УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА

Б И Л Т Е Н
Бр. 467

ГОДИНА XXXX, Битола, 02.03.2020 година

Издание на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола

Одговорен уредник

Редакциски одбор

М-р Офелија Христовска
Генерален секретар

Проф. д-р Гордана Трајкоска, проректор
Економски факултет-Прилеп
Проф. д-р Љупче Кочоски, проректор
Факултет за биотехнички науки – Битола
Проф. д-р Игор Неделковски, проректор
Факултет за информатички и комуникациски
технологии-Битола
Проф. д-р Марјан Ѓуровски, проректор
Факултет за безбедност-Скопје

Д-р Елена К. Ристоска, советник

Уредник

Д-р Елена К. Ристоска

Умножено на електронски печатар на Универзитетот
„Св. Климент Охридски” – Битола

СОДРЖИНА

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ-ПРИЛЕП
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Емилија Тркалеска ............................................................................................ 1
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Горан Ангеловски ............................................................................................. 2
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Веле Дичоски ..................................................................................................... 3
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Борче Јанкулоски ............................................................................................... 4
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА
Рецензија на учебникот “Операциони истражувања во сообраќај и транспорт“ од авторот
вонр. проф. д-р д-р Златко В. Соврески ................................................................................... 5
Извештај од Комисија за оценка на докторската дисертација од кандидатката
м-р Дрита Ќерими ...................................................................................................................... 10
Извештај од Комисија за оценка на докторската дисертација од кандидатката
м-р Арлинда Рецај ...................................................................................................................... 17

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ
Рецензија на учебникот „Родови перспективи на криминалот“ од авторката вонр. проф. д-р
Стојанка Мирчева ........................................................................................................................... 24
Одлука за прифаќање наслов на тема за специјалистички труд
на кандидатот Стефан Јанушевски ................................................................................................ 35
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Александар Јамалов ................................................................................................ 36

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ-БИТОЛА
Извештај од Комисија за оценка на докторската дисертација од кандидатката
м-р Анита Азеска ............................................................................................................................ 37
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Кики Младенова ....................................................................................................42

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО-ОХРИД
Извештај од Комисија за оценка на докторската дисертација
од кандидатот м-р Куштрим Дрешај ............................................................................................. 43
Извештај од Комисија за оценка на докторската дисертација
од кандидатот м-р Фатмире Шала ............................................................................................. 50

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ-БИТОЛА
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Благојче Грујовски ................................................................................................ 55
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Мирлинда Мазеска ................................................................................................ 56
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Панче Ташевски ................................................................................................ 57
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ-КИЧЕВО
Реферат за избор на виш лектор по предметите Англиски јазик I и Англиски јазик II ............ 58
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Биљана Лозановска ................................................................................................ 62
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Евгенија Чукалева ................................................................................................ 63
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Стефанија Натева ................................................................................................ 64

ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ-ВЕЛЕС
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Славјанка Димитрова ............................................................................................. 65
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Александра Белички Ѓоргиева ........................................................................... 66
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд
на кандидатот Елена Чороловска ................................................................................................ 67

1

2

3

4

5

До
Ректорска управа на Универзитетот
“Св. Климент Охридски“ во Битола

РЕЦЕНЗИЈА
на Универзитетски учебник
ОПЕРАЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ
Од Вон. проф. д-р д-р Златко В. Соврески
Врз основа на предлог одлуката на Наставно-научниот совет на Техничкиот
факултет – Битола бр. 02-1064/4 од 09.01.2020 год. како и Одлуката на Ректорската управа
на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ во Битола бр. 14-1641/11 од 26.12.2019 год. за
членови на Рецензентската комисија за рецензирање на учебникот “Операциони
истражувања во сообраќај и транспорт“ од авторот Вон. проф. д-р д-р Златко В. Соврески,
наменет за студентите од Техничкиот факултет избрани се: Ред. проф. д-р Татјана
Атанасова- Пачемска и Ред.проф. д-р Бети Андоновиќ.
По детално разгледување, проучување и анализа на ракописот, рецензентите го
поднесуваат следниов
ИЗВЕШТАЈ
Општ дел: Основни податоци за ракописот
Ракописот “Операциони истражувања во сообраќај и транспорт“ претставува
универзитетски учебник кој е поделен на 8 дела со соодветни поглавја во кои се
презентирани содржини од областа експлоатацијата на возилата кои се применети во
сообраќајот и транспортот. Учебникот е наменет за предметните програми: Операциони
истражувања-ОИ; Сообраќајно транспортно инженерство-СТИ; и Сообраќајни
транспортни системи и технологии-СТСТ кои се реализира во четврти и петти семестар со
фонт на часови 2+2 и 3+2 на Сообраќајниот отсек – Технички факултет при Универзитет
“Св. Климент Охридски” Битола.
Учебникот е резултат на повеќегодишна истражувачка работа на оваа проблематика од
страна на авторот, како и на реализирани апликативни практични истражувања за
оптимални сообраќајни и транспортни проблеми и трошоци.
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Во првиот воведен дел дадени се: Основни карактеристики на операционите
истражувања и Моделирање на операционо-истражувачки проблеми во авторот ги
детерминира проблемите и насочува како да се обезбедат оптимални трошоци.
Во вториот дел обработува приод за дефинирање на проблемите со нивна формулација,
нивна математичка интерпретација, конструкција на математички модел, добивање на
нивно решение, тестирања на моделите и нивните решенија, контрола на моделите и
решенијата, извршување и заклучок.
Третиот дел со наслов Линеарно програмирање содржи: формулација на моделот на
линеарно програмирање; карактеристичен пример со математичка формулација на
проблемот, графичко решавање и заклучок; терминологија за решавање на моделот; и
дополнителни примери за моделот. Всушност линеарното програмирање претставува една
дисциплина на математичкото програмирање т.е. методите на оптимизација каде спаѓа
динамичкото програмирање, стохастичко, квадратно, блочното, параметарско,
повеќекритеријално итн. Со помош на ова програмирање од бесконечна низа на можни
решенија се избира оптимално решение. Поставено е сосистем на равенки и не равенки,
односно со систем на линеарно ограничување. В пракса може да се решава широк спектар
на проблеми како што се:
 Оптимално инвестиционо вложување
 Оптимална локација на нови капацитети
 Оптимален програм за производство
 Оптимална дистрибуција за производство
 Избор на оптимална мешавина
Во пракса со овој метод може да се решава широк спектар на проблеми, кои обично
можеме да ги класифицираме на како следува:
 ОПТИМАЛНО ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ. Овде се решава како со минимално
вложување или со минимални средства кои стојат на располагање да се постигне
саканиот ефект.
 ОПТИМАЛНА ЛОКАЦИЈА НА НОВИ КАПАЦИТЕТИ. Проблемот се состои во тоа, врз
база на постоечката локација и потребата од производи да се определи најповолното
сместување на производната сила.
 ОПТИМАЛЕН ПРОГРАМ ЗА ПРОИЗВОДСТВО. Врз основа на ограничување на
производниот капацитет и состојба на пазарот.
 ОПТИМАЛНА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО. Овде се решава оптимална
дистрибуција на готови производи врз основа на локацијата на производните и
потрошувачките центри.
 ИЗБОР НА ОПТИМАЛНА МЕШАВИНА. Најекономичен начин на комбинација
(мешање) на суровини со цел обезбедување на производство на низа финални
производи кои го задоволуваат стандардот, односно, барањето на потрошувачите.
Четвртиот дел со наслов Симплекс метода содржи: суштина на симплекс методата;
постапка на симплекс методата; алгебра на симплекс методата со дијаграм на
оптимизација и линеарно програмирање со иницијален и итеративен чекор и итерација и
тестирање; симплекс метода во табеларна форма со иницијален чекор и тестирање.
Симплекс методата претставува процедура со која може да се решаваат проблемите на
линеарното програмирање, развиена од страна на Џорџ Данзинг во 1947 година.Всушност
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претставува итеративна процедура за добивање на решение т.е алгоритам. Алгоритмот
претставува процес во кој што одредена процедура се повторува се додека не се постигне
посакуваното решение. Секое повторување се нарекува итерација. Покрај итераците,
алгоритмот содржи процедура за почеток и критериум за одредување на крајот. Кај
повеќето алгоритми резултатот е оптимално решение, така да условот за завршување на
пресметката е тест на оптималност. Симплекс методата претставува алгебарска
процедура кај која во секоја итерација се решава системот на равенки за да се добие ново
решение со кое ќе се тестира оптималноста.
Петтиот дел со Транспортни проблеми содржи: Поставка на задачата; Отворен и затворен
модел на транспортна за транспортна задача; Транспортна задача во склоп на патна
мрежа; Процедура и методи за почетно и базно решение со методи: Дијагонална, Најмали
трошоци, VAM, и Rusell; Методи за оптимално решение (Steping Stone, Modi) и заклучок.
Шестиот и седмиот дел е имплементација на теоретските сознанија на конкретни
транспортни проблеми дадени под наслов “Решавање на транспортен проблем“ кој
содржи:
1. Решавање на реален транспортен проблем – Организација на транспорт помеѓу АД
“ЖИТО ЈУГ“ Кавадарци и ДООЕЛ “НАЦИОНАЛ-ЕКСПОТ“ Кавадарци.
АД „ЖИТО ЈУГ“ Кавадарци е друштво со мешовита сопственост со основна дејност
производство и снабдување со леб и бели пецива и други специјалитети од брашно.
Врз основа на податоците кои ни беа достапни за анализа на работата на АД „ЖИТО
ЈУГ“ – Кавадарци, според извршените пресметки и добиените резултати можеме да
заклучиме дека постојаните трошоци на транспортот кои изнесуваат 170 денари по
едно возило на ден, со помош на наведените методи за решавање на транспортните
задачи може да се сведат на 160 денари на едно возило на ден, со што се врши
прераспределба на товарот помеѓу АД „ЖИТО ЈУГ“ – Кавадарци и ДООЕЛ „Национал
- Експорт“ – Кавадарци.
2. Решавање на реален транспортен проблем Млечна индустрија ,,ЛАБРАДОР’’
акционерско друштво (А.Д) од Охрид е претпријатие во приватна сопственост.
3. Решавање на разни проблеми за оптимизација на трошоци според Вогелова метода.
Осмиот дел е заклучокот и употребената литература.
Посебен дел:
Карактеристика на овај текст е оргинална имплементација на научо стручно
апликативните сознанија на реалните проблеми на оптимизација. Развојот на индустријата
довел до усложнување и зголемување на операциите во организациите, што неминовно ја
наметнува потребата од добра оганизација на работата, а тоа ќе се постигне со модел кој
најдобро ќе си ја изврши работата во тој процес. Но, еден од проблемите кој се јавува е
тоа што организацијата сака самостојно и автономно да си ја извршува својата работа, со
своите цели и системи на вреднување, при што не се зема предвид како нивните
активности ќе влијаат и ќе се вклопуваат во севкупната организациона структура.
Постојат два фактори кои играат важна улога во брзиот развој:
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1. Фактор: Појава на SIMPLEX- метода за решавање на проблеми на линеарно
програмирање ( динамичко програмирање, теорија на чекање, теорија на управување
со залихи и сл. ) ;
2. Фактор: Компјутерска револуција. Со појавата на сметачките машини доаѓа до
можност за побрза пресметка на бројни комплексни проблеми. Со овие машини била
заменета работата на човекот. Почнало побрзо да се решаваат аритметичките
пресметки за илјадници и милиони пати отколку со рачни пресметки.
Оргиналност на текстот:
Оригиналноста се состои во мултиплицираното поврзување на реалните проблеми во
сообрајќајот и транспортот со математичко претставување и решавање со кое се добива
оптимално решение, а од економска гледна точка ефектуирање на помали трошоци и
цени. Од гледна точка на стручните знаења на студентите и корисниците на овој учебник
истиот е обликуван елементарно чекор по чекор за да стани јасен и применлив за нив.
Сознанијата на сообраќајно транспортните проблеми оригинално се моделирани и
имплементирани со денешни сознанија на конкретни реални модели, методи за решавање,
тестирање и оптимирање со што се добива подобро одржување, експлоатирање и
финансиско ефектуирање.
Методичко-дидактички вредности:
Учебникот е претставен со јасен стил и јазик. Редоследно прецизно воведување во
проблематиката од воведот каде ги дефинирал карактеристиките и поставеноста на
проблемот кој го истражува, и во секое поглавје кое преставува одделна целина постепено
имплементирајќи гоматематичкото изразување, решавање, тестирање, оптимизирање,
анализирање и извлекување на соодветен заклучок. Посебно значајно е да авторот на
концизен прецизен начин со постапно воведување на чекор по чекор ги воведува и
заинтересира студентите со оваа проблематика. Теоретските и стручно апликативна
сознанија ги применува и анализира на реални сообраќајни проблеми во фирмите на
Република Северна Македонија.

Заклучок и предлог:
Врз база на деталното проучување и анализа на доставениот текст, Рецензентската
комисија констатира дека учебникот “Операциони истражувања во сообраќај и транспорт“
од авторот вон. проф. д-р д-р Златко Соврески, наменет за студентите на Техничкиот
факултет кои ги изучуваат предметите од предметните програми: Операциони
истражувања ОИ; Сообраќајно транспортно инженерство-СТИ; и Сообраќајни
транспортни системи и технологии-СТСТ кои се реализира во четврти и петти семестар со
фонт на часови 2+2 и 3+2 на Сообраќајниот отсек при Технички факултет Битола,
претставува систематизиран прегледен научен труд кој ја следи наставната програма, а
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исто така и дава имплементација на научните сознанија во практиката, со многубројни
оригинални практични решенија.
Педагошко-дидактичката вредност на учебникот е заснована на прецизно теоретско и
математичко изразување, решавање, тестирање, оптимизирање, анализирање и
извлекување на соодветни заклучоци. Примената на овој учебник ќе резултира со
поврзување на практиката со научните сознанија, како и зголемување на стручните
сознанија на студентите.
Рецензентската комисија смета дека овој предложен текст со комплетна имплементација
на научните сознанија во практиката треба да се одобри и користи како универзитетски
учебник “Операциони истражувања во сообраќај и транспорт“.
Рецензентската комисија со особена чест и задоволство и предлага на Ректорската управа
на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ во Битола да ја усвои позитивната рецензија и
да одобри прифаќање и користење на учебникот “Операциони истражувања во сообраќај и
транспорт“ од авторот Вон. проф. д-р д-р Златко Соврески.

Датум и Место

Рецензентска комисија

13.01.2020 год., Битола
Ред. проф. д-р Татјана Атанасова – Пачемска, с.р.

Ред. проф. д-р Бети Андоновиќ, с.р.
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ИЗВЕШТАЈ

од Комисијата за оценка на докторската дисертација од кандидатот
м-р Дрита Ќерими, под наслов:
„МОДЕЛИРАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА СОНЧЕВАТА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ВО
УРБАНИ СРЕДИНИ“

Наставно-научниот совет на Технички факултет Битола при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола, на својата седница одржана на 21.01.2020 година, со одлука бр.
02-82/6 формира комисија за оценка на докторската дисертација, од кандидатот м-р Дрита
Ќерими, под наслов: „Моделирање на примената на сончевата топлинска енергија во
урбани средини“, во состав:
1. Ред. проф. д-р Цвете Димитриеска, Технички факултет - Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, ментор
2. Ред. проф. д-р Сања Поповска-Василевска, Технички факултет - Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, член
3. Ред. проф. д-р Владимир Мијаковски, Технички факултет - Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, член
4. Ред. проф. д-р Реџеп Селимај, Машински факултет - Приштина, Универзитет во
Приштина „Хасан Приштина“ - Приштина, Косово, член
5. Ред. проф. д-р Игор Андреевски, Технички факултет - Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, член
По прегледот и проучувањето на докторската дисертација, комисијата има чест, до
Наставно - научниот совет на Технички факултет – Битола, да го поднесе следниот:

ИЗВЕШТАЈ

АКТУЕЛНОСТ НА ТЕМАТА
Многу од алтернативните извори на енергија, може да се користат наместо фосилните
горива во урбаните средини. Одлуката за тоа кој тип на енергија треба да се користи, треба да
се донесе врз основа на детално испитување на економските, еколошките како и безбедносните
влијанија. Гледано од повеќе аспекти, научните истражувања но и апликацијата на сончевата
енергија, укажува на тоа дека оваа одржлива енергија треба да се искористи наместо другите
алтернативни енергетски форми, бидејќи не и штети на животната средина. Сончевата енергија
е еден од најраспостранетите, но за жал сеуште недоволно искористен енергетски потенцијал,
особено во југозападниот дел на Европа, каде ја има во голема мера.
Решавањето на проблемите поврзани со светската енергетска криза, зависи од
способноста да се прифатат предизвиците во блиската но и подалечна иднина, поврзани со
рационалното користење на енергетските ресурси. Овие предизвици мора да се разгледуваат од
различен аспект: стабилност и предвидливост на трошоците за енергија, влијанието врз
животната средина и климатските промени, врз производството и потрошувачката на енергија,
безбедноста при снабдувањето и геостратешките политички прашања поврзани со контролата
на снабдувањето со енергија, капацитетот за генерирање на локални инвестиции и локални
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работни места, како и одржување на технолошката предност на овој вид на енергија.
Применливоста на овој вид на енергија, секако не е без одредени ограничувања и
условености, зашто зависи од природниот потенцијал на Сонцето како најголем топлински
извор, вклучително часови на сончево зрачење во текот на денот, месец, година, годишно
време, како и други фактори како што се: облачноста, присуство на прашина и одредени
загадувачки компоненти во воздухот, позиција во однос на екваторот, северна и јужна
географска ширина, правец, насока и интензитет на ветровите и др. метеоролошки податоци.
Можноста за контролирана динамика на користење на ваквите извори на енергија, споредено со
динамиката на користење на класичен фосилен извор на енергија, на пример нафта е една од
недостатоците на обновливите извори на енергија, каде е скоро невозможно складирање,
рационално користење и контролирана регулација. Промената на енергетскиот потенцијал на
сончевата енергија е многу динамична, во зависност од наведените параметри, односно
атмосферските услови.
Научните истражувања како и апликативните достигнувања се фокусирани на можноста
за контролирана примена, складирање и рационално користење на сончевата енергија, односно
нејзино учество во случај на поголема потреба на електрична или топлинска енергија во
одредени периоди во годината, кога се јавуваат максималните „енергетски пикови“. Со други
зборови, координирањето на побарувачката на енергија и партиципацијата на обновливите
извори на енергија притоа, е предмет на истражување во многу научни трудови. Примената на
енергијата добиена од обновливите извори е најчесто за локални потреби, наспроти класичните
извори каде енергијата може да се дистрибуира до оддалечени крајни корисници. Ова е и една
од предностите на овој вид на енергија, имајќи ги предвид трошоците за транспорт,
дистрибуција, претворба итн, што е еден од најголемите недостатоци на конвенционалните
извори на енергија, што е причина за високите цени на енергијата, проследено со големи
загуби.
Сончевите топлински системи, се разликуваат според типот на колекторите,
капацитетот (волуменот на складирање), начинот на монтажа, потребните параметри на водата,
како и реалниот работен волумен, што е поврзано со инвестиционите трошоци. Сончевото
зрачење не е константен извор на енергија, бидејќи варира дневно и сезонски, па затоа
соодветно на тоа, складишниот капацитет мора да се прилагоди согласно динамиката на
користење, но вообичаено во системот е предвиден и вклучен резервен греач, со цел на
корисникот да му се обезбеди навремено и сигурно снабдување со топлина.
Моментално познати се два начини на претворба на сончевата енергија, што ја одредува
соодветно на тоа и нејзината примена:
- Оние што ја користат директната сончева радијација, особено инфрацрвената светлина
од спектарот на сончевото зрачење, која е одговорна за ефектот на греење (кај топлинските
колектори) и
- Оние што ја претвораат сончевата светлина во електрична енергија, па оттука
терминот фотоволтаик, што се скратува како PV (фотоволтаични ќелии).
Напорите за искористување на енергијата на сонцето во концентрирана форма и
насочување кон соодветни цели, веќе долго време е предмет на научни истражувања.
Фокусот на ова истражување е насочен кон претворбата, складирањето и употребата на
сончевата топлинска енергија во урбани средини.

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА
Предмет на истражувањето во докторската дисертација е проучување на можноста за
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рационална примена на сончевата енергија во урбани средини, преку инсталирање на сончеви
колектори, кои ќе се користат пред се за производство на топлинска енергија (санитарна топла
вода, топловодно греење, индустриска процесна топлина) за сопствени потреби на објектите, во
зависност од нивната намена. Истражувањето базира на теоретски и експериментални
истражувања, со вградување на прототип на сончеви колектори, чии избор зависи од местото на
поставување, урбанистичката локација, сончевиот потенцијал, топлинските потреби на објектот
и др. Во докторската дисертација се развивиени методи, со цел да се процени топлинската
енергија на Сонцето во градот Приштина, Косово, во зависност од распоредот на објектите и
останатата инфраструктура, со примена на едноставни и напредни пресметковни модели.
Најголем дел од произведената електрична енергија во Косово е обезбедена од фосилни
горива, дел од енергијата е обезбедена од увоз, додека учеството на обновливите извори на
енергија е симболично, а разликите помеѓу проширувањето на мрежата и оптоварувањата од
произведената енергија понекогаш резултира со недостиг и чести прекини на електрична
енергија.
Се очекува драматично зголемување на побарувачката на енергија во блиска иднина,
заради миграцијата на населението од селата во градовите, а со порастот на населението и со
економскиот развој, се зголемуваат и енергетските потреби. Како последица, ќе се зголемат и
емисиите на CO2. Затоа, за одржлив развој, обновливата енергија мора да учествува на пазарот
на електрична енергија.
Користењето на обновливите извори на енергија, а особено сончевата топлинска
енергија, претставува една од најперспективните алтернативни стратегии.
Во овој труд, се прави обид да се испита и истражи влијанието на употребата на
сончевите топлински постројки за загревање на санитарна вода врз заштедата на енергија во
станбениот сектор, сметајќи го градот Приштина за модел.
СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Докторската дисертација со наслов: „Моделирање на примената на сончевата
топлинска енергија во урбани средини “ е напишана на 225 страници, со стандардна
графичка обработка на текстот. Пописот на користената литература опфаќа вкупно 74
библиографски единици. Обработената содржина во текстот е поткрепена со 60 слики и 30
табели. Во посебен прилог се дадени: A - Метеоролошки податоци за Приштина, B Симулација со примена на T*SOL софтверот и C - Експериментални податоци, поткрепено со
слики, графикони, табели од добиени податоци.
Докторскиот труд согласно приложената содржина е сочинет од десет глави, од кои три
се однесуваат на теоретскиот дел, четири на истражувачкиот дел, додека последнните три се
однесуваат на дискусија и заклучоци, литература и прилози.:
1.
2.
3.

СОСТОЈБА НА СОЗНАНИЈА
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА СОНЧЕВАТА ЕНЕРГИЈА
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПКРУЖУВАЊЕТО НА ГРАДОТ ПРИШТИНА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ
НА СООДВЕТНИ ПОВРШИНИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈА НА СОНЧЕВИ ТОПЛИНСКИ
КОЛЕКТОРИ
4. ПРЕСМЕТКА НА ПОТРЕБИТЕ ЗА ТОПЛА ВОДА И СИМУЛАЦИИ СО Т*SOL СОФТВЕР
5. ИСПИТУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ
6. МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ
7. МОДЕЛ ЗА СОНЧЕВА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА СТУДИЈА ЗА ГРАДОТ ПРИШТИНА
8. ДИСКУСИЈА И ЗАКЛУЧОЦИ
9. ЛИТЕРАТУРА
10. ПРИЛОЗИ
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Во првата глава направен е преглед на досегашните сознанија од областа на
истражувањето од глобален и локален аспект, поврзани со користењето на обновливте извори
на енергија, со акцент на користењето на сончевата енергија во Светот и во Косово. Притоа е
елабориран предметот на докторскиот труд и целите кои произлегуваат од него, заедно со
методите користени во истражувањето и резултатите кои се очекуваат.
Во втората глава е направен преглед на технологиите за искористување на сончевата
топлинска енергија, според неколку поделби, кои се меѓу најразновидните и најефикасни
технологии на обновлива енергија. Дадени се фундаментални согледувања за начинот на
трансформација на сончевата енергија, преку поделба на системите, принципот на работа,
компоненти на соларните системи, видови на колектори, применливост, застапеност, методи на
складирање на топлината како и можност за контрола на проценка на нивната ефикасност.
Во третата глава е даден детален опис на карактеристиките на опкружувањето на
градот Приштина, преку експлицитни и имплицитни вредности произлезени од
фундаменталните математички модели за одредување на поедини карактеристики поврзани со
капацитетот на сончевото зрачење, со цел да се дефинираат потенцијалните места и површини
каде е препорачливо поставување на инсталации за сончеви топлински колектори. Кандидатот
направил детален преглед на топографијата, инфраструктурата, населеноста на територијата на
градот Приштина и околината, вршејќи притоа мапирање на соодветни површини за
поставување на сончеви топлински колектори во градот, со примена на комерцијален софтвер,
од каде произлегуваат ваквите локации вкупно 11 (единаесет), од кои дел се предмет на
истражување во понатамошниот текст.
Четвртата глава ги опфаќа истражувањата поврзани со пресметката на потребите од
топла вода, согласно локацијата, намената на објектите, населеноста, динамиката на користење
и др. параметри, со примена на Т*SOL софтверот. Дадени се неколку типични примери на
конкретни објекти (куќа, стамбен објект, студентски дом, болница, здравствен дом), како и
методологијата на користење на софтверот. Притоа прикажани се презентативни резултати од
проучуваните параметри за одреден временски период, кои се однесуваат на: месечните
вредности за сончевиот придонес во системот за загревање на санитарна вода [kWh], сончевата
фракција во системот на санитарна вода [%], избегнати емисии на CO2 [kg], заштедите во
централното греење [kWh] и др.
Петтата глава се однесува конкретно на два избрани, репрезентативни системи
вградени на Клиничкиот центар во Приштина и Регионалниот институтот за јавно здравје, за
кои се направени детални истражувања на постојната состојба на иснталациите, по однос на
поставеноста, принципот на работа, вградените системи за добивање на санитарна топла вода,
динамиката на користење, преку часовна и дневна анализа на добиената активна енергија за
дефиниран временски период. Исто така, направена е споредба на реално постигнатите
вредности со оние кои се добиваат со примена на Т*SOL софтверот. Евидентните мали
отстапувања се објаснуваат со разликата на температурите во реалност и вредностите кои
софтверот Т*SOL ги добива од комерцијалниот софтвер Meteonorm.
Во шестата глава е објаснет методот на F-chart, кој базира на резултатите од
многубројните нумерички експерименти (симулации) на различни сончеви системи. Овие
резултати послужиле како основа за пресметување на зависностите на бездимензионалните
променливи. Со примена на методот, се овозможува проценка на делот од вкупното топлинско
оптоварување добиено од сончевата енергија за многу специфичен систем за греење. Меѓутоа,
како и сите емпириски модели, овaа метода има ограничувања. Проектирана е за стандарден
систем за загревање на водата, каде што условите на симулациите се менувале во соодветен
опсег на проектираните параметри на системот, површина на колектор, волумен на резервоар,
агол на наклон и др. Методот е развиен и тестиран за конкретен реален објект, Клиниката за
инфективни болести во Приштина, преку принципот на функционирање на моделот, потребата
од топла вода, од што произлегуваат вредностите на бездимензионалните параметри за месечна
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и годишна потреба од топла вода, како и кривата на ефикасност. Во оваа глава направени се
споредби помеѓу параметрите добиени до методот на F-chart и софтверот Т*SOL. Евидентни се
мали отстапувања кои се однесуваат на сончевата фракција и соларниот придонес. Дадена е
анализа на податоците за годишни сончеви придонеси, финансиските заштеди кои зависат од
горивото, во овој случај електрична енергија, како и намалувањето на емисиите на CO 2, како
важни показатели. Исто така, даден е табеларен приказ со споредба помеѓу моделираниот,
симулацискиот и измерениот допринос на сончевата енергија што е добар показател за реалната
состојба на територија на Приштина.
Во седмата глава развиен е енергетскиот модел за типично домаќинство во градот
Приштина со помош на T*SOL софтверот спореден со методата F-chart, пришто се добиени
презентативни вредности со економска проценка и оправданост на ваквите инвестиции преку
реални и конкретни показатели, како што се: сончев придонес [kWh], годишни парични
заштеди [€], годишно намалување на CO2 [kg], капитални трошоци и трошоци за одржување [€],
број на колектори, вкупно активна сончева површина и вкупно бруто површина [m2].
Заклучните согледувања содржат преглед на заклучоците во кои е пресликан
целокупниот напредок и придобивките што произлегуваат од реализацијата на истражувањата и
анализите во рамките на докторскиот труд, како и препораките за понатамошна работа и идни
научно истражувачки активности во предметната проблематика. Имено, може да се заклучи
дека на Косово, глобалното хоризонтално зрачење се движи од 1241 kWh/m 2 годишно во
Призрен до 1461 kWh/m2 годишно во Ѓаковица, додека просекот за Косово може да се процени
на 1351 kWh/m2 годишно.
За градот Приштина, просекот на сончеви часови е 5,44 h, додека просечното
хоризонтално зрачење е 3,79 kWh/m²/ден.
Учеството на потрошувачката на енергија во домаќинствата е сè уште доминантно околу 41,4% од вкупната потрошувачка во Косово, а 15% од оваа енергија се користи за
санитарна топла вода. Оваа побарувачка на енергија може значително да се намали со употреба
на подобри техники при изградба на објекти и користење на обновливи извори на енергија,
особено на сончевата енергија.
Во овој труд, се предлага замена на електричните грејачи со сончеви колектори за
загревање на вода (DSWH). Избрана е студија на случај за 38 289 станбени домаќинства во
Приштина. Почетната цена на сончевите системи за градот изнесува 60 113 730 €. Годишните
заштеди на сончевите системи во електрична енергија би биле 7 274 910 €, со намалена емисија
на CО2 од 22 973 400 kg, што е значајна количина на намалена eмисија на CО2, во атмосферата.
Резултатите добиени од ова истражување укажуваат дека, инсталирањето на сончевите
системи во Приштина е економски изводливо и резултира со заштеда на енергија и намалување
на емисиите на СО2.
ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Проучувајќи ја докторската дисертација од кандидатот м-р Дрита Ќерими под наслов:
„Моделирање на примената на сончевата топлинска енергија во урбани средини“,
комисијата заклучува дека истата е успешно изработена, согласно правилникот за
условите, критериумит е и правилата за запишув ање и студир ање на трет
циклус студ ии на Универзитетот „ Св. Климент Охрид ски“ – Битола. Имено,
станува збор за научно-истражувачки труд со изворни и оригинални сознанија, а со својата
содржина, обем и постигнатото ниво на квалитет ги задоволува и исполнува критериумите
потребни за една докторска дисертација. Главните придобивки на ова истражување можат да
се сумираат во следниве точки:

Анализа на постојната состојба на сончевиот капацитет во Косово и можноста на негово
користење;
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Одредување на погодни локации за инсталирање на соларни системи за добивање на
санитарна топла вода, во урбана средина;
Одредување на оправданоста за поставување на вакви системи преку техно – економска
анализа која ја оправдува нивната примена;
Поттикнување на користење на сончева енергија во објектите во околина на
препорачаните локации, заради евидентните позитивни показатели поврзани со заштита
на животната средина;
Создадени се услови за натамошни истражувања.









ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на претходно изнесените факти и констатации, Комисијата за оценка на
докторската дисертација со наслов: „Моделирање на примената на сончевата топлинска
енергија во урбани средини“, од кандидатот м-р Дрита Ќерими,
ЗАКЛУЧУВА
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Докторската дисертација од кандидатот м-р Дрита Ќерими претставува самостоен и
оригинален научно-истражувачки труд, кој внесува значителен придонес во областа
на анализираната проблематика;
Докторантот владее со методологијата на научно-истражувачката работа, што се
огледува низ примената на различните математички формулации, методи и постапки
во истражувањето, од една страна, но и во формулирањето, презентацијата и
дискусијата по однос на добиените резултати, од друга страна;
Според својата организација, содржината, методологијата и техниката на изработка,
како и според презентираните резултати од истражувањето, докторската дисертација
несомнено укажува на фактот дека докторантот располага со потребните знаења од
областа на математичко моделирање и статистичка анализа на добиените податоци
поврзани со рационално користење на сончевата енергија и развој на инсталации и
системи со конкретна апликација на реални објекти во урбана средина;
Со изработената докторска дисертација, кандидoт м-р Дрита Ќерими комплетно
одговорил на поставените цели и задачи зацртани при дефинирањето на истата;
Според законските прописи на Република Северна Македонија, трудот е внесен во
базата на податоци на Министерството за образование и наука plagijati.mon.gov.mk и
врз основа на добиениот извештај, а и врз основа на нашите сознанија, трудот не
претставува плагијат;
Согласно со наводите од извештајот, докторантот ги исполнува сите законски услови
за пристапување кон одбрана на докторската дисертација, во постапката за стекнување
на докторат на науки.

Имајќи го предвид извештајот во целост, Комисијата за оценка на докторската
дисертација од м-р Дрита Ќерими, со особена чест и задоволство, на Наставно-научниот
совет на Техничкиот факултет – Битола му

ПРЕДЛАГА
1.

Да го прифати извештајот за оценка на докторската дисертација со наслов:
„Моделирање на примената на сончевата топлинска енергија во урбани средини “,

од кандидатот м-р Дрита Ќерими;
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2. Да се продолжи постапката за стекнување со докторат на науки;
3. Да се формира Комисија за одбрана на докторската дисертација;
4. Да се одреди времето и местото на јавната одбрана на докторската дисертација.
Комисија за оценка на докторската дисертација:

1. Ред. проф. д-р Цвете Димитриеска, ментор, с.р.
Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2. Ред. проф. д-р Сања Поповска - Василевска, член, с.р.
Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

3. Ред. проф. д-р Владимир Мијаковски, член, с.р.
Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

4. Ред. проф. д-р Реџеп Селимај, член, с.р.
Машински факултет Приштина, Универзитет во Приштина „Хасан
Приштина“ – Приштина, Косово

5. Ред. проф. д-р Игор Андреевски, член, с.р.
Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
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До
Наставно – научниот совет на
Технички факултет Битола

ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторскиот труд на м-р Арлинда Рецај
Во согласност со член 54 од Правилникот за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот
„Св.Климент Охридски“ – Битола, на седница на Наставно – научниот совет на
Технички факултет, одржана на 21.01 2020 година,одлука број 02-82/7, формирана
е Комисија за оценка на докторскиот труд под наслов: „ПРИДОНЕС КОН
ПОСТАПКИТЕ ЗА МОДЕЛИРАЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ ВДОЛЖ УРБАНИ
АРТЕРИИ – НАПРЕДЕН СТМ МОДЕЛ“, од кандидатот м-р Арлинда Рецај.
Врз основа на преглед и анализа на доставениот докторски труд и останатата
релевантна документација, Комисијата го поднесува следниот
ИЗВЕШТАЈ
за оценка на докторскиот труд
„ПРИДОНЕС КОН ПОСТАПКИТЕ ЗА МОДЕЛИРАЊЕ НА
СООБРАЌАЈОТ ВДОЛЖ УРБАНИ АРТЕРИИ – НАПРЕДЕН СТМ МОДЕЛ“,
кандидат м-р Арлинда Рецај
1.0.

ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ

Имајќи го во предвид членот 55 од споменатиот Правилник, Комисијата за
оценка на докторскиот труд, во состав:
ред. проф. д-р Марија Маленковска Тодорова
Технички факултет - Битола,Универзитет „Св. Климент Охридски“ –
Битола
д-р Радојка Дончева, ред. проф. во пензија
Градежен факултет Скопје,Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
ред. проф. д-р Цветко Митровски
Технички факултет – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ –
Битола
ред. проф. д-р Никола Крстаноски
Технички факултет – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ –
Битола
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вонр.проф. д-р Јасмина Буневска - Талевска
Технички факултет – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ –
Битола
го оценува остварувањето на целите на научното истражување, научниот и
апликативниот придонес на трудот како и неговата оригиналност, начинот на
пишување и научната елаборација на материјалот, конзистентноста на деловите
во рамките на целината.
1.1. Професионална биографија на кандидатот
М-р Арлинда Рецај е родена на 1.05 1981 година. Во 2016 година дипломирала
на Факултетот за машинство, отсек за сообраќај, Универзитет „Хасан Приштина“. Пет
години подоцна на истиот факултет ја добива титулата мастер, а во 2013 година се
запишува на трет циклус на студии на Техничкиот факултет во Битола, отсек за
сообраќај и транспорт. Од 2007 година па се до денес работи како асистент на
Факултетот за машинство, отсек за сообраќај, Универзитет „Хасан Приштина“, на
повеќе предмети од областа сообраќај и транспорт на првиот и вториот циклус на
студии.
Автор е и коавтор на научни и стручни трудови и учебни помагала за
студентите од областа сообраќај и транспорт. Учествувала во програми за планирање и
реализација на наставата во високото образование, како и во програмата за обука на
универзитетски кадар за креирање и одржување на веб страницата на Универзитетот.
2.0. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА НАУЧНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ
Основната цел на оваа докторска дисертација, е развиена врз основа на
сознанија добиени со анализа на релевантната литература, а во однос на мерките
за решавање на сообраќајниот метеж како еден од најголемите предизвици на
современото живеење во градовите.Имено, развојот и примената на различните
алатки во процесите на управување со движењето на возилата во градовите, е мошне
ефикасен начин за справување со негативните последици од големата густина на
сообраќајот вдолж градските сообраќајници, но од друга страна, придонесува и за
намалување на причините кои доведуваат до појава на интензивни токови на возила во
градските средини.
Во таа насока, креиран е нов, подобренСТМ модел, (Cell Transmission
Model),како алатка за моделирање и симулација на условите за движење на
возилата при слободен ток и сообраќаен метеж. Во атрибутот подобрен, всушност е
содржана основната цел на дисертацијата:врз основа на детална анализа на
предностите и недостатоците на постојните СТМ модели, развивање на нов модел
наменет за моделирање на сообраќајот вдолж улиците во градот, имајќи ги во
предвид:
различните конфигурации на градските крстосници и врз основа на
тоаначинот на одвивање на сообраќајот; протокот помеѓу одсеците на одделни
сообраќајни ленти; управувањето на сообраќајот со помош на светлосни сигнали,
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а со цел да се земат во предвид прекинатите (црвен сигнал) и непрекинатите
(зелен сигнал) токови, (обележје кое задолжително мора да се вклучи во развојот
на СТМ моделот).
Креираниот модел е анализиран и оценет преку студија на случај, односно
преку примена на делница од артерија во градот Приштина (составена од збир на
сигнализирани крстосници).Предностите на предложениот модел, како и
предлозите за неговото понатамошно усовршување, се изведени врз основа на
резултатите добиени со прибирање и анализа на податоци од терен.
Покрај споменатата основна цел на докторскиот труд, реализирани се и
дополнителни цели:
употреба на СТМ моделот за предвидување на состојбата на сообраќајот,
како и поставки на параметри од краткорочен временски и просторен аспект.
Имено, познато е дека при контрола на сообраќајот во реални временски
услови,напредните технологии за детекција на сообраќајот се базираат на
информации за променливата ситуација на сообраќајот, при што се користат
податоци за густината, а со цел да се пресметаат параметрите на сигналните
планови, како што е, на пример, должината на зелениот сигнал. Оттаму,
техниката на Калмановиот филтер е интегрирана во СТМ моделот, а со цел да се
предвидат густините само врз основа на податоцизаголемината напротокот.
3.0.

ОРИГИНАЛНОСТ НА ТРУДОТ, НАУЧЕН И АПЛИКАТИВЕН
ПРИДОНЕС

3.1. Оригиналност на трудот
Докторскиот труд се одликува сооригинален пристап во решавањето на
сообраќајниот метеж во градовите. Новиот СТМ модел, (развиен со примена на
С# алгоритам), е креиран во насока на дефинирање на калибрациона рамка за
генерирање на основните параметри на токовите на возила, а во функција од
динамиката на промена на конкретните патни, сообраќајни и амбиентални
услови, кои во градските средини се одликуваат со висок степен на
варијабилност.
Вклучувањето на техниката на Калмановиот филтер во СТМ моделот, ја
нагласува иновативноста на дисертацијата. Имено, во релевантните научни и
стручни кругови е познато дека Калмановиот филтерпретставува алгоритам кој
овозможува проценка на вредностите на различни случајни променливи, а врз
основа на серија на реализирани мерења во текот на одреден временски период.
Токму споменатото обележје е причина за интегрирање на оваа техника во новиот
СТМ модел, а со цел да истото придонесе во оптималната проценка на
вредностите на основните параметри на сообраќајниот ток.
Оригиналноста на трудот е потврдена и преку резултатот од Извештајот за
проверка на плагијати, (3,7% на совпаѓање) - www.plagijati.mon.gov.mk.
Дополнително, актуелноста и оригиналноста на трудот се верификувани и
преку низа на научни и стручни трудови на кандидатот објавени во меѓународни
списанија и презентирани на различни собири.
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3.2. Научен придонес
Научниот придонес на предметната докторска дисертација,е содржан, пред се,
во насловот на истата. Имено, новиот пристап при моделирањето на
сообраќајните токови преку развој на СТМ модел со вклучена Калман филтер
техника несомнено има позитивно влијание врз натамошниот развој на науката
во областа сообраќај и транспорт. Имено, концептот на новиот модел е развиен
врз основа на резултатите од критичката анализа на обележјата на постојните
СТМ модели, кои се детално претставени на почетокот од трудот. Истите укажуваат
на потребата од сеопфатна и продлабочена научна анализа, како и примена на
нови научни методи во моделирањето и симулацијата на токовите.
Конкретниот оригинален научен придонес на докторскиот труд се
манифестира прекусоздавање на модел кој обезбедува:
вклучување на комплексен состав на делница на урбана артерија во
близина на крстосница (одсеци каде се врши влевање и излевање на возилата),
анализа на динамиката на сообраќајот вдолж делниците, (дефинирање на
излезниот ток од соседните одсеци на стоп линијата на крстосниците),
детално објаснување на параметрите на сообраќајните токови на
фундаменталниот FDR дијаграм за секој одсек посебно,
преглед на техники на филтрирање за надоградување на новиот СТМ
модел,
подобрување, не само на конкретниот, туку и на CTM моделите воопшто, а
со цел за предвидување на промените во сообраќајот в долж урбаните артерии,
3.3. Апликативен придонес
Резултатите кои се добиени со овој докторски труд, покрај научната, имаат и
апликативна вредност.
Новосоздадениот СТМ модел е применет на конкретна градска
сообраќајница во Приштина, при што се добиени сознанија корисни за
управување со сообраќајните токови во реално време, односно за:
употребливоста на моделот за предвидување на параметрите на
сообраќајниот ток во куси временски интервали (временски чекори) и вдолж
растојанија (одсеци) со помала должина, во рамки на делниците помеѓу
крстосниците со светлосна сигнализација,
можностите на техниката Калман филтер кои се огледаат во фактот што не
е потребно складирање на претходни/стари податоци или нивно повторно
процесирање со нови мерења.(со секое повторување, споменатата техника ја
минимизира варијансата на грешката при естимацијата).
Накусо речено, примената на новиот СТМ модел овозможува добивање на
база на одлуки и мерки кои можат да се превземат при решавање на
сообраќајниот метеж на улиците во градовите, а со тоа, што е исто многу важно,
аргументирана поддршка на градските служби надлежни за управување со
сообраќајните токови.
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Постоењето на можноста за надоградување на моделот, истовремено
обезбедува и негова примена при предвидување на состојбата на сообраќајот со
контрола во реално време.
4.0.

НАЧИН НА ПИШУВАЊЕ И НАУЧНА ЕЛАБОРАЦИЈА НА
МАТЕРИЈАТА И КОНЗИСТЕНТНОСТ НА ДЕЛОВИТЕ ВО
РАМКИТЕ НА ЦЕЛИНАТА

4.1. Начин на пишување и научна елаборација на материјата
Начинот на пишување на докторската дисертација е едноставен и разбирлив,
со примена на соодветна стручна терминологија и почитување на основните и
општо прифатени правила и важечки стандарди за создавање на ваков вид на
научно истражувачки труд.
Целокупниот докторски труд се состои од 212 страници, во рамките на кои,
конкретнатаматерија е изложена во девет глави, а останатиот дел го сочинуваат
изјавата потпишана од кандидатот дека истиот нема пријавено иста тема за
докторска дисертација во земјата и во странство, списокот на кратенки, списокот
на слики, списокот на табели,користените референци, како и девет прилози.
Одделните глави кои ја чинат структурата на докторскиот труд, (детално
образложени во извештајот за напредокот во изработката на докторската
дисертација, во однос на конечната верзија на дисертацијата), се:
ГЛАВА 1: ВОВЕД
ГЛАВА 2: ПРЕГЛЕД НА РЕЛЕВАНТНА ЛИТЕРАТУРА
ГЛАВА 3: СТМ МОДЕЛИ НА УРБАНИ АРТЕРИИ
ГЛАВА 4: СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ
ГЛАВА
5:
ЕВАЛУАЦИЈА
НА
РЕЗУЛТАТИ
И
ПЕРФОРМАНСИ/ФУНЦИОНИРАЊЕ
ГЛАВА 6: АЖУРИРАЊЕ НА БРЗИНИТЕ НА ДВИЖЕЊЕ ВО CTM
МОДЕЛОТ
ГЛАВА 7: АГРЕГАТНА АНАЛИЗА НА ПРОТОКОТ И БРЗИНАТА ОД
CTM МОДЕЛОТ
ГЛАВА 8: ИНТЕГРАЦИЈА НА КАЛМАНОВИОТ ФИЛТЕР ВО НОВИОТ
CTM МОДЕЛ
ГЛАВА 9: ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
4.2. Конзистентност на деловите во рамките на целината
Начинот на кој е изложена материјата која е предмет на истражување во
докторскиот труд, претставен во 4.1, упатува на заклучокотдекакандидатот, на
почетокот постепено не воведува во конкретната материја која е предмет на
истражување, за да потоа се задржи на принципите врз кои се базира процесот на
креирање на СТМ моделот, обележјата на моделот, студијата на случај,
резултатите од споредбената анализа помеѓу постојните и новиот СТМ модел,
заклучоците и предлозите за понатамошни истражувања.
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Распоредот на одделните глави и содржината во истите обезбедува
кохерентност и доследност при претставувањето на материјатакоја се истражува.
Кон квалитетот во изложувањетопридонесуваат и дополнителните, но важни
елементи на дисертацијата:
списокот на 25 кратенки кој се однесува на различни стручни термини,
софтвери, методи, модели напишани на англиски јазик,како и нивните преводи
на македонски,
списокот на слики/табели со 82 слики/12 табели, (поставени согласно
распоредот на поедини глави во докторската дисертација),
списокот на користени симболи во кој, покрај означувањето,објаснето е и
нивното значење напишано на македонски јазик,
делот од докторскиот труд кој се однесува на референците(65 различни
публикации),
содржината на десетте прилозикоја има за цел дефинирање на употребената
стручна терминологија и дополнително објаснување на поедини делови од трудот.
5.0. ЗАКЛУЧОЦИ
Врз основа на севкупната анализа на докторската дисертација,
(остварувањето на целите на научното истражување, научниот и апликативниот
придонес на трудот како и неговата оригиналност, начинот на пишување и
научната елаборација на материјалот, конзистентноста на деловите во рамките
на целината), Комисијата за оценка на докторскиот труд ги изведува следните
заклучоци:
Структурата на докторскиот труд, начинот на изложување на материјата
која е предмет на истражување, применетите научни методи, обемот и квалитетот
на истражувањето, поврзаноста на добиените резултати со поставените цели на
трудот, укажуваат на научно – истражувачката зрелост на кандидатот.
Дисертацијата претставува оригинален научно истражувачки труд,
(утврдена е 3,7% сличност со текстовите во базата – Проверка на плагијати –
Извештај, www.plagijati.mon.gov.mk).
Резултатите кои се добиени во рамките на дисертацијата ги исполнуваат
поставените цели и се карактеризираат со научно и апликативно значење,
верифицирано низ објавените научни трудови.

6.0.

ПРЕДЛОГ

Имајќи ги во предвид заклучоците добиени врз основа на оценувањето на
докторскиот труд под наслов: „ПРИДОНЕС КОН ПОСТАПКИТЕ ЗА
МОДЕЛИРАЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ ВДОЛЖ УРБАНИ АРТЕРИИ –
НАПРЕДЕН СТМ МОДЕЛ“, од м-р Арлинда Рецај, Комисијата во долу
наведениот состав, му предлага на Наставно – научниот совет на Технички
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факултет – Битола, да донесе одлука за усвојување на овој Извештај за оценка на
докторскиот труд.

Комисија за оценка на докторскиот труд

Ред. проф. д-р Марија Маленковска Тодорова, с.р.
Технички факултет – Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
Д-р Радојка Дончева, ред. проф. во пензија, с.р.
Градежен факултет Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Ред. проф. д-р Цветко
Митровски, с.р.
Технички факултет – Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
Ред. проф. д-р Никола Крстаноски, с.р.
Технички факултет – Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
Вонр.проф. д-р Јасмина Буневска - Талевска, с.р.
Технички факултет – Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
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РЕЦЕНЗИЈА
на трудот
Родови перспективи на криминалот
од авторката вон. проф. д-р Стојанка Мирчева, вонреден професор на Факултетот за
безбедност-Скопје

Врз основа на Предлог- Одлуката бр.08-73/8 од 24.01.2020 година на Наставнонаучниот совет на Факултет за безбедност- Скопје и Одлуката на Ректорската управа на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, број 14-91/8 од 29.01.2020 година, за
рецензент на учебникот „Родови перспективи на криминалот“ од авторката вон. проф. д-р
Стојанка Мирчева определен е проф. д-р Оливер Бачановиќ.
По внимателно и детално разгледување и анализа на ракописот, рецензентот до
Наставно-научниот совет на Факултет за безбедност- Скопје го поднесуваат следниот

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ

Основни податоци за ракописот

Ракописот „Родови перспективи на криминалот“ претставува универзитетски
учебник и е претставен на 200 страници компјутерски текст. Ракописот е систематизиран
во пет поглавја и библиографија, а во секое поглавје материјалот е функционално поделен
во меѓусебно поврзани целини. Трудот содржи вкупно 6 табели, 8 графикони и содржи 15
прилози. Претставената содржина го актуелизира прашањето на родот во
криминолошките теми.
Структура и содржина на трудот. Содржината е претставена во пет поглавја и
тоа: „Криминал и род“, „Криминалитет и истражувања“, „ Криминалитетот на мажите и на
жените“, „Жените и мажите жртви на криминал“ и „Родово базирано насилство“.
Во воведниот дел, освен краткиот вовед, дадени се објаснувања на клучните поими
кои се користат во трудот.
Првото поглавје „Криминал и род“ ги отвора прашањата поврзани со криминалот и
родот, односно прикажани се феминистичките перспективи на криминологијата и
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теориите за машкоста и криминалот. Дискусијата во овој контекст се однесува на развојот
и придонесот на феминистичките перспективи на криминологијата. Авторката се
задржува на претставување на процесите на спорење на главниот дискурс на
традиционалната криминолошка мисла поврзан со маргинализирањето на женскиот
криминалитет и истакнувањето на важноста и на искуствата на жените со криминалот и
виктимизацијата. Покрај феминизмот, накусо се претставени и теориите за машкоста и
криминалот, а истакнат е нивниот придонес за криминолошката мисла, но и слабостите.
Второто поглавје „Криминалитет и истражувања“, се занимава со истражувањата за
криминалот. Се обработува специфичноста на предметот на истражување на криминологијата и се отвора дискусија за разликата меѓу квантитативните и квалитативните
истражувања која произлегува од врската на квантитативните истражувања со
позитивистичката епистемологија, од една страна, и нејзиното отфрлање од страна на
квалитативните истражувања. Истражувањата за феноменолошките карактеристики на
криминалот по правило им претходат на проучувањето на етиологијата на криминалот.
Фокусот е ставен на истражувања за криминалот преку статистичките евиденции на
криминалитетот, како појдовна основа за создавање слика за криминалитетот од која може
да се дефинира потреба за попродлабочени истражувања. Накусо се претставени и
ограничувањата на статистиките на криминалот.
Во поглавјето насловено „Криминалитетот на мажите и на жените“, обработени се
карактеристиките на криминалитетот на жените и на мажите. Овој дел ги опфаќа
феноменолошките карактеристики на криминалитетот на мажите и на жените, а пособено
се претставени овие карактеристики во последните три декади, но се прави и
компаративно следење на определени разлики и сличностите во историски контекст.
Анализата го опфаќа обемот и динамиката на криминалитетот на жените и на мажите што
е претставено преку учеството на криминалитетот на жените во вкупниот криминалитет,
следење на обемот на криминалитетот преку квоти на криминалитет на жените и
компаративна споредба со квоти на криминалитетот на мажите, како и со користење на
базичен и верижен индекс. Авторката ги обработува и теоретско-методолошките
пристапи кон објаснувањето на родовиот јаз на криминалитетот, а особено внимание е
посветено на големината на родовиот јаз и правците во кои се движи криминалитетот на
мажите и на жените.
Четвртото поглавје со наслов „Жените и мажите жртви на криминал“ ја
разработува виктимизација на жените и на мажите. Содржината во ова поглавје е
конципирано со цел да се стекнат теоретски знаења за родовата агенда во виктимизацијата
и стравот од криминалот. Авторката ја вклучува дебатата во виктимолошката научна
мисла за парцијалноста и андроцентричноста на позитивистичката виктимологија и
концептите на „виновна“ и „невиновна“ и ги претставува стојалиштата на феминистичката
платформа кои го поставуваат родот и родовиот карактер на виктимизацијата во центарот
на проучувањето на жртвите. Во теоретската расправа за виктимизацијата, вниманието е
насочено и кон секундарната виктимизација и нејзиното разбирање. Потоа, анализата
продолжува со расправата за страв од криминалот и теоретските рамки во објаснувањето
на поголемата присутност на страв од криминал кај жените.
Петтото поглавје, „Родово базирано насилство“ го анализира феноменот на родово
базирано насилство и дава приказ на развојот на меѓународната и националната правна
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рамка за спречување и заштита од ваквото насилство. Исто така посветено е внимание на
родовите перспективи на пристапот до правда.
Во Библиографијата авторката наведува повеќе од 120 референци на консултирана
странска и домашна литература кои се релевантни за областа на родот и криминалот.
Оргиналност на текстот. Компетентната комуникација на авторката со
релевантна научна литература од областа на криминологијата, виктимологијата,
социологијата, критичката криминологија и правото и консеквентната втемеленост на
научните сознанија во книгата, заедно со имплементацијата на научните концепти и
пристапи за родовата димензија на криминалитетот и на виктимизацијата, му дава
карактер на овој ракопис на оригинален авторски труд.
Методичко-дидактички вредности. За одбележување е што авторката на јасен и
прецизен начин ги истакнува клучните прашања на секое поглавје. Од методичкодидактички аспект, содржините во учебникот се претставени со разбирлив јазик и на
приемчив начин, со логично одвоени целини и концепциски разбирлива содржина.Во
секое поглавје понудени се прилози кои изобилуваат со практични примери и вежби кои
на студентите ќе им овозможат да навлезат во значењето на родовите аспекти на
обработените криминолошки теми.
Претставените содржини се научно поткрепени со наоди и заклучоци од научни
истражувања доминантно од странски извори. Но, исто така, аргументацијата се заснова и
врз научни сознанија од најновите домашни истражувања за криминалитетот и за
виктимизацијата, но и компаративно во еден подолг времески период. Со користењето на
извори од многу странски и домашни автори и изобилството на детали студентите можат
лесно да ги разберат понудените содржини. Авторката успеала да понуди компетентно
водење низ содржините за карактериститики на криминалитетот на жените и на мажите
како и за разликите и сличностите во виктимизацијата, а особено е значајно
систематизирањето и концептуализирањето на теоретската заснованост на родово
базираното насилство.
Степен на соодветност на текстот со наставната програма. Содржината на
ракописот „Родови перспективи на криминалот“ и неговата намена да им овозможи на
студентите на Факултетот за безбедност да ги совладаат содржините за наставниот
предмет Родови перспективи на криминалот соодветствува со предметната програма.
Воспоставувањето на предметни содржини во високото образование од областа на
криминологијата кои се однесуваат на изучување на пристапите втемелени во критичката
криминологија, како што се проучувањето на родовите аспекти на криминологијата и
виктимологијата, има пионерски карактер во нашата држава. Вредноста на овој учебник
се огледа и во отсуството на систематско третирање на родовите перспективи на
криминолошките теми во релевантаната академска литература на национален план. Со
задоволство можеме да констатираме дека ова е прв учебник кој е целосно посветен на
родот во контекст на криминолошките теми. Авторката отвора ново поглавје во
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криминолошките истражувања на национален план и дава придонес во фундирањето на
нови пристапи во истражувањата поврзани со криминалитетот.
Ракописот има елементи на оригинален научен труд кој го карактеризира
теоретска заснованост, систематичност и темелна обработка на содржините посветени на
феминистичките перспективи во криминологијата, маскулиноста и криминалот, родовиот
јаз на криминалитетот и во виктимизацијата и родово базирано насилство.
Содржините на трудот претставуваат компетентен и базичен материјал за
усвојување на знаења за предметот Родови перспективи на криминалот.

Заклучок и предлог
Претставената содржина во трудот „Родовите перспективи на криминалот“ на
авторката вон. проф. д-р Стојанка Мирчева го актуелизира прашањето на родот како
значајна криминолошка тема.
Елаборирањето на значењето и влијанието на родот врз животот на машките и на
женските во општетството треба ба им овозможат на студентите на Факултетот за
безбедност кои го изучуват предметот „Родови перспективи на криминалот“ да стекнат
знаења за поврзаноста на криминалот и виктимизацијата со родот. Анализите на
криминолошките теми се поткрепени со заклучоци од бројни научни истражувања кои се
посветени на родот, криминалитетот и виктимизацијата. На тој начин, трудот на
студентите им овозможува согледување на значењето на родовата перспектива во
проучувањето на криминолошките прашања. Во оваа смисла, преку теоретската
елаборација на клучните концепти се овозможува стекнување на нови знаења за важноста
на родот во проучување на криминалитетот, општествената конструкција на родот и
општествените промени, одговор на прашањето што е родово базирано насилство, како и
родовите разлики во криминалитетот и виктимизација на мажите и на жените. Покрај тоа,
претставените содржини поттикнуваат развивање на критичко мислење за разликите и
сличностите во обемот и видовите криминалитет на мажите и на жените, промените во
видовите криминал на мажите и на жените, феминистичките теории и криминологијата,
како и за маскулиноста и криминалот.
Посебно внимание предизвикуваат прашањата за родовиот јаз на криминалитетот и на
виктимизацијата, како и на родовите разлики и сличности во виктимизацијата. Тоа се
прашања кои за прв пат на систематичен начин се третираат во труд од оваа природа.
Ракописот претставува конструктивна и логички поврзана содржина на темата која се
обработува, а секоја од обработените теми е претставена на концизен начин и со
разбирлив стил. Следењето на претставената содржина и усвојувањето на информациите е
олеснето со прилози кои се во функција на дообјаснување на содржините и совладување
на материјата преку практични примери. Исто така, секое поглавје започнува со истакнати
клучни прашања за учење. Во секое поглавје има повеќе поднаслови, што текстот го прави
приемчив за следење и читлив.
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Би можеле да сумираме дека трудот овозможува согледување на значењето на
родовата перспектива во проучувањето на криминолошките прашања, етиологија и
феноменологија на криминалот, видови криминал, ефикасност на општетствената
реакција на криминалот и мерење на криминалот.
Освен погоре констатирани вредности на трудот, слободни сме во својство на
рецензенти да укажеме на неколку општи согледувања, не доведувајќи ја во прашање
спомнатите вредности.
Трудот не дава одговор на прашањето: кој е контекстот на изучувањето на
родовите перспективи на криминалот? Дали е тоа една од криминолошките теми одн.
тема во рамките на (критичката) криминологија/та. Каков е односот на родовите
перспективи на криминалот и криминологијата. Каков е однос на овој предмет со
другите сродни научни дисциплини. Дали е ваквото формирање/концепирање на
предметни програми аналогно на пр. изучувањето на тероризмот, илегалната миграција
и криумчарењето мигранти, трговијата со луѓе и сл. Наспроти на тоа јасно е
издиференциран односот на пр. помеѓу малолетничката делинквецнија, одн.
сообраќајната делинквенција, од една страна, и криминологијата, од друга страна.
Издвоеното во рамките, насловено како прилог и соодветно нумерирано, не до
крај е консеквентно во однос на критериумите за содржините кои ги сочинуваат.
Во рамките на прашањето во кое се дефинираат „клучните поими“ на трудот,
сметаме дека освен дефинирањето на криминалот воопшто, кое, патем кажано, е многу
пообемно претставено, отколку другите основни поими наведени во истото прашање,
мислиме дека би требало да се даде дефиниција на криминалот која ја содржи во себе
родовата перспектива. Токму тоа би бил придонес на авторката во контекст на
насловениот труд и на наставниот предмет во чија функција е овој труд.
На неколку наврати се потенцира дека трудот е наменет за студентите на
Факултетот за безбедност. Прашањето е кои се спецификите или воопшто карактеристиките на постапувањето на полицијата во услови на родово засновано насилство. Се чини
дека во идното издание на овој труд ќе треба да се опфати и ова прашање. На тој начин
трудот ќе има и „употребна вредност“. Оттука, на мислење сме дека треба да да се
направи и чекор понатака, одн. дека не е доволно, како што се амбициите на овој труд,
кај студентите да се се создаде свест, одн. сензибилитет за родово заснованото
насилство, а особено за жртвите на ова насилство и начинот како со нив да се постапува
на соодветен и компетентен начин, за да не бидат изложени на дополнителна, одн.
секундарна виктимизација, па дури и ревиктимизација.
Исто така, сугерираме на авторката во наредното издание на крајот на секое глава
да даде кратко резиме на содржините претставени во таа глава, како и прашања кои
најчесто се поставуваат во однос на овие содржини што, според наше мислење, е
придонес кон подобрувањето на методичко- дидактичката вредност на тудот.
Уште еднаш нагласуваме дека сето погоре спомнато не го доведува во прашање
општиот позитивен впечаток за трудот што е предмет на рецензирање. Напоменуваме
дека на авторката од страна на рецензентите во фаза на оценување трудот ù се дадени
конкретни забелешки по која таа постапи што зборува за подготвеноста на авторката да
ги надминат воочените недостатоци.
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На самиот крај од овој Извештај, ни претставува задоволство да му предложиме
на Наставно- научниот совет на Факултетот за безбедност да го прифати овој Извештај,
а трудот „Родови перспективи на криминалот“ на авторката вон. проф. д-р Стојанка
Мирчева да биде објавен како учебник за првиот циклус на студии на факултетот.

Скопје, февруари 2020 г.

проф. д-р Оливер Бачановиќ с.р
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РЕЦЕНЗИЈА
на универзитетски учебник

Родови перспективи на криминалот
од авторката д-р Стојанка Мирчева, вонреден професор на Факултетот за безбедностСкопје

Врз основа на предог - одлуката бр.08-73/8 од 24.01.2020 година на Наставнонаучниот совет на Факултет за безбедност- Скопје, и Одлуката на Ректорската управа на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, број 14-91/8 од 29.01.2020 година, за
рецензент на учебникот „Родови перспективи на криминалот“ од авторката вон. проф. д-р
Стојанка Мирчева наменет за студентите на Факултетот за безбедност-Скопје определенa
епроф. д-р Николина Кениг.
По внимателно и детално разгледување и анализа на ракописот, рецензентката до
Наставно-научниот совет на Факултет за безбедност- Скопје го поднесува следниот

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ

Општдел: Основни податоци за ракописот
Ракописот насловен „Родови перспективи на криминалот“според претставената
содржина и структура претставува универзитетски учебник.Содржината е структурирана
во пет глави,а во секое поглавјематеријалот е функционално поделен во меѓусебно
поврзани целини. Во учебникот се елаборира значењето и влијанието на родот врз
животот на машките и на женските во општеството и треба ба им овозможи на студентите
на Факултетот за безбедност кои гоизучуват предметот „Родови перспективи на
криминалот“ да стекнат знаења за испреплетувањето на родот, криминалот и
виктимизацијата.Сите претставени анализи за криминалитетот и виктимизацијата се
поткрепени со наоди и заклучоци од научно засновани истражувања. На тој начин, преку
теоретската елаборација на концептите, учебникот на студентите им овозможува
согледување на значењето на родовата перспектива во криминологијата. Оваа содржина
треба да им помогне на студентите кои го изучуваат предметот „Родови перспективи на
криминалот“ да стекнат нови знаења за родовиот пристап во проучувањето на
криминалитетот, разликите и сличностите во криминалитетот и виктимизацијата на
мажите и на жените, промените во структурата на криминалот на мажите и на жените низ
историска перспектива, како и развојот на феминистичкитеперспективи на
криминологијатаи за теориите на маскулиноста и криминалот.
Темите кои се претставени во учебникот се обработени со разбирлив стил и јазик и
претставуваат логички поврзана содржина. Усвојувањето напретставените информации е
особено олеснето со вклучување на прилози (17) во текстот кои нудат дополнително
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објаснување на содржините. На почетокот на секоја глава видливо се означени и
дефинирани клучните прашања кои разработуваат, а во секоја глава текстот е
систематизиран во повеќе поднаслови што го прави лесен за читање.
Структура и содржина на трудот.Содржината е претставена во пет глави како
што следи: „Криминал и род“, „Криминалитет и истражувања“, „ Криминалитетот на
мажите и на жените“, „Жените и мажите жртви на криминал“ и „ Родово базирано
насилство“.Воведниот дел содржи засебен дел каде детално се елаборирани основните
поими кои се користат во понатамошната дискусија.
Првата глава насловена како „Криминал и род“дискутира за врската меѓу
криминалот и родот. Во овој дел настудентите им се нудат информации за
феминистичките перспективи на криминологијата и теориите за машкоста и криминалот.
Фокусот на дискусијата е ставен врз развојот на феминистичките перспективи на
криминологијата, кои се претставени преку критиката упатена на традиционалните
криминолошки теории кои историски гледано го занемаруваат криминалитетот на жените.
Но, авторката паралелно го претставува развојот на теориите за машкоста и криминалот и
ги истакнува придобивките и слабостите. .
Втората глава,„Криминалитет и истражувања“,е посветена на истражувањата за
криминалот.Авторката ја дискутира разликата меѓу квантитативните и квалитативните
истражувања и ја елабори заснованоста на квантитативните истражувања на
позитивистичката епистемологија. Истовремено се претставени причините заради кои
позитивистичката епистемологија е отфрлена во квалитативните истражувања.
Феноменологијата и етиологијата на криминалот се предмет на проучување на
криминологијата, но првите им претходат на втоите. Опсежна елаборација е направена за
истражувања на криминалот преку користење на статистичките евиденции, но
претставени се и слабостите и недостатоците во изучување на криминалот преку
статистички евиденции.
Во третата глава,„Криминалитетот на мажите и на жените“,претставени се
карактеристиките на криминалитетот на жените и на мажите. Во оваа глава се дискутираат
феноменолошките карактеристики на криминалитетот на мажите и на жените, и тоа,
обемот, динамиката и структурата на криминалитетот на мажите и на жените. Обемот,
динамиката и структурата на криминалитетот на мажите и на жените се следат преку
базичен и верижен индекс, квоти на криминалитет на жените и компаративна споредба со
квоти на криминалитетот на мажите.Теоретско-методолошките пристапи во
објаснувањето на родовиот јаз на криминалитетот и неговата големина се претставени во
светло на најновите истражувања засегнати со јазот во криминалитетот на мажите и на
жените.
Во главата насловена„Жените и мажите жртви на криминал“се дефинираат
поимите секундарна виктимизација, страв од криминал и родов јаз. Претставени се
теоретски сознанија и истражувачки наоди завиктимизацијата на жените и на мажите.
Анализата ја вклучувародовата агенда во елаборациите за виктимизацијата и стравот од
криминалот. Понатаму дебатата продолжува со актуелните правци во виктимолошката
научна мисла кои се фокусираат на парцијалноста и андроцентричноста на
позитивистичката виктимологија.Во теоретската расправа за виктимизацијата, особено
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внимание е посветено на претставување нафеминистичката платформа и поставувањето
на родот и родовиот карактер на виктимизацијата во центарот на проучувањето на
жртвите.
Петтата глава го обработува прешањето за „Родово базирано насилство“.Во овој
дел се анализира феноменот на родово базирано насилство, детални елаборации на
корените во дефинициите на овој феномен и дискусија за развојот намеѓународната и
националната правна рамка за спречување и заштита од ваквото насилство. Родовите
аспекти на пристапот до правда се детално елаборирани преку најсовремените
меѓународни документи посветени на родовата агенда во присапот до правда.
На крајот е понудена „Библиографијата“за консултиранатарелевантна странска и
домашна литература.
Оргиналностнатекстот.Заснованоста на теоретските елаборации во учебникотна
современа релевантнанаучна литература, како и оригиналните концепти на
авторкатапоткрепени со етаблираните научни пристапи за родовата агенда во изучувањето
на криминалот и виктимизацијата го вбројува текстот во сериозни и оригинални трудови
во оваа област.
Методичко-дидактички вредности. Содржините се систематски организирани и
на логичен начин претставени во наведените поглавија и наслови во рамки на секое
поглавие. Претставените теми се интересно четиво, а јазикот со кој авторката ги
презентира содржините е соодвентно прилагоден на потенцијалната читателска публика.
Посебна дидактичка вредност се согледува во претставените прилози во кои авторката
многу умешно ги илустрира клучни поими или наведува конкретни примери, кои
произлегуваат од емпириски истражувања. Текстот е збогатен со графикони и табели кои
се соодветна поддршка на текстот. Важна алатка која го олеснува совладувањето на
содржините се и приложените истакнати клучни прашања за учење, како и поделеноста на
текстот во поднаслови што го прави високо структуриран и лесен за следење.Од
методичко-дидактички аспект, учебникот овозможува студентите да можат да навлезат во
проучување и совладување на претставените содржини кои се однесуваат на родовите
аспекти на криминалитетот и на виктимизацијата.
Степеннасоодветностнатекстотсонаставнатапрограма.Темите претставени во
учебникот „Родови перспективи накриминалот“во целост соодветствува со предметната
програмаРодови перспективи на криминалот од студиската програма Криминологија и
криминална политика. Оваа книга претставува основен и неопходен материјал кој ќе им
овозможи на студентите на Факултетот за безбедност да ги совладаат содржините на
предметната програма Родови перспективи на криминалот.
Изучување на родовите аспекти на криминологијата и виктимологијата во високото
образование од областа на криминологијата систематски отсуствува во академското
третирање на национален план. Оттука, можеме да констатираме дека овој учебник чии
содржини се целосно посветени на родот и криминалот претставува пионерски подвиг
што ќе придонесе за понатамошно развивање на нови пристапи во криминолошките
истражувања на национално нив.
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Заклучок и предлог
Иако првична намена на ракописот „Родовите перспективи на криминалот“ е да им
послужи како основна литература на студентите на Факултетот за безбедност кои го
изучуват истоимениот предметот, текстот подеднакво може да биде корисен и за
пошироката научна и стручна јавност во чиј фокус на интерес се криминологијата,
односно родовата проблематика, па и во креирањето на стратегии и политики на
државните структури кои се надлежни во оваа област, како и за пошироко запознавање на
професионалните и стручни кругови кои се бават со соодветната проблематика на
институционално или неформално ниво.
Учебникот„Родовите перспективи на криминалот“ од проф. Стојанка Мирчева, кој е
приложен за рецензирање има одлична структура – содржаните информации се
организирани на систематски и логичен начин во наведените поглавија и наслови во
рамки на секое поглавие. Тој е мошне интересно четиво, а јазикот со кој авторката ги
презентира содржините, соодвентно прилагоден на потенцијалната читателска публика.
Читањето е дополнително олеснето преку издвоени прилози, во кои многу умешно се
илустрираат клучни поими, ситуации и процеси, или, се наведуваат конкретни примери,
кои произлегуваат од емпириски истражувања. Исто така, не недостасуваат и графикони и
табели кои се соодветна поддршка на текстот. Важна алатка која го олеснува
совладувањето на содржините се и приложените истакнати клучни прашања за учење,
како и поделеноста на текстот во поднаслови што го прави високо структуриран и лесен за
следење.
Една од најсилните страни на овој ракопис претставува умешното преплетување на
елаборацијата на водечкитетеории кои ги објаснуваат феномените кои се фокус, со наоди
од научни истражувања од сферата на родот, криминалитетот и виктимизацијата. Ова,
освен што на најнепосреден начин им ја покажува на потенцијалните корисници на
учебникот важноста на оваа врска, придонесува и за богатството на презентирани
информации и претставува умешна дидактичка алатка за да им овозможи разбирање на
значењето на комплексни прашања во проучувањетона криминолошките прашања од
родова перспектива.
Друга карактеристика на овој учебник која заслужува издвоено внимание е тоа
дека авторката уште на самиот почеток приложува дел во кој прецизно и исцрпно ги
дефинира клучните поими со кои во него оперира, со што мошне умешно ги воведува
неговите корисници во она што се очекува дека за нив се нови концепти. Ваквото
постапување би можело да биде модел за идните пишувачи на учебници.
Содржините се презентирани на начин кој не само што исцрпно информира, туку
и стимулира развивање на критичко мислење и преиспитување на улогата на родот во
криминогеното однесување, врската меѓу насилството и родовите идентити, а пред сѐ
родот и односите на моќ. Уште поважно, заради изнесените аргументи низ кои
содржините се презентирани, тие само што обезбедуваат можност за стекнување на
знаења заважноста на родот во проучување на криминалитетот, со особен фокус на
родово заснованото насилство, туку имаат и трансформациски потенцијал за
воспоставување или зацврстување на родово сензитивен став кај студентите.
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Со оглед на тоа дека во фазата на оценување трудот на авторката ѝ беа дадени
сугестии и конкретни забелешки по кои таа постапи во очекувана насока, текстот може
да биде објавен во сегашната форма.
Од сето ова произлегува не само оправданоста за објавување на понудениот текст како
учебник, туку и истиот да биде дистрибуиран до пошироката читателска публика и
понуден како една можна алатка во градењето на стратегии насочени кон борба со родово
заснованото насилство.
Заради сето наведено во овој Извештај, ни претставува особено задоволство да му
предложиме на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност да го прифати
овој Извештај, а ракописот „Родови перспективи на криминалот“ на авторката вон.
проф. д-р Стојанка Мирчева да биде објавен како учебник за првиот циклус на студии на
факултетот.

Скопје, 27 февруари 2020 г.

проф. д-р Николина Кениг с.р.
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ДО
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ
НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ
БИТОЛА
ПРЕДМЕТ: Извештај за докторската дисертација на м-р Анита Азеска
Со одлука на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола бр0234/10 од 28.01.2020 година бевме определени за членови на комисијата за оценка и
одбрана на докторската дисертација со наслов „Поврзаност помеѓу
интелигенцијата, мотивацијата, креативноста и училишниот успех кај
надарените и талентираните ученици“од кандидатотм-р Анита Азеска.
.
Врз основа на извршениот преглед и детална анализа на докторската
дисертација, како и извештајот од „Плагијати“ дека трудот е оригинално дело на
авторот, Комисијата во состав од проф. д-р Љупчо Кеверески, проф. д-р Виолета
Арнаудова, проф. д-р Методија Стојаноски, проф. д-р Деан Илиев, проф. д-р
Добри Петровски го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
Биографија
М-р Анита Азеска е родена на 21 Јуни 1979 година во Охрид. Основно
образование завршила во ОУ “СВ. Наум Охридски“ – с. Пештани, Охрид, а
гимназија во ОСУ “СВ. Климент Охридски – Охрид. Во 1998 година се запишала
на Институтот по психологија, Филозофски факултет, Универзитет “Св. Кирил и
Методиј“- Скопје каде во 2003 година и дипломирала.
На Институтот за психологија, Филозофски Факултет при Универзитетот
“СВ. Кирил и Методиј” – Скопје, во 2015 година таа ги завршила и
посдипломските - магистерски студии во траење од IV (четири) семестри, насока
Психологија на трудот. Наслов на нејзиниот магистерски труд е “Стилови на
одлучување и на раководење и димензии на личноста на директори на училишта и
директори во банки.”Во 2016 година се запишувана трет циклус – докторски
студии на студиската програма ,,Надареност и Талентираност“ на Педагошкиот
факултет при Универзитетот ,,СВ. Климент Охридски“ – Битола.
Во јули 2017 година на факултетот за психологија при МИТ Универзитет
Скопје успешно завршила уште едни посдипломски - магистерски студии. Наслов
на нејзиниот магистерски труд е “Поврзаност помеѓу стилови на одлучување,
стилови на раководење и работен стрес кај менаџери.”
Посетувала повеќегодишни обуки по интегративна психотерапија и личен развој,
така што во периодот од 2005 до 2009 година го завршила и напредниот степен по
интегративна психотерапија (советување насочено кон клиентот, гешталт терапија,
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комплексна - аналитичка психотерапија, когнитивна терапија и арт терапија).
Исто така м-р Анита Азеска е и лиценциран психолог од страна на Комората на
психолози на Република Северна Македонија

Има повеќегодишно солидно работно искуство, особено во областа на
образованието како стручен соработник - психолог и професор. Во моментот
работи како советник во кабинетот на заменик министерот за образование и наука
на Република Северна Македонија. Исто така работи и како асистент на факултетот
за психологија при МИТ Универзитет – Скопје каде е избрана во научно звање од
областа Психологијанатрудот, Организациска психологија и Психологија на
образование и воспитување. Учествувала на многубројни семинари, обуки и
проекти организирани од релевантни стручни организации и организации со
поширока дејност. Има учествувано на повеќе меѓународни конференции и има
објавено повеќе стручни, научни трудови.
1. Структура на трудот
Приложениот труд на докторската дисертација „Поврзаност помеѓу
интелигенцијата, мотивацијата, креативноста и училишниот успех кај
надарените и талентираните
ученици“од кандидатот м-р Анита Азеска.
гисодржи сите технички карактеристики на докторска дистертација, односно
пишуван е наперсоналенсметачнавкупно 246странициодкои 221основентекст и
24страницина наведена библиографија (300извори) и прилози. Трудот е подготвен
со стил на букви Times New Roman (со македонска подршка), формат А4, фонт 12 и
големина на проред 1,5.
Во однос на содржината на текстот на трудотпосебно се забележуваат
следните структурни делови кои сочинуваат една функционална целина и тоа:
Теориски основи на истражувањето во кој се наоѓаат теориите на теории за
хиерархиската структура на интелектуалните способност, теории на примарните
способности, Кател-Хорнова теорија на способностите, теории на мотивацијата,
содржински теории, процесни теории, современи теории за мотивацијата,
когнитивни и социокогнитивни теории за мотивација, теорија на очекување, В-ИЕ Теорија на Виктор Врум, теорија на атрибуцијата,
теорија
на
когнитивна
дисонанца, контролна теорија (теорија на изборот) на Гласер.социокултурно
сфаќање за мотивацијата, теории на креативноста, психоаналитичка теорија,
асоцијативна теорија, гешталтистичка теорија, теорија на црти и креативност,
други сфаќања за креативноста.
Трудот продолжува со разработување на интерфакторската поврзаноста на
училишниот успех со социјалните, педагошките, индивдуалните и други фактори.
Не помалку е дадено значење на концепции за надареноста и нивна класификација
и тоа: имплицитни теории на надареноста,
експлицитни
теории
на
надареноста, теорија на прекумерно возбудување на Dabrowski,трипрстенест
концепт за надареноста на Renzulli, психосоцијална концепција за надареноста на
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Tanenbaum, модел на Feldhusen, сфаќање за надареностана Чикзентихаљи, Модел
на Gagne за надареност и талент,модел на Milgram за структура на надареноста 4x4,
неуниверзална теорија за надареноста на Feldman, пирамида на развој на талентот
на Piirto, современитеориинаинтелигенцијакакоконцепциинанадареност, теорија на
Гарднер за
мултипла интелигенција или надареност, трилачна теорија за
интелектуална надареност на Стернберг,
Во делот на методологија на истражување се дадени вообичаените структурни
елементи: предмет на истражување, цел на истражување, проблем на истражување,
мотив на истражување, оправданост на истражувањето, Вид на истражување,
Истражувачка парадигма, Варијабли на истражување, Хипотези на истражување,
Постапка на истражувањето, Мерни инструменти, Популација и примерок, и
Статистичка обработка на податоците. Следуваат деловите: приказ и
интерпретација на резултатите, дискусијата, ограничувањата на истражувањето,
заклучок литература и прилози.
2. Приказ и анализа на трудот
Вововедотна докторската дисертација кандидатката наведува дека во
психологијата долго време на надареноста се гледало како на израз на високите
интелектуални способности, општи или специфични, но ваквото сфаќање не
можело да даде одговор на еден очигледен емпириски факт: зошто луѓето со
еднакво високи способности не постигнуваат и еднакви творечки резултати. Но,
подоцна наведува таа емпириските резултати концепирале гледиштата според кои
надареното однесување во било која област на човековата дејност е детерминирано
од развиеноста на одредена група карактеристики во интелектуалната, креативната
и мотивациската сфера (Арнаудова &Ачковска-Лешковска, 2000).Како и
способностите, и креативноста е конструкт кој трпел промени во текот на својот
50-годишен развој. Суштинска одлика на креативната способност е создавање на
нови продукти и речиси нема концепција за надареноста во која не е инволвирана
способноста за креативна продукција. Нагласувањето на мотивацијата како битна
компонента на надареноста стана актуелна последниве децении. За период од
околу еден век истражувачите успеале да откријат дека надарените ученици во
принцип можат да се пројават и да го развијат талентот само во образовна средина
погодна за нивните уникатни способности. Во тој контекст Ренцули (Renzulli, 1986,
поаѓа од тезата дека не постои надареност како нешто што детето го поседува,
како некој златен хромозом кој врз основа на одредени манифестации треба да се
открие, туку дека постои потенцијална надареност како можност со правилна
грижа и едукација да се развие надарено однесување.
Во теоретскиот дел, кандидатката дава преглед на дел од најзначајните теоретски
сознанија, а кои се поврзани со поврзаноста помеѓу интелигенцијата, мотивацијата,
креативноста и училишниот успех кај надарените и талентираните ученици.
Интрекореалтивната поврзаност на интелигенцијата, мотивацијата, креативноста и
училишниот успех кај надарените и талентираните ученици се демонстрира со
детална елаборација на предходно споменатите теории и теориски сфаќања.
Посебно значајност во овој дел е што е претставена широка база на теориски
концеоти, погледи и искуства во однос на поврзаност на интелигенцијата,
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мотивацијата, креативноста и училишниот успех кај надарените и талентираните
ученици
Во методолошкиот пристап се претставени основите на коишто е
поставена методологијата на истражуваниот проблем, од што може да се заклучи
дека истражувањето по својата природа е квалитативно со квантификација на дел
од обиените податоци, пришто се применети дескриптивниот метод, за опишување
на постоечките состојби и варијабли во истражувањето, каузален метод, во
функција на пронаоѓање на причинско – последична поврзаност помеѓу
варијаблите.
Во овој дел е поставена хипотетската истражувачка рамка и во кратки црти се
презентираат основните цели и мотиви за истражувањето и како и каде тоа се
реализира. Со користење на соодветни методи, техники и инструменти за
истражување добиени се релевантни податоци, односно информации кои ги
рефлектираат поврзаноста на интелигенцијата, мотивацијата, креативноста и
училишниот успех кај надарените и талентираните ученици и нивната рефлексија
вовоспитно-образовниот процес.
Во емпирискиот дел на дисертацијата се прикажани резултатите од
истражувањето, при што кандидатот прави анализа и интерпретација на податоците
добиени од приомената на психодијагностичките инструменти (тестови на
интелигенција, мотивација, личност и други. Како што кажува и самиот наслов во
овој дел со помош на табели и графикони се презентираат резултатите добиени од
ова истражување со дополнителна интерпретација со крајна цел потврдување или
негирање на поставениот хипотетски систем. Врз основа на извршената анализа и
интерпретација на резултатите од истражувањето кандидатката констатира дека
постојат различни ниво на поврзаност и условеност помеѓу интелигенцијата,
мотивацијата, креативноста и училишниот успех кај надарените и талентираните
ученици. Емпириските наоди одат во насока на потреба од поголема стручна и
научна опсервација на поврзаноста на интелигенцијата, мотивацијата, креативноста
и училишниот успех кај надарените и талентираните ученици во Република
Северна Македонија.
Апликативната вредност на ова истражување се гледа, пред се од
остварувањето на основа цел а тоа е да се откријат нивоата и степенот на
поврзаност на интелигенцијата, мотивацијата, креативноста и училишниот успех
кај надарените и талентираните ученици. Врз основа на тоа емпириските искуства
да се имплементираат во воспитно-образовната практика, посебно во делот на
развој на мотивациските механизми за постигнување на повисоки училишни
резултати.
Во исто време крајната опраданост и вредност на трудот е ако тој укаже на
интеркорелативната поврзаност на интелигенцијата, мотивацијата, креативноста и
училишниот успех кај надарените и талентираните ученици. Познавањето на
суштинската поврзаност на основните варијаби интелигенцијата, мотивацијата,
креативноста и училишниот успех кај надарените и талентираните ученицие во
функција на подобрувањето на целокупниот процес на разбирањето за причините
на (не) усоехиот не само на надарените и талентираните туку и на останатите
категории на ученици.
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Предлог мерките се
резултат на согледување на резултатите од
истражувањето како и теоретските сознанија за поврзаноста на интелигенцијата,
мотивацијата, креативноста и училишниот успех кај надарените и талентираните
ученици доведува до унапредувањето на образовната и семејната практика.
3. Оценка и предлог за трудот
Врз основа на претходното, слободни сме да констатираме дека
приложениот ракопис на трудот дава свој придонес во изнаоѓање на факторите кои
влијаат врз нивото и степенот на поврзаност на интелигенцијата, мотивацијата,
креативноста и училишниот успех кај надарените и талентираните ученици. Во
исто време тоа би значело развој на (по) квалитетни педагошко-едукативни
решенија кои доведуваат до зголемување на училишниот успех. Деталната
операционализација на теориските концепти и конструкти, емпириските сознанија
на релевантни научни пристап како и актуелните емпириски наоди од овој труд му
даваат солидна основа за заклучок и реална имплементација на сите искутва во
воспитно-образовната практика. Трудот отвара, но и упатува на нови теориски и
емпириски проблеми во нашата образовна практика имајќи ги при тоа објективните
ограничувања од теориски, структурен, содржински и методолошки поглед на
проблематиката која се истражува. Трудот по својата содржинска и структурна
концептуализација има интердисциплинарна коресподенција доминантно помеѓу
научните педагошко-психолошки дисциплини, но и останатите научни дисциплини
и подрачја.
На тој начин, овој труд претставува значаен придонес за образовната наука
и со тоа во висок степен ги исполнува критериумите за докторска дисертација.
Поради тоа,Комисијата има чест на Наставно-научниот совет на Педагошкиот
факултет да му предложи да го усвои овој Извештај и да ја закаже неговата јавна
одбрана.
Во Битола
Февруари, 2020
Комисија,
Проф. д-р Љупчо Кеверески
Проф. д-р Виолета Арнаудова
Проф. д-р Методија Стојаноски
Проф. д-р Деан Илиев
Проф. д-р Добри Петровски
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Анекс - Извештај од Советот за докторски студии за оценка на докторска
дисертација
До
Наставничкиот совет на
ТРЕТ ЦИКЛУС
СТУДИИ на
Факултет за туризам и угостителствоОхрид
Преку
Служба за студентски прашања

Советот за докторски студии на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид при
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, на седницата одржана на
ден25.11.2019 со одлука бр. 02-631/3-6.1 формира Комисија за оценка на докторска
дисертација од кандидатот Куштрим Дрешај под наслов ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ
ОД РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА НАСТАНИ (ЕВЕНТ ТУРИЗАМ) СЛУЧАЈОТ
СО КОСОВО во состав:
1. Д-р Пеце Николоски – редовен професор
2. Д-р Мирјана Секулоска– редовен професор
3. Д-р Софронија Миладиноски– редовен професор
4. Д-р Науме Мариноски– редовен професор
5. Д-р Иванка Нестороска – редовен професор
Комисијата, во наведениот состав, ја прегледа и ја оцени подготвената докторска
дисертација и во согласност со законската легислатива, како и легислативата на
Универзитетот и Факултетот што ја регулира оваа материја, како и согласно
членовите 49 и 50 од Правилникот за условите и правилата за запишување и
студирање на трет циклус на студии и стекнување на научен степен доктор на
науки, до Советот за докторски студии на Факултетот за туризам и угостителство, го
поднесува следниов:

ИЗВЕШТАЈ
1. Кратка биографија за кандидатот
- датум на раѓање
- 07.01.1985
- податоци за процесот на образованието:
- 2008 – Дипломирал на Универзитетот „Хаџи Зека Пеја“во Приштина
- 2008-2012 Мастер студии на Универзитетот „Хаџи Зека Пеја“ во Приштина
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- Од 2016 - Трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола, Факултет за туризам и угостителство - Охрид
- податоци за практично или работно искуство:
- 2012 – денес член на Централната изборна комисија за регионот Пеќ
- 2014-207 – асистент на Универзитетот „Хаџи Зека Пеја“ во Приштина
- познавање странски јазик(ци):
- Албански, Англиски
- податоци за објавени трудови:
- Function of Political Fractions in the European Parliament, 2016
- Do HACCP and ISO Standards Affect Key Performance Indicators in
Agribusiness?: Evidence from Case Studies in the Polog Region in the Republic of
Macedonia, 2016
- Development of tourist enterprises in the Municipality of Peja, 2016
- Role of Tax Administration of Kosovo Taxpayer Service, 2017
- Role of Organizational Structure in the Function of Performance Improvement in the
Municipality of Peja, 2017
- Cultural Heritage in the Municipality of Peja, 2018
Одделните глави и подглави на докторската дисертација се:
I. ИНДУСТРИЈАТА НА НАСТАНИ ВО ТЕОРИЈАТА И ПРАКТИКАТА
1.
2.
3.
4.

Појавата на индустријата на настани
Дефиниција на настаните
Класификација и типологија на настани
Причини за одржување настани
4.1. Религиозни причини
4.2. Политички причини
4.3. Социјални причини
4.4. Образовни причини
4.5. Економски причини
5. Настаните како интегрален дел од човечкиот живот
6. Балансирање на ефектите
7. Односи со земјата и настаните
2.Организација на настаните
1. Учесници во организирање настани
2. Фази на организирање на настаните
2.1. Фаза на понуда
2.2. Фаза на маркетинг и продажба
2.3. Фаза на координација
2.4. Фаза на извршување
2.5. Фаза на резимирање
3. Фактори на успех
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II. УЛОГАТА
ТУРИЗМОТ

НА

НАСТАНИТЕ

ВО

СОВРЕМЕНИТЕ

ДВИЖЕЊА

ВО

1. Настаните во туризмот како генератори за негов развој
2. Улогата
настани во креирањето на туристичките движења: трендови и
перспективи
2.1 Значајност на настаните во современиот свет
2.2 Развој на индустријата на настани: Основни тенденции
3. Позитивни и негативни ефекти од настаните во развојот на туризмот
4. Најголеми манифестации на светот
4.1 Олимписки игри
4.2. Карневалот во Бразил
4.3. Октоберфест
4.4. Електричен Forest Фестивал
4.5. Супер Боул
5. Специфични светски фестивали
5.1. Фестивалот тркалање сирење - Coopers Hill
5.2. Фестивалот на домати - La Tomatina

III. ПЛАНИРАЊЕ И СТРАТЕГИИ НА ТУРИСТИЧКИТЕ НАСТАНИ
1. Планирање и стратегија за туристичките настани
2. Процесот на планирање на стратегија за туризам
2.1. Анализа на ситуацијата
2.2. Цели на развојот на туризмот на настани
2.3. Креирање на организациска структура на туризмот на настаните
3. Стратегии за туристичките настани
3.1. Развој на стратегијата
3.2. Имплементација на стратегијата
IV. АНАЛИЗА НА КОСОВО КАКО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА
1. Основни карактеристики на Косово како туристичка дестинацијата
2. Важноста на статистиката за развој туризамот и членството на Косово во
меѓународните организации
3. Анализа на ресурсите за развој на туризмот
3.1. Природни ресурси
3.2. Културни и историски ресурси
3.3. Транспортни врски
3.4. Сместување и угостителски објекти
4. Анализа на карактеристиките на домашни и странски туристи
5. Приходи од областа на туризмот
6. Потенцијали и пречки за развој на туризмoт во Косово
7. Идни насоки за развој на туризмот во Косово
V. РАЗВОЈ НА ТУРИСТИЧКИТЕ НАСТАНИ ВО КОСОВО
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1. Карактеристики на развојот на настаните и нивната улога креирањето на креирањето
на туристичка понуда во Косово
2. Спортските капацитети и нивно искористување
3. Специфичностите на маркетинг настаните во Косово
4. Културното наследство на Косово и неговата валоризација како место
одржување на настаните
5. Претпоставки за развојот на настанот во Косово
6. Улогата на заедницата во управувањето со настаните
VI. МЕРЕЊЕ НА ЕКОНОМСКИТЕ ЕФЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
ТУРИСТИЧКИТЕ НАСТАНИ
1. Преглед на литературата
2. Мерењето на економското влијание на настаните
2.1.Мерење на директните економски ефекти на организацијата на настани
2.2. Мерење на индиректните ефекти на индустријата на настани
3. Влијанието на настанот за промоцијата на дестинацијата
4. Емпириско истражување на економските ефекти од организација на настаните
во Косовo
5. Резултати и дискусија
6. Влијанието на организација на настани врз приходите од туризмот во Косово
7. Изгледи за развој на туристичкиот сектор во Косово како фактор за економски развој
8. Индустрија на настани и општествена одговорност
ЗAКЛУЧОК

3. Заклучок и оценка на трудот
Кандидатот Куштрим Дрешај се зафатил со проблематика која има не само
национално, туку и меѓународно значење. Поради потребата за дополнителни
истражувања во доменот на туризмот на настани на територијата наКосово, кандидатот
пристапил кон разработка на развојните потенцијали на разгледаната територија.
Преку примената на поголем број на методи, методски принципи и техники за
прибирање, подредување и обработка на податоци, а со цел добивање на актуелни и
практично применливи резултати, кандидатотизвршил валоризација на туристичките
елементи и потенцијали на просторот на Косово од аспект на местото и улогата на
туризмот на настани во севкупниот економски и социјален развој. Во оваа смисла
кандидатот го анализирал овој селективен вид на туризам во современиот свет, но пред
сé во Косово, со оглед на развојните перспективи на развојот на овој сектор. Појдовна
основа за истражувачкиот процес во рамките на трудот претставуваат утврдени факти
кои говорат за силното влијание на MICE -секторот (средби, стимулации, конгреси и
конвенции, како и саеми и изложби) врз генерирањето на туристички приходи, но исто
така и неговото влијание врз целокупниот развој на одделни туристички дестинации и
нивното окружување. Преку компаративен пристап се анализирани најдобрите
искуства и практики во Европа и Светот со интенција да се применат ваквите
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придобивки во туристичките развојни процеси на Косово. Ова е посебно важно со
оглед на тоа дека во Косово постојат недоволно искористени функционални целини во
туристичко-развојна смисла. Современите пристапи во туризмот може да придонесат
за елиминирање на негативностите во овој поглед. Постојат реални можности за
унапредување на таквите просторни целини поради тоа што располагаат со извонредни
антропогени, природни и инфраструктурни потенцијали. Важен составен елемент на
туризмот на настани претставуваат и активностите на маркетингот со што би се
постигнала и поголема посетеност на постојни настани, како и креирањето на нови и
атрактивни настани. Целта е ваквите просторни единици да се стават во редот на
најатрактивните туристички дестинации како од квалитативен, така и од квантитативен
аспект. Во таа смисла територијата на Косово располага со туристичко - атрактивни
елементи кои можат да обезбедат конкурентна предност на туристичките пазари во
однос на дестинациите од соседните простори, региони и земји. Тоа ќе пројави бројни
позитивни економски и социо-културни ефекти бидејќи разгледаниот простор се
карактеризира со релативно ниско ниво на туристички развој. Тоа всушност
претставува и основната мотивација на кандидатот за преземање на посистематски и
посериозни истражувачки пристапи во доменот на туризмотна настани во рамките на
докторската дисертација.За тоа да се постигне кандидатот поставил логични прашања
кои се обидел да ги одговори преку методолошкиот пристап и истражувачките
активности во трудот. Тие прашања се однесуваат на детерминирање на влијанието на
различни настани врз нивото на туристичкиот промет во Косово,степенот на
препознатливост на разгледаната територија во меѓународни рамки за организирањето
на настани и манифестации од различен вид, како и можностите Косово да прерасне во
значаен иден центар на конгресните настани, конвенциите, саемите или изложбите.
Во воведниот дел од овој труд кандидатот го опфатил теориско методолошкиот пристап во истражувањето. Во рамките на оваа глава дефинирани се
предметот, целта и задачите на истражувањето, методите и методолошкиот пристап,
основната хипотеза, очекуваните резултати, како и основните теориски и оперативни
претпоставки.
Во првиот делод дисертацијата кандидатот ги опфатил теоретските
објаснувања за функционирањето и значењето на настаните. Имено, во овој дел
кандидатот се осврнал на предметот на проучување на појавата и дефинирањето на
настаните. Тоа овозможило кандидатот да дојде до логични констатации и сознанија за
местото, улогата и ефектите на настаните и во вкупниот туристички развој. Исто така,
во овој дел опфатени и претставени се и различните причини за појава на настаните.Во
понатамошниот дел од оваа глава елаборирани се фазите во организацијата на
настаните. Имено тоа е важно бидејќи кандидатот согледал дека динамичноста и
неизвесноста на окружувањето го прилагодување на таквите услови, како и прифаќање
на новите предизвици и можности. Во преден планменува начинот на
функционирањето на настаните, наметнувајќи нивно притоа се поставува
инвентивноста на креаторите на туристичките политики.
Во вториот дел од оваа докторска дисертација кандидатот ја обработува
улогата на настаните за развој и промоција на туристичките дестинации, како
дополнение наспознавањето на улогата на настаните и нивните трендови и
перспективи. Во последниот дел од оваа глава кандидатот се задржал на согледување
на позитивните и негативните ефекти од настаните врз туристичката дестинација.
Третата глава на трудотсе однесува на дефинирањето и планирањето на
стратегиите на туристичките настани. Имено, за да се развие туризам на настани на
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одредена територија, локалната заедница мора да ја има поддршката од владејачките
структури на сите нивоа. Во таа насока, инволвираноста на власта се рефлектира не
само преку воспоставување на специјализирани тимови кои се одговорни за
организирање и развој на туристичките настани, но исто така и финансирање или
значително учество во градежништвото. Во рамките на овој дел се анализира
планирањето на стратегијата за развој на туризмот, со истовремено спознавање на
неговото влијание врз интересите на глобалните стратегии за туризам и интересите на
големите организатори на настани. Кандидатот истакнал дека стратегијата за
туристичкиот настан е во функција на процесот на планирање на дестинацијата во
насока на туристичка утилизација на настаните. Подетално, тоа се однесува на
поставување на цели за туристичките настани, како и детерминирање на начини и
пристапи за постигнување на поставените целина долг рок. Следствено, се истакнува
неопходноста од примена на соодветна стратегија за развој и практичната примена во
рамките на настаните.
Во четвртиот дел кандидатот извршил анализа на туристичката понуда во
Косово, согледувајќи ги постоечките сместувачки капацитети и проектирајќи ги
идните потреби за сместување. Акцент е ставен и на потребата за трансформирање и
креирање конкурентен и препознатлив туристички производ на Косово. Со цел да се
заокружи прашањето за значењето на туризмот во економскиот сектор на Косово,
кандидатот извршил детална анализа од која се согледува неговиот придонес во
вкупната економска активност на земјата, влијанието кое го има врз вработеноста, како
и ефектите кои ги предизвикува врз платниот биланс.
Значајно место во последната целина од овој дел има анализата на
потенцијалите и пречките за развојот на туризмот во Косово, како и идните насоки за
негов развој. Со тоа овој дел претставува и проекциската компонента на трудот.
Петтата глава се однесува на истражувањето на секторот на манифестации,
утврдување на инфраструктуралните потенцијали и капацитети од аспект на
расположливи спортски објекти, како и природни услови за организирање на спортски
настани. Напоредно со определувањето на природните предиспозиции и вредности,
кандидатот го анализирал и културното наследство како територијална компонента,
односно утврдување на можнилокации за одржување и организација на одредени
настани. Со тоа е извршена туристичка валоризација на просторот. Исто така,
кандидатот ја истакнал и улогата на локалната заедница во креирањето на соодветно
регулаторно окружување во оваа област.
Современата економска криза, како и општиот повик за намалување на буџетот
и трошоците, ја наметналепотребата за кандидатот да го истражи и концептот за
јавното-приватно партнерствопри организацијата и изведувањето на настаните.
Во рамките на шестата глава на докторската дисертација кандидатот ги
опфатил и разработил пристапите за мерење на ефектите кои индустријата на настани
ги пројавува врз вкупните приходи од туризмот, како и вкупното ниво на развој на
туризмот во Косово. За применливост на ваквите ефекти кандидатот ги испитал и
некои од познатите показатели кои се прикажани во поглавјата што овозможуваат
мерење на директните економски ефекти или укажуваат на индиректните ефекти на
организацијата на настани. Емпириски е анализирано економското влијание од
одржувањето на избрани настани во Косово и врз основа на добиените резултати се
дадени и конкретни насоки за развој и унапредување на состојбите. Така, резултатите
од истражувачкиот процес во рамките на докторската дисертација ќе можат да се
применат во иднина и во праксата.
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Заклучниот дел на трудот се однесува на презентирање на добиените сознанија
од претходно обработените подглавја. Тие се резимирани во форма на синтетизирани
заклучни согледувања од спроведеното истражување.
Кандидатот користел соодветна литература и извори од 96библиографски единиции 5
интернет извори кои овозможиле успешно научно фундирање на проблематиката која
ја истражил.
Имајќи го предвид изнесеното, со задоволство на Наставно – научниот совет
наФакултетот му предлагаме да го прифати овој Извештај и да формира Комисија
заодбрана на докторската дисертација, под наслов „ЕФЕКТИ ОД РАЗВОЈОТ НА
ТУРИЗМОТ НА НАСТАНИ (ЕВЕНТ ТУРИЗАМ) СЛУЧАЈОТ СО КОСОВО“ од
кандидатот Куштрим Дрешај, студент на трет циклус студии.
Комисијата за одбрана го определува датумот за одбрана што треба да биде најдоцна
во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на усвојувањето на Извештајот.

Охрид,
20.02.2020 год.

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКА
ДИСЕРТАЦИЈА:
1. Д-р Пеце Николоски – редовен професор с.р
2. Д-р Мирјана Секулоска – редовенпрофесор с.р
3. Д-р Софронија Миладиноски – редовенпрофесор с.р
4. Д-р Науме Мариноски – редовенпрофесор с.р
5. Д-р Иванка Нестороска - редовенпрофесор с.р
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Анекс -Извештај oд Комисија за оценка на докторска дисертација
До
Совет на
ТРЕТ ЦИКЛУС
СТУДИИ на
Факултет за туризам и угостителствоОхрид
Преку
Служба за студентски прашања

Советот за докторски студии на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид
приУниверзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, на седницата одржана на
ден25.11.2019 г., со одлука Бр. 02-631/3-6.2 формира Комисија за оценка на докторска
дисертација од кандидатот м-р Фатмире Шала под наслов ,,РАЗВОЈ НА
ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО ПРЕКУ ЕФЕКТИВНА ПРИМЕНА НА ПРАВНАТА
РЕГУЛАТИВА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И КАТЕГОРИЗАЦИЈАТА НА
ХОТЕЛИТЕ,”во состав:
1. Д-р Ристо Речкоски, редовен професор – ментор, Факултетот за
туризам и угостителство – Охрид

2. Д-р Габриела Ракичевиќ, редовен професор, Факултетот за
туризам и угостителство – Охрид

3. Д-р Софронија Миладиноски, редовен професор, Факултетот за
туризам и угостителство – Охрид
4. Проф. д-р Јусуф Фејза, вонреден професор, Колеџ ААБ - Приштина

5. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска, редовен професор,
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид

Комисијата, во наведениот состав, ја прегледа и ја оцени подготвената
докторска дисертацијаи восогласност со законската легислатива, како и легислативата
на Универзитетот“Св. Климент Охридски” - Битола и Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид што ја регулира оваа материја, како и согласно
Правилникот за условите и правилата за запишување и студирање на трет циклус на
студии и стекнување на научен степен доктор на науки, до Советот за докторски
студии на Факултетот за туризам и угостителство, го поднесува следниот:

ИЗВЕШТАЈ
Предложента тема за изработка на докторска дисертација е со наслов: ,,РАЗВОЈ НА
ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО ПРЕКУ ЕФЕКТИВНА ПРИМЕНА НА ПРАВНАТА
РЕГУЛАТИВА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И КАТЕГОРИЗАЦИЈАТА НА ХОТЕЛИТЕ“
Врз основа на спроведените прелиминарни истражувања кои се во тесна врска со
докторската дисертација, тематската преокупација на трудот се однесува на
разработката на правната регулатива која се уште не е целосна и адекватна и нивното
влијание врз стандадизацијата и
категоризацијата на
хотелите во Косово.
Апликативноста на темата се гледа во можноста за имплементирање на резултатите,
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заклучоците и предлог мерките кои произлегуваат од истражувањето правната
регулатива во праксата на хотелите, со цел да се поттикнат европските перформанси на
хотелите во Косово.
Врз основа на дефинираните прашања, а за постигнување на целта на истражувањето
кандидатот ја поставил следната главна истражувачка хипотеза:
- Kвалитетот на категоризацијата на угостителските објекти, односно на
хотелите имаат влијае врз развојот на туризмот на Косово.
Во прилог на овие хипотези се поставени и одредени помошни хипотези:
Квалитетот на категоризација на хотелите е клучен фактор за
задржување на постојните и привлекување на нови туристи;
Угостителските објекти треба да се обезбедат континуирано
подобрување на своите услуги , а со тоа и подобра категоризација;
Постои јаз помеѓу европскиот систем на катгоризација и
категоризацијата на угостителските објекти во Косово;
Угостителските објекти треба да ја разберат важноста на концептот на
"доживотно учење" преку континуирана едукација и обука на своите вработени.
Со реализирање на истражувањето и давањето одговори на поставените задачи,
сметаме дека ќе се создаде солидна основа за натамошни научни проучувања и
практична примена на предложените модели во хотелите во Косово.

2. Образложение на докторскиот труд
Во воведниот дел најпрвин е даден кус приказ на предметот и целите на
истражувањето, и е поставена основната хипотеза, како и методологијата која е
применета. Анализата на категоризацијата од правен аспект како предмет на
истражување подразбира дефинирање на поимот, односно реализација на процесот на
рангирање на истородни објекти. Целта на истражувањето е да го утврди правниот
аспект на угостителските објекти, со посебен осврт на хотелите како фактор за развој
на туризмот во Косово.
Развојот на туризмот би донел не само економски развој, туку исто така би
придонел и за општествено-политички развој на Косово. Затоа е мошне важно да се
укаже на позитивното влијание од примена на стандардите за категоризација на
угостителските објекти кои во голема мера произлегуваат од стандардите на
Европската Унија.
Со истражување на предметот, во истиот момент се наметнува и полето на
научен интерес. Од тоа произлегоа и целите на оваа дисртација кои преставуваат
насока при истражувањето. Teoретската цел на оваа дисертација е да се утврдат
правните аспкти на категоризација на угостителските објекти, со посебен осврт на
хотелите како фактор за развој на туризмот во Косово.
Анализирана е правната регулатива која е поврзана со вршењето на
угостителската дејност. Авторот ги анализира поимот за класификација, елементите и
правната регулатива на категоризација, како и нјзините критериуми. Во тој контекст е
и целта да се одреди повратното влијание за развој на туризмот од исправната и
соодветна примена на категоризацијата на угостителските објекти.
Втора важна цел е да се анализираат предностите од примена на европските
правила за категоризација и истите да се применат во Косово, со што би се отстраниле
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недостацоците на системот на класификација во Косово.Практичната цел на
дисертацијата се огледа преку анализа на случаи, спроведени претходни анкети на
одговорните лица за примена на категоризацијата со цел добивање на информации и
податоци за потенцијалното влијание и ефектите од примена на законите,
правилниците поврзани со категоризацијата и стандардизација. Доколку правилно се
применуваат законите тоа несомнено вклучува и многу напори, бидејќи е потребно да
се вложи едукација и знаење на раководниот кадар.
При разработката се презентираат официјални податоци изнесени во сите
видови на документи како што се законите, прописите и други правни акти, Заводот за
статистика на Косово, извештаите на хотелите, односно анализирани се
најрелевантните податоци и информации за потврда на реалните слики за состојбите во
хотелирството во Косово. Врз основа на тие податоции се конструирани и соодветни
заклучоци.
Имајќи ги во предвид предметот и целта на докторската дисертација со
сигурност може да се каже дека овој докторски труд дава можност за научно
објаснување за категоризација на угостителските објекти, ставајќи акцент на
хотелската класификација и нјзино дефинирање. Преку сеопфатна анализа се заклучува
дека спроведувањето на категоризацијата се основа за сите угостителски објекти кои
ги задоолуваат високите европски и светски стандарди кон кои се стреми Косово и кои
нудат големи привилгии и бенфиции.
Врз основа на заклучните согледувања, анализите и заклучоците, овој труд дава
можност за сите заинтересирани страни и ќе предизвика интерес и потреба за
пишување на слични трудови кои ја тангираат оваа проблематика.
3. Оценкана трудот
Докторскиот труд има Вовед, 7-седум делови и Заклучок.
Тој започнува со Апстракт на маекдонски и англиски јазик со соодветни клучни
зборови. Во Воведниот дел од овој труд кандидатот дава разработка на теоретско –
методолошкиот пристап на истражувањето. Во таа смисла посебно обработени се
предметот, целите и задачите на истражување, методите и методолошките принципи
користени во истражувачкиот процес. Појдовна основа на истражувањето претставува
поставувањето и обработката на очекуваните резултати, како и теоретските и
оперативните претпоставки.
Првиот дел есо наслов “ПОИМ, ЗНАЧЕЊЕ И СПЕЦИФИЧНОСТИ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ и во него се обработениисторискиот развој на хотелиерството,
поимот за хотел и хотелиерството, значењето и специфичностите на хотелиерството.
Потоа следува теоретско разгледување на хотелите како деловни единици и нивните
функции. Потоа се разработени хотелските услуги и хотелското работење, како и
нивните карактеристики и комплементарност, нестабилноста на побарувачката за
хотелски услуги и робусноста на капацитетите на хотелската понуда. Потоа се дава
осврт на развојотна хотелските синџири во светот и стратегијата за работниот процес и
модалитетите на договорните форми на поврзување на хотелските синџири
Во Вториот делнасловен како „СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ се
обработени поимот и дефинирана е стандардизацијата и нејзина примена во
угостителството, потоа следуваат видовите стандарди во хотелиерството, како и
можноста за примена на стандардите и стандардизацијата во хотелиерството. Потоа се
обработува стандардизираната услуга во хотелското работење како основа за квалитет,
преку интернитеи екстерните стандарди. Обработени се и меѓународните стандарди за
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квалитет со особен акцент на: Меѓународен стандард за управување и обезбедување на
квалитет ISO 9000; Меѓународен стандард за управување со животната средина ISO
14000; Меѓународен стандард за управување со безбедност на храната ISO 22000 како
и HASSP стандардите.
Третиот дел е насловен „КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ХОТЕЛИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И НИВНА
РЕГУЛАТИВА“, и во него се обработени поимот за категоризација, критериумите за
категоризација и елементите на категоризација, изразени преку задолжителни и
Изборните елементи за категоризација. Следи освртот направната регулатива при
категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност.
„КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ

ВО ЗЕМЈИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПСКАТА ХОТЕЛСТАРС УНИЈА И
БАЛКАНСКИТЕ ЗЕМЈИ“е насловот на Четвриот дел на докторскиот труд. Во него се
обработени Европскиот систем на класификација и категоризација на хотели, потоа се
дава осврт на Европската Хотелстарс унија, како и се обработени категоризациите на
објекти за вршење на угостителската дејност во одредени земји членки на Европската
Хотелстарс Унија и тоа: Австрија,Чешка, Германија, Грција, Унгарија, Малта и
Холандија. Потоа се дава осврт на категоризацијата на објекти за вршење угостителска
дејност во балканските земји и тоа: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија,
Македонија, Словенија, Србија, Хрватска и Црна Гора.
Петтиот дел е насловен како „АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА НА ТУРИЗМОТ ВО
КОСОВО“, и во него се обработуваат карактеристиките на Косово како туристичка
дестинација, институционалната рамка на проблемот, тековната состојба со туризмот,
анализата на различните видови на туризам на Косово. Следи анализата на приходите
од областа на туризмот. Потоа се обработуваатзаконите и нормативните акти во
областа на туризмот и угостителството во Косово, со акцент на специфичните цели на
Законот за туризам, и опции за подобрување на состојбата со туризмот во Косово.
Шестиот дел се однесува на „ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА ЗА ВРШЕЊЕ НА
УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ВО КОСОВО“ и во него се обработени вршителите на
угостителска дејност, предметот и начин на вршење на дејноста, видовите на
угостителски објекти и нивна категоризација, потоа издавањетона дозвола за работа на
угостителските објекти, надзорот над спроведување на Законот за туризам во Косово и
Административните санкции.
„ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ЗА KATЕГОРИЗАЦИЈА НА ХОТЕЛИТЕ ВО КОСОВО“ е
седмиот дел на дисертацијата. Во овој дел се обработени се карактеристиките на
хотелската индустрија во Косово, критериумите за стандардизација и класификација на
хотелите во Косово, потоа постапката за категоризација на угостителските објекти во
Косово. Следува обработка на потенцијалите за развој на хотелиертсвото во Косово
преку извршена SWOT анализа, а на крај се дава поглед за влијанието на квалитетот на
категоризација на хотелите врз развојот на туризмот во Косово.
Последниот дел на овој трудсе однесуваат на изведените Заклучоциво врска со
предметот на оваа дисертација, за којшто кажано е и погоре дека се многу корисни и
даваат посебна тежина на дисертацијата. Кандидатката користела соодветна
литература и извори од библиографски единици и легислативатаод различните
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држави, кои му овозможиле успешно научно фундирање на проблематиката што е
истражувана.
Извештајот од поставеноста на трудот на страницата за плагијати е апсолутно
позитивен, и тоа изнесува 6,49 %, што ја потврдува оригиналноста на оваа докторска
дисертација.
4. Заклучок и предлог
Имајќи го во предвид изнесеното, на Советот наФакултетот за туризам и
угостителство – Охрид со задоволство му предлагаме да го прифати овој Извештај и да
формира Комисија за одбрана на докторската дисертација под наслов ,,РАЗВОЈ НА
ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО ПРЕКУ ЕФЕКТИВНА ПРИМЕНА НА ПРАВНАТА
РЕГУЛАТИВА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И КАТЕГОРИЗАЦИЈАТА НА
ХОТЕЛИТЕ” од кандидатот м-р Фатмире Шала, студентка на трет циклус студии на
насоката Туризам на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид.
Комисијата за одбрана го определува датумот за одбрана што треба да биде
најдоцнаво рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на усвојувањето на Извештајот.
Охрид, 05.02.2020 г.
КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА:
1. Д-р Ристо Речкоски, редовен професор – ментор, с.р.
2. Д-р Габриела Ракичевиќ, редовен професор, с.р.
3. Д-р Софронија Миладиноски, редовен професор, с.р.
4. Проф. д-р Јусуф Фејза, вонреден професор, с.р.
5. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска, редовен професор, с.р.
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Р ЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА ВИШ ЛЕКТОР ПО ПРЕДМЕТИТЕ АНГЛИСКИ ЈАЗИК I И
АНГЛИСКИ ЈАЗИК II НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ-КИЧЕВО
Наставно –научниот совет на Правниот факултет – Кичево на својата редовна седница
одржана на ден
24.12. 2019година и со решение бр.82/2018 година именува
Рецензантска комисија за избор на виш лектор по предметите Англиски јазик I и
Англиски јазик II, а по распишаниот конкурс во весникот “Нова Македонија” од 06. 12.
2019 година, во состав:
1. Професор д-р Ирина Петровска- претседател
2. Доц.д-р Бисера Костадиновска- Стојчевска – член
3. Професор д-р Јагода Стрeзовска – член.
По прегледот на целокупната документација, Рецензентската комисија до Наставнонаучниот совет го поднесува следниот
ИЗВЕШТАЈ

На распишаниот конкурс за избор на виш лектор по предметите Англиски I и Англиски
јазик II на Правниот факултет_ Кичево, а по распишаниот конкурс во весникот “Нова
Македонија” од 06.12.2019 година се пријави следниот кандидат:
1. м-р Лилјана Маркоска, дипломиран професор по англиски јазик и книжевност.

Биографски податоци
1. Кандидатот Лилјана Маркоска е родена на 09.05. 1958 година во Струга. Средно
образование завршила во Австралија, а дипломирала на Филолошкиот факултет
“Блаже Конески“ во Скопје, на катедрата за англиски јазик и книжевност во
1982 година. Во 1996 година завршила постдипломски студии за ТЕСОЛ на
Факултетот за образование при Техничкиот Унивезитет во Сиднеј,
Австралија,каде се здобила со Graduate Diploma in TESOL. Во 2003 година
кандидатот Лилјана Маркоска се стекнала со звање магистер по филолошки
науки на Филолошкиот факултет ‘Блаже Конески” во Скопје. Во Сиднеј
Австралија, кандидатот Лилјана Маркоска завршила курс за Основни методи во
наставата (Basic methods of instructions course – TAFE, LIVERPOOL) .
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Научно-стручна и истражувачка дејност
Својата кариера како професор по англиски јазик ја започнува непосредно по
дипломирањето кога во учебната 1982 година работи како професор по
англиски јазик во основното училиште “ Братство и Единство” во Охрид. Во
периодот од 1988- 1996 живее и работи во Сиднеј, Австралија како професор во
повеќе образовни центри. Во овој период своето образование го надоградува со
завршување на повеќе специјалистички курсеви од областа на методика и
настава, учество на семинари и работилници, како и постдипломски студии на
Факултетот за Образование при Технолошкиот Универзитет во Сиднеј,
Австралија. По враќањето во Македонија , во периодот од 1997- 2007 работи во
повеќе основни и средни училишта во Охрид, а од 2008 година работи како
лектор по англиски јазик на Правниот факултет во Кичево при Универзитетот
“Св. Климент Охридски’ во Битола. Кандидатот Лилјана Маркоска обавува и
други активности- наставник по предметот Прехрамбена индустрија и
технологија на Техничко –Технолошкиот Факултет – Велес, и наставник по
предметот Нутриционизам на Техничко-Технолошкиот Факултет – Велес.
Кандидатот Лилјана Маркоска изработува јазична лектура на Годишникот на
Правниот факултет-Кичево, преведува правни текстови и документи, учествува
на многубројни семинари и работилници.

Научно истражувачка дејност
Објавени научни и стручни трудови
-

Outcome of Explicit Teaching of Relational Processes in Report Writing.Деветта
Образовна Конференција на ELICOS Асоцијација – Сиднеј, Австралија 1996

Објавени трудови во годишници
-

-

Literacy in First and Second Language – TAFE, Sydney, Australia, 1995
Assessment- ACL Journal, Sydney, Australia 1995
Bilingualism – ACL Journal, Sydney 1996.
Text and context – ACL Journal, Sydney, 1996.
Comparison between first and second language literacy development – AMES,
Sydney, Australia, 1996.
Лексички и граматички карактеристики на правниот англиски јазик,
Годишник на Правен факултет, Кичево, 2011
Успешноста при преведување правен текст, Годишник на Правен факултетКичево, 2013.
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Објавени трудови во списанија
-

Outcome of Explicit Teaching of Relational Processes in Report Writing. AMES
Journal of Action Research, Sydney, 1999
Билингвизам и јазична интерференција, Хоризонти, Битола, 2013
Заемањето, креолските јазици и мешани јазици како резултат на јазиците
во контакт, Хоризонти, Битола, 2014

Објавени трудови во зборници на меѓународни конференции

-

The difference between legal and plain English, International Scientific Conference
“Towards a Better Future: Democracy, EU Integration and Criminal Justice” Faculty of
Law, University “St. KlimentOhridski” Bitola2018

-

Comparison between spoken and written language, International Scientific Conference
“Towards a Better Future: Democracy, EU Integration and Criminal Justice” Faculty of
Law, University “St. KlimentOhridski” Bitola, 2019

-

Bilingualism in children, International Scientific Conference “Towards a Better Future:
Democracy, EU Integration and Criminal Justice” Faculty of Law, University “St.
KlimentOhridski” Bitola, 2019

-

Hate speech as a social phenomenon, International Scientific Conference “Towards a
Better Future: Democracy, EU Integration and Criminal Justice” Faculty of Law,
University “St. KlimentOhridski” Bitola, 2019

Учество во меѓународни проекти:
Action Research Project- The functioning of the Functional Grammar, Adult Migrant
Educational Center, Sydney, Australia, 1996
Учебници и учебни помагала
-

English for Law – учебник за Англиски I и Англиски II, Ирис, Струга , 2009
Англиски за нутриционисти, авторизирани предавања и вежби- интерна
скрипта
Англиски за прехрамбена индустрија и технологија- авторизирани
предавања и вежби- интерна скрипта
English-Macedonian dictionary for Law, во подготовка за печат
English for nutritionists,учебник за англиски I и англиски II за
нутриционисти, во подготовка за печат.

Оценка од самоеваулацијата за реализација на наставно образовната
дејност
Извештаите од самоеваулацијата спроведена на Правниот факултет- Кичево, во април
2019 година, укажуваат дека наставната дејност на кандидатот м-р Лилјана Маркоска
се оценува мошне позитивно од страна на студентите со просечна оценка (4.67 од 5).
Оваа оценка го потврдува квалитетот во реализацијата на наставно-образовната дејност
на кандидатот, како и професионалниот и коректен однос со студентите.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Кадидатот Лилјана Маркоска студиозно и со успех го оформила своето образование.
Со успешни резултати се истакнува во текот на движењето на службата, а нејзиното
професионално напредување, особено престојот и образованието постигнато во
странство, допринесува кандидатот да биде покомпетентен во полето на
интеркултурната и билингвалната сфера на предавање. Долгогодишното работење во
наставата, особено нејзиниот професионален придонес во полето на англискиот јазик
за посебни потреби, односно англиски јазик за право, е од посебна важност за
запознавање со проблематиката од англискиот јазик. Исто така, кандидатот Лилјана
Маркоска е вработена како виш лектор на Правниот факултет во Кичево.
Врз основа на целокупната доставена документација Рецензентската комисија
позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната, научно-истражувачката и
стручно- апликативната дејност на м-р Лилјана Маркоска. Според тоа, комисијата
заклучи дека м-р Лилјана Маркоска поседува научни и стручни кавалитети и според
тоа со особено задоволство му препорачува на наставно-научниот совет на Правниот
факултет во Кичево да го избере кандидатот Лилјана Маркоска во звање виш лектор по
предметите Англиски јазик I и Англиски јазик II.

Рецензентска комисија:
Професор д-р Ирина Петровска - претседател, с.р

Доц. д-р Бисера Костадиновска -Стојчевска- член, с.р

Професор д-р Јагодка Стрезовска - член, с.р
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