактеристика, особено на прашањето зошто децата се групираат при извршувањето на
кривичните дела и како меѓусебно се пронаоѓаат и ги иницираат нивните кривични дела.
Кон прашањето за конкретната применливост на теориите во истражувањето, пристапено
е во делот на заклучоците.
Четвртиот дел носи наслов: Групното извршување на кривичните дела како
карактеристика на криминалитетот кај децата. Во овој квалитативно најсодржаен дел
првично е пристапено кон нагласувањето на актуелноста на анализираната проблематика,
а потоа и кон сеопфатна анализа на видовите и типовите на групирања кај децата. Од
самата појмовна дистинкција се изведува заклучок дека во криминално здружување на
младите кај нас, засега не се регистрирани класични банди, со елементи на цврста
хиерархиска организација и лидерство во групите, но затоа, пак, голем дел од
криминалитетот кај децата е извршен во групи од по неколку сторители, кои може да се
карактеризираат како „делинквентни младински групи“ или "делинквенти што дејствуваат
заедно".
Претходните искуства во врска со предметот на истражувањето се накратко
прикажани во продолжение и од сите тие истражувања, реализирани во различни
временски периоди и во различни земји и региони, произлегуват резултати кои во голема
мера се поклопуваат со резултатите кои во поглед на групното извршување на
кривичните дела кај децата во Република Македонија кандидатката ги добила во нејзиното
истражување.
Секое научно фундирано истражување претставува голем предизвик, токму затоа
на концепирањето на истражувањето и на проблемите при неговата реализација му е
посветен посебен дел од трудот. Тука е суштински елабориран истражувачкиот процес и
процесот на анализа на прибраните податоци, а во продолжение е направен комплетен
приказ на анализираните резултати.
Првиот дел од истражувањето било спроведено во Основните судови со проширена
надлежност и тоа судовите во Битола, Гостивар, Скопје и Штип. Преку анализа на
содржината како оперативен метод се прибрани податоци потребни за добивање на
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определени сознанија, пред се од феноменолошка природа, и истите се обработени со
користење на софтверскиот пакет SPSS. Добиените податоци за вкупно 3581 сторител, се
сублимирани како резултати од дескриптивна статистика (кои резултати се прикажани
сумарно и одделно за секој од четирите града каде е направен увид во предмети) и како
релација на варијаблите и регресија. За утврдување на влијанието на предикторските врз
зависните варијабли извршена е кростабулација и категориска регресија за секоја група
одделно. Резултатите се третирани со истите статистички методи и генерално, за сите
случаи за едно, со тоа што на сумарните податоци се применети и Пирсонов коефициент
на корелација и Пирсонов Hi (χ2) квадрат тест кој се користи за да се востанови разлика
меѓу податоци распределени во повеќе категории односно ќелии во однос на друга која се
распрскува на категории. Врз основа на резултатите се изведени заклучоци за поставените
цели, задачи и хипотези.
Спроведеното анкетирање на лица вработени во Центрите за социјална работа, е
вториот сегмент од истражувачкиот процес. Применет е анкетен прашалник, со
четиринаесет прашања, со можност од повеќекратен избор и неколку отворени прашања,
што им овозможи на испитаниците слободно да го изнесат своето мислење и да дадат
одредени препораки. Во однос на секое од прашањата е извршен приказ и анализа на
одговорите од затворен тип и квалитативна анализа на одговорите на прашањата од
отворен тип, како и кратко појаснување на целта на истражувачот за поставувањето на
соодветното прашање.
Истражувањето е финализирано со спроведеното интервју со штитениците од
Воспитно поправниот дом. По претходно селектирање на испитаниците, спроведено е
интервју со поставување на отворен тип на претходно подготвени прашања. Исто така,
извршен е разговор и со психологот на установата кој со стручна анализа придонесе да се
добие комплетна феноменолошка слика. Во однос на овој дел од истражувањето во
трудот извршен приказ и анализа на одговорите на поставените прашања со примена на
аналитички техники што обезбедуваат објективност во нивната елаборација.
Заклучните согледувања на докторската дисертација претставуваат сублимат на
најважните елементи што можат да се констатираат во рамките на секој дел од главниот
текст, но и заокружување на целокупниот процес со потврдување на главната и
поединечните хипотези поставени на почетокот од истражувачкиот процес.
Врз основа на теоретско и емпириско проучување, а пред се врз основа на богатата
емпириска граѓа до која дошла преку повеќеслојно истражување, кандидатката извлекува
генерален заклучок дека сознанијата до кои дошла укажуваат на сериозноста на
проблемот и на потребата од сеопфатен пристап и организирана активност на сите
надлежни субјекти. Во тој контекст, во делот насловен како Предлог мерки и
активности, таа го апострофира значењето на политиката на превенција, особено онаа
конципирана врз научно верификувани сознанија.
Предлог мерките, предложени од страна на кандидатката, се директно насочени
кон главните субјекти: семејство, училиште, центар за социјална работа судовите и
воспитно-поправниот дом односно, затворот за деца, но со еден генерален апел дека
правилниот и добро организиран процес на социјализација и ресоцијализација на младите
е всушност најдобра стратегија на заедницата за превенција од сите облици на
пореметување во однесувањето кај децата.
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Користената литература на солиден и уреден начин е наведена и систематизирана
и содржи170 библиографски единици, попис на користени законски текстови и
меѓународни документи и интернет извори. Сите извори се коректно наведени, заедно со
потребните информации за нив.
На крајот се дадени четири прилози, на кои кандидатката се повикува во самиот
текст и тоа: 1. Табели; 2. Табела за евиденција на податоци во основните судови; 3.
Анкетен прашалник и 4. Сет истражувачки прашања за испитаниците во Воспитно
поправен дом.
4. Оценка на докторската дисертација
Комисијата констатира дека кандидатката м-р Ивона Шушак во нејзиниот труд:
„Групно извршување на кривични дела кај децата во Република Македонија за периодот
од 2005- 2015 година“обработува мошне актуелна тема не само во Република Македонија,
туку и пошироко, за што укажува зголемениот општествен и научен интерес за
проучувања на оваа појава. Станува збор за тема која е недоволно обработувана во нашата
научна и стручна литература, а кога станува збор за ситематско дело од криминолошката,
областа на криминологијата на малолетничкиот криминалитет, кривично правната и од
сродните области, многу малку е проучувана. Воедно и покрај нејзината актуелност, тоа е
тема за која кај нас не се извршени посеопфатни истражувања.Оттука може да
констатираме дека кандидатката покажува способност за избор на релевантна тема
поврзана со проучување на актуелна општествена појава.
Клучната цел на докторската дисертација определена како добивање на една
проширена и попродлабочена слика за состојбата со криминалитетот кај децата на
територија на Република Македонија, за периодот од 2005- 2015 година, односно
запознавање со карактеристиките на овој феномен е остварена на научен, истражувачки и
општествен план. Посебен акцент е ставен на групирањето, според кое децата, односно
криминалитетот кој тие го вршат се разликува од тој на полнолетните. Од овој аспект,
трудот врши мапирање на оваа негативна општествена појава и укажува на
распространетоста и престапничката активност на групите составени од млади
делинквенти кај нас и научно заснована анализа на структурата, бројноста и
организираноста на внатрешните односи и динамиката на овој определен вид здружувања.
Општествената и научната оправданост за вакви истражувања е голема и се
огледува во фактот што општеството може благовремено да реагира само доколку овој
проблем навремено го воочи и предвиди. Со изработката на овој труд, без разлика на
фактот што се работи за индивидуално истражување, се продлабочува фондот на знаење
на криминолошката наука и може да претставува прилог кон проектирањето на научниот
концепт во мултидисциплинарното истражување и следење, во рамките на одделните
институции за превенција и сузбивање на криминалитетот кај децата.
Од анализата на докторската дисертација може да се констатира дека кандидатката
покажала способност бројните теоретски концепти да ги операционализира и да ја
користи добиената богата емпириска граѓа за да ги потврди веќе етаблираните теоретски
поставки, но и да придонесе за развој на дополнителни знаења поврзани со групното
извршување на кривичните дела од страна на деца (малолетници) што, како крајна цел,
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овозможува развој на соодветна, а пред се, научно фундирана политика за негова
превенција.
Главните созанија до кои дошла кандидатката врз основа на теоретското и
емпириското истражување на групното извшрување на кривичното дело од страна на
децата би можеле да се сумираат на следниот начин:
Извршувањето на кривичните дела во група е значајна и константна
феноменолошка карактеристика на криминалитетот кај децата. Евидентно од податоците е
дека речиси 2/3 од вкупниот број на кривични дела се сторени во група, а возраста, како
карактеристика според кој криминалитетот кај децата се издвојува како посебна
категорија, се покажа како најсилен предиктор кој има влијание како врз одлуката за
групирање, така и врз типот и видот на формирани групи. Од друга страна, временскиот
период од единаесет години опфатени со истражувањето, што и дава карактер на
лонгитудинална студија, овозможи доволно простор да се согледаат карактеристиките на
криминалитетот кај децата во поширок контекст и на таков начин да се утврди
константноста на определените карактеристики.
Резултатите ги потврдија и хипотезите според кои групното престапништво варира
со растењето на децата, а дисфункционалноста и тешката материјална состојба на
семејствата значајно го детерминира нивното припојување кон групите на врсници во кои
може да доминираат делинквенти облици и криминално однесување. При утврдувањето
на структурата на групите, се заклучи дека таа е доминантно хомогена, составена од две
до три деца на иста или слична возраст. Исто така, иако соучесништвото се потврди дека е
детерминирано од природата на кривичните дела, сепак може да се констатира дека
непосредните ефекти (на пр. лукративните) од заедничкиот криминален чин се најчесто во
втор план, а примарна е желбата за заеднички возбудливи доживувања и стекнување на
адекватен статус во групата. Значи, станува збор за доминатно хедонистички мотиви кај
децата кои криминалитетот го вршат во група.
Во однос на теориите чии аргументи би се искористиле како основ за објаснување
на генезата на криминалното здружување кај нас, самите резултати, според кандидатката,
упатуваат на две. Гледајќи ја големата слика за тоа кои се децата, од каде доаѓаат и со кои
животни предизвици се соочуваат, најприменлива на наши услови би била теоријата на
општествена дезорганизација која причините за криминалот ги гледа во општествениот
распад, распространет во оние делови на градските квартови кои се доминантно населени
со сиромашни луѓе. Од друга страна, кај помалата група од примерокот која не припаѓа
на општественото дно и кое потекнува од оние "навидум функционални семејства",
најприменлива, според кандидатката, е теоријата на напнатост, која упатува на тоа дека
здружувањето во вакви ситуации не претставува толку организационен облик на
сторување на кривичното дело, колку што само по себе има каузално значење за детското
престапништво. На овој начин кандидатката покажува способност не само да ги објаснува
и толкува соодветните теории, туку и да бара и дава одговор на прашањето за нивната
конкретна применливост, при објаснувањето на појавата во конкретен општествен
контекст и земајќи ги предвид специфичностите на нашето општество. Во таа смисла
нејзиниот истражувачки зафат е придонес во дебатата и аргументацијата на таквите
теоретски тврдења.
Кандидатката преку докторската дисерација покажа дека ги владее методолошките
правила и постапки за реализација на индивидуална научно-истражувачка работа и умее
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да примени соодветна истражувачка постапка, како во однос на создавањето на податоци,
така и во примената на аналитичките постапки за нивната анализа и интерпретација. Таа
јасно го дефинира предметот на истражувањето и соодветно ја поставила основната, како
и посебните хипотези. Дисертацијата содржи конзистентна структура и потребен степен
на научна прегледност. Во рамки на поставеност на содржината, посебно е значајно
користењето и анализата на бројните библиографски единици. Имено, трудот го
карактеризира мунициозноста во анализирањето и користењето на достапната литература
која е релевантна за дадената тема и во која доминира странската литература, пред се од
англиското јазично подрачје. Во трудот е извршена наративна и компаративна анализа на
бројни пристапи и концепти поврзани со групното извршување на кривичните дела од
страна на малолетни сторители.
Трудот е пишуван на разбирлив начин, а материјата е прикажана на систематичен и
детален начин, при што се почитувани стандардите на академското пишување.
Посебна вредност на трудот се бројните табели (108 во текстот и плус 23 во
прилозите) и графикони што овозможува на илустративен и прегледен начин да се
прикажат податоците и резултатите до кои кандидатката дошла работејќи на
дисертацијата.
Сумарно кажано, со истражувањето (теоретско и емпириско) се дава придонес кон
согледувањето на проблемот на групното извршување на кривичните дела како една од
доминантните карактеристики на малолетничкиот криминалитет, како и за потребата од
развивање на индивидуална и општествена свест за опасноста и последиците што со себе
ги носи, посебно кога се во прашање деца (малолетници) како носители на деликвентни
поведенија, имајќи ги предвид специфичностите поврзани со нивната возраст и
сензитивност.
5. Заклучок и предлог
Врз основа на сите претходно наведени факти и констатации, Комисијата за оцена
на докторската дисертација заклучува дека:
- Докторската дисертација претставува самостоен научен труд со научен придонес
во однос на дескриптивната и теоретско-интерпретативнатафункција и цел на
науката;
- Дисертацијата според својата структура, содржина и користена методологија
укажува дека кандидатката има квалитети на самостоен научен работник и
истражувач во областа на криминолошките и кривично-правните истражувања;
- Во согласност со наводите од Извештајот ги исполнува сите законски услови за
пристапување кон одбрана на докторската дисертација во постапката за стекнување
на докторат на науки.
Врз основа на претходно наведеното, особено имајќи предвид дека станува збор за
труд кој ги исполнува стандардите за докторска дисертација, како и дека се исполнети
потребните услови и критериуми за негова одбрана, со задоволство му предлагаме на
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност да го прифати Извештајот за
оценка на докторската дисертација: „Групно извршување на кривични дела кај децата во
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Република Македонија за периодот од 2005- 2015 година“ на кандидатката м-р Ивона
Шушак и да формира Комисија за нејзина јавна одбрана.
Скопје, 17.01.2019

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА
ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
проф. д-р Цане Мојаноски (претседател) с.р
проф. д-р Оливер Бачановиќ (ментор- член) с.р
проф. д-р Миодраг Лабовиќ (член) с.р
проф. д-р Пере Аслимоски (член) с.р
вонреден проф. д-р Весна Стефановска (член) с.р
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16
До
Научниот совет на Научниот институт
за тутун - Прилеп
Предмет: Извештај за оценка на докторскиот труд „Генетски проучувања и
комбинациски способности на сорти и нивните дијалелни F1 хибриди кај тутунот
(Nicotianatabacum L.)“, од докторандот м-р Јане Алексоски

Со Одлука бр. 15-1060/2 од 31.12.2019 година од Научниот совет на Научниот
институт за тутун – Прилеп е формирана Комисија за оценка на докторскиот труд
„Генетски проучувања и комбинациски способности на сорти и нивните дијалелни F1
хибриди кај тутунот (Nicotianatabacum L.)“, изработен од м-р Јане Алексоски, во
состав:
1.
2.
3.
4.
5.

Проф. д-р Мирослав Димитриески, УКЛО, Научен институт за тутун
Прилеп – претседател,
Проф. д-р Гордана Мицеска, УКЛО, Научен институт за тутун Прилеп –
член,
Вонр. проф. д-р Милан Митрески, УКЛО, Научен институт за тутун
Прилеп – член,
Вонр. проф. д-р Каролина Кочоска, УКЛО, Научен институт за тутун
Прилеп – член и
Проф. д-р Верица Илиева, УГД, Земјоделски факултет Штип – член.

Комисијата ја прегледа и оцени докторската дисертација од докторандот и на
Научниот совет при Научниот институт за тутун – Прилеп му го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ
Докторската дисертација од кандидатот м-р Јане Алексоски под наслов „Генетски
проучувања и комбинациски способности на сорти и нивните дијалелни F1 хибриди кај
тутунот (Nicotianatabacum L.)“, е напишана на македонски литературен јазик, на 227
страници, во Times New Roman со македонска поддршка, со големина на фонт 12 и
проред од 1.5, во согласност со барањата од Правилникот за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“-Битола.
Стилот на пишување на докторскиот труд е современ со јасни, концизни и
недвосмислени реченици кои правилно и сликовито ги интерпретираат
размислувањата, целите, визијата и резултатите од самостојните оригинални
истражувања на докторандот.
Во својата структура оваа докторска дисертација ги содржи следниве делови и
поглавја (поглавјата се нумерирани):
- Вовед
- Преглед на литература
- Материјал и методи на истражување
- Резултати од испитувањата и дискусија
- Заклучоци
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- Литература
- Прилог 1.
Во Воведот докторандот го потенцира огромното значење на тутунот како
култура во земјоделското стопанство на Република Северна Македонија. Натаму не
воведува во предметот на работа и неопходната потреба од перманентна активност на
селекционерите за создавање на поприносни и поквалитетни сорти тутун од
постојните, а преку генетските проучувања не запознава со процесот што значи темел
на творечката активност во облагородувањето и креирањето на нови сорти кај
земјоделските растенија. На крајот од воведот е наведена целта на истражувањата и
научната оправданост на дисертацијата, каде што со помош на методите на дијалелно
вкрстување и соодветните методи за обработка и оценка на резултатите од
испитувањата ќе се одредат варијабилноста на најважните квантитативни својства,
начините на наследување и евентуалниот хетеротичен ефект кај F1 потомството, ќе се
проценат комбинациските способности на родителските сорти и нивните хибриди, како
и компонентите на генетската варијанса, со што ќе се дадат корисни насоки за успешно
комбинирање на посакуваните особини и ќе се обезбеди поголема сигурност кај
селекционерот во неговата творечка дејност во креирањето на нови перспективни
линии и сорти тутун.
Во првото поглавје Преглед на литература кандидатот на 33 страници ги
презентира научните достигнувања во светот и кај нас, кои што се од областа на
генетиката и селекцијата на тутунот, т.е. се во согласност со предметот и целта на
неговиот научно-истражувачки труд. Покрај другите, изворно се цитирани и автори со
нивните најнови проучувања со кои се потврдуваат начинот, пристапот на работа и
правилниот избор на методите во испитувањатаво рамките на оваа докторска
дисертација. За подобра прегледност поглавјето е поделено на пет поднаслови:
- Преглед на литературата за варијабилноста на квантитативните својства кај
тутунот,
- Преглед на литературата за начинот на наследување на квантитативните
својства кај тутунот,
- Преглед на литературата за комбинациските способности на тутунските
генотипови,
- Компоненти на генетската варијанса за квантитативните својства кај тутунот и
- Анализа на регресија за наследувањето на квантитативните својства кај
тутунот.
Во ова поглавје се прикажани резултатите од научноистражувачката дејност на
над 170 автори.
Во второто поглавје Материјал и методи на истражување на 18 страници
кандидатот не запознава со основните карактеристики на родителските сорти тутун
(една крупнолисна и четири ориенталски), начинот на опрашување со примена на
дијалелниот метод на вкрстување во полски услови во 2017 година и поставениот опит
во Рандомизиран блок-систем во четири повторувања со родителите и нивните F1
хибриди, на Опитното поле на Научниот институт за тутун – Прилеп, во 2018 година,
што е сликовито прикажано на две шеми. Натаму, редоследно се прикажани
испитуваните квантитативни својства класирани по групи според вообичаената
поделба на својствата кај тутунот.
- Морфолошки својства,
- Биолошки својства,
- Агрономски својства,
- Технолошки својства на сувите тутунски листови и

18
-

Хемиски особини на сувиот тутун.

Во продолжение се објаснети начините, методите и времето на мерење и
оценување на својствата, соодветно во групата каде што припаѓаат.
Поглавјето опфаќа два поднаслова:
- Методологија за обработка на резултатите и
- Почвено-климатски услови во реонот на истражување.
Во првиот поднаслов е истакнато дека сите мерења на својствата се варијационостатистички обработени. Исто така е објаснет начинот на наследување на својствата
според Borojeviċ, со примена на тест-сигнификантноста на средната вредност кај
F1генерацијата во однос на просекот од двата родитела.
Херитабилноста (h2)во поширока смисла е пресметана по формула на Mather
&Jinks, додека анализата на комбинациските способности (ОКС и СКС) кај родителите
и F1хибридите е вршена според Метод 2, Модел 1 од Griffing, со детали на Balboaca,
SestrasиBarata, со примена на соодветни формули. За одредувањето на компонентите
на генетската варијанса и анализата на регресија за F1генерацијата се користени
методите на Jinks&Hayman, Hayman и Mather &Jinks, со детали на Manjit S. Kongи
Falconer по одредените равенки.
Применетите методи, модели, формули и равенки се релевантни, прецизни и се
применуваат во светот од сите научни работници кои што вршат научноистражувачка
дејност од оваа област.
Во вториот поднаслов, во кратки црти е опишан типот на почвата (колувијаленделувијален), со неговиот состав во ораничниот слој каде што е поставен опитот. Овде
се презентитаринии поважните климатски фактори во периодот од мај до септември
2018 година. Податоците се прикажани заради тоа што во манифестирањето на
наследните својства кај тутунот еколошките фактори влијаат со различен интензитет.
Во третото, најобемно и најважно поглавјево докторската дисертацијаРезултати
од истражувањата и дискусија, кое опфаќа 135 страници, со 96 табели и 17
графикони, кандидатот ги презентира резултатите од самостојниот оригинален
научноистражувачки труд преку кој се потврдуваат целите и оправданоста на
испитувањата, како и насоките во натамошната работа,кои влеваат сигурност на патот
до крајната цел, добивање на нови повигорни линии и сорти. Голем дел од резултатите
се поткрепени со податоци од автори од светската литература што работеле на
истражувања од оваа област.
Ова поглавје содржи пет поднаслови кои се резултат на претходно спомнатото
групирање на испитуваните квантитативни својства кај тутунот:
- Морфолошки својства (Висина на растението со соцветие, Висина на
растението без соцветие, Број на листови по растение, Должина на листовите
од средниот појас на растението, Ширина на листовите од средниот појас на
растението, Површина на листовите од средниот појас на растението,
Должина на интернодии и Должина насоцветие).
- Биолошки својства (Должина на вегетацијата на тутунот од расадување до
неговото цветање и Должина на вегетацијата на тутунот од расадување до
крајот на неговата берба).
- Агрономски својства (Тежина на зелен лист по растение, Принос на зелена
лисна маса од хектар, Тежина на сув лист по растение и Принос на сува лисна
маса од хектар).
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Технолошки својства на сувите тутунски листови (Застапеност на реброто и
лиската кај сувите листови, Дебелина на сувите листовии Материјалност на
сувите листови).
Хемиски особини на сувиот тутун (Содржина на никотин, Содржина на
вкупен азот, Содржина на белковини, Содржина на растворливи шеќери и
Содржина на пепел).

За квантитативните својства кои се предмет на истражувањата се одредени:
варијабилноста, начинот на наследување, комбинациските способности, компонентите
на генетската варијанса и извршена е анализа на регресија со Vr-Wrграфиконот, освен
за хемиските особини каде што е одреден само начинот на наследување, бидејќи
станува збор за хемиски анализи без варијанти.
Резултатите од изворните научни истражувања прегледно се презентирани во
табели и графикони со соодветни коментари и толкувања од страна на докторандот,
истакнувајќи ги насоките во натамошната работа, во полза на секој научен работник во
областа на генетиката и селекцијата на тутунот.
Кандидатот во своите испитувања утврдил ниска варијабилност на својствата
(скоро секаде варијациониот коефициент е помал од 10%), застапеностна сите начини
на наследување и појава на хетерозис кај одредени својства, сигнификантност на ОКС
и СКС кај родителските сорти и F1хибридите и преовладување на адитивната над
доминантнатакомпонента на генетската варијанса.
Во четвртото поглавје Заклучоци, кандидатот на седум страници ги изнесува
најважните заклучни согледувања од истражувањата каде што се издвоени одредени
родителски сорти и нивните F1 хибриди како фаворити во натамошната сукцесивна
селекција, бидејќи се добри општи и специфични комбинатори, со што се трасира патот
по кој треба да се движи селекционерот, се стекнува сигурност во работата и се
скратува периодот за да се дојде до посакуваната цел, односно да се добие генотип
посупериорен од постојните, од кој ќе имаат благодет и производителите и
преработувачите на тутун.
Во Литература, на девет страници по азбучен ред е внесена користената
литература за овој научноистражувачки труд: книги, изданија и публикувани
оригинални научни трудови од домашната и светската литература, кои се соодветно
цитирани во поглавјата на оваа докторска дисертација. Значи, вкупно се цитирани 122
автори со своите оригинални научни и најнови достигнувања од областа на генетиката
и селекцијата на тутунот.
Во Прилог 1. докторандот на 15 страници прикажува 60 автентични фотографии
од петте родителски сорти и нивните 10 дијалелни F1хибриди. Секоја сорта и F1хибрид
се презентирани со по четири фотографии (растение, цветна китка, листови во зелена
состојба и сув лист од средниот појас на растението), со што се добива визуелна
претстава за генотиповите кои се цел на истражувањата.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
По прегледувањето и анализата на докторската дисертација со наслов „Генетски
проучувања и комбинациски способности на сорти и нивните дијалелни F1 хибриди кај
тутунот (Nicotianatabacum L.), од докторандот м-р Јане Алексоски, констатиравмедека
се работи за самостоен и оригинален научноистражувачки труд кој според
проблематиката што ја обработува (која е од особено значење од областа на генетиката
и селекцијата на тутунот), стилот на пишување, јасната и сликовита интерпретација на
добиените резултати од истражувањата, постигнатата цел и општествената
оправданост на темата, правилно избраната методологија на испитување и обработка
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на податоците, како и новите сознанија и посочените насоки од кандидатот за
натамошна научноистражувачка работа во оваа област, ќе биде од голема корист,
посебно за младите научноистражувачки кадри. Убедени сме дека резултатите од оваа
докторска дисертација ќе имаат голема научноисттражувачка и практична примена.
Научноистражувачкиот труд ги исполнува сите критериуми според Законот за високо
образование на Република Северна Македонија, Правилникот за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола и Правилникот за внатрешните односи
и работењето на Научниот институт за тутун – Прилеп, и претставува многу
квалитетна докторска дисертација.
Имајќи го предвид наведеното, Комисијата со највисока позитивна оценка ја
оцени докторската дисертација и со особена чест и задоволство му предлага на
Научниот совет при Научниот институт за тутун – Прилеп, да го прифати Извештајот
и да го проследи за натамошна постапка до јавната одбрана.

Датум,
24.01.2020 год.
Прилеп
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