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I.

Основни одредби

Член 1
Со ова Упатство се обезбедува единствен пристап во толкувањето и
примената на одредбите од Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв
циклус студии на факултетите и Високата медицинска школа на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола во академската 2020/2021 година и се регулира
постапката и начинот на работа на телата за реализација на Конкурсот.
Член 2
Сите студенти се запишуваат под условите и критериумите утврдени со
Конкурсот.
II.

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

Член 3
Право на запишување во прва година на прв циклус студии на факултетите и
Високата медицинска школа, имаат кандидати:
1. со завршено четиригодишно средно образование во учебната 2019/2020
години;
2. кои положиле државна матура;
3. кои положиле меѓународна матура.
Член 4
Право на запишување во прва година на прв циклус студии имаат и
кандидати:
1. со завршено четиригодишно средно образование во претходните
учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале
државна матура;
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2. со завршено високо или вишо образование на сродни факултети и
виши школи и кандидати кои паралелно студираат сродни факултети,
студиски групи или насоки;
Овие кандидати се запишуваат со школарина на студиите, како редовни или
вонредни студенти надвор од вкупната квота, според успехот од завршеното
претходно образование.
Сродноста на завршеното високо или вишо образование, како и сродноста на
факултетите, студиските групи или насоки за кандидатите кои сакаат паралелно да
студираат две студиски програми, ја утврдуваат и објавуваат единиците на
Универзитетот.
Кандидатите со претходно завршено високо или вишо образование и
кандидатите што се пријавуваат за паралелно студирање, се запишуваат под исти
услови како и кандидатите со школарина за студирање (Глава IV од Конкурсот).
3. кандидати кои целосно или делумно завршиле средно четиригодишно
образование во странство.
Член 5
Доколку кандидатите не се примени во државната или квотата за школарина
на студиската програма на којашто конкурирале, тие можат во истиот уписен рок да
се запишат на друга студиска програма на која има слободни места, по нивен избор,
во рамките на истата високообразовна единица.
Овие кандидати се должни да достават барање до Конкурсната комисија за
запишување на друга студиска програма и тоа најдоцна 24 часа по објавувањето на
прелиминарната ранг листа. Tиe се рангираат на посебна листа во рамките на
конечната ранг листа за соодветната студиска програма.
Член 6
Основен критериум за селекција на кандидатите за запишување во прва
година на прв циклус (додипломски) студии е успехот постигнат во средното
образование.
Вреднувањето на успехот се изразува во поени.
При пресметувањето на поените, бодувањето се врши најмногу до 3
децимали.
III.

Бодирање на кандидати со завршено четиригодишно средно
образование ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 година, како и на кандидати со
завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни
години ПРЕД УЧЕБНАТА 2007/2008 година

Член 7
За кандидатите кои завршиле четиригодишно средно образование во
учебната 2019/2020 година, како и за кандидатите кои што го завршиле
четиригодишното средно образование во претходните учебни години (пред учебната
2007/2008 година) и не полагале државна матура, основен услов и критериум за
запишување е општиот среден успех и успехот од четирите предмети: мајчин јазик и
странски јазик и два предмети определени од единиците како битни за студирањето
на таа високообразовна единица.
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Во вкупниот број поени, средниот успех од средното образование учествува
со 60 поени, а средниот успех од два предмети битни за студирањето на таа
високообразовна единица и средниот успех од предметите мајчин јазик и странски
јазик учествува со 40 поени.
Средниот успех од средното образование се вреднува со собирање на сите
оценки што се внесени во свидетелствата од сите четири години, добиениот збир се
дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент
12. По оваа основа можат да се добијат најмногу 60 поени.
просечна оценка Х 12 = најмногу 60 поени
(пример: со просек 5,00 х 12 = 60 поени)
Вреднувањето на успехот од четирите предмети (два предмети битни за
студирањето на таа високообразовна единица и предметите мајчин јазик и странски
јазик) се врши на следниов начин:
се пресметува средна оценка за секој од четирите предмети и добиените
средни оценки за секој предмет пооделно се множат со 2. Овие производи се
собираат, пришто по оваа основа, за секој предмет може да се добијат најмногу 10
поени, односно вкупно најмногу 40 поени.
Ако кандидатот учел два или повеќе странски јазици, се пресметуваат
оценките од странскиот јазик кој го учел повеќе години.
Доколку кандидатот странските јазици ги учел ист број на години, во
вреднувањето на поените се зема онаа оценка која е поповолна за кандидатот.
Двата предмети битни за студирањето претходно ги утврдува секоја
високообразовна единица и ги објавува на огласна табла.
Во случај ако кандидатот не го изучувал предметот кој од страна на
високообразовната единица е утврден како предмет битен за студирањето, тогаш
таквиот предмет не се зема во предвид при вреднувањето на успехот.
IV.

БОДИРАЊЕ НА КАНДИДАТИ ШТО ПОЛОЖИЛЕ
ДРЖАВНА ИЛИ МЕЃУНАРОДНА МАТУРА

Член 8
За кандидатите што положиле државна или меѓународна матура општиот
успех по сите предмети во средното образование учествува со 60%, а успехот
постигнат на државната, односно меѓународната матура со 40% во вкупниот број
поени, којшто може да изнесува најмногу 100 поени.
Бодирањето на успехот од средното образование на кандидатите што
положиле државна матура се врши така што се собираат сите оценки што се
внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на
оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се
добијат најмногу 60 поени.
Просечна оценка х 12 = најмногу 60 поени
(пример: со просек 5,00 х 12 = 60 поени)
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Бодирањето на успехот од средното образование на кандидатите што
положиле меѓународна матура се врши така што се собираат сите оценки внесени
во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и
вака добиениот среден успех се множи со коефициент, така што производот може да
изнесува најмногу 60 поени.
Просечна оценка х коефициент = најмногу 60 поени
Бодирање на успехот постигнат на ДРЖАВНАТА МАТУРА
Бодирањето на успехот постигнат на државната матура за кандидатите
кои положиле државна матура во учебните 2013/14, 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 година се врши на следниов начин: екстерните
предмети во зависност од постигнатиот успех при нивното полагање ќе се бодираат
најмногу со по 10 поени, интерниот предмет во зависност од постигнатиот успех
најмногу со 6 поени, а проектната задача во зависност од постигнатиот успех
најмногу со 4 поени. Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу
40 поени (30 поени од трите екстерни предмети, 6 поени од интерниот предмет и 4
поени од проектната задача).
Бодирањето на успехот постигнат на државната матура за кандидатите
кои положиле државна матура пред учебната 2013/2014 година се врши на
следниов начин: екстерните предмети во зависност од постигнатиот успех при
нивното полагање ќе се бодираат најмногу со по 10 поени, интерните предмети во
зависност од постигнатиот успех при нивното полагање најмногу со 8 поени, а
проектната задача во зависност од постигнатиот успех најмногу со 4 поени.
Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу 40 поени (20 поени од
двата екстерни предмети, 16 поени од двата интерни предмети и 4 поени од
проектната задача).
8.1 Бодирање на екстерните предмети
Бодирањето се врши само на оние екстерни предмети што се наоѓаат на
Листите на екстерни предмети, објавени во Прилозите кон Конкурсот.
Пресметувањето на поените од положените екстерни предмети се врши на
следниов начин:
Оценките од екстерните предмети се собираат со вредноста на перцентилниот
ранг поделен со 20.
Е1 + Пр / 20 = број на поени (најмногу 10 поени)
Е2 + Пр / 20 = број на поени (најмногу 10 поени)
Е3 + Пр / 20 = број на поени (најмногу 10 поени) – (трет екстерен предмет
само за кандидати кои положиле државна матура во учебната 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 година).
Добиените поени од двата (трите) екстерни предмети се собираат и по оваа
основа може да се добијат најмногу 20 (за кандидатите кои положиле државна
матура пред учебната 2013/2014 година) или 30 поени (за кандидатите кои положиле
државна матура во учебните 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и
2018/2019 година).
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Перцентилниот ранг се определува и се внесува во Дипломата за положена
државна матура на секој ученик од страна на средното училиште што ја издава
Дипломата.
Перцентилниот ранг на кандидатот покажува од колкав процент на ученици
што го решавале тестот, тој кандидат е подобар или еднаков.
Пример: Ученикот на државната матура ги покажал следниве резултати:
Екстерни предмети
Оценка
Перцентилен ранг(PR)
1. Македонски јазик: Одличен
5
+ 100,00 / 20
2. Англиски јазик:
Многу добар
4
+ 75,00 / 20
3. Математика
Многу добар
4
+ 70,00 / 20

Вкупно поени
10
7,75
7,50

Ученикот за екстерните предмети освоил вкупно 17,75 поени (ако кандидатот
полагал државна матура пред 2013/2014 година).
Ученикот за екстерните предмети освоил вкупно 25,25 поени (ако кандидатот
полагал државна матура во 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 и
2013/2014 година).
8.2 Бодирање на интерните предмети
За кандидати кои положиле државна матура во учебните 2013/14
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 година:
Оценката што ученикот ја добил за полагање на интерниот предмет се множи
со коефициент 1,2 при што може да се освои најмногу 6 поени.
Интерниот предмет се бодира само доколку е на листата на интерни предмети
објавена во Прилог I кон Конкурсот. Доколку ученикот има полагано повеќе интерни
предмети, тогаш се пресметуваат поени за оној интерен предмет што се наоѓа на
листата и за којшто ученикот добил највисока оценка.
Ип х 1,2 = најмногу 6 поени
(пример со просек 5,00: 5х1,2 = 6 поени)

Оценка
Број на поени

5
6

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

2
2,40

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

Оценка
Број на поени

5
8

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

2
3,20

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

Оценка
Број на поени

со просек 5,00 : 5 х 0,8 = 4 поени)

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

2
1,60

Член 9
Бодирање на успехот од МЕЃУНАРОДНАТА МАТУРА
Бодирањето на успехот постигнат на меѓународната матура се врши на
следниов начин: секоја оценка од шесте екстерни предмети кои се полагаат на
меѓународната матура се множи со коефициент 1,2. Вака добиените производи се
собираат. По оваа основа може да се добијат најмногу 36 поени. Оценката добиена на
матурската тема се множи со коефициент 0,8. По оваа основа може да се добијат
најмногу 4 поени. Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе
најмногу 40 поени.
а1 = 1 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а2 = 2 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а3 = 3 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а4 = 4 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а5 = 5 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а6 = 6 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
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б = збир а1+ а2 +...а6 = најмногу 36 поени
в = матурска тема Х 0,8 = најмногу 4 поени
б+в = најмногу 40 поени
(пример со просек 5,00: (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) +
(5 х 0,8) = 40 поени)
V.

Бодирање на кандидати што се стекнале со СТРАНСКА ДИПЛОМА

Член 10
За кандидатите што се стекнале со странска диплома и немаат положено
меѓународна матура, основен услов и критериум за запишување е успехот постигнат
во средното образование, којшто учествува со најмногу 100 поени.
Бодирањето се врши така што се собираат сите оценки што се внесени во
свидетелствата од сите четири години, добиениот збир се дели со бројот на оценките
и вака добиениот среден успех се множи со коефициент, така што крајниот производ
нема да биде поголем од 100.
просечна оценка Х ___ = најмногу 100 поени

VI.

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

Член 11
Кандидатите со завршено соодветно високо или вишо образование при
пријавувањето поднесуваат уверение или диплома за завршено соодветно високо или
вишо образование и се рангираат на посебна ранг листа врз основа на постигнатата
просечна оцена од тоа завршено претходно образование.
Кандидатите што се пријавуваат за паралелно студирање поднесуваат
свидетелства за завршено средно образование (во оригинал или заверена копија кај
нотар) и соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска група
или насока. Овие кандидати се рангираат според постигнатиот успех од средното
образование на посебна ранг листа.
Оценување на психо-физичките способности и
проверка од познавање на англиски јазик на пријавените кандидати
Член 12
На Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности на пријавените кандидати за студирање. Оценувањето на
кандидатите е елиминаторно.
Член 13
Педагошкиот факултет - Битола ги објавува на огласна табла, 7 дена пред
пријавувањето, термините за претходно оценување на психофизичките способности.
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Резултатите од оценувањето, исто така, се објавуваат на нивната огласна
табла.
Член 14
Високообразовните единици во состав на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, на кои се реализираат студиски програми на англиски јазик,
вршат претходна проверка на нивото на познавање на англискиот јазик на
пријавените кандидати за овие студиски програми. Резултатот од проверката на
нивото на познавање на англискиот јазик е елиминаторен.
Член 15
Термините за претходна проверка на нивото на познавање на англискиот јазик
се објавуваат на огласните табли на високообразовните единици каде се реализираат
студиските програми на англиски јазик, 7 дена пред пријавувањето.
Резултатите од проверката, исто така, се објавуваат на нивните огласни табли.
VII.

Конкурсни комисии

Член 16
За реализација на Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв
циклус студии, Наставно-научните совети на факултетите, односно Наставничкиот
совет на Високата медицинска школа, формираат Конкурсни комисии, а на
Педагошкиот факултет - Битола и соодветни комисии за постапување во согласност
со членот 12 од Упатството.
По исклучок, доколку единицата на Универзитетот од објективни причини не
може да формира Конкурсна комисија, Конкурсната комисија за таа единица ја
формира Ректорската управа на Универзитетот.
Имајќи го во предвид претходниот став, Ректорската управа, за единицата на
Универзитетот којашто, од објективни причини, не може да формира Конкурсна
комисија, одлучува за екстерните и интерните предмети од државната матура, како и
за двата предмети битни за студирањето за пријавените кандидати со завршено
четиригодишно средно образование во претходните учебни години пред учебната
2007/2008 година, а ќе одлучува и за други прашања поврзани со реализацијата на
Конкурсот.
Во состав на Конкурсните комисии не влегуваат деканот и продеканите,
односно директорот и заменик директорот.
Составот на Конкурсните комисии се доставува до Универзитетската
конкурсна комисија.
Член 17
Конкурсните комисии на факултетите и на Високата медицинска школа, го
вршат рангирањето на кандидатите. Конкурсната комисија објавува, на огласната
табла и на веб страницата на факултетот, односно високата стручна школа,
прелиминарна ранг-листа на пријавените кандидати според поените од средното
образование. Кандидатот има право на приговор до Конкурсната комисија во рок од
24 часа од објавувањето на прелиминарната ранг-листа. Приговорот се однесува само
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на технички пропусти - грешки направени при пресметувањето на бодовите од
средното образование.
Доколку кандидатот не е задоволен од Одлуката на Конкурсната комисија, во
рок од 24 часа по објавувањето на огласната табла, има право да поднесе втор
приговор, којшто преку Конкурсната комисија се упатува до Управата на
факултетот, односно високата стручна школа, а кај единиците кадешто Конкурсната
комисија ја формирала Ректорската управа на Универзитетот, вториот приговор
преку Конкурсната комисија се упатува до Универзитетската конкурсна комисија.
Решението на Управата, односно на Универзитетската конкурсна комисија по
приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на огласната табла на
факултетот, односно на високата стручна школа.
По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање
Конкурсната комисија на огласната табла и на веб страницата на факултетот,
односно високата стручна школа објавува решение за прием на студенти (конечна
ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти.
Копија од Решението на Конкурсната комисија за прием на студенти
(конечната ранг-листа) факултетите, односно високата стручна школа, истовремено
го доставуваат до Универзитетската комисија.
Селектираните кандидати на претходните психофизички проверки и тестови
на Педагошкиот факултет – Битола, како и селектираните кандидати на претходната
проверка на знаењето на англискиот јазик имаат право на приговор 24 часа по
објавувањето на резултатите од оценувањето.
Член 18
По завршувањето на својата работа Конкурсната комисија составува записник
во којшто се констатира бројот на пријавените и на примените кандидати.
Записникот го потпишуваат сите членови на Комисијата.
По завршувањето на секој уписен рок, факултетите и високата стручна школа
до Ректоратот доставуваат посебни прегледи за бројот на пријавените кандидати, за
бројот на примените кандидати и за бројот на оние кои не се примени, по обрасци
доставени од Ректоратот.
Универзитетска конкурсна комисија
Член 19
Ректорската управа на Универзитетот формира Универзитетска конкурсна
комисија од 12 члена, со застапеност на сите факултети, високата стручна школа и
на Ректоратот.
Универзитетската конкурсна комисија ја следи реализацијата на Конкурсот
на факултетите и на високата стручна школа, се грижи за доследно почитување на
одредбите од Конкурсот, дава упаства и мислења во текот на неговото спроведување,
укажува на одделни пропусти и грешки на Конкурсните комисии и слично.
Доколку, во текот на реализацијата на Конкурсот, Универзитетската
конкурсна комисија, утврди дека постојат нарушувања на одредбите од Конкурсот
во поглед на бројот на студентите, може да донесе Одлука за поништување на
одлуките на Конкурсните комисии.
Единиците на Универзитетот може да поднесат приговор на Одлуката на
Универзитетската конкурсна комисија до Ректорската управа. Одлуката на
Ректорската управа по приговорот е конечна.
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Запишување на кандидатите
Член 20
Примените кандидати се запишуваат како:
- редовни студенти финансирани од државата со партиципација на
трошоците за студирање;
- редовни студенти со школарина за студирање;
- вонредни студенти со школарина за студирање,
доколку тоа го овозможува природата на студиската програма и
- студенти ослободени од плаќање на партиципација во согласност со
член 29 и 30 од ова Упатство.
Запишување студенти во државна квота
Член 21
Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање партиципација на
трошоците за студирање, секоја студиска година одделно, во текот на целокупното
студирање.
Надоместокот за студирање на студентите е составен дел на Конкурсот.
Износот на надоместокот се пресметува според средниот курс на Народната
банка на РСМ.
Плаќањето на надоместокот од претходниот став се врши според склучениот
Договор со факултетот, односно високата стручна школа и истиот може да се плати
на две еднакви рати и тоа едната при запишувањето, а другата пред почетокот на
вториот семестар.
Доколку редовните студенти запишани во државната квота со партиципација
на трошоците за студирање, без оправдани причини не ги исполнат условите
утврдени со Законот за високото образование и актите на Универзитетот, ги
поднесуваат трошоците за студирање во согласност со Законот за високото
образование, Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола
и Правилникот за единствениот кредит систем и преминот од една на друга студиска
програма, односно од една на друга единица на Универзитетот.
Доколку има повеќе кандидати кои се рангирани со ист број поени како и
десеттиот рангиран кандидат, Единицата ќе определи дополнителни критериуми врз
основа на кои ќе се утврди кој/кои од сите рангирани кандидати со ист број поени ќе
биде/бидат ослободен/и од плаќање партиципација за првиот семестар во прва
година студии.
Запишување студенти со школарина
Член 22
На факултетите и на високата стручна школа на Универзитетот, како редовни
студенти, се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а
поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти
финансирани од државата, со поднесување на писмена изјава дека се согласуваат
целокупното студирање да го реализираат со школарина за студирање.
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Член 23
Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава I
од Конкурсот го плаќаат во две еднакви рати, во денарска противвредност според
средниот курс на Народната банка на РСМ на денот на плаќањето, според
склучениот Договор со факултетот, односно високата стручна школа.
Факултетот, односно високата стручна школа на Универзитетот објавува
ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа
категорија. Кандидатите кои се согласуваат да се запишат во оваа категорија
студенти, поднесуваат изјава во рок од 48 часа по објавувањето на конечната ранглиста.
Листата на примените кандидати од оваа категорија ја утврдува Конкурсната
комисија врз основа на ранг-листата и поднесените изјави за согласност за
запишување во оваа категорија, и примерок од неа доставува до Ректоратот на
Универзитетот.
Студентите со школарина за студирање при запишувањето склучуваат
договор со факултетот, односно високата стручна школа за меѓусебните права и
обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.
Запишување вонредни студенти
Член 24
На факултетите и на високата стручна школа како вонредни студенти може да
се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат
засновано работен однос, како и кандидати кои од оправдани причини, не се во
можност да се запишат како редовни студенти.
За оправдани причини од претходниот став се сметаат:
- инвалид кој не е во состојба да следи редовна настава
- потешка долготрајна болест
- родител на дете додека трае породилното отсуство
- мајки со деца до шест годишна возраст.
Член 25
Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и
редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.
Вонредните студенти се запишуваат со школарина за студирање како и
студентите запишани во категоријата со школарина на студиите од глава IV од
Конкурсот.
Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот, утврден во глава I
од Конкурсот, го плаќаат во две еднакви рати, и тоа едната при запишувањето, а
другата пред почетокот на вториот семестар, во денарска противвредност, според
средниот курс на Народната банка на РСМ на денот на плаќањето, во согласност со
склучениот Договор со единицата на Универзитетот.
При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите
поднесуваат: копија од Образец М1 и М2 заверена на нотар или лекарско уверение за
причините назначени во член 24 став 2 алинеа 1 и 2 (издадено од соодветна
здравствена установа), доказ дека е родител на дете за кое се уште трае правото на
породилно отсуство или доказ дека е мајка на дете до шест годишна возраст.
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Странски државјани
Член 26
Странските државјани се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот, во
роковите утврдени за сите кандидати и се запишуваат надвор од квотите утврдени со
Конкурсот.
Бројот на странските државјани - стипендисти на Владата на Република
Северна Македонија го утврдува Министерството за образование и наука - Скопје.
За странските државјани што се пријавуваат за студирање на Педагошкиот
факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за
студирање на овој факултет.
При пријавувањето, кандидатите наведуваат на кој факултет, односно висока
стручна школа на Универзитетот сакаат да студираат, дали се стипендисти на
Владата на РСМ или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето. Со
пријавата поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно
образование или копија од потврдата издадена од Министерството за образование и
наука за започнување на постапката за нострификација, заверен превод на изводот од
матичната книга на родените, копија од патна исправа, уверение за здравствената
состојба издадено од соодветна здравствена станица, како и потврда за направен
ХИВ тест и тест за хепатит Ц.
При пријавувањето кандидатите поднесуваат сертификат за познавање на
македонскиот јазик издаден од Педагошки факултет – Битола.
За кандидатите кои го познаваат македонскиот јазик, а не поседуваат
сертификат за познавање македонски јазик издаден од Педагошкиот факултет –
Битола или поседуваат потврда за познавање македонски јазик издадена од други
институции, се врши претходна проверка на нивото на познавање на македонскиот
јазик на Педагошкиот факултет – Битола.
За кандидатите кои не го познаваат македонскиот јазик, Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола организира подготвителна настава за изучување на
македонскиот јазик на Педагошкиот факултет – Битола.
Подготвителната настава се организира во траење од еден или два семестра
според програма наменета за изучување македонски јазик како странски.
Во текот на подготвителната настава се врши континуирана проверка на
знаењето на кандидатите.
По успешното завршување на подготвителната настава и полагањето на
завршниот испит, кандидатите добиваат сертификат за познавање на македонскиот
јазик од Педагошкиот факултет – Битола и стекнуваат право на запишување во
наредната академска година.
Школарината за странските државјани за академската 2020/2021 изнесува
1000 Евра, освен за Факултетот за туризам и угостителство, каде школарината за
странските државјани за академската 2020/2021 изнесува 800 Евра. Овој износ
странските државјани го плаќаат за секоја студиска година.
Во оваа категорија студенти спаѓаат и студентите, странски државјани, чии
родители или самите тие работат во дипломатските претставништва во Република
Северна Македонија. Овие кандидати може да се запишуваат без плаќање
школарина, доколку Министерството за образование и наука ги поднесува
трошоците за нивното студирање.
Странските државјани кои се запишуваат на начин утврден во точка 1 и 3 од
Главата V од Конкурсот го задржуваат истиот статус до дипломирањето.
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Кандидати со завршено средно образование во странство
Член 27
Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на
РСМ, кои целокупното или дел од средното образование го завршиле во странство се
запишуваат надвор од редовните конкурсни квоти (на Педагошкиот факултет Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за студирање
на овој факултет). Во оваа квота можат да се запишат најмногу до 10% од бројот на
редовните студенти. Во рамките на оваа посебна квота, кандидатите кои освоиле
бодови најмалку како и последниот примен кандидат со партиципација (државна
квота) на соодветната единица, студиска група или насока, исто се запишуваат со
плаќање на износот на партиципација за трошоците на студирање определен во глава
I од Конкурсот.
Кандидатите кои ќе освојат помалку поени од последниот примен кандидат со
партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока,
ќе се запишат со плаќање на надоместокот за школарина за студирање. Надоместокот
за студирање на оваа категорија студенти, во зависност од единицата на
Универзитетот, односно видот на студиите за една академска година изнесува како и
за кандидатите од глава IV од Конкурсот.
Кандидатите од став 1 со пријавата, поднесуваат нострифицирано
свидетелство за завршено средно образование, како и нострифицирани свидетелства
за сите класови од средното образование завршени во странство или копија од
потврдата издадена од Министерството за образование и наука за започнување на
постапката за нострификација на дипломата и свидетелствата од средно образование.
Член 28
Кандидатите државјани на РСМ кои дел од средното образование завршиле во
странство и кандидатите со завршена меѓународна матура, се запишуваат под истите
услови и критериуми како и кандидидатите со завршено средно образование во
Република Северна Македонија, со тоа што покрај другите документи поднесуваат
нострифицирани свидетелства за делот од средното образование завршен во
странство, односно завршената меѓународна матура или копија од потврдата
издадена од Министерството за образование и наука за започнување на постапката за
нострификација на свидетелствата за тој дел од средното образование.
Кандидатите од првиот став се запишуваат надвор од редовните конкурсни
квоти.
На Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на
психофизичките способности за студирање на овој факултет.
На факултетите кадешто се реализираат програми на англиски јазик се врши
претходно оценување на знаењето на англискиот јазик.
Во оваа квота можат да се запишат најмногу до 10% од бројот на редовните
студенти.
Во рамките на оваа посебна квота, кандидатите кои освоиле бодови најмалку
како и последниот примен кандидат со партиципација (државна квота) на
соодветната единица, студиска група или насока, исто се запишуваат со плаќање на
износот на партиципација за трошоците на студирање определен во глава I од
Конкурсот.
Кандидатите кои ќе освојат помалку поени од последниот примен кандидат со
партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока,
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ќе се запишат со плаќање на надоместокот за школарина. Надоместокот за студирање
на оваа категорија студенти, во зависност од единицата на Универзитетот, односно
видот на студиите за една академска година изнесува како и за кандидатите од глава
IV од Конкурсот.
Доколку за овие кандидати не е возможно да се изврши бодирање или
рангирање, тогаш овие кандидати се запишуваат во квотата со партиципација.
Кандидатите иселеници и државјани на РСМ со завршено целокупно средно
образование во странство, кандидатите државјани на РСМ со завршен дел од
средното образование во странство и кандидатите со завршена меѓународна матура
се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во
Битола, во роковите утврдени со Конкурсот.
Кандидати ослободени од плаќање на партиципација
Член 29
Факултетите и високата стручна школа, нема да наплаќаат партиципација за:
 лица без родители помлади од 26 годишна возраст, доколку се невработени;
 лица со инвалидност во согласност со уредбата која ја донесува Владата по
предлог на Националниот совет;
 воени инвалиди;
 лица растени во домови за напуштени деца, доколку се невработени и
 други лица утврдени со уредбата на Владата по предлог на Националниот
совет.
Лицата од став 1 алинеа 1 и 4 при конкурирањето треба да достават и
документ од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија дека се
невработени.
Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на
Република Северна Македонија.
Член 30
Припадниците на безбедносните сили, децата на загинат или починат
припадник на безбедносните сили и децата на воен инвалид од I до VII група,
утврдени со одредбите од чл. 2 од Законот за посебните права на припадниците
на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните
семејства, како и лицата утврдени со одредбата од чл. 23 од истиот Закон (Сл.
весник на РСМ бр. 2/2002), во академската 2020/2021, се запишуваат во посебна
квота која може да изнесува најмногу до 10% од вкупниот број студенти на ниво на
студиска програма и ќе студираат на факултетите и на високата стручна школа на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, без плаќање на партиципација.
Правото од претходниот став кандидадите го остваруваат при пријавувањето,
со документ (Уверение) од Министерството за одбрана или од Министерството за
внатрешни работи на Република Северна Македонија. Доколку кандидатот не донесе
соодветно Уверение од надлежен орган при запишувањето, не ќе може да го оствари
тоа право.
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Дополнителни квоти утврдени од Владата на РСМ
Член 31
За обезбедување правична и соодветна застапеност на студентите припадници
кои не се мнозинство во Република Северна Македонија, на факултетите, односно
високата стручна школа на Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола во
академската 2020/2021 година, со Одлука на Владата на РСМ бр. 44-4900/1 од
05.06.2020 година, („Службен Весник на РСМ“ бр. 162 од 16.06.2020 година),
дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е
повисок од 10% од вкупниот број на студенти кои се запишуваат во прва година на
ниво на единица. При тоа, во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени
припадниците на сите заедници, до процентот со кој соодветната заедница е
застапена во вкупното население на Република Северна Македонија.
На факултетите, односно високата стручна школа на Универзитетот
„Св. Климент Охридски” - Битола, каде постојат студиски програми кои се застапени
и на Државниот универзитет во Тетово и на Универзитетот „Мајка Тереза“ во
Скопје, припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните
квоти.
Процентот на студентите, припадници на овие заедници, заедно во државната
и дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната
заедница во вкупното население на Република Северна Македонија.
Прегледот на бројот на кандидатите е утврден според Извештајот за
учеството на другите заедници кои не се мнозинство во РСМ, во вкупното население
во РСМ од Пописот во 2002 година и тоа:
Национална припадност
Македонци
Албанци
Турци
Роми
Срби
Бошњаци
Власи
Други
Вкупно:

Број
1.297.981
509.083
77.959
53.879
35.939
17.018
9.695
20.993
2.022.547

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

Бројот на припадниците на заедниците опфатени во категоријата други, ќе се
утврдува кумулативно од сите други заедници, според вкупниот број поени, односно
предност ќе имаат кандидатите со највисок број поени.
Во рамките на предвидените квоти за малцинските заедници, треба да се земе
во предвид изјаснувањето на идните студенти во однос на националната припадност,
онака како што е наведено во дипломите за завршено средно образование, или
свидетелставата од прва до четврта година на средното образование. Изјаснувањето
во пријавата од факултетот, односно високата стручна школа, треба да се совпаѓа со
изјаснувањето во дипломата за завршено средно образование или свидетелствата.
Доколку во дипломата за завршено средно образование или во свидетелствата не е
наведена националната припадност, ученикот е должен да поднесе писмена изјава
заверена кај нотар во која ќе се произнесе за националната припадност.
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Член 32
На индексите на студентите не смее посебно да се обележува нивната
припадност во овие категории.
Уписни рокови
Член 33
Реализацијата на Конкурсот ќе се одвива во уписни рокови, со тоа што во
првиот уписен рок ќе се запишуваат сите пријавени кандидати што ги исполнуваат
предвидените услови, а доколку останат слободни непополнети места запишувањето
ќе се врши во втор и трет уписен рок.
По потреба Ректорската управа ќе донесе одлука за дополнителен уписен рок.
Член 34
Доколку во првиот уписен рок при рангирањето на крајот од листата на
примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет)
факултетот, односно високата стручна школа, ги запишува сите вакви кандидати.
Ако пак бројот на ваквите кандидати е поголем од пет, тогаш факултетите, односно
високата стручна школа, ќе ги рангираат овие кандидати според дополнителни
критериуми и тоа: соодветноста на изработената проектна задача при полагањето на
државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари,
добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл. Овие
дополнителни критериуми ги донесуваат факултетите, односно високата стручна
школа на Универзитетот.
Член 35
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола ќе ги објави дополнително
слободните места за вториот и следните уписни рокови.
Член 36
Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.

___________________________
Проф. д-р Сашо Коруновски
Ректор
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Р Е Ф Е Р А Т
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК
од областа
ДРУГО/ПРАВО ЗА ЕКОНОМИСТИ
на Економскиот факултет - Прилеп
Врз основа на конкурсот објавен на 14 мај 2020 год. во весниците „Нова
Македонија“ и „Лајм“ за избор на наставник во наставно-научно звање од областа
друго/право за економисти, Наставно - научниот совет на Економскиот факултет –
Прилеп, со одлука бр.02-327/3 од 11.06.2020 година, формира Рецензиона комисија
во состав:
 д-р Ристо Ристески, редовен професор во пензија на Економскиот факултет
– Прилеп, Универзитет Св. Климент Охридски - Битола;
 д-р Ристо Речкоски, редовен професор на Факултетот за туризам и
угостителство - Охрид, Универзитет Св. Климент Охридски - Битола и
 д-р Славица Роческа, редовен професор на Економскиот факултет –
Прилеп, Универзитет Св. Климент Охридски - Битола
Врз основа на член 173 став 8 од Законот за високото образование како и чл.
31 и чл. 32 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставнонаучни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола и по разгледувањето на пристигнатите
материјали, Рецензионата комисија го поднесува следниов:

И З В Е Ш Т А Ј
На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Лајм“
од 14 мај 2020 год. за избор на наставник од областа друго/право за економисти, во
предвидениот рок се пријави само кандидатот д-р Мирослав Андоновски.

Биографски податоци за кандидатот, д-р Мирослав Андоновски
Д-р Мирослав Андновски е роден на 23.04.1959 год. во с.Тројаци - Прилеп.
Основното образование го завршил во учебната 1973/74 година во основното
училиште “Никола Тодороски” – с. Ракле – Прилеп, а средното гимназиско
образование го завршив во Гимназијата “Мирче Ацев”, во Прилеп во учебната
1977/78 година. Во академската 1978/79 година се запишал на Правниот факултет во
Битола, каде што дипломира на 27.09.1982 год. Во академската 2002/03 год. се
запишува на последипломскиот студиум по Бизнис администрација – МБА
менаџмент на Економскиот факултет во Прилеп, каде што во фокусниот сегмент се
определува за фокусот Сметководствен менаџмент. Магистерскиот труд, на тема
“Ефикасноста и ефективноста на интерната и екстерната ревизија на
акционерските друштва, детерминирани од организациските форми, правната и
асоцијативната регулатива”, успешно го одбранува на ден 26.12.2005 година и се
стекнува со научен степен магистер по бизнис администрација – МБА менаџмент.
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На 30.09.2010 год. ја одбранува докторската дисертација на тема “Институционални
претпоставки за подобрување на условите за бизнис во Република Македонија”.
Првото вработување го има во 1985 година во стопанството, каде што работи
до 1993 година, а од 01.01.1994 година до октомври 1998 година работи како
адвокат, по што се вработува во Економскиот факултет – Прилеп, како секретар.
На ден 18.11.2010 година избран е за наставник по предметите Трговско
право и Меѓународно стопанско право во звање доцент на Економскиот факултет –
Прилеп, а на 26.08.2015 избран е за наставник во звање вонреден професор од
областа друго/право за економисти на Економскиот факултет – Прилеп.

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на
наставен и научно-истражувачки подмладок
Д-р Мирослав Андоновски, на првиот циклус студии на Економскот факултет
– Прилеп, успешно ја реализира наставата по три наставни дисциплини и тоа:
трговско право, меѓународно стопанско право и право на електронска трговија, а
ги изведува испитите по предметот право на Европска Унија.
На втор циклус ангажиран е по наставните дисциплини: право на Европска
Унија и иновации и интелектуална сопственост – како прв член.
На трет циклус студии е ангажиран по наставната дисциплина корпорациски
иновации и меѓународен бизнис.
Досега бил ментор или член во комисија за одбрана на повеќе од 50
кандидати на дипломски трудови; член во комисија за подобност, оценка и/или
одбрана на повеќе од 20 магистерски трудови од кои ментор на 5 кандидати; член во
комисии за подобност, оценка и/или одбрана на 4 докторски дисертации со што
активно партиципирал и дал придонес во оспособувањето соработници, помлади
истражувачи и наставници.
Од објавените извештаи за самоевалуација на факултетската анкета, на сите
индикатори во сите академски години има добиени оценки повисоки од 4.
Според претходно наведеното, со право може да се тврди дека кандидатот е
способен за изведување на сите видови високообразовна дејност што потврдуваат и
високите оценки во извештатите за самоевалуација.

Резултати од научно-истражувачка работа
Кандидатот, автор е или коавтор на повеќе од 50 рецензирани научни трудови
објавени во референтни меѓународни научни списанија, меѓународни научни
публикации или презентирани на конференции во земјата и странство.
Сите научни трудови јавно се објавени на Google Scholar, Research Gate и/или
ePrints. Исто така, цитиран е во труд нотиран на платформата Research Gate. Од
последниот избор за вонреден професор до денес, автор/коавтор е на 23 научни
трудови објавeни во референтни публикации и зборници на трудови од меѓународни
научни конференции.
https://www.researchgate.net/profile/Miroslav_Andonovski
https://scholar.google.com/citations?user=W3mPWQMAAAAJ&hl=en
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Andonovski=3AMiroslav=3A=3A.html
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Објавени трудови од последниот избор во вонреден професор до денес
Markusoski, Ljupce and Zdravkoski, Igor and Andonovski, Miroslav and Jovanoska,
Aleksandra (2019) KNOWLEDGE DISCOVERY DATABASES (KDD) PROCESS IN DATA
MINING. INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDING. pp. 529-539. ISSN 9789989-695-65-0
Andonovski, Miroslav and Midovska, Marija (2019) RE-ACCREDITATION - NEED OR
ANOTHER BIROCRACY PROCEDURE. XXIV Skup TRENDOVI RAZVOJA:
“DIGITALIZACIJA VISOKOG OBRAZOVANJA ”, Kopaonik.
Andonovski, Miroslav and Gjorgjioska, Emilija (2019) MAIN EQUITY OF THE TRADE
COMPANIES -LEGISLATION AND PRACTICE. Journal of Economics. ISSN 1857-9973
Gjorgjioska, Emilija and Andonovski, Miroslav and Mateski,
Aleksandar (2019) Protection of industrial property rights as a stimulation for economic
growth. Horizons, 24 (1). pp. 127-138. ISSN 1857-9892
Zdravkoski, Igor and Andonovski, Miroslav and Markusoski, Ljupce and Nikolovski,
Pece (2019) Concept Of The Accounting System Of Costs For Activities And Processes. In:
XII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management, April, 20-21,
2019, Plovdiv / Bulgaria.
Markusoski, Ljupce and Zdravkoski, Igor and Andonovski, Miroslav (2019) Data Mining
Process. In: XII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management,
April, 20-21, 2019, Plovdiv / Bulgaria.
Andonovski, Miroslav and Shukuroska, Karolina and Midovska, Marija (2018) THE
ELECTRONIC ENVIRONMENT AND THE PROTECTION OF INTELLECTUAL
PROPERTY. Conference Proceedings: 2nd International Scientific Conference ITEMA
2018. pp. 1132-1140. ISSN 978-86-80194-13-4
Zdravkoski, Igor and Andonovski, Miroslav and Midovska, Marija (2018) Features, Types
and Methods Of Business Analysis In The Process Of Improving The Work. In: X.
IBANESS Congress Series, October, 27-28, 2018., Ohrid, Macedonia.
Andonovski, Miroslav and Zdravkoski, Igor and Midovska, Marija (2018) Type And Scope
Of Responsibility Of The Cooperators In The Public Trade Company - Advantages And
Disadvantages. In: X. IBANESS Congress Series, October, 27-28, 2018., Ohrid,
Macedonia.
Andonovski, Miroslav and Shukuroska, Karoilna and Midovska,
Marija (2018) ELECTRONIC TRADE IN THE ACTS OF THE EUROPEAN UNION. In:
IBANESS, Edirne, September, 29, Edirne, Turkey.
Andonovski, Miroslav and Shukuroska, Karolina and Midovska, Marija (2018) Electronic
Agreements As Act In The Development Of Electronic Trade. In: IBANESS conference.
Zdravkoski, Igor and Andonovski, Miroslav and Midovska, Marija (2018) Features, Types
and Methods Of Business Analysis In The Process Of Improving The Work. In: IBANESS
Congress.
Angeleski, Marjan and Andonovski, Miroslav and Shukuroska,
Karolina (2017) COMPUTER SECURITY AND CYBERCRIME IN ELECTRONIC
COMMERCE. In: IBANESS, Ohrid, October, 28., Macedonia, Ohrid.
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Andonovski, Miroslav and Markusoski, Ljupce and Zdravkoski,
Igor (2017) ЕЛЕКТРОНСКОТО СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИТЕ ВО РАЗВОЈОТ
НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ТРГОВИЈА. In: International Scientific Conference on
Economics and Management EMAN 2017, March,30, 2017., Ljubljana, Slovenia.
Andonovski, Miroslav and Markusoski, Ljupce and Zdravkoski, Igor (2016) ПАТЕНТОТ
КАКО ФАКТОР ВО ДЕЛОВНОТО ОДЛУЧУВАЊЕ И СМЕТКОВОДСТВЕНАТА
ВРЕДНОСТ НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ PATENTS AS A FACTOR IN BUSINESS
DECISION MAKING AND THE ACCOUNTING VALUE OF THE BUSINESS ENTITY. In:
Second International Scientific Business Conference LIMEN 2016, December, 15, 2016.,
Belgrade, Serbia.
Andonovski, Miroslav and Angeleski, Marjan and Dimitrova, Janka (2016) The Role of
The International And Regional Organisations in Regulation of The Legal Issues in The
Electronic Commerce. IBANESS Conference Series – Prilep / Republic of Macedonia.
Andonovski, Miroslav and Zdravkoski, Igor (2016) СОРАБОТКАТА СО
СТОПАНСТВОТО - МОЖНОСТ ЗА ПРОФИЛИРАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ
ПРОГРАМИ. In: XXII Skup TRENDOVI RAZVOJA NOVE TEHNOLOGIJE U
NASTAVI, 16 - 19. 02. 2016, Zlatibor, Serbia.
Dimitrova, Janka and Andonovski, Miroslav and Temjanovski, Riste and Dimitrova,
Eftimija (2016) Information Systems Auditing – Legislation and Standards. In: IBANESS
conference.
Zdravkoski, Igor and Andonovski, Miroslav and Sokoloski, Borka (2015) FINANCIAL
REPORTING - KEY TO SUCCESS IN THE BUDGET AND PUBLIC SECTOR IN THE
REPUBLIC OF MACEDONIA. In: FINIZ Singidunum University International Scientific
Conference, 04.12.2015, Belgrade, Serbia.
Andonovski, Miroslav and Zdravkoski, Igor (2015) РЕФОРМИТЕ ВО ВИСОКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ НИЗ ПРИЗМАТА НА ПОСЛЕДНИТЕ ЗАКОНСКИ ИЗМЕНИ. In:
XXI Skup TRENDOVI RAZVOJA UNIVERZITET U PROMENAMA, 23 - 26 2015,
Zlatibor, Serbia.
Zdravkoski, Igor and Markuseski, Ljupce and Nikolovski, Pece and Andonovski, Miroslav
(2019) RESPONSIBILITE ACCOUNTING-A SOURCE OF INFORMATION FOR
MEASURING THE PERFORMANCE OF INDIVIDUAL CENTERS, In: 11 International
conference digital transformation of the economy and society: shaping the future, 19-20
October, 2019, Prilep, Nort Macedonia.
Zdravkoski, Igor and Markuseski, Ljupce and Nikolovski, Pece and Andonovski, Miroslav
(2019) THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE ACCOUNTING SYSTEM AND
INTERNAL CONTROL, XIII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on
Economics, Business and Management, October 05-06, 2019, Tekirdag-FaII/Turkey.
Angeleski, Marjan and Zdraveski, Dejan and Andonovski, Miroslav, (2018)
IDENTIFYING THE IMPORTANCE AND USE OF WEB 2.0 TOOLS AND
NETWORKS IN TOURISM SECTOR: CASE STUDY OF THE REPUBLIC
MACEDONIA, XIV International scientific conference on service sector, INSCOSES
2018, 14-14 September 2018, Ohrid, Republic Macedonia, Horizons, 23 pp. 25-41. ISSN
1857-9884
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Објавени трудови во периодот пред изборот во вонреден професор
“Integriran Univerzitet – Legislativa i Praktika”, XVIII Skup Trendovi Razvoja:
“Internacionalizacija Univeziteta”, Kopaonik, 27.02. – 01.03.2012.
“Anti-crisis measures as a factor for improving the business climate in Republic of
Macedonia”, Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката, Варна,
2012.
“The promotion – A tool for successful product story (From idea for production to
product sales”, во коавторство со Доц. Д-р Јанка Димитрова, „Улогата на медиумите
во промоцијата на производите и услугите“, Скопје, 14 и 15.06.2012.
“Models for elimination of the discrimination on the labour market”, во коавторство со
Доц. Д-р Љупче Маркушески, International scientific conference: Migration and Labour
market, 19. – 20. October 2012.
“Does the Existing Level of Globalization of the Macedonian Economy Allow Successful
Development of Domestic Business”, МКБЕФ: Меѓународна конференција: „Од
либерализација до глобализација – предизвици на светот што се менува“, 13 – 15
септември 2012.
What is and what should be taken by the competent institutions for internationalization
of the Macedonian economy”, во коавторство со Доц. Д-р Љупче Маркушески,
МКБЕФ: Меѓународна конференција: „Од либерализација до глобализација –
предизвици на светот што се менува“, 13 – 15 септември 2012.
“Managing the crisis in the economy by the relevant state institutions in Macedonia”,
International conference “South-East European countries towards European Integration,
Economic Faculty of the University “Aleksander Xhuvani” Elbasan, 20.10.2012.
“Concepts for implementation of global management in Macedonia aimed at
internationalization of the national economy”, во коавторство со Доц. Д-р Јанка
Димитрова, XIII International Symposium, SymOrg 2012, University of Belgrade,
Faculty of Organizational Sciences, 05-09 јуни 2012, Златибор, Србија.
“The impact of business incubators and innovation centers on the development of the
Macedonian economy”, 2nd Redete 2012 International Scientific conference “Economic
development and entrepreneurship in Transition Economies: A Search for new paradigms,
25 – 27.10.2012, Бања Лука.
“Economic approach to safety and health at work: What messages can apply for the
Republic of Macedonia”, во коавторство со проф. д-р Димитар Николовски и м-р
Надица Фотев, Прва Меѓународна Научна Конференција – 2013 „Безбедносно
инженерство при работа и пожар“, Битола, 2013.
“The safety and health at work as constituent part of companies profitability”, во
коавторство со проф. д-р Димитар Николовски и м-р Надица Фотев, Прва
Меѓународна Научна Конференција – 2013 „Безбедносно инженерство при работа и
пожар“, Битола, 2013.
„Стечајот во Република Македонија“, Еквилибриум бр. 11, Економски факултет –
Прилеп, јуни 2013.
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“European Credit System effects over the passing exams in Republic of Macedonia”, во
коавторство со Тања Мицалевска и Ана Петровска, XIX Skup Trendovi Razvoja:
“Univerzitet na tržištu”, Maribor, Pohorje, Slovenija, 18-21.02.2013.
“Practical work of students – theory and practice”, во коавторство со Тања Мицалеска
и Андреј Бошески, XIX Skup Trendovi Razvoja: “Univerzitet na tržištu”, Maribor,
Pohorje, Slovenija, 18-21.02.2013.
„Clinical teaching - Step for bringing closer the higher education towards the economy
and social community”, во коавторство со Тања Мицалевска, XX Skup Trendovi
Razvoja: “Razvojni potencijal visokog obrazovanja”, Kopaonik, 24-27.02.2014.
“Financing of the Innovations in Function to the Competitiveness of the Companies and
the National Economy”, во коавторство со доц. д-р Љупче Маркушески и м-р Тања
Мицалеска, Innovations and entrepreneurship – the micro- and macroeconomic
perspective, 24 – 25. април 2014, Полска.
„Стечајниот управник како фактор за времетраењето на стечајната
постапка“, Еквилибриум бр. 13, Економски факултет – Прилеп, февруари 2014.
“Transfer of the right for using a patent - opportunity for development and
internationalization of the business”, во коавторство со д-р Љупче Маркушески,
International conference: SMEs Development and Innovation: Building Competitive
Future of South-Eastern Europe, 3-4.10.2014.
“Decision support systems-logistic support to the process of decisions making in the
Macedonian companies”, во коавторство со д-р Љупче Маркушески, International
conference: SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of SouthEastern Europe, 3-4.10.2014.
“The reforms in the higher education through the prism of the recent amendments in
the regulations”, во коавторство со доц. д-р Игор Здравкоски, XXI Skup Trendovi
Razvoja: “Univerzitet u promenama”, Zlatibor, 23-26.02.2015.
“Деиндустријализацијата го пренасочува управувањето со квалитетот на
економијата”, во коавторство со проф. д-р Димо Димков и проф. д-р Виолета М.
Лашкоска, Годишник на Економскиот факултет – Прилеп, бр. 20, 2003 год.;
“Современата екстерна ревизија во Република Македонија”, Годишник на
Економскиот факултет – Прилеп, 2004 година;
“Правно – економски аспекти на средствата на резервите”, Годишник на
Економскиот факултет – Прилеп, 2004 година;
“Ефикасноста и ефективноста на интерната и екстерната ревизија на
акционерските друштва детерминирани од организациските форми, правната и
асоцијативната регулатива”, магистерски труд, Економски факултет – Прилеп,
2005г.;
“Akreditacija – bazični orientir ka standardizaciji visokog obrazovanja”, во коавторство
со проф.д-р Димо Димков, XII skup trendovi razvoja “Bolonjski proces u Srbiji”, - Trend
2006, Kopaonik, 06-09.03. 2006 godina;
“Obezbeđivanje trajnih izvora finansiranja, osnovni preduvjet za potpunu autonomiju
visokoobrazovnih institucija”, во коавторство со м-р Марјан Ангелески, XIII skup
trendovi razvoja “Akreditacija bolonjskih studija”, Kopaonik, 05-08.03. 2007 година.
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“Стабилна инвестициска и бизнис клима – предуслов за привлекување странски
директни инвестиции (СДИ)”, Меѓународна научна конференција “Бизнисот и
глобализацијата” – Охрид 19-20 октомври 2007 година.
“Akreditacija visokoobrazovnih ustanova i interes o studiranjem”, XIV skup trendovi
razvoja “Efikasnost i kvalitet bolonjskih studija”, Kopaonik, mart 2008 godina.
“Ciklusni sistem obrazovanja i doktorske studije u Republici Makedoniji”, XV skup
trendovi razvoja “Doktorske studije u Srbiji, regioni i EU”, Kopaonik, 02-05 mart 2009
godina.
“Normativno uređivanje mobilnost studenata na Univerzitetu “Sv. Kliment Ohridski” –
Bitola”, XVI skup trendovi razvoja “Bolonja 2010 – stanje, dileme i perspektive”,
Kopaonik, 01-04 mart 2010 godina.

Покрај наведените трудови, автор/коавтор е и на следниве учебници и учебни
помагала од областа за којашто конкурира:
1) Д-р Мирослав Андоновски, Д-р Миладин Крстаноски, “Меѓународно
стопанско право” - учебник, Печатница Ацетони ДОО Прилеп, 2011 година;
2) Д-р Мирослав Андоновски, “Трговско право” - скрипта, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ – Битола, Економски факултет - Прилеп, 2011 година;

Стручно-применувачка дејност и проектни активности
Д-р Мирослав Андоновски досега учествувал на поголем број семинари,
работилници, обуки и проекти, од кои позначајни се:


“Управување и администрирање со универзитетите во Р. Македонија – (ЈЕР)
број 15032”, престој на Универзитетот “Македонија” во Солун – Република
Грција;



“Конференција за дисеминација на проектните задачи”, TEMPUS-KARDS-UMJEP-15032-2000, 10 ноември, Битола, 2003 година;



Самоевалуација на високообразовните установи во Република Македонија, 20-22
мај 2002 год., Скопје;



“Влијанието на индикаторот „затворање на бизнисот“ врз рангирањето на
Република Македонија во Doing Business” – Студија на случај: Поведување,
водење и заклучување на стечајните постапки на подрачјето на Апелационен
Суд Битола, Економскиот факултет – Прилеп, 2011 година;



Науката на УКЛО – искуства и перспективи, УКЛО 21- УИК 29-30 септември
2017, Крушево



Обука од областа на материјално, финансиско и сметководствено работење на
тема: Примена на дигиталната форензика во докажувањето на кривични дела
18.02.2017 год.
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Покрај учеството во наведените научно истражувачки и апликативни проекти,
семинари, работилници и обуки, досега ги имал и следниве ангажмани и членства:


член во Универзитетскиот Сенат на Универзитетот Св. Климент Охридски –
Битола (од 2016 год.);



претседател на Централната пописна комисија на Економскиот факултет –
Прилеп (2015-2019);



претседател на Комисијата за самоевалуација на Економскиот факултет –
Прилеп (2015-2019);



претседател на Комисијата за спроведување на постапката за избор на Ректор
на Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола (2019 год.);



член во работната група за изработка на Статутот на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола (2018 год.);



член во Комора на вештаци на Република Северна Македонија;



учество во апликативни вештачења од областа
сметководственото и финансиското работење;



модератор на научни конференции;



добиена лиценца за вештачење бр.08-3551/2 од 20.12.2016;



Рецензија на трудот “The Importance of the Legal Organisational Form for the
Internationalisation of Selected Slovene Dynamic Companies”, за списанието
Organizacija – Journal of Management, Informatics and Human Resources.



Учество на семинар за заштита на правата од интелектуална сопственост,
Скопје, 9. декември 2010 година.



Учество на обука за измените на Законот за парнична постапка и нивната
примена, Скопје, 6 октомври 2011 година.



Искуствата и дилемите во спроведувањето на измените и дополнувањата на
Законот за трговски друштва од 2010 и 2011 година во врска со статутите на
акционерските друштва, Скопје, 14 март 2012 година.

на

материјалното,

Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни звања
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за
високо образование, кандидатот д-р Мирослав Андоновски исто така ги исполнува и
посебните услови предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за
избор во Наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Имено кандидатот
исполнува вкупно 15 услови (со Правилникот се предвидени најмалку 7) од
наведените во табелата за оценување на исполнетоста за посебните услови, од кои 11
услови од првите две групи критериуми (со Правилникот се предвидени најмалку 5).
За исполнетоста на условите, кандидатот има доставено соодветна документација и
истите се дадени во Табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови за
избор во звања.
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА
ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш предавач),
два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа), односно
три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во
референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен доказ со
достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web пребарувач за цитираност
(профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него)
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание или
публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson
Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба
да се нотирани на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од
предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува во
научно-истражувачки проект кој е во тек
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на сесија на
научна конференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на меѓународна
научна конференција или меѓународно научно списание
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија,
практикум, збирка задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени проекти
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или институции
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна област
со која професионално се занимава
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната
област за која се избира (како автор или во коавторство)
вкупно исполнети услови од прв критериум

X

X

X

X

X
4

ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок
УСЛОВИ
X
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга
високообразовна установа од земјата или странство
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии
X
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска
високообразовна установа по различни основи
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на
англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на
мобилност
Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно,
почесно и сл.)
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Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за
студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за
далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или
докторски труд
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска
програма
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска
прграма на прв, втор или трет циклус студии
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор;
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона
единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или
универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на
Совет на докторскин студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за
самоевалуација; член на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација
и евалуација.
Има позитивна оценка од спроведените самоевалуации во последните 5 години од
најмалку 3,5
вкупно исполнети услови од втор критериум
ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија,
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение,
стратегија, правилник, статут, закон и сл.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни
институции
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден
од релевантна институција
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна
стручна организација, институција или асоцијација
(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за
потребите на стопанските и нестопанските дејности
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се
избира
Реализирал превод на книга или дел од книга
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ
решенија
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или
други домашни или странски фондови
Учествувал во промотивни активности на факултетот
Бил уредник на речник или енциклопедија
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска
сопственост
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката
област за која се врши изборот

X
X
X
X

X

X
7

X
X
X
X

X
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Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации
(списание, весник, зборник на трудови и сл.)
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за
стопанството
вкупно исполнети услови од трет критериум
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ

4
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КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на изнесените податоци за резултатите од научно-истражувачката,
наставната и стручно-применувачката активност на д-р Мирослав Андоновски,
Комисијата констатира дека кандидатот покажува континуиран, сериозен и
плодотворен однос кон развојот на професијата давајќи значаен придонес во областа
за којашто се избира.
Анализирајќи ја научно-истражувачката активност на кандидатот, д-р Мирослав
Андоновски,
Комисијата
констатира
дека
тој
има
респектабилен
интердисциплинарен творечки опус, изразен преку бројнитe објавени научни
трудови во референтни меѓународни научни списанија, меѓународни научни
публикации или презентирани на конференции во земјата и странство од коишто
голем дел се објавени во референтни научни публикации, а евидентна е и
цитираноста на неговите трудови од други автори.
Исто така, за потенцирање е и наставно-образовната дејност на кандидатот, д-р
Мирослав Андоновски. Имено, тој максимално совесно, одговорно, професионално
и квалитетно ги извршува своите работни задачи и обврски во наставата на сите три
циклуси на студии, а притоа остварува коректен однос како со колегите, така и со
студентите. Кандидатот, д-р Мирослав Андоновски, перманентно се стреми кон
подобрување и осовременување на наставата, применувајќи соодветен методички
пристап и современи алатки во презентирањето на наставните содржини. Токму со
ваквиот темелен пристап, систематичност, концизност и разбирлив стил, тој на
прифатлив и лесен начин знае да им го пренесе своето знаење и искуство на
студентите. Тоа се докажува и со исклучително позитивните резултати од
спроведената анкета од самоевалуациите, како на Факултетот така и на
Универзитетот.
Покрај научно-истражувачките и наставни активности, треба да се нагласи и
перманентната определба на кандидатот, д-р Мирослав Андоновски, за
континуирано професионално и стручно усовршување и надоградување, за што
сведочат и големиот број реализирани обуки, семинари, работилници, и учество во
национални и меѓународни проекти. Тоа ја потврдува неговата ориентација за
системски пристап кон непосредната и пошироката област и проблематиката
којашто се однесува на областа за којашто тој конкурира.
Врз основа на изнесените и аргументирани констатации во извештајот, а имајќи
ја предвид претходно презентираната содржина, Рецензионата комисија констатира
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дека кандидатот во целост ги исполнува општите услови предвидени со Законот за
високото образование и посебните услови од критериумите за избор за наставник во
звање редовен професор предвидени со Правилникот за посебните услови и
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Затоа,
Комисијата со задовоство му предлага на Наставно-научниот совет на Економскиот
факултет – Прилеп да го избере д-р Мирослав Андоновски за наставник во звање
редовен професор од областа друго/право за економисти.

Рецензиона комисија:
1. д-р Ристо Ристески, редовен професор во пензија на
Економскиот факултет – Прилеп, Универзитет Св.
Климент Охридски – Битола с. р.;

2. д-р Ристо Речкоски, редовен професор на Факултетот за
туризам и угостителство - Охрид, Универзитет Св.
Климент Охридски - Битола с. р. и

3. д-р Славица Роческа, редовен професор на Економскиот
факултет – Прилеп, Универзитет Св. Климент Охридски
– Битола с. р.
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До
Наставно – научниот совет на
Технички факултет Битола
ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторскиот труд на м-р Емељ Хамза Шериф
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 17.02.2020 година, со одлука број 02-225/12,
формирана е Комисија за оценка на докторскиот труд под наслов: ,,КРЕИРАЊЕ
НА МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈА НА СКЛАДИШЕН ЦЕНТАР ЗА
ХУМАНИТАРНА ЛОГИСТИКА“, од кандидатот м-р Емељ Хамза Шериф.
Врз основа на преглед и анализа на доставениот докторски труд и останатата
релевантна документација, Комисијата го поднесува следниот
ИЗВЕШТАЈ
за оценка на докторскиот труд
„КРЕИРАЊЕ НА МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈА НА СКЛАДИШЕН
ЦЕНТАР ЗА ХУМАНИТАРНА ЛОГИСТИКА“,
кандидат м-р Емељ Хамза Шериф
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 Цветановски Иле, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Технички факултет - Битола.
Ред. проф. Д-р Крстаноски Никола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Технички факултет - Битола.
Ред. проф. Д-р Дукоски Иво, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
Технички факултет - Битола.
Ред. проф. Д-р Васка Атанасова, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
Технички факултет - Битола.
Вонр. проф. Д-р Боцевска Андријана,Универзитет ,,Св. Климент Охридски,,
Битола
Факултет за ИКТ - Битола.
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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 материјата, конзистентноста на деловите во
рамките на целината.
1.1. Професионална биографија на кандидатот
М-р Емељ Хамза Шериф е родена на 27.09.1986 година во Ресен. Во 2009
година дипломирала на Технички факултет, отсек за сообраќај и транспорт, при
Универзитет „Св. Климент Охридски“, како најдобар студент на генерација. Со
остварениот просек од 9,83 влегува во листата на дипломирани студенти со највисока
просечна оценка во текот на студирањето на Факултетот во изминатите години во
рамките на Универзитетот. Четири години подоцна на истиот факултет ја добива
титулата магистер, а во 2016 година се запишува на трет циклус на студии на
Техничкиот факултет во Битола, отсек за сообраќај и транспорт. Веднаш по
дипломирањето се вработува во приватно транспортно претпријатие и работи како
логистички оператор во наредните пет години. Добиените знаења и вештини ги
прикажува во магистерската теза преку креирање на информациска подршка за
следење на единиците од возен парк од аспект на превентивно одржување. Од 2014
година па се до денес работи во Центар за управување со кризи – подрачно одделение
Ресен, како помлад соработник за следење на субјектите од интерес на општина Ресен.
Автор е и коавтор на научни и стручни трудови од областа на сообраќај и
транспорт.
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 проблемот со локација на објект од складишен карактер при
хуманитарната логистика. Имено, развојот и примената на различните алатки во
процесите на управување со кризни ситуации е мошне ефикасен начин за справување
со негативните последици од настанатите елементарни непогоди, но од друга страна,
придонесува и за намалување на трошоците и временските губитоци кои доведуваат до
појава на дополнителни проблеми при справувањето со кризни ситуации.
Во таа насока, креиран е модел кој ќе служи како алатка за оптимизација на
локација на складишен центар при хуманитарна логистика. Врз основа на
детална анализа на предности и недостатоци на постојните модели за избор на
локација на објект, развиен е нов модел наменет за оптимизација на локација на
складишен центар при хуманитарна организација, имајќи ги во предвид
идентификуваните важни фактори при хуманитарната логистика и создавање
алатка која може да се употреби дури во променлива средина и кај
хуманитарните организации со различни контексти.
Креираниот модел е анализиран и оценет преку студија на случај, односно
извршена негова примена на 10 локации кои би биле оптимални за изградба на
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складишен центар низ цела Република Северна Македонија. Покрај тоа се
извршени и посебни анализи за оптимизација на локација на складишен центар
за хуманитарна логистика на поединечните географски региони во државата
(вардарски регион, источен регион, југозападен регион, југоисточен регион,
пелагониски регион, североисточен регион, полошки регион). 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, како што е креирањето на стратегија за оптимизација на
складишен центар при хуманитарна логистика.
3.0. ОРИГИНАЛНОСТ НА ТРУДОТ, НАУЧЕН И АПЛИКАТИВЕН
ПРИДОНЕС
3.1. Оригиналност на трудот
Докторскиот труд се одликува со оригинален пристап во решавањето на
проблемите со локација на објект од складишен карактер при хуманитарна
логистика. Моделот е креиран во насока на одредување на оптимална локација за
изградба на складишен центар/складиште/магацин, а во функција од динамиката
на промена на конкретните економски и просторни услови, кои при елементарни
непогоди или кризни ситуации се одликуваат со висок степен на варијабилност.
Иновативноста на дисертацијата се состои во фактот да истата содржи
модел и стратегија за оптимизација на локација на складиште од хуманитарен
аспект за нашиот регион за било каква елеменартна непогода или кризна
ситуација. Имено, во релевантните научни и стручни кругови е познато дека постојат
различни модели за избор на локација на објект. Но ниту еден од постоечките модели
не може да се примени за оптимизација на локација на објект од складишен карактер
кој ќе опслужува при хуманитарна криза и истиот да биде адаптабилен за нашиот
регион, т.е. за Република Северна Македонија.
Оригиналноста на трудот е потврдена и преку резултатот од Извештајот за
проверка на плагијати, (6,47% 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.
3.2. Научен придонес
Научниот придонес на предметната докторска дисертација е содржан, пред се,
во насловот на истата. Имено, креирањето на стратегија и модел за оптимизација
на складишен центар за хуманитарна логистика несомнено има позитивно
влијание врз натамошниот развој на науката во областа сообраќај и транспорт.
Имено, концептот на моделот е развиен врз основа на резултатите од критичката
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анализа на обележјата на постојните 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 на
проблемот за изборот на локација на објект од складишен карактер.
Конкретниот оригинален научен придонес на докторскиот труд се
манифестира преку создавање на модел кој обезбедува:
 избор на локација/локации за иградба на објект од складишен карактер
(складишен центар, складиште, магацин) од поголем број на расположливи
локации низ целата територија на Република Северна Македонија,
 анализа и избор на локација на објект од складишен карактер кој ќе ги
опслужува хуманитарните организации при случај на елементарна непогода или
кризна ситуација во посебни географски региони од републиката,
 детално објаснување на синџирот на снабдување при хуманитарна логистика
и креирање на стратегија за хуманитарна логистика.
3.3. Апликативен придонес
Резултатите кои се добиени со овој докторски труд, покрај научната, имаат и
апликативна вредност.
Новосоздадениот модел е применет за анализа на локации од цела
територија на Република Северна Македонија, како и на посебни географски
региони од републиката при што се добиени сознанија корисни за управување со
кризни ситуации во реално време, односно за:
 употребливоста на моделот за одредување на оптимална локација на
складишен центар при елементарна непогода или кризна ситуација, кој ќе служи
на хуманитарната заедница.
 можностите на алатката Solver од Excel во делот на поставување различни
ограничувања за постигнување на одредена функција на цел (минимизирање на
вкупните
трошоците,
максимизирање
на
задоволената
побарувачка,
минимизирање на максималното растојание на опслужување)
Накусо речено, примената на моделот за оптимизација на складишен
центар за хуманитарна логистика овозможува добивање на база на одлуки и
мерки кои можат да се превземат при решавање на проблемите со навремено
снабдување со потребните материјали и добра, на сите загрозени лица и области
зафатени од елементарна непогода/кризна ситуација, а со тоа, што е исто многу
важна, аргументирана поддршка за регионалните и националните служби
надлежни за управување со кризи.
Постоењето на можноста за надоградување на моделот, истовремено обезбедува
и негова примена при различни кризни ситуации во реално време.
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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 244 страници, во рамките на кои,
конкретната материја е изложена во осум 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, користената литература, како и два прилози.
Одделните глави кои ја сочинуваат 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: ЛОГИСТИЧКИ ВЕРИГИ – СИНЏИР НА СНАБДУВАЊЕ
ГЛАВА 3: ЛОГИСТИЧКИТЕ ЦЕНТРИ КАКО ПОТСИСТЕМИ НА
ТРАНСПОРТНИТЕ ВЕРИГИ
ГЛАВА 4: ОПШТО ЗА ЗАШТИТАТА/СПАСУВАЊЕТО И СИСТЕМОТ
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
ГЛАВА 5: ОПТИМИЗАЦИЈА НА ЛОКАЦИЈА НА СКЛАДИШЕН
ЦЕНТАР ПРИ ХУМАНИТАРНА ЛОГИСТИКА
ГЛАВА 6: ПРОЦЕСИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА МАПИРАЊЕ НА
СИНЏИРОТ НА СНАБДУВАЊЕ – ЕМПИРИСКИ СТУДИИ
ГЛАВА 7: КРЕИРАЊЕ НА МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈА НА
ЛОКАЦИЈА
НА
СКЛАДИШЕН
ЦЕНТАР
ПРИ
ХУМАНИТАРНА ЛОГИСТИКА
ГЛАВА 8: СТРАТЕГИЈА ЗА ХУМАНИТАРНА ЛОГИСТИКА
ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА МОДЕЛОТ

И

ЗАКЛУЧОЦИ
4.2. Конзистентност на деловите во рамките на целината
Начинот на кој е изложена материјата која е предмет на истражување
докторскиот труд, претставен во 4.1, упатува на заклучокот дека кандидатот,
почетокот постепено не воведува во конкретната материја која е предмет
истражување, за да потоа се задржи на принципите врз кои се базира процесот

во
на
на
на
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креирање на моделот, обележјата на моделот, студијата на случај, резултатите од
анализа помеѓу локации од посебни географски региони од Република Северна
Македонија, заклучоците и предлозите за понатамошни истражувања.
Распоредот на одделните глави и содржината во истите обезбедува
кохерентност и доследност при претставувањето на материјата која се истражува.
Кон квалитетот во изложувањето придонесуваат и дополнителните, но важни
елементи на дисертацијата:
 списокот на 48 кратенки (29 на македонски јазик и 19 кратенки на англиски
јазик) кој се однесува на различни стручни термини, организации, методи, модели
и.т.н.
 списокот на
слики/табели со 29 слики/19 табели, (поставени согласно
распоредот на поедини глави во докторската дисертација),
 делот од докторскиот труд кој се однесува на користената литература (126
различни публикации),
 содржината на двата прилога, од кои првиот има за цел да ја претстави
матрицата на растојание помеѓу десетте градови од Република Северна
Македонија кои се избрани како потенцијални локации за изградба на складишен
центар и вториот прилог го содржи прашалникот со кој се прибирани податоци
при полу-структурираните интервјуа од истражувањето.
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 материјата, 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 6,47% 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: ,,КРЕИРАЊЕ НА МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈА
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НА СКЛАДИШЕН ЦЕНТАР ЗА ХУМАНИТАРНА ЛОГИСТИКА“, од м-р ЕМЕЉ
ХАМЗА ШЕРИФ, Комисијата во долу наведениот состав, му предлага на
Наставно – научниот совет на Технички 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 Цветановски Иле, с.р.
Технички факултет – Битола,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Ред. проф. Д-р Крстаноски Никола, с.р.
Технички факултет – Битола,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Ред. проф. Д-р Дукоски Иво, с.р.
Технички факултет – Битола,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Ред. проф. Д-р Васка Атанасова, с.р.
Технички факултет – Битола,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Вонр. проф. Д-р Боцевска Андријана, с.р.
Универзитет ,,Св. Климент Охридски,, - Битола,
Факултет за ИКТ – Битола.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА И
ФИНАНСИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ, ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ
“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-БИТОЛА

Со одлука на Наставно-научниот Совет на Факултетот за безбедност во Скопје на
18.06.2020 година и број 08-354/2, формирана е Рецензентска комисија за избор на
наставник во сите наставно-научни звања во состав:
проф. д-р Димитар Ефтимоски,
проф. д-р Гордана Витанова и
проф. д-р Александар Стојков.
На конкурсот за избор на наставник во сите наставно-научни звања на научната
област Политичка економија (50301) и научната област Финансии (50326), објавен на
04.06.2020 г., во дневните весници Слободен печат и Коха Продуктион, во предвидениот
рок се пријави вон.проф.д-р Снежана Мојсоска, вонреден професор во научната област
Политичка економија (50301) и научната област Финансии (50326).
Комисијата во состав: редовен професор д-р Димитар Ефтимоски - претседател,
редовен професор д-р Гордана Витанова - член и редовен професор д-р Александар
Стојков - член, со внимание ги разгледа поднесените документи од кандидатот вонреден
д-р Снежана Мојсоска и на Наставно-научниот Совет на Факултетот за безбедност во
Скопје му го поднесува следниот:

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ
за избор на наставник
I
Комисијата по добивањето на доставената документација, согласно конкурсните
услови, констатира дека на Конкурсот за избор на наставник на Факултетот за безбедност
– Скопје, објавен на 04.06.2020 г., во дневните весници Слободен печат и Коха
Продуктион во научните области: Политичка економија (50301) и Финансии (50326), во
предвидениот рок се пријави д-р Снежана Мојсоска, вонреден професор во научните
области: „Политичка економија“ и „Финансии“ од Факултет за безбедност-Скопје. Кон
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пријавата, кандидатот ги поднесе потребните документи, согласно Законот за високо
образование и подзаконските акти на Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола.
Комисијата констатира дека поднесокот е навремен и целосен, дека ги исполнува
сите услови предвидени со Законот за високо образование и актите на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ од Битола, па согласно тоа прифати да го разгледа, да го проучи и да
достави Реферат за избор на наставник до Наставно-научниот совет на Факултетот за
безбедност- Скопје.
II
БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ

Вонреден проф. д-р Снежана Мојсоска е родена на 24.11.1977 година во Битола,
Република Македонија. Основно и средно образование завршила во Битола, како еден од
најдобрите ученици, со многу признанија и награди.
Кандидатот д-р Снежана Мојсоска, во 1996/1997 година се запишува како редовен
студент на Економски факултет - Скопје, на насоката финансиско – сметководен
менаџмент и по завршувањето се здобива со диплома дипломиран економист, а во
учебната 2001/2002 година, веднаш го продолжува своето студирање на постдипломски
студии на насоката Монетарна економија на Универзитет “Св. Кирил и Методиј”Економски Факултет - Скопје. На 24.06.2006 година го одбранува магистерскиот труд, на
тема: “Финансиските опции во земјите во транзиција” и се стекнува со научен степен
магистер по економски науки.
Во Септември 2007 година, кандидатот пријавува тезa за докторска дисертација на
Универзитет ”Св. Климент Охридски”- Економски факултет - Прилеп на тема:
“Инвестициските фондови, потреба и перспектива за функционирање и развој во
Република Македонија”. На 25.02.2011 година со одлука број 07-505/2 од Универзитет ”Св.
Климент Охридски”- Економски факултет - Прилеп успешно го одбранува докторскиот
труд и се стекнува со научен степен доктор по економски науки.
Како дел од Факултетот за безбедност, учествува во многу работни тела меѓу кои и
Продекан за финансии од октомври 2012 до Март 2013 година и од јуни 2013-Јуни 2017,
Раководител на втор циклус студии од 2017-2019, претседател на Комисија за јавни
набавки.
Од 2012 година, станува член на Македонското друштво за науки и уметностиБитола.
Член е и на ACFE(Asocciation of certificated fraud examiners).
Вонреден проф.Мојсоска поседува сертификат за овластен сметководител.
Од 2020 година е основач и член на International association of forensic accountants
and auditors-IAFAA (меѓународна организација за форензички сметководители со седиште
во Србија).
Има научни и стручни, домашни и меѓународни трудови, како и трудoви во
индексирани списанија, рецензент е по авторезимеа на неколку докторски трудови од
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областа на економијата, рецензент на трудови за Конференцијата на Факултет за
безбедност, рецензент на повеќе домашни и странски списанија и конференции.
Вонреден проф. д-р Снежана Мојсоска учествувала на разни семинари,
конференции и тркалезни маси, од кои повеќето се од областа на економијата, а на истите
се третирале различни тематики како: даноци, креирање на трговска политика, економски
развој, free market road show, а учествувала и на интернационални вебинари, кои третирале
одделни проблематики: за перење пари, финансиски истраги, финансиски измами и сл.
Била и дел од програмски одбор на повеќе домашни и странски конференции.
Меѓу позначајните обуки кои ги посетувала се: Развој и пишување на европски
предлог-проект обука за „ХОРИЗОНТ 2020“ и се стекна со тренинг сертификат, како и
курсот на CEPOL за Перење пари, кој се одржа во Рим, Италија, UNODC Expert
GroupMeeting (EGM) Smuggling of Migrant (SOM) Curriculum Development, 2017-2018,
како и положен курс и здобиен сертификат за Проект менџер за Erazmus + од Европска
Комисија и други.
Во својата професионална дејност била предавач на Правен Факултет-Универзитет
Загреб како дел од наставата по предметот Финансиско право и на Faculty of Philosophy
and Arts at the University of West Bohemia in Pilsen, the Czech Republic во период 27
Ноември до 1 Декември 2018 на тема "Money laundering as a foreign-policy issue".Во 2019
година била член на Комисија за одбрана на докторат на Тајана Петрович на тема, Risk
Assesment of the NonFinancial Sector in the Prevention of Money Laundering and Terrorist
Financing, на Правниот факултет-Универзитет Загреб.

Работно искуство
Кандидатот вон. проф. Снежана Мојсоска своето работно искуство го гради на Факултет за
безбедност –Скопје од 24.09.2007 со одлука број 42-0701/87 кога била избрана за асистент
по предметот Вовед во економија и економски систем на Република Македонија. Од
23.06.2011 година со одлука број 0701/169, е избрана за доцент во научните области:
Политичка економија и Финансии. На 24.12.2015 со одлука број 08-5/178 е избрана во
вонреден професор.
На Факултетот извршувала функции меѓу кои :
Од 17.10.2017-17.10.2019 со одлука број 08-5/135 Раководител на втор циклус на
студии на Факултет за безбедност-Скопје
Од 18.10.2012 - 15.03.2013 со одлука број 0701/296 и од 18.06.2013-18.06.2017 со одлука
број 0701/139 година ја извршува функцијата Продекан за финансии на Факултет за
безбедност-Скопје.
Во своето работно искуство била дел од, “ОХРИД“-Институт за економски
стратегии и меѓународни односи, Проект „Мандат на Лидерството”, учествува во
Мониторинг на реформите на Владата на Република Македонија, како експерт од областа
на финансискиот систем и пензиски систем, Надворешно трговски систем на кој
подготвува двомесечен извештај за постигнатиот успех на Секторот Финансиски систем и
пензиски систем и во надворешно-трговскиот систем на Република Македонија. Во “USAID’s Business environment activity implemented by Booz Allen Hamilton“ ангажирана е како
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експерт за целите на втората, третата, четвртата и петтата годишна конференција, за
промоција на извозот на Република Македонија. Во работата прави економски
истражувања и анализа на надворешно-трговската размена, анализи и собирање на
податоци и подготовка на публикации, кои се наменети за бизнис секторот. Во Октомври
2006 година, ангажирана е на превод на ММФ за Извештај бр. 06/345, Поранешна
Југословенска Република Македонија: Избрани публикации.
Во 2005 година ангажирана е од Американската Амбасада за време на
претседателските избори, како преведувач и асистент на г-дин John Cavanagh (ИРИ
институт) во преведување и организирање на сите активности поврзани со настанот.
Учествувала во ОБСЕ/ОДИХР - Мисија за набљудување на изборите, во 2003 година,
и во Попис на Република Македонија како регионален инструктор, а во 2002 е дел од
тимот на ОБСЕ/ОДИХР - Мисија на Парламентарни избори 2002 година, како преведувач
од македонски на англиски јазик и vice versa. Во 1998 година, ангажирана е од
"Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања" во изработка на
регионално анкетно истражување за животни потреби, вклучувајќи и подготовка и
организирање на тимот за анкетирање. Извршената задача е оценета со највисоки оценки.
III
НАСТАВНО- ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Наставно научната кариера на Факултетот за безбедност ја започнува со изборот во
Септември 2007 година, како асиститент по преметот: Вовед во економијата и економски
ситем на Република Македонија. Исто така ангажирана е како асистент на предметите:
Перење пари, Економска криминалистика и Методика на истражување на економскофинансиски криминал.
На 23.06.2011 година со одлука број 0701/169 од 23.06.2011 година избрана е во
доцент во областа Политичка економија и Финансии.
Од 24.12.2015 со одлука број 08-5/178 е избрана во вонреден професор во областа
Политичка економија и Финансии.
Вонреден професор др. Мојсоска спроведува настава на неколку предмети на прв
цикулс во состав на студиската програма Криминалист, Безбедност, Безбедност и
евроатлантски интеграции, на Криминологија и криминална политика и на Безбедност и
финансиска контрола и тоа: Основи на економија, Економска безбедност, Економија на
криминал и Перење пари и финансирање на тероризам.
Во рамките на втор циклус на студии ангажирана е за спроведување на настава на
Факултетот за безбедност на студиска програма Криминалистика, Кризен менаџмент,
Безбедност 60 ЕКТС, Безбедност 120 ЕКТС, и Специјалистички стручни студии по
безбедност на следните предмети: Методика на истражување Перење пари и финансирање
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тероризам, Економија на криминал, Методика на истражување на економско финансиски
криминал и Економско финансиски криминал.
Во рамките на трет циклус на студии на Факултетот за безбедност-Скопје ангажирана е
во спроведување на настава на предметот Истражување на финансиски криминал.
Поседува и Акредитација за ментор на трет циклус студии на Факултетот за безбедност
на студиска програма Безбедност издадена од Одбор за акредитација и евалуација на
високото образование бр. 08-429/2 од 20.08.2018 година.
Учествува во комисии за подобност, оценка како и одбрана на магистерски и докторски
дисертации во земјата и странство. Член и ментор е на повеќе дипломски, магистерски и
докторски работи на студенти.
Објавени научни трудови (автор, коавтор)
Вонреден проф. д-р Снежана Мојсоска, до сега има објавено околу 85 научни и
стручни трудови. Дел од трудовите се објавени вио рефернтни научни списанија со фактор
на влијание и се внесени во репозиториумот на Универзитетот. Во овој реферат се
прикажани трудови, кои не се дел од рефератот за избор во звање вонреден професор, во
2015 година, односно некои од трудовите од периодот на избор во звање вонреден до
периодот на конкурирање за избор- реизбор:
1. Snezana Mojsoska, Nikola Dujovski, Dance Nikolovska, Savings and Ethics of the Population in
the Republic of Macedonia, Pages 633-640, Author(s): Volume XV, Pages 1- 1115 (September
2016), The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS e-ISSN: 23571330,2016 Published by the Future Academy Edited by: Antonio SANDU, Tomita CIULEI, Ana
FRUNZA , Volume XV September 2016, http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.09.1, WEB OF
SCIENCE Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) - Clarivate Analytics
-Во овој изворен научен труд, авторите ја обработуваат проблематиката на етиката и
штедењето меѓу популацијата во Република Македонија. Целта на овој труд е да го докаже
влијанието кое финансиските институции го имаат врз макроекономијата во Република
Македонија, преку штедењето на населението и корелирано со познавањето на етиката во
штедењето. За потребите на овој труд било спроведено истражување на примерок од 1250
испитаници, а собраните податоци се анализирани со основните статистички параметри со
седум варијабли. Авторите дошле до заклучок дека сите финансиски институции имаат
шест заеднички етички стандарди. Во заклучоците на трудот авторите го препознаваат
развојот на финансискиот пазар и институции како особено значајно за растот и развојот
на економијата и на општеството во целина. Зголемувањето на нивото на штедните
влогови ќе ја поттикне економијата, ќе овозможи побрз техничко-технолошки развој, ќе ја
намали стапката на невработеност и позитивно ќе влијае на економскиот систем во
државата.
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2. Assos.prof. Snezana Mojsoska, Assist.prof.Nikola Dujovski, The importance of education of
economy as contribution to public safety, The First International Scientific Conference Contribution to public security through education,1 November , 2016 Tirana, Albania
-Трудот како изворен научен труд прави анализа на врската помеѓу економијата и
безбедноста , а подлабоко и криминологијата, односно улогата на темите поврзани со
економијата и криминалот во неколку делови генерално укажувајќи на тоа како
изучувањето на економијата во безбедносните науки ќе ја зголеми безбедноста. Направено
е истражување на Факултетите од областа на безбедноста во изучување на економските
предмети. Како заклучок според авторите е дека економијата има голема улога во
безбедносните науки со цел да се спречи, мери, контролира и намали стапката на
криминал во општеството. Студентите преку економијата можат да научат како да
придонесат за благосостојбата во една земја. Покрај основи на економија како предмет, и
јавните финансии, авторите потенцираат дека студентите треба да имаат познавање за
економија на криминал, форензичка економија, економски криминал, економска
безбедност.
3. Prof. d-r sc. Nikola Dujovski ,Prof. d-r sc. Snezhana Mojsoska – “Students attitudes on police
ethics and it contribution to public safety" The First International Scientific Conference Contribution to public security through education,1 November , 2016 Tirana, Albania
-Овој труд авторите имале за цел да ги презентираат ставовите и мислењата на студентите
на Факултетот за безбедност во Скопје, во однос на етиката не само во образованието, туку
и во полициската професија. Во истражувањето биле вклучени група од 280 студенти, кои
одговорија на 15 прашања во врска со етиката во полициските студии и во полициската
професија. Резултатите од истражувањето ќе понудат соодветни заклучоци за подобрување
на наставната програма за полициска етика, истовремено потврдувајќи ги ставовите на
учениците и нивните потреби за дополнителна обука или образование од областа на
етиката. Овој пристап дава посеопфатен поглед на етиката и ќе стане движечка сила на
промената на ставовите кај полициските службеници.
4. Jelena Slović, PhD, Snezana Mojsoska, PhD Assos. Prof, Prevention as key measure in financial
frauds, VI International scientific conference, “Archibald Reiss days”, academy of criminalistic
and police studies Zemun, Belgarde, 10-11 March 2016,ISBN:978-86-7020-354-9
-Овој труд ги разгледува клучните системски мерки што можат да спречат финансиски
измами. Спречувањето на финансиските измами е клучен дел од организираниот
економски систем и се реализира преку структурите на контроли. Системот на структурите
на контроли се нарекува „три линии на деловна безбедност“ и неговото основање и
функционирање има значителна придобивка за економскиот систем како целина. Сите
елементи на структурата треба да функционираат самостојно и меѓусебно за да се
постигне деловна безбедност. Која е користа од моделот „три линии на деловна
безбедност“? Авторите објаснуваат дека најважниот придонес на моделот е тоа што може
да обезбеди деловна безбедност за сите учесници во економијата. Уште повеќе може да
придонесе за привлекување странски инвестиции, бидејќи деловната безбедност е основен
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принцип на привлекување инвеститори во една економија. Затоа, ефикасен систем каде
што "трите линии на деловна безбедност" функционираат правилно можат да придонесат
за националната економија вкупно и во исто време да бидат дел од ефикасниот систем на
спречување на финансиска измама. Овој труд на SSRN –Elsevier е превземен 25 пати.
5. Snezana Mojsoska, Nikola Dujovski The Usage Of Benzodiazepines By Medically Educated
Persons In Macedonia 2nd Central & Eastern European LUMEN International Conference Multidimensional Education & Professional Development Ethical Values,Volume XXVII, The
European
Proceedings
of
Social
&
Behavioural
Sciences
EpSBS,
http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2017.7.3, WEB OF SCIENCE Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) - Clarivate Analytics
-Целта на овој изворен научен труд е да се покаже употребата на бензодијазепини во
Република Македонија од страна на популацијата на медицински образовани лица, како и
нивните етички ставови, поврзани со употребата на бензодијазепини. Оваа студија е дел од
меѓусекторска студија на 1328 испитаници. Резултатите беа верификувани со соодветни
статистички методи и тестови. Од вкупно 410 испитаници, бензодијазепини консумирале
104 (18,47%), од кои 28 испитаници (7,1%) без рецепт. Стресот (26,0%), несоницата
(24,0%), вознемиреноста (13,4%) и слично, се сметаат за најчести причини за употреба на
бензодијазепини. Медицински образованите луѓе имаат став дека бензодијазепините
предизвикуваат штетни ефекти доколку се користат при возење и / или при ракување со
машини и може да предизвика психолошка и физичка зависност. Во последниве години,
употребата на бензодијазепини во Македонија е во пораст, од страна на медицински
образовани лица од различни возрасни групи. Според авторите во овој труд се анализираат
социо-економските причини и кои превентивни мерки треба да се преземат за намалување
на последиците.
6. Snezana Mojsoska,The connection of macroeconomic variables and money laundering, International scientific conference security concepts and policies - new generation of risks and threats 04
-05 June 2017, Ohrid Volume III,UDK:343.9.024;336.7]:330.101.541
-Овој труд е дел од проект “the Croatian Science foundation under the project number UIP2014-09-5933”. Во трудот е поставена хипотезата дека постои силна врска меѓу перењето
пари и макроекономските варијабили. Овој труд има за цел да ги анализира проблемите,
влијанието и последиците од перењето пари преку макроекономските варијабли. Постојат
неколку негативни ефекти што перењето пари го прави на економијата преку влијание врз
реалниот сектор (на потрошувачката, заштедата, економскиот раст), како и влијание врз
јавниот сектор (приходи, приватизација), ефекти врз монетарната економија и
финансискиот сектор. Како заклучок, авторот дава насоки за понатамошно подобрување
на спречувањето на перење пари со цел да се заштитат националните економии.
7. Mojsoska Snezana, Dujovski Nikola. 2015. Theoretical defining of forensic accounting and
forensic audit as new disciplines in the modern world. International conference Forensic Auditing, Detecting and Preventing Fraud in the Economy – Belgrade, December 10-11th, 2015. –
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-Овој труд има за цел да ја анализира историјата и теоријата за форензичкото
сметководство и форензичката ревизија. Во оваа смисла, не постои стандардизирана
дефиниција. Во некои научни трудови е напишано дека почетоците биле во Шпанија, а во
некои тоа е Шкотска кон крајот на 19 век. Ако ја анализираме појавата на двата поима,
можеме да ја извлечеме дефиницијата на двата поима користејќи го историскиот и
логичкиот метод. Соочувајќи се со најголемите измами во светот како Енрон во
Соединетите држави или Пармалат како најголеми измами во Европа, можеме да
констатираме дека има голема потреба од изучување на форензичкото сметководство и
форензичката ревизија како диспилини. Од анализата произлегува дефинирањето на
одговорностите на форензичкото сметководство и форензичката ревизија. Како заклучок е
дека покрај почитување на највисоките меѓународни правила за сметководство, постои и
потреба за институција која ќе обезбедува обуки и ќе има мрежа низ целиот светот.
8. Mojsoska Snezana, Dujovski Nikola. 2015. Recognizing of forensic accounting and forensic audit
in the southeastern European countries, Journal of Eastern European Criminal Law 2/2015, ISSN
2360-4964, indexed in databases SSRN, EBSCO, HeinOnline-Трудот ги елаборира последните случувања во областа на финансискиот криминал преку
случаите на Enron, WorldCom, Parmalat и Xerox, отвора нови прашања поврзани со
довербата во финансискиот сектор, особено довербата во финансиските извештаи и
финансиските резултати на компаниите. Финансиските злоупотреби во малите и средни
претпријатија, како што покажуваат истражувањата, се од различен тип, а најчесто се
манифестираат преку фалсификувани плаќања, фалсификувани фактури, злоупотреба на
платежни картички и средства итн. Статистичките податоци покажуваат дека поголемите
светски компании годишно губат по приближно 5% од приходите како резултат на
финансиски измами. Земјите од Југоисточна Европа се карактеристични поради недоволно
силните инситуции за контрола на финансискиот пазар и се особено подложни на
незаконски активности, комерцијални злоупотреби, корупција, фалсификувани
финансиски извештаи итн. Од особено значење се форензичките сметководители и
форензичките ревизори кои имаат особено значајна улога во откривањето и превенцијата
на овој вид на криминалитет. Во заклучоците на трудот, авторите сугерираат дека
финансискиот криминал во финансиските институции речиси и да не е можен без
корупцијата во тој сектор, која во последно време зазема сериозни размери. Како еден од
клучните проблеми, авторите го препознаваат и фактот дека во некои од земјите на
Југоисточна Европа професијата на форензички сметководител и ревизор воопшто не е
препознаена, а во други земји е на самиот почеток на развој.
9. Nikola Dujovski, Snežana Mojsoska,Contemporary migration and migrants as victims of criminal
acts, Katolícka Univerzita v Ružomberku Pedagogická Fakulta, Katedra manažmentu nábrežie
JÁNA PAVLA II. 15, 058 01 Poprad, Slovensko, Program IX. ročníka medzinárodnej vedeckej
konferencie, Poprad 21. – 22. apríla 2016
-Трудот како научен изворен труд авторите го презентираат како главни говорници на
пленарна сесија на конференција. Трудот се фокусира на мигрантската криза и нуди
можни решенија за справување со истата. Договорот ЕУ-Турција е добар чекор напред, но
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не е доволно да се управува целата ситуација на соодветен начин. Според авторите многу е
важно да се вложат повеќе напори за поголема контрола на мигрантските текови и
можната рута на мигрантите. Република Македонија ги споделува истите предизвици со
другите земји од Балканот и земјите од ЕУ, од аспект на решавање на економските какои
и криминалните проблеми на мигрантската криза.
10. Jelena Slovic .Snezana Mojsoska Igor Pejovic Financial reporting as a factor of corporate crime,
7th International Scientific Conference Hotel Metropol, volume IV Ohrid, 30-31 May, 2016,
ISBN 978-608-4828-01-3
- Овој труд го анализира корпоративниот криминал, грешките, жртвите и финансиските
извештаи како можни клучни точки во значењето на корпоративниот криминал. Значи, за
да го посочиме корпоративниот криминал, авторите укажуваат на потреба од познавање на
сметководството и правилата за правење финансиски извештаи, на потребата од искуство
во справување со инциденти со корпоративен криминал, заштита на интересите на
бизнисот. Честопати во корпоративниот криминал големите компании формираат голем
број на мали фирми, кои директно или индиректно се поврзани и со тоа го расплинуваат
нивниот бизнис на парчиња, а со единствена цел да се избегне ревизија на финансиските
извештаи и одговорност од погрешни финансиски извештаи и можат да предизвикаат
значителна штета на економијата. Понатаму, авторите нудат кои основни познавања
истражувачите треба да ги поседуваат за да можат во најмала рака да препознаат изменет
финансиски извештај.
11. Dujovski Nikola, Mojsoska Snezana, Ristov Ivan. 2015. Ethics in police studies, International
Conference LUMEN MEPDEV 2015, Targoviste, Romania, Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2016, 8 (1): 91-106, DOI http://dx.doi.org/10.18662/rrem/2016.0801.06,
Covered in: EBSCO, ERIH PLUS, CEEOL, Ulrich Pro, Quest, Cabell, Index Copernicus, Ideas,
RePeC, EconPapers, Socionet, Journalseek and Scipio.
- Во овој изворен научен труд авторите ја анализираат етиката и нејзината застапеност во
полициските науки. Изучувањето на етиката и етичките прашања претставува врвен
приоритет на секоја високообразовна установа, особено на институциите кои се
занимаваат со едукација на полицијата и другите безбедносни агенции. Во истражувањето
спроведено за потребите на овој труд, студентите ги изнесуваат своите ставови за
застапеноста на етиката во полициската едукација, но и за етиката во полициската
професија. Авторите на трудот подготвиле прашалник со 13. прашања поделени во три
групи: лични ставови и мислења за етиката и корупцијата; етиката како наставен предмет;
и полициска етика. Од спроведеното истражување може да се утврди дека студентите
имаат солидни познавања за етиката и етичките прашања и дека имаат изградено сопствен
став за прашањето на етиката во полициската организација. Испитаниците се на мислење
дека 80% од полициските службеници се однесуваат етички и своите работни задачи ги
извршуваат според правилата на службата, но дека и на самите полициски службеници им
недостига обука и доедукација за специфичните прашања на етиката. Во заклучоците на
трудот, авторите потенцираат дека етиката има есенцијално значење, како за студентите
така и за полициските службеници воопшто. Трудот остава простор и за други
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истражувања кои може да водат кон развој на полицискита етика и на полициските науки
воопшто.
12. Snezana Mojsoska, Nikola Dujovski, Elena Dimovska, Concept of e-Police and e-Policing
services as a part of e-Government:Future Development in the Republic of Macedonia, 5 th International scientific and professional conference, The police College Research days in Zagreb,ISBN 978-953-161-299-9, 2016, Zagreb
- Овој труд има за цел да ја анализира улогата на е-полицијата како сегмент во е-владата и
нејзино идно поставување во Република Македонија. Поставувањето на е-полиција како
сегмент на е- владата има многу придобивки посебно во делот на економнскиот криминал
и од страна на жртвите и од страна на полицијата и менаџметот за сопирање на овој вид
криминал. Системот е-полиција не е нов концепт во развиените земји, но во земјите во
развој претставува сосема нов концепт. E-police е поставен на принципите на
комуникација и координација која ќе води кон подобрување на водење на политиката на
полицијата и намалување на стапката на криминал. Македонија сеуште нема таква
платформа. Статистиката зборува за бенефит од таквата платформа со фактот дека 60%
има пододбрување во функционирањето на полицијата како и во пријавување на делата, во
земјите каде што функционира истата. Потребен е проект како идна препорака за
воспоставување на систем за е полиција во Република Македонија, кој ќе вклучува набавка
на софтвер, хардвер, внесување на податоци, поврзување на систем, сервер, обуки итн.
13. Snezana Mojsoska, PhD, Assistant Professor, Nikola Dujovski, PhD, Assistant Professor, Financial forensic (audit and accounting), The second International scientific conference forensic
sciences and contemporary security challenges November, 2017 Tirana, Albania
- Овој труд има за цел да ја покаже потребата од финансиска форензика (сметководство и
ревизија) како потреба од нова професија како поддршка на јавното обвинителство. Некои
од државите ја видоа потребата од оваа професија и поставија стратегија за финансиски
истраги каде ја водат финансиската форензика како нова работна позиција. Како заклучок
е воведување на оваа професија како работна позиција во регионот.
14. Professor Snežana Mojsoska, PhD, Faculty of Security, Skopje, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Macedonia Recognition of Money Laundering by Institutions in Republic of Macedonia, The 8th Scientific and Professional Conference with international participation,The police
and judiciary as guarantees of freedom and security in a legal state,23-25 May 2017, Tara, Hotel
„Omorika“, Serbia
- Според истражувањето во овој научен труд во Македонија постои слаба перцепција за
тоа што е перење пари. Постои недостаток на информации, обуки, семинари за полицијата
и судството како може да се обучат за справување со ова кривично дело. Во овој труд се
анализира како и колку полицијата и судството се обучени за борба против перењето пари.
Исто така, се анализира извештајот на Moneyval и како може да се подобри работата на
полицијата и судството во борбата против перењето пари.
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15. Prof. d-r sc. Snezana Mojsoska, dr.Jelena Slovic, Prof. dr Igor Pejović, EU Integration of the
Republic of Macedonia in the field of digital single market, VII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Evropske integracije: pravda, sloboda i bezbednost“, Tara, hotel „Omorika”,
4-26. maj 2016. Godine
- Научниот труд ги анализира предностите на дигиталниот единствен пазар и можноста
Република Македонија да биде дел од истиот како идна членка на ЕУ. Доколку Република
Македонија се приклучи во ЕУ, ќе треба да направи приспособување за да ги исполни
целите на специјалниот дел на ЕУ 2020 за дигиталниот единствен пазар. Воведување на
тоа бара исполнување на одредени предуслови во однос на употреба на Интернет во
земјата, достапност, целта на користење на истиот и достапни е-услуги на државата. Во
трудот е направено истражување на сите точки од предусловите. Иако постои пораст на
употребата на интернет од 2007 година кој до тогаш се користел во 90% само за
комуникација, Македонија треба да работи на отворањето кон дигиталниот свет.
Министерството за информатичко општество преку стратегија работи на развој на
информатичкото општество (е-управување, е-образование, е-бизнис, итн.) заради
подобрување на квалитетот на живеење во Македонија. Исто така, расте свеста за
спроведувачите на политики за потребата од модернизација на општеството. За таа цел се
направени многу чекори за спроведување на е-влада, прилагодување на законодавството
со директивите на ЕУ, како и либерализација на мобилната и Интернет-комуникацијата
што ќе им овозможи пристапност на сите граѓани. Македонија сепак треба да работи на
исполнување на Дигиталната агенда што ги опфаќа виталните аспекти на модерната
економија, како што се брз Интернет и дигитална содржина, сајбер-безбедност,
поефикасни услуги на е-влада и нови основни услуги што го олеснуваат животот на
граѓаните. Исто така, создава услови за стекнување на потребни вештини за да се
искористат придобивките од технолошката револуција.
16. Nikola Dujovski and Snezhana Mojsoska The Republic of Macedonia and the Contemporary
Migrant and Refugee Crisis, University “SS. Cyril and Methodius” Faculty of Philosophy –
Skopje institute for security, defence and peace and University of Belgrade Faculty of security
studies, International academic conference The Balkans between east and west: old and/or new
security challenges Ohrid, Macedonia, 5-7 September 2017 Hotel Inex Gorica Ohrid,
БЕЗБЕДНОСНИ ДИЈАЛОЗИ / SECURITY DIALOGUES ISSN 1857-7172 eISSN 1857-8055
Година 8, Број 1-2, 2017/Vol. 8, No. 1-2, 2017
- Овој научен изворен труд има за цел да ги анализира неодамнешните документи во оваа
област и да понуди нови хоризонти на можните движења на мигрантите, нивното потекло,
цели и интереси и сл. Авторите ја анализираат статистиката за движењето на мигрантите и
мерките преземени од безбедносните сили. Анализата во овој труд може да се земе како
добра основа за планирање на идните активности за справување со кризата.
17. Nikola Dujovski, Snezana Mojsoska, The role of the police in anti-money laundering , Journal of
Money Laundering Control, ISSN: 1368-5201, Journal Citation Reports® from Clarivate
Analytics impact factor, Scopus 1.02
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- Овој изворен научен труд има за цел да ја опише, но и да дискутира за улогата на
полицијата во спречувањето перење пари, со посебен осврт на состојбите во Република
Македонија. Доктринен пристап се користи за да се опише улогата на полицијата во
борбата против перење пари, како и се дискутира дали полицијата е централното и
главното тело во борбата против овој вид на криминал. Се користат применливи и
индуктивни методи за анализа на собраните податоци обезбедени од домашни и
меѓународни организации и институции. Во трудот наведени се различните пристапи во
спроведувањето на законот и дадени се предлози за надминување на состојбата „два
гласа“. Компаративниот пристап се користи за да се демонстрира бројот на кривични
пријави годишно, главно собрани од јавното обвинителство. Авторите анализираат дали е
потребна дополнителна обука за полицијата. Сите институции треба да соработуваат со
полицијата затоа што делата за перење пари може да бидат откриени при истраги за други
престапи.
18. Snezhana Mojsoska, Nikola Dujovski, Economic security and economic security index as a
measeure of economic security The Biennial International Conference Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe,From Common Sense to Evidence-based Policy–making 25-27
September, 2018 // Ljubljana // Slovenia
- Економската безбедност, како спој на економијата и безбедноста, неодамна стана многу
важна димензија на науките како што се економијата, општествените науки и политичките
науки. Во овој труд авторите ја анализираат економската безбедност преку нејзината
дефиниција и начинот на мерење. Економската безбедност се мери според индексот на
економска безбедност. Во трудот се поставени факторите што го одредуваат индексот на
економска безбедност. За да се објасни важноста на безбедносниот индекс, во овој труд
индексите за економска безбедност ширум светот се прикажани релативно.Како заклучок
авторите наоѓаат дека многу земји во светот воопшто не ја мерат нивната економска
безбедност. Мерењето на економската безбедност е претставено со индексот на економска
безбедност, кој содржи различни детерминанти за различни земји. Ова е причината зошто
на светот му е потребна имплементација на мерките и механизмите за зајакнување на
економската безбедност. Мерките и механизмите на економската политика мора да бидат
замислени на начин што ќе ги попречи надворешните, како и внатрешните фактори во
намерата да ја загрозат економската безбедност на земјата. Тоа ќе се постигне преку
откривање на факторите и воведување на унифицирани индикатори за мерење на
економската безбедност.
19. Snezana Mojsoska, Nikola Dujovski, Influence of Changes of Public procurement Law according
European standards on public procurement processes in Macedonia,Faculty of Law of the West
University of Timișoara European Center for Legal Studies and Research Timișoara International
Biennial Conference 11 th edition Timişoara, 28 – 29 October 2016, Probleme Actuale in dreptul
penal European, Conferintele revistei journal of eastern criminal law, Universul Juridic, 2017
Bucurest
- Јавните набавки во ЕУ сочинуваат 16,3% од бруто домашниот производ, САД околу 7
трилиони, додека 3% во Македонија во 2006 година и 12% во 2014 година. Македонија е
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кандидат членка за ЕУ. Овој изворен научен труд труд има за цел да покаже колку, и какво
влијание имало многуте промени на Законот за јавни набавки во Македонија. За таа цел
авторите преку статистичките анализи (Spss) докажуваат дека има значителна поврзаност
помеѓу промените во Законот за јавни набавки и зголемувањето на делот на набавки во
бруто домашниот производ. Во заклучок авторите предлагаат мерки како да се подобри
системот на јавните набавки во Македонија.
20. Nikola Dujovski, PhD Snezana Mojsoska, PhD, Comparative analyses of legal aspects of fight
against human trafficking and smuggling of migrants in The Republic of Macedonia and
Republic of Serbia, Conference EKOB 2018 Conference Proceedings - “Economy in transformed
security environment”, 2018
- Неодамнешната мигрантска криза дава јасна слика за капацитетите и можностите на
земјите во борбата против шверцот, особено, некако ставајќи ја настрана борбата против
трговијата со луѓе. Сепак, полицијата и другите агенции за спроведување на законот треба
да посветат поголемо внимание на борбата против двата вида на криминалитет, кои
честопати се испреплетуваат и негативно влијаат на целокупната безбедносна состојба во
земјата. Овој труд има за цел да ги спореди правните аспекти на борбата против трговијата
со луѓе во Република Македонија и Република Србија, како две најпогодени земји на
Балканот, со цел да открие какви било јаки и слаби страни на законодавството на овие
земји.
Дел од научните трудови во последните 5 години се објавени во референтни научни
публикации кои се индексирани во EBSCO Discovery Service, EBSCO Publishing, Web of
Science, Scopus, Elsevier и други. Според евиденцијата на цитираност на Google Scholar, и
дел од трудовите кои се објавени по изборот во вонреден професор се цитирани (12
трудови
или
h-index
2),
што
може
да
се
најде
на
https://scholar.google.com/citations?user=0jI9-q4AAAAJ&hl=en
Објавени книги
Учебник- Основи на економија (избрани теми), објавен со одлука на Наставнонаучен совет на Факултет за безбедност-Скопје бр.08-189/11 од 28.02.2019. Делото
„Основи на економија (избрани теми)“ е наменето како учебник за студентите на
Факултетот за безбедност по предметната програма “Основи на економија”. Неговиот
наслов е во согласност со соодветната наставна дисциплина. Делото Основи на економија
(избрани теми) од проф. д-р Снежана С. Мојсоска ги задоволува пропишаните критериуми
и стандарди, неопходни за подготвување и издавање учебник, дадени во Правилникот за
организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола.
Делото заслужува посебно научно, стручно и професионално вреднување. Тоа без
сомнение преставува значаен придонес во сегментот на општествените науки во
Република Македонија.( Извадок од рецензија )
Учество на меѓународни конференции, семинари, советувања, обуки
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По изборот во вонреден професор кандидатот д-р Мојсоска, учествувала на следните
научни конференции и собири:
1. The First International Scientific Conference Contribution to public security through eduction,1 November , 2016 Tirana, Albania
2. International Conference LUMEN MEPDEV 2015, Targoviste, Romania,
3. International scientific conference “Archibald Reiss days” Beograd, 10-11. mart 2016
4. LUMEN International Conference -Multidimensional Education & Professional Development,
2017
5. The First International Scientific Conference Contribution to public security through education,1 November , 2016 Tirana, Albania
6. International Conference LUMEN MEPDEV 2015, Targoviste, Romania,
7. International scientific conference “Archibald Reiss days” thematic conference proceedings of
International significance “Archibald Reiss days” Beograd, 10-11. mart 2016
8. LUMEN International Conference -Multidimensional Education & Professional Development
9. International conference Forensic Auditing, Detecting and Preventing Fraud in the Economy –
Belgrade, December 10-11th, 2015
10. International scientific conference security concepts and policies - new generation of risks
and threats 04 -05 June 2017, Ohrid
11. Katolícka Univerzita v Ružomberku Pedagogická Fakulta, Katedra manažmentu nábrežie
JÁNA PAVLA II. 15, 058 01 Poprad, Slovensko, Program IX. ročníka medzinárodnej vedeckej
konferencie, Poprad 21. – 22. apríla 2016
12. 7th International Scientific Conference Hotel Metropol, volume IV Ohrid, 30-31 May, 2016,
13. VI International scientific conference, “Archibald Reiss days”, academy of criminalistic and
police studies Zemun, Belgarde, 10-11 March 2016
14. 5 th International scientific and professional conference, The police College Research days
in Zagreb,ISBN 978-953-161-299-9, 2016, Zagreb
15. The First International Scientific Conference Contribution to public security through education,1 November , 2016 Tirana, Albania
16. International Conference LUMEN MEPDEV 2015, Targoviste, Romania,
17. International scientific conference “Archibald Reiss days” thematic conference proceedings
of International significance “Archibald Reiss days” Beograd, 10-11. mart 2016
18. LUMEN International Conference -Multidimensional Education & Professional Development
19. International conference Forensic Auditing, Detecting and Preventing Fraud in the Economy
– Belgrade, December 10-11th, 2015
20. International scientific conference security concepts and policies - new generation of risks
and threats 04 -05 June 2017, Ohrid
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21. Katolícka Univerzita v Ružomberku Pedagogická Fakulta, Katedra manažmentu nábrežie
JÁNA PAVLA II. 15, 058 01 Poprad, Slovensko, Program IX. ročníka medzinárodnej vedeckej
konferencie, Poprad 21. – 22. apríla 2016
22. 7th International Scientific Conference Hotel Metropol, volume IV Ohrid, 30-31 May, 2016,
23. VI International scientific conference, “Archibald Reiss days”, academy of criminalistic and
police studies Zemun, Belgarde, 10-11 March 2016
24. 5 th International scientific and professional conference, The police College Research days
in Zagreb,ISBN 978-953-161-299-9, 2016, Zagreb
25. THE SECOND International scientific conference forensic sciences and contemporary security challenges November, 2017 Tirana, Albania
26. The 8th Scientific and Professional Conference with international participation,The police
and judiciary as guarantees of freedom and security in a legal state,23-25 May 2017, Tara, Hotel
„Omorika“, Serbia
27. VII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Evropske integracije: pravda, sloboda
i bezbednost“, Tara, hotel „Omorika”, 4-26. maj 2016. Godine
28. International academic conference The Balkans between east and west: old and/or new security challenges Ohrid, Macedonia, 5-7 September 2017 Hotel Inex Gorica Ohrid
29. Faculty of Law of the West University of Timișoara European Center for Legal Studies and
Research Timișoara International Biennial Conference 11 th edition Timişoara, 28 – 29 October
2016
30. The Biennial International Conference Criminal Justice and Security in Central and Eastern
Europe,From Common Sense to Evidence-based Policy–making 25-27 September, 2018 //
Ljubljana // Slovenia
31. Меѓународна конференцијата организирана од Национална агенција за образовни
програми под наслов” Националните образовни реформи и придонесот на мрежата
Евридика” одржана на 17 декември 2018 година.
Webinari
 European Focus: AML/CTF Responses to Recent Terrorist Acts and ISIS Vilence,Host:Gregg Fields, Monday, March 23, 2015
 28/2015 Financial Investigations", CEPOL webinar, Apr 14, 2015
 03/2015 Financial investigations in facilitation of illegal immigration, CEPOL,2015
 17/2015 Cybercrime: Card Fraud II CEPOL,2015
 "The Awakening of Cyber Analysis," presented by IBM, ACFE,2015
 Managing Risk in a Mobile World, ACFE, 09.12.2015
 Finding Beneficial Owners: Open Source Intelligence to the Rescue by Brian Kindle
Thursday, December 17th, Presented by Sandra Stibbards, Camelot Investigations,2015
 Encore presentation: Trends in Trade-Based Money Laundering by Brian Kindle,
Presented by ManchesterCF Date: Wednesday, November 4, 2015
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 New York’s Rule 504 Is Here – Challenges and Responses for Financial Crime
Compliance Programs, Tuesday, February 28, 2017, presented by ACFCS
 Anti-Corruption in the Financial Sector – Risks and Recent Enforcement Actions Involving
Financial Institutions, , March 16, 2017, presented by ACFCS.
 Designing, Implementing, and Sustaining a High Performing Financial Intelligence Unit
(FIU) on Wednesday, August 2, 2017, presented by ACFCS
 The Threat from North Korea, Countermeasures by the US Department of Treasury, and
the Role of the Financial Services Industry , November 21, 2017, presented by ACFCS
 Understanding the Impact of Cryptocurrencies and Blockchain Technology on AML,
November 07, 2018 E
 Economic Sanctions: Trends and Developments, ACFCE, November 13, 2018
 Artificial Intelligence and Compliance: Back to Basics" held on November 22nd, 2018,
in conjuction with Lexington Innovations
 Identifying & Resolving Elder Fraud: Strategies for Financial Institutions,ACFCE,February
06, 2019
 Interrupting the Finances of Extinction: Identifying the Financial Flow of Poachers' Funds,
ACFCE, July 10, 2019
 Effectiveness, Efficiency and Explainability (The 3E’s) - Key to Achieve Excellence in
Sanctions Compliance,ACFCE, October 24, 2019
 Effectiveness, Efficiency and Explainability (The 3E’s) – Key Dimensions to Achieve
Excellence in Sanctions Compliance,ACFCE, 5.11.2019
 Stopping Modern Slavery: A Global Banking Perspective, ACFCE, December 05, 2019
 Financial Institutions Can Mitigate Crypto Asset Risk Exposures—From Unregistered
MSBs to Dark Market Vendors, ACFCE, December 12, 2019
 AML for Markets: The Paradigm Shift to Contextual Monitoring ,ACFCE, February 26,
2020
 Crashing the Party: Managing Sanctions Risks within Non-Customer Parties, ACFCE,
May,2020
Сертификати
 5th DCAF Train-The-Trainers Summer Training Course in Andermatt, 8 – 14 August 2016
in Andermatt, Switzerland.
 Certificate for Project manager in Erasmus Plus - EN issued by Erasmus+-European
Comission,2020
Проекти
 The Croatian Science Foundation’s project headed “Legal and Economic analysis of AntiMoney Laundering and Terrorist financing system” and associate on the project “New
Croatia legal system” instituted by the Faculty of Law, University of Zagreb,2017
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Други професионални активности во врска со Факултетот за безбедност, по избор
во звање вонреден професор











Претседател на Комисија за јавни набавки 2016Продекан за финансии 13.06.2013- 12.06.2017
Раководител на втор циклус студии 17.10.2017-17.10.2019
Член на Организационен одбор за одбележување на 40 годишнината од постоењето
на Факултетот за безбедност од 30.01.2017 година
Член на Организационен одбор за Меѓународна конференција во организација на
Факултет за безбедност 2019, 2017, 2016, 2015
Член на Работна група за изработка на студиски програми за прв циклус студии на
Факултет за безбедност-Скопје од 29.06.2017
Ментор на дипломски труд 4
Ментор на магистерски труд 2
Член на магистерски труд 1
Член на докторски труд 2
Меѓународна мобилност и други ангажмани надвор од Факултетот

 Предавач на покана на Правен Факултет при Универзитет Загреб , 03.10.2016
 Предавач на покана "Money laundering as a foreign-policy issue" на Faculty of Philosophy and Arts at the University of West Bohemia in Pilsen, the Czech Republic for the period from 27th of November to 1st of December 2018
 Во 2019 година била член на Комисија за одбрана на докторат на Тајана Петрович на
тема, Risk Assesment of the NonFinancial Sector in the Prevention of Money Laundering
and Terrorist Financing, на Правниот факултет-Универзитет Загреб
 По предлог на Наставно - научниот совет на Правен Факултет- Универзитет- Загреб
со Одлука број 03-26/1 рецензент на учебник: „ Porez na dodanu vrednost “ од д-р
Sonja Cindori.
 Рецензент на Прирачник „Sustav sprječavanja pranja novca: nove prijetnje globalnoj
sigurnosti“, од авторите Sonja Cindori, Jelena Slović и Ozren Pilipović, Miran Marelja,
Meta Ahtik, Žarko Ćulibrk, Jelena Dinić ,Tatjana Kovač Klemar, Tajana Petrović
 Надворешен екперт за ЕВРИДИКА од Национална агенција за европски образовни
програми и мобилност, 05.04.2018
Оценка од спроведена внатрешна самоевалуација
Врз основа на спроведената внатрешна евалуација на Факултетот за безбедност-Скопје во
период 2017-2020 година на првиот циклус на студии од страна на Комисијата за
евалуација севкупниот работен ангажман на вонреден проф. д-p Снежана Мојсоска е
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оценет со средна оценка 5 (пет). Вреднувањето на успехот произлегува од пондерираната
просечна оценка, односно просекот на евалуацијата на вонреден проф. д-p Снежана
Мојсоска по сите предмети врз база на методолошка постапка за пресметување на средна
оценка за наставниците.
Академска година

Пондерирана просечна оценка за сите
предмети кои се евалуирани за проф. д-p
Снежана Мојсоска

2017/8

4,56812

2018/9

4,72706

Зимски семестар 2019/20

4,10160

За целиот период 2017-2020

4,538392

Како што е напомената, од податоците произлегува дека со оглед на тоа што
пондерираната просечна оценка за вонреден проф. д-p Снежана Мојсоска во период 20172020 година на првиот циклус на студии на Факултетот за безбедност-Скопје е 4.54,
средната оценка за наставникот е 5 (пет).

ЗАКЛУЧНА ОЦЕНКА
Комисијата заклучи дека кандидатот д-р Снежана Мојсоска во изминатите години
како вонреден професор на прв, втор и трет циклус на Факултетот за безбедност, покажува
посветеност, професионален и одговорен однос кон работата и извршувањето на работните
обврски и задачи. Оценката се темели врз анализа на поднесената документација, како и
врз познавањето на кандидатот од нејзиното работно ангажирање на Факултетот за
безбедност- Скопје.
Врз основа на претходно наведеното за научната, стручно-апликативната и
воспитно-образовната дејност на Вонреден професор д-р Снежана Мојсоска, Комисијата
констатира дека кандидатот д-р Снежана Мојсоска:
1. Во целост ги исполнува условите предвидени во Законот за високо образование и
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“-Битола, за избор во наставно-научно звање – редовен професор на научните
области Политичка економија и Финансии.
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2. При вршење на наставно-образовната дејност на прв, втор и трет циклус на студии на
Факултетот за безбедност – Скопје како и на други Универзитети во странство, како
вонреден професор, д-р Снежана Мојсоска се истакнала со одговорно и успешно
извршување на обврските, а односот кон студентите бил на високо педагошко ниво за што
говорат и високите оценки од евалуацијата од студентите.
3. Вонреден проф.д-р Снежана Мојсоска во претходниот период и особено од изборот во
вонреден до денес има богат научен опус со голем број објавени научни и стручни трудови
објавени во земјата и странство.
4. Вонреден проф.д-р Снежана Мојсоска има значајни достигнувања во примената на
научно истражувачките резултати, односно активно учествувала во повеќе истражувачки и
апликативни проекти, како истражувач или експерт, со што е очигледна нејзината
способност за тимска работа. Исто така активно учествувала на повеќе меѓународни
научни и стручни конференции, семинари и научни собири во земјата и странство. Важно
за одбележување е дека кандидатот има трудови објавени во меѓународни научни
списанија со фактор на влијание.
5. Вонреден проф.д-р Снежана Мојсоска активно учествувала во повеќе комисии и
работни тела на Факултетот. Покрај тоа учествувала во повеќе комисии и како член и како
ментор за оценка и одбрана на магистерски трудови и докторски дисертации и дала
придонес во оспособување на помладите кадри на Факултетот.
Имајќи го предвид претходно наведеното, Вонреден проф. д-р Снежана Мојсоска,
пројавува посебен интерес кон наставно-научната и истражувачката дејност и
континуирано го надградува своето знаење, преку следење на современа странска и
домашна научно-стручна литература од областа на економските и сродните науки.
Кандидатот активно учествува на домашни и на меѓународни научни собири и
конференции и континуирано објавува и работи на научно-стручни трудови и проекти.
Исто така кандидатот со својата досегашна работа и ангажман дава придонес за развој на
научната мисла во Република Северна Македонија, поради што едногласно и со особено
задоволство на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност му го дава следниов

ПРЕДЛОГ

Врз основа на приложената документација од вонреден проф. д-р Снежана Мојсоска, а во
врска со распишаниот конкурс за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања
од научните области: Политичка економија (50301) и Финансии (50326), Рецензионата
комисија, има чест и задоволство да му предложи на Наставно-нучниот совет на
Факултетот за Безбедност – Скопје, да ја избере кандидатот д-р Снежана Мојсоска во
наставно-научното звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР.
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Скопје, Јуни 2020 година

Рецензиона комисија:
1. проф. д-р Димитар Ефтимоски, претседател с.р.
2. проф. д-р Гордана Витанова, член с.р.
3. проф. д-р Александар Стојков, член с.р.
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ДО
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И
УГОСТИТЕЛСТВО - О Х Р И Д

Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и
угостителство- Охрид, бр.02-130/3-4.1 од 29.04.2020 година, формирана е Комисија за
оценка на докторски труд со наслов:

„УЛОГА И ЗНАЧЕЊЕ НА ТУРИСТИЧКОТО ВОДЕЊЕ ЗА ТУРИЗМОТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“
поднесена од кандидатот М-р Климент Наумов.

По прегледувањето и проучувањето на текстот на докторскиот труд, Комисијата
во состав:
1. Проф. Д-р Иванка Нестороска
2. Проф. Д-р Науме Мариноски
3. Проф. Д-р Раман Исмаили
4. Проф. Д-р Катерина Ангелевска- Најдеска
5. Проф. Д-р Зоран Тунтев
на Наставно-научниот совет му го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ
БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ
Кандидатот М-р Климент Наумов е роден на 29ти јуни 1984 во Охрид, Р Македонија.
Основно и средно образование, со одличен успех, завршил во Охрид.
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Во академската 2003/2004 се запишал на Факултетот за туризам и угостителство (ФТУ)
- Охрид, насока туризам, каде по положување на сите испити предвидени со
студиската програма и јавно одбранета дипломска работа, во месец ноември 2007
година се стекнал со звање дипломиран менаџер по туризам со средна оценка 8.75.
Во ноември 2012 година се запишал на последипломски студии на ФТУ - Охрид,
насока менаџмент во туризмот. Истите ги завршил со просечна оценка 8,60 и се
стекнал со научен назив магистер по туризам во февруари 2014 година
Во ноември 2017 година се запишал на третиот циклус студии на ФТУ – Охрид.
Предвидените предмети на докторските студии ги положил со средна оценка 10.00, а
воннаставните активности успешно ги завршил во зададениот рок.
Од ноември 2007 год. па до февруари 2014 година е ангажиран како демонстратор по
предметите Маркетинг, Анимации во туризмот, Меѓународен туризам и Организирање
на конгреси и средби при Факултетот за туризам и угостителство во Охрид.
Од јули 2005 година работи како туристички водич на холандски и англиски јазик и до
ден денес активно е вклучен во унапредувањето на туризмотво Република Македонија
најпрво преку проектот за враќање на холандските туристи во РМ, па и ден денес како
стручен консултант на повеќе домашни но и странски туристички агенции и
туроператори.
Напишал повеќе стручни и научни трудови, некои од нив се следниве:
1. "INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS (THE DUTCH CASE) AND

SUBSIDIZING AS A TOURISM DEVELOPMENT TOOL IN THE REPUBLIC OF
MACEDONIA" submitted for the Second International Scientific Conference EMAN
2018: "Economics and Management – How to Cope With Disrupted Times"
2. TOURISM TRENDS WITH PARTICULAR REFERENCE TO TOURISM

SUBSIDIES AS A LONG TERM UNSUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT
TOOLthe XIV International Scientific Conference on
Service sector INSCOSES 2018 on September 14 – 15, 2018 at University
“St. Kliment Ohridski” - Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality –
Ohrid
3. ORGANIZATION AND DISTRIBUTION OF SKOPJE’S TOURISM PRODUCT,

објавен на меѓународниот конгрес за туризам во Опатија 2010 година. New
Trend in Tourism and Hospitality Management, Opatija, Croatia. Published in
Congress Proceedings, ISBN 978-953-6198-79-5, 978-953-6198-78-8, pp. 15371547, 2010
Учествувал на голем број проекти од полето на туризмот како истражувач и експерт и
тоа:
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Евалуација на туристичко-угостителските капацитети на градот Скопје, под
покровителство на Владата на Република Италија, во текот на 2008/2009 година;
Обука на туристички водичи за регионите на Република Македонија, финансиран
од амбасадата на Кралството Норвешка;
Обука на туристички водичи во рамките на Националниот парк Галичица,
финансиран од ЈУНПГ;
Во текот на 2017 година активно учествувал како асистент за истражување во
туризмот: собирање и обработка на податоци, теренска работа, спроведување
интервјуа, истражувања, проценка на состојбата, техничка обработка и превод на
текст учествувал на следните проекти:
Студијазаобезбедувањенаподатоциодобластанатуризмот
и
подготовканамоделзапроекцијанаидните;
Иновативнирешенијазаподобарпристапдоуслугиналокалнониво:
СоздавањемрежазаинклузивенразвојнаСкопскиотпланскирегионнаРепубликаМакед
онија,
мапирањенапотенцијалитезаразвојнаразличнивидовируралентуризам
и
подготовканаРегистарнапотенцијализаруралентуризам (РПРТ);
Иновативнирешенијазаподобарпристапдоуслугиналокалнониво:
СоздавањемрежазаинклузивенразвојнаПелагонискиотпланскирегионнаРепубликаМ
акедонија, мапирањенапотенцијалитезаразвојнаразличнивидовируралентуризам и
подготовканаРегистарнапотенцијализаруралентуризам (РПРТ);
Иновативнирешенијазаподобарпристапдоуслугиналокалнониво:
СоздавањемрежазаинклузивенразвојнарегионотнаСкопје, Пелагонија, Источен и
Југоисточенпланскирегион,
мапирањенапотенцијалитезаразвојнаразличнивидовируралентуризам
и
изготвувањеРегистринапотенцијализаруралентуризам (РПРТ)
Учествувал и на проектот Преведување на 1000 стручни и научни книги и учебници
од кои се учи на врвните и најреномираните универзитети во САД и Велика
Британија во 2009 година со преведување на две дела и тоа:
1. Solid Waste Management and Recycling -Isa Baud, Johan Post, Christine Furedy, во
превод-Управување со цврст отпад и рециклирање и
2. Environmental management in organizations: the IEMA handbook, во преводУправување со животната средина во организации: прирачник на ИЕМА

Флуентно говори англиски, холандски и француски јазик
Во периодот од 01.03.2020 до 10.04.2020 беше на студиски престој во Република
Франција во високата хотелиерска школа Jesse de Forest во Avesnes sur Helpe, за
стручно, практично и научно усовршување во полето на угостителството.
Од доставениот материјал, Комисијата констатира дека, согласно член 49
од Правилникот за условите и правилата за запишување и студирање на трет циклус
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на студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, кандидатот, поднесе
изработена докторска дисертација која ги исполнува условите за понатамошна
постапка која следи согласно позитивните законски прописи.
Предложената тема за изработка на докторска дисертација е со наслов:
„УЛОГА И ЗНАЧЕЊЕ НА ТУРИСТИЧКОТО ВОДЕЊЕ ЗА ТУРИЗМОТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“. Врз основа на спроведените прелиминарни
истражувања кои се во тесна врска со докторската дисертација, тематската
преокупација на трудот се состои во определување на местото, улогата, и функцијата
на туристичките водичи, како и нивниот придонес во одржливиот развој на туризмот
на ниво натуристичка дестинација, во случајов Македонија. Апликативноста на темата
се гледа во можноста за имплементирање на резултатите, заклучоците и предлог
мерките кои сооваа докторска дисертација од една страна ќе учествува во збогатување
на научната мисла синтетизирајќи ги сите наоди собрани во еден временски период во
доменот на туристичкото водење, а од друга страна треба да даде свој придонес во
туристичкиот развој во реалниот сектор споделувајќи ги позитивните практики од
поразвиените туристички дестинации и туристичките водичи кои поминале долг
процес на интензивна обука во својот домен. Трудот претставува истражувачки проект
со практично значење од туристички развоен аспект. Истражувањето опфаќа феномен
кој скоро и да не е истражуван на соодветно научно ниво во Македонија, а и во
поширокото опкружување ретко се среќаваат посериозни истражувачки активности на
оваа тема.
Проблемот го опфаќа полето на дејствување на туристичките водичи,
предизвиците со кои се соочува туристичкото водење како посебна категорија во
туризмот, правните регулативи кои ја дефинираат оваа туристичка активност и
недостатоците кои долго време се проткајуваат во оваа сфера од законски аспект. Еден
од поважните предуслови за нормално одвивање на активностите на туристичко
водење е безбедноста. Во таа смисла опфатени се безбедносните стандарди и нивото на
нивната примена во работата на туристичките водичи. Квалитетот зазема посебно
место во истражувањето на оваа тема. Квалитетното и професионално извршување на
задачите туристичките водичи ги прави да бидат поконкурентни и поблиски до
туристичката јавност. Квалитетот е основна претпоставка за издржана промоција на
туристичката дестинација преку соодветна интерпретација на природните и
општествените особености на дестинацијата. Туристичките водичи се јавуваат и како
културни посредници помеѓу странската и локалната култура и тоа ги прави многу
значајни за избегнување на културните шокови кои произлегуваат како резултат на
неможноста да се разберат карактеристиките на локалната култура, но исто така и
неприфаќањето на странската култура од домицилното население. Туристичкото
водење во овој случај е бафер културна зона.
Како дел од проблемот на истражување е и ефектот кој туристичките водичи го
постигнуваат кај туристите во насока кон покомплетно доживување на дестинацијата и
нејзино претставување во најдобро светло како неофицијални „амбасадори“ на својата
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земја и место во кое живеат и работат. Во продолжение како предмет на
истражувачкиот проблем е и формалното и неформалното образование и нивниот
сооднос во профилот на еден професионален туристички водич кој треба соодветно да
одговори на предизвиците кои ги носат современите туристички текови. Трудот ги
опфаќа следниве компоненти:
Врзоснованадефиниранитепрашања, а запостигнувањенацелтанаистражувањето,
кандидатотјапоставилследнатаглавна истражувачкахипотеза:
Потенцијалот на туристичкото водење во Република Македонија не е доволно
искористен и сходно на тоа постојат услови за развој во овој домен од аспект на
образование, обука и унапредување на оваа дејност
Сореализирањенаистражувањето и давањетоодговоринапоставенитезадачи,
сметамедекаовој
докторски
труд
претставува
значајнаосновазанатамошнинаучнипроучувања и практичнаприменанасознанијата од
сферата на туристичкото водење во меѓународни рамки и од аспект на посетителите.
Концепциската поставеност на докторскиот труд е одредена во согласност со
поставената цел и задачи, преку кои кандидатот го спровел целокупното истражување
и ги изложил резултатите до кои дошол, како и своите согледувања, заклучоци и
предлози, а се состои од вовед, седум поглавја и завршни согледувања.
Во истражувањето, формулацијата и презентацијата на резултатите во рамките
на оваа дисертација, се применети следниве техники на истражување: консултирање на
стручна и научна литература од различни домашни и меѓународни извори, анализа но
досегашните истражувања, теренски истражувања преку сондажи и мерења,
аналитичкиот метод, статистичкиот метод, како и моделирање преку изнесување на
фигури или форми на графички прикази. Во реализацијата на целите на истражувањето
се користени современи методи за собирање на основните и секундарните податоци
како и за донесување на издржани теоретски и емпириски заклучоци. Преку нив се
потврдува научната оправданост на овој труд.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА СОДРЖИНАТА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Имајќи го во предвид концептот за изработката на докторската десертација
како и досегашно работење и истражување во оваа област на кандидатот овој труд е
составенодвовед, осумдела и заклучок.
Докторскиот труд започнува со теоретско – методолошкиот пристап кој е
всушност основна рамка за реализација на истражувањето. Во таа смисла, опфатени се
основните компоненти на методолошкиот пристап: потребата од создавањето на една
ваква дисертација, целите кои треба да се постигнат во теоретска и практична смисла,
конкретните задачи кои беа применети за да се постигнат наведените цели,
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користените методи, техники и пристапи употребени во кабинетските и теренските
истражувачки активности, основните и помошните хипотези кои истражувањето треба
да ги потврди. Очекуваните резултати и теоретските / оперативните претпоставки на
истражувањето ја сочинуваат проекциската компонента на трудот, а се составен дел на
оваа глава.
- Истражувачкиот пристап е образложен со опфат на методите кои имаат
стандарден карактер во оваа смисла, какви што се анализата, синтезата, како и
методите кои можат да ни ги отсликаат специфичностите од гледна точка на
туристички водичи и секако од гледна точка на туристи-клиенти, историско еволутивните карактеристики на професијата туристички водич, искуствените
содржини, компаративните согледувања и систематичноста во интерпретацијата на
материјалот
Методологијатанаистражувањеводокторскатадисертацијаопфаќанизанаистражувачким
етоди
и
техникикоипроизлегуваатодистите.
Бидејќисеработизаизразеноуслужнадејност,
односнонеопипливостнатуристичкиотпроизвод,
соосвртнатуристичкотоводењекакоинтеграленделодистиот,применетисе
дванајчестокористенимодели и тоа: IP анализата (importance performance analysis) и
SERVQUAL
моделот.
Значајно
е
дасеспоменедеканајголемиотбројнаобјавениистражувањаодобластанатуризмотгиприме
нуваатовиедвамоделанаистражување.
SERVQUAL
моделоткојгоодредуваквалитетотнауслугитекакостепеннапроценканасамиоткорисник и
вокојамеранекоиуслугигиисполниленеговитеочекувања кандидатот го применува
запронаоѓањенатаканареченијазови,
разликиилидискрепанции
(gaps)
во
ова
истражување.
- Моделотнаанализанаважноста и перформансите IPA (Importance – performance
analyses)
е
заснованнаевалуацијанарангирањетонадефиниранитеатрибутикоигоодредуваатквалите
тотнауслугите.
Туриститекоиучествуваатвоводенитетуриодговараатнаедноставнипрашања:
далиспореднивнотомислењеодреденатрибутнаодреденауслуга
и
важен
и
какосеостварувавопраксата.
Врзоснованапресметканапросекотнаперцепиранотозначење
и
перформансинасекојатрибутспореддобиенитеодговориодпрашалникотподатоцитесевне
суваатнадијаграм, т.е.мрежакојаслужикакосредствозадијагностицирање.
Методотнаопсервацијаилинабљудувањееприменетвоповеќетосегментиодистражувањат
апотребнизаизработканадокторскатадисертација.
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Методотнаинтервјуирањесе
применуваводоменотнаистражувањетонаперцепцијата
и
самоперцепијатанатуристичкитеводичисооднапредструктуриранипрашања.
Наовојначинсе
обезбеденифундаменталниинформациивоодноснапричинитезоштоодреденииндивидуи
сеодредилезапрофесијататуристичкиводич
и
какосеоценуваатсамитевоодноснаквалитетоткојгоиспорачуваатвоводењето.
Замерењетонаквалитетотнатуристичкотоводењекакоалаткаеискористенпрашалникзаис
тражувањеназадоволствотонатуриститекорисницинауслугизалокалнитури.
Статистичкатаобработкаеспроведенасокористењенатехникитенадескриптивнастатисти
какојавклучувапресметканафреквенција и процент, пресметканааритметичкасредина и
стандарднадевијацијанададенитеодговори.Направена
е
и
проверканазначењетонаразликитевоаритметичкитесредини.
Податоцитеодпрашалницитесеобработенисокористењенакомпјутерскапрограма SPSS
(Статистичкипакетзаопштественинауки) (Statistical Package for the Social Sciences).
Какорезултатодистражувањатакоиседелоддокторскатадисертацијасепотврденипретпос
тавкитедекатуристичкотоводење
е
важенфакторзаобезбедувањенаквалитетнатуристичкиотпроизводнаодреденадестинациј
а,
конкретнотуристичкитеместавоМакедонија.
Се
навлегуваподлабоковосуштинатанатуристичкотоводење
и
секакостепенотнаразвојнаоваапрофесија
кој
еодисклучителнаважностзаразвојотнатуризмотвоМакедонија.
Вововедниотделнадисертацијата, најпрвин е даденкусприказнапредметот и
целитенаистражувањето,
и
е
поставена
основната
хипотеза,
како
и
методологијатакојаќебидеприменета.Вопродолжение,
воовојделеприкажана
и
основнатаструктуранатрудот.
Првиот дел на докторската дисертација дава осврт на местото на туристичките
водичи во туризмот како дел од туристичкиот систем и специјализацијата на
туристичките водичи е неопходност за диференцијација на овие човечки ресурси во
насока на зголемување на квалитетот на нивните активности. Понатаму опфатена е
улогата на туристичките водичиво промовирањето на туристичките дестинација, како
нивна основна функција. За таа цел истражена е и анализирана меѓусебната поврзаност
на дестинацијата со туристичките водичи кои на ниво на дестинација работаат, се
здружуваати претставуваат основна клетка во развојот на туризмот во национални и
меѓународни рамки. Преку аналитичкиот пристап обработени се главните функции и
подфункции на туристичките водичи, со особен акцент на посредништвото како
клучен елемент на успешноста на туристичкиот водич.
Вториот дел на трудот ги обработува функциите на туристичкото водење,

51
поаѓајќи од туристичката група и нејзиното појмовно дефинирање, методиката на
туристичкото водење во која треба што поскоро да се инкорпорираат безбедносните
аспекти и стандарди. Професионалната определба на одредени индивидуи да се
занимаваат со туристичко водење е елаборирана со основните постулати на
професијата туристички водич, како и формалното и неформалното образование во
градењето на професионалниот однос кај туристичкиот водич. Психо-физичките
карактеристики на туристичкиот водич како услов без кој не може да се реализираат
турите се опфатени во овој дел на истражувањето поради што кандидатот посебно
укажува на потребата за селекција на соодветни кадри кои ги исполнуваат сите
психофизички карактеристики потребни за непречено работење на ова поле.
Ангажманот на туристичките водичи се надоврзува на задоволството на туристите и
повратната врска која тие ја обезбедуваат во поглед на квалитетот на овој тип на
туристички работници. Во таа смисла во овој дел обработени се основните категории и
концепти на одржливиот развој преку неговото поимно – содржинско дефинирање и
развојната рамка во која тој треба да се реализира. Напоредно со тоа се обработени и
некои од најзначајните иницијативи и пристапи за управувачките структури со цел
постигнување на соодветен одржлив развој.
Вотретиот дел се елаборира квалитетот на туристичкото водење, поаѓајќи од
факторите кои влијаат на квалитетот, личните карaктеристики на туристичкиот водич
како фактор за квалитет, понатаму формалното и неформалното образование како
фактор за квалитет. Туристичкото водење како дел од интегрираниот туристички
производ учествува во изградбата на вкупното ниво на квалитет на дестинацијата и
тоталниот туристички производ. Задоволството на туристите е мерило за нивото на
квалитет во туристичкото водење. Во овој дел е направена консултација со претходно
спроведени емпириски истражувања за задоволството на туристите од водените тури и
тоа: во групните тури, индивидуалните тури, кружните тури и групните туристички
аранжмани со посебен осврт на туристичките придружници или агенциски
претставници во реализацијата на чартер аранжманите. Особен акцент се става на
улогата на туристичкиот водич при креацијата и реализацијата на факултативните
излети и активности, потврдувајќи го придонесот кој водичот го има за комплетно
создавање и ажурирање на ваквите тури, каде се бара точно искуството и експертизата
во делот на агенциските кабинетски интервенции при создавањето на една туристичка
екскурзија. Понатаму се спомнати стандардите за квалитет во туристичкото водење за
да се премине на етиката во туристичкото водење. Во продолжение анализирани се
неколку различни модели на образование во полето на туристичкото водење како
пример на добри практики од различни земји.
Четвртиот дел на докторскиот труд се однесува на туристичкото водење во
Република Македонија. Методолошки се започнува со користење на историскиот
метод при консултација на законската регулатива во полето на туристичкото водење,
анализирајќи ги официјалните документи уште од седумдесеттите години на минатиот
век кога туристичкото водење било официјализирано како професија на територијата
на нашата држава. Посебен осврт е даден на стручниот испит за туристички водич,
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како појдовна основа за добивање на правото за бавење со оваа професија. Притоа се
анализира постоечката програма за полагање на стручниот испит за туристички водич
и истата се споредува со европските образовни практики. Се даваат сугестии и
препораки од кандидатот за проблематика на туристичкото водење, со воспоставување
на сосема нов систем и начин на лиценцирање на водичите, со посебен акцент на
континуираната едукација. Во последната точка се разработени актуелните проблеми
во туристичкото водење во Македонија и за истите се даваат предлози за
надминување. Проблемите се од едукативен, законски, организациски и морален
аспект. На крајот елабориран е феноменот на бесплатен разглед на град или Free city
tour, кој е препознат како алтернатива за надминување на голем дел од
административните процедури, кои се акумулираат со текот на времето и со менување
на законот за туристичка дејност во нашата држава.
Во петтиот дел на докторската дисертација содржани се две емпириски
истражувања. Првото истражување се однесува на перцепциите и самоперцепциите на
туристичките водичи во Република Македонија со користење на структурирано
интервју наменето за истражувачки примерок од 50 туристички водичи кои активно се
занимаваат со оваа професија со различно времетраење, во зависност на тоа кога за прв
пат започнале да работат. Прашањата се структурирани за да може да се извлече
заклучок поради која причина истите започнале да се занимаваат со оваа дејност, со
кои проблеми се соочуваат. Кои јазици ги говорат? Иако делот на јазиците во овој
случај беше со исклучиво субјективен пристап. Во второто истражување кое беше од
аспект на туристите се даде објективна оценка во поглед на владеењето на странските
јазици од страна на туристичките водичи.
Второто емпириско истражување се однесува на перцепциите и задоволството
на клиентите од туристичкото водење во Република Македонија. Беше изработен
прашалник врз чија основа беа испитани 1152 туристи од 55 различни земји од целиот
свет за сите аспекти кои влијаеле на нивниот престој во Македонија од гледна точка на
нивното искуство со туристичкиот водич. Истражувањето опфаќа зависни варијабли
од типот на елементите кои директно влијаеле на нивото на задоволство од нивната
посета на дестинацијата со туристички водич и независни (контролни) варијабли кои
се изразени во основните карактеристики на испитаничкиот примерок а тоа се: пол,
возраст, образовно ниво, и постојано место на живеење. Статистичката обработка во
ова истражување се направи со користење на компјутерската програма SPSS
(Статистички пакет за општествени науки) (Statistical Package for the Social Sciences)
верзија 19.0. Искористен е дел од палетата на можни анализи и обработки кои ги нуди
овој пакет и тоа: униваријантна анализа на варијанса (ANOVA) со која е тестирано
значењето на разликата помеѓу аритметичките средини (добиени од зависните
варијабли) помеѓу подкатегориите на секоја од независните променливи (F
коефициент). Исто така се применети регресивна и корелациска анализа, за да може да
се установи постоењето и природата на поврзаноста помеѓу поединечните варијабли.
Во овој труд, корелацијата (поврзаноста) на варијаблите е изразена со користење на
коефициентот на Пирсонова корелација. Регресивната анализа е метод со кој се
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испитува и утврдува зависноста помеѓу две или повеќе варијабли, т.е. се согледува
влијанието на промената на една или повеќе варијабли на промената на другите
варијабли.
Резултатите кои се добиени од истражувањата се многу интересни во поглед
натоа штотуристите се задоволни како од локалните тури (разгледи на градови), така и
од туристичкиот водич кој им бил доделен. Високата просечна оценка за турите (8,9 на
скала од 1 до 10) покажува дека два аспекти се оценети со висок квалитет, кои се
особено важни за потрошувачите (програмата и презентацијата на туристичкиот
водич).Туристичките водичи се оценети како многу одговорни за доживувањето на
туристите (4.7 на скала од 1 до 5). Индикативно е дека домашните туристички водичи
добиле нешто пониска оценка за „ефикасноста во поттикнувањето интеракција помеѓу
гостите и локалното население", што, како што е објаснето во дискусијата, не мора да
значи дека тие не се потрудиле во тој поглед. Ова е првото домашно емпириско
истражување за перцепциите и задоволството на странските туристи од услугите на
туристичките водичи во дестинацијата. Добиените резултати, и покрај
ограничувањата, може на прво место да послужат како препорака за професионалните
туристички водичи, агенции и здруженија на водичи од Република Македонија и на
оние кои во иднина ќе се обучуваат како нови кадри за оваа специфична активност.
Шестиот дел ги опфаќа вонредните актуелности, предизвици и закани во

туризмот и туристичкото водење каде е направен краток осврт во поглед на
новонастанатата ситуација со светската пандемија на вирусот Ковид 19. Факт е дека во
само неколку дена целата туристичка индустрија доживеа колапс и загубите се бројат
со милијарди. Целиот свет е во длабока економска криза која сигурно во наредниот
период дополнително ќе ескалира, што ќе се одрази многу негативно на туризмот во
светски рамки, а особено во Република Македонија. Туристичките водичи се едни од
негативно најзасегнатите чинители во туризмот бидејќи први ги изгубија своите
ангажмани, а ќе бидат последните кои одново ќе започнат да работат во својата сфера.
Тие се исто така едни од најизложените на опасност од зараза на вирусот за кој не се
знае уште колку ќе биде присутен. Исто така туристичките водичи се сметаат за
потенцијални вектори односно преносители на оваа болест, што дополнително ја
усложнува нивната нивната положба во туристичкиот систем.
Седмиот дел на докторската дисертација е резервиран за завршните согледувања,
односно заклучокот на целиот труд. Потврдени се претпоставките дека туристичкото
водење игра значајна улога во развојот на туризмот на Република Македонија со
својата регулаторска улога и подложноста на прифаќање на сите нови идеи и напредни
технологии кои се појавуваат на светската сцена. Понатаму, кандидатотдоаѓа до
заклучок дека туристичките водичи се непосредни промотори на туристичките
вредности во дестинациите, бидејќи основа на она што го работат е токму промоцијата
на културата и природното наследство, користејќи ги своите вештини на јавно
говорење и интерпретација. Се потврди констатацијата дека квалитетот на
туристичкото водење директно зависи од образованието и обуката на туристичките
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водичи. Со давање на насоки и препораки за решавање на голем дел од проблемите од
образовна природа со овој труд се дава огромен придонес за едукативниот развој на
сегментот на туристичките водичи. Последната претпоставка која беше поставена како:
Перцепцијата на туристите за туристичката дестинација е одраз на професионалноста
на водичот, се потврди со статистичката обработка на добиените податоци од
истражувањето и нивната анализа. Дел од резултатите се со крајно негативен, а дел со
високо позитивен скор во поглед на јазичните компетенции и нивото на
професионалност. Тоа е реален одраз на затекнатата ситуација во овој домен на
туризмот, за која објективни судии се никој друг освен самите туристи.
ЗАКЛУЧОК
Врз основа на претходната елаборација на предложената тема за докторска
дисертација од кандидатот М-р Климент Наумов, може да се заклучи дека има
исклучителна научна и емпириско – истражувачка оригиналност, изобилува со
корисни и разновидни податоци во однос на влијанието на туристичкото водење во
туризмот и угостителството, како и врз локалната заедница.Дисертацијата има особено
прагматична научна вредност и дава особен придонес кон решавањето на низа
проблеми кои се идентификувани низ трудот како резултат на анализите од
спроведените емпириски истражувања.
СпореддобиениотИзвештајодсистемотзапроверканаплагијатиприМинистерствот
озаобразование и
науканаРепубликаМакедонија,
сепотврдувадекаовојтруд
е
оригинален (со процент 3,48%)
Врз основа на горе изнесеното мислење, Комисијата смета дека се исполнети
формалните и научно-истражувачки услови за одбрана на докторската дисертација под
наслов: „УЛОГА И ЗНАЧЕЊЕ НА ТУРИСТИЧКОТО ВОДЕЊЕ ЗА ТУРИЗМОТ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“. Согласно претходно изнесеното мислење и
констатација, комисијатa му предлага на Наставно-научниот совет на Факултетот за
туризам и угостителство – Охрид, да ја донесе следнава одлука:
ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ
Докторскиот труд со наслов „УЛОГА И ЗНАЧЕЊЕ НА ТУРИСТИЧКОТО
ВОДЕЊЕ ЗА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“од кандидатот М-р
Климент Наумовпретставува самостоен научен труд во кој со примена на современа
методолошка постапка кандидатот дошол до значајни резултати, податоци и заклучоци
во врска со туристичкото водење и значењето на овој сегмент од туризмот во
целокупниот развој на една дестинација. Опсежното теоретско и емпириско
истражување му овозможило на кандидатот да дојде до релевантни информации во
врска со предметот на истражување, што пак во понатамошната постапка резултирало
со значајни заклучоци, но и предлози.
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Може да се констатира дека темата што е предмет на обработка е исклучително
актуелна и релевантна како за проширување на полето на интерес на истражувањето на
туризмот, така и за практичната примена во сферата на туристичкото водење во
Македонија. Сметаме дека целите што кандидатот ги исполнил со истражувачката
работа имаат научна и практична оправданост. Со овој труд не само што се
овозможува продлабочување на научната мисла, туку се овозможува и поопсежно
согледување на проблемите во сферата на туристичкото водење во Македонија.
Сметаме дека овој труд ќе даде посебен придонес во насока на обезбедување на
стабилни постулати за понатамошен развој на туристичките водичи на локално,
регионално и национално ниво. Бидејќи во рамките на трудот е извршена сеопфатна
анализа на ситуацијата во поглед на туристичкото водење во Македонија,
тоапретставува солидна основа за утврдување на решенија за одредени проблеми кои
се подолго време присутни во овој домен. Сознанијата од докторскиот труд може да се
искористат за ревидирање на Законот за туристичка дејност во областа на
туристичкото водење, како и подобрување на образовниот процес во државата во делот
на стручниот курс и полагањето на испитот за туристички водич. Кандидатот дава
посебен осврт во однос на безбедноста и безбедносните стандарди и процедури кои би
требало да се неизоставен дел во секој поглед на туристичкото водење.
Сето ова зборува за актуелноста на темата во сегашниот момент во развојот на
туризмот во Македонија, а уште повеќе поради фактот што ваквите истражувања за
оваа туристичка проблематика не можат да се сретнат во научната мисла во нашата
држава. Со тоа се зголемува прагматичната вредност на трудот, кој во иднина би
можел да се користи за давање насоки и сугестии за надминување на низа проблеми
кои се евидентни во македонскиот туризам
Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, Комисијата
едногласно смета дека докторскиот труд со наслов: „УЛОГА И ЗНАЧЕЊЕ НА
ТУРИСТИЧКОТО ВОДЕЊЕ ЗА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“од
кандидатот М-р Климент Наумовво целост ги задоволува критериумите и барањата со
кои се дефинира успешно изработена докторска дисертација и дека кандидатот успеал да
реализира квалитетен и оригинален научно-истражувачки труд.
Спрема тоа комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставнонаучниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид да го прифати овој
извештај и да закаже јавна одбрана на докторската дисертација под наслов „УЛОГА И
ЗНАЧЕЊЕ НА ТУРИСТИЧКОТО ВОДЕЊЕ ЗА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“од кандидатот М-р Климент Наумов
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ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА
1. Проф. Д-р Иванка Нестороскас.р.
2. Проф. Д-р Науме Мариноски с.р.
3. Проф. Д-р Раман Исмаили с.р.
4. Проф. Д-р Катерина Ангелевска - Најдеска с.р.
5. Проф. Д-р Зоран Тунтев с.р.

Охрид, 10 јуни, 2020 год
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Извештај oд Комисија за оценка на докторска дисертација
До
Совет на
Докторски студии на
Факултетот за туризам и
угостителство-Охрид
Преку
Службата за студентски прашања
Советот за докторски студии на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид
приУниверзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, на седницата одржана на
ден29.04.2020 г. со Одлука Бр. Бр.02-130/3-4.2, формира Комисија за оценка
надокторскиот труд од кандидатот м-р Шериф Сејдиу поднаслов: „Анализа на
потребите од храна во вонредни ситуации и влијание врз економскиот развој на
Република Косово“, во состав:
1. Д-р Гордана Речкоска, редовен професор – ментор,
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид
2. Д-р Ангела Василеска, редовен професор, Факултетот за
туризам и угостителство – Охрид
3. Д-р Баки Кољеци, редовен професор, ФОН Универзитет –
Скопје
4. Д-р Симона Мартиноска, редовен професор, Факултетот за
туризам и угостителство – Охрид
5. Д-р Пере Аслимоски, 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 на Факултетот за туризам и
угостителство, го поднесува следниот:

ИЗВЕШТАЈ
Предложента тема за изработка на докторска дисертација е со наслов: „Анализа на
потребите од храна во вонредни ситуации и влијание врз економскиот развој на
Република Косово“. Врз основа на спроведените прелиминарни истражувања, кои се
во тесна врска со докторската дисертација, тематската преокупација на трудот се
однесува на истражувањето кое има посебно теоретско и практично значење за развој
на туризмот на Косово, но од аспект на влијанието на потребата од храна во вонредни
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состојби од природни катастрофи кои се непредвидени и директно влијаат негативно
врз туризмот и економијата во целост. Имено, истражувањето во овој труд, ќе помогне
многу во прикажувањето на важноста на влијанието на вонредните состојби врз
потребата за храна и исхрана на туристите и капацитетите на државата со справување
со истата во смисла на снабдување со храна и капацитетите на транспортот и
влијанието врз целокупната економија и менаџирањето со вонредните состојби.
Апликативноста на темата се гледа во можноста за имплементирање на резултатите,
заклучоците ипрепораките, кои произлегуваат од истражувањето, на територијата на
Косово.
Врз основа на дефинираните прашања, а за постигнување на целта на истражувањето,
кандидатот ја поставил следната главна истражувачка хипотеза:
Oпшта хипотеза е дека:
 Во Косово нема постоење на законска рамка, хармонизирана со
меѓународнатарамка во сферата на храната и проблемите со кои се соочува
Косово на меѓународната арена во сферата на транспорт на храна;
 Институционалните државни капацитети во создавање на услови за транспорт
на храна се ограничени и мали;
Во прилог на овие хипотези се поставени и одредени помошни хипотези и тоа:
 Косово има слаби институцинални државни капацитети за хармонизација на
државното законодавство со она на ЕУ, во сферата на храната, транспортот и
вонредните ситуации,сето тоа поврзано со туризмот;
 Природните катастрофи и вонредните ситуации имаат негативни влијанија врз
економските активности и активностите во туризмот.
При реализацијата на овој труд испочитувани се серија правила и модели, а пред сѐ од
особена важност е тоа што трудот тоа го прави на:објективен, прецизен, систематичен
и веродостоен начин. Во дисертацијата применети се следните методи:квалитативен
метод, истражувања со собирање, анализа и интерпретација на податоци врз основа на
набљудувања;статистички метод;квантитативен метод,истражувања со примена на
структуирани прашалници, каде се вклучени одреден број на испитаници;
компаративен икомбиниран метод.
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 заклучоци во Косово.

2. Образложение на докторскиот труд
Туризмот има меѓународен карактер и неговото третирање со цел утврдување на
најзначајните поими, односно делови на законската регулатива на државно и локално
ниво, ја наметнува потребата за креирање на квалитетно единствено законодавство од
областа на туризмот, за да може да се добие јасна слика за тоа дали европското
законодавство од областа на туризмот може да биде значаен фактор за развој на
туризмот во Косово и справувањето со предизвикот на вонредните состојби.
Токму затоа, целта на овој труд е да се испита дали политиките и мерките на ЕУ од
областа на туризмот, може да придонесат кон подобрување, унапредување и развој на
туризмот во Косово. Треба да се истакне дека ова законодавство е специфично за
туризмот, затоа што има голем број на различни области кои се поврзани со туризмот,
како на пр., регулирање на областа за справувањето и менаџирањето на туристичките
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места погодени од вонредни природни катастрофи, или појави предизвикани од
човечки фактор како што е тероризмот.
Со истражување на предметот, во истиот момент се наметнува и полето на научен
интерес. Од тоа се произлезени и целите на оваа дисертација,кои ја дадоа насокатана
истражувањето.
Целта на оваа дисертација е правење на потребните анализи на територијата на Косово
во врска со потребите од храна, и начинот на менаџирањето на транспортот, во случај
на вонредни состојби, и преку тие анализи да се осознае, како потребите од храна и
нејзиниот транспорт во таквите ситуации влијаат на развојот на туризмот на
територијата на Косово.
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
вонредните ситуации поврзани со економскиот развој, ставајќи акцент на развојот на
туризмот.
Врз основа на анализите изаклучните согледувања, оваадисертација дава можност за
сите заинтересирани страни да можат да ги применат во практиката, асигурно дека ќе
предизвика интерес и потреба за создавањеи на други трудови, кои ќе ја тангираат оваа
проблематика и во иднина.

3. Оценкана докторскиот труд
Докторскиот труд структурно е составен од: Апстракт, Листа на клучни зборови,
Вовед, 8-Осум делови, Заклучоци и препораки, Користена литература и Прилози.
Тој започнува со Апстракт на македонски и англиски јазик со соодветни клучни
зборови.
Како една целина, во Воведот и Првиот Дел „Теоретско-методолошки пристап во
истражувањето“ од овој труд, кандидатот дава разработка на воведните теми, како и
теоретско–методолошкиот пристап на истражувањето. Во таа смисла посебно
обработени се: предметот, целите, методологијата на истражувањето, општите и
посебните хипотези. Овој дел исто така содржи и презентација на очекуваните
резултати од исражувањето.
Вториот Дел е насловен „Меѓународна и национална законска рамка за храна“,и
има за цел да ја објасни поблиску и подетално меѓународната и националната рамка за
храна, базирајќи се на меѓународните конвенци, кои се однесуват и ја регулират
законската рамка за храна, анализирајќи ги овие проблематики од агол на
меѓународната рамка, фокусирајќи и образложувајќи како е регулиранахраната во ЕУ,и
правејќи компарација за тоа како е регулирана на законски начин во Република Косово
и како е регулирана во Република Македонија.
„Меѓународна и национална законска рамка за транспорт“ е насловотна Третиот
Дел, и опфаќа важен дел на трудот, каде кандидатот влегува во анализа и истражување
на проблематиката на транспортот во меѓународна и национална рамка, врз основа на
меѓународните конвенции и внатрешните национални законодавства на Македонија и
на Косово, обраложувајќи ги основните поими на собраќајот, економската улога на
сообраќајот, видовите на собраќајот кои се користат како за туристите така и за
транспорт на храната, но, и нивните капацитети со справувањето со вонредните
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состојби, кои би можеле да се случуваат во туристичките места, каде директно би се
загрозиле и би се соочувале туристите со таквите состојби.
Четвртиот Дел носи наслов „Транспорт на храна и влијанието врз туризмот во
Република Косово“. Тука станува збор за основните карактеристики на транспортот
во Косово, начинот како се движи развојот на целокупниот транспорт во Косово,
базирајќи се на неговите капацитети за транспорт на храна и туристи во нормални
околности, но, и капацитетитеза справување со природни катастрофи и непогоди, кои
би можеле да ја доведат во ризик и храната и туристот како индивидуа. Имено во ова
глава се анализирани и видовите на транспорт кои постојат во Косово,
инфраструктурната мрежа и стратегијата за развој на транспортот како алатка на
туризмот.
„Вонредни состојби и негативното влијание врз економијата и туризмот во
Косово“ е насловот на Петтиот Дел, и има за цел да го објасни поимот на вонредни
ситуации и состојби, како тоа негативно влијае врз целокупната економија на
државата, а особено врз туризмот како една важна гранка на економијата. Имено
образложени и анализирани се карактеристиките на вонредните ситуаци и вонредните
услови, појавувањето на вонредните состојби, особено предизвикот на спасувањето на
туристите при таквите околности, улогата кои ги имаат менаџерите односно клучните
луѓе одговорни за справувањето со таквите ситуации кои раководат со државните
органи, обработени се Силите за спасување при опасност на туристите, Проценката и
носењето одлуки во итни случаи, Економскиoттрошокзаменаџирање на итните случаи
за туриситчките простори и туристите, Стратегии и планирање во вонредни ситуации
за заштита и евакуација на туристите во итни случаи, Надзорот врз реализација на
плановите за итните случаи применети врз туристите, Мобилноста и распоредувањето,
Менаџирањето на набавката и контролата на храна во итни случаи,Транспортот и
транспортни средства на храна во итни случаи, Транспортот на резерви, Менаџирањето
со резервите за храна во кризни ситуации.
Шестиот Дел има наслов „Природни катастрофи во туристичките места и
институционалните капацитети за евакуација на туристите“ и има за цел да се
прикажат одредени карактеристики од сферата на природните катастрофи и нивните
почести појави, како што се: земјотресите, поплавите, блокадите од снег, лизгањето на
земиштето, пожарите, епидемиите, пандемиите, несреќите во друмскиот,
железничкиот, поморскиот и воздушниот сообраќај. а посебен осврт и анализа е
направена на модерните негативни влијанија врз туризмот, како што е на пр. човечкиот
фактор, односно заканата од тероризмот како феномен и неговите последици врз
туризмот. Имено терористичките акти и напади во туристичките места, а посебно на
државите, кои се мета на терористите, директно влијаат негативно врз туризмот и на
самите туристи.
Седмиот Дел е насловен како „Влијанието на природните катастрофи врз
средината, храната и туризмот“, во кој се обработени капацитетите на целокупните
актери одговорни за справување со менаџирањето на ситуациите при природни
катастрофи, особено во делот на организацијата, обучувањето на кадарот, начинот со
директното справување и спасување на туристите, пребарувањето на исчезнатите
туристи, снабдувањето со основните потреби во таквите ситуации особено со храна.
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Осмиот Дел кој можеби е еден од најважните и е посветен на „Сопственото
истражување, праткичен пристап и анализа на терен за управување со кризите,
храната и транспортот во Косово“. Во него се дава осврт на управувањето со кризите
во Косово преку историјата на кризи и природните катастрофи, политиката на
вреднување на ризиците, идентификувањето на заканите и ризиците како фактор за
подобрување на подготвеноста за превентивен или реактивен аспект. Потоа следи
SWOT-анализа на подготвеноста на Косово да ги менаџира непогодите и ризиците. Се
дава еден практичен осврт на организациска поставеност при менаџирање на криза во
Косово. Неизбежно во дисертацијта, со оглед на светската состојба предизвикана со
Пандемијата на COVID 19, се обработува и во овој дел преку влијането на пандемјата
во Косово и нејзиното менаџирање, што дава една посебна акутелност на
трудот.Следува обработката на одговорниот сектор за менаџирање со прехранбената
криза во Косово, засилувањето на капацитетите на Косово за менаџирање со кризи од
природни и други непогоди, законската и институционална рамка при менаџирање со
кризи во Косово, истражување на резервите за храна во кризни ситуации во Косово,
прехранбената индустрија и нејзината улога за време на кризи за храна,
институционалниот пристап на кризите со храна, критериумите за определување на
потребно количество на храна во Косово, актуелна ситуација на резервите на храна во
Косово,организацијата на складирање и дистрибуција на храна во вонредни ситуации,
начинот на распределување на резервите на храна во Косово.
Овој дел завршува со истражување и анализирање на транспортот на храна во Косово,
истражувачки дел за транспортните компании, кои се занимаваат со транспорт на
храна, и на крај со анализа на резултатите од истражувањето.
На крајот од трудот се дадени, Заклучоците и препораките кои се најважен дел од
трудот. Ваквиот труд од оваа област, кој е редок па дури и не е скоро воопшто
истражуван како тема во Косово и пошироко, ќе придонесе во многу за целокупната
стратегија на градење на законска рамка и усогласување со таа на ЕУ во областа на
храната и исхраната, во транспортот на храната, транспортот на туристите и
подигнување на капацитетите на државните органи за справување со вонредните
состојби и природните катастрофи во туристичките места и туристичката дејност.
Се работи за оригинален труд, а тоа го покажува и Извештајот од поставеноста на
страницата за проверка на плагијати, кој е апсолутно позитивен, и според него, тоа
изнесува 3,38%, што ја потврдува оригиналноста на оваа докторска дисертација.

4. Заклучок и предлог
Имајќи го во предвид изнесеното, на Советот на Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид,со задоволство му предлагаме да го прифати овој Извештај и да
формира Комисија заодбрана на докторската дисертација под наслов „Анализа на
потребите од храна во вонредни ситуации и влијание врз економскиот развој на
Република Косово“ од кандидатот м-р Шериф Сејдиу, студент 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, 16.06.2020 г.
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Комисија за оценка на докторски труд:
1. Д-р Гордана Речкоска, редовен професор, ментор, с.р.
2. Д-р Ангела Василеска, редовен професор, с.р.
3. Д-р Баки Кољеци, редовен професор, с.р.
4. Д-р Симона Мартиноска, редовен професор, с.р.
5. Д-р Пере Аслимоски, редовен професор, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАУЧЕН РАБОТНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ОД
НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ, НАУЧНО ПОЛЕ ЕКОНОМСКИ
НАУКИ, ОБЛАСТ ЕКОНОМИКА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА, ЕКОНОМИКА НА
ИНВЕСТИЦИИ, МАРКЕТИНГ И ДРУГО,ВОНАУЧНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН –
ПРИЛЕП ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. " КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ " – БИТОЛА

Со одлука бр.15 – 413/2 од 29.05.2020 година донесена на 70 – та седница на Научниот совет на
Научниот институт за тутун – Прилеп, определени сме за членови на Рецензентската комисија за
избор на научен работник во сите наставно – научни звања.
Конкурсот за овој избор беше објавен во дневните весници "Слободен печат" и "Коха" од 29.04.2020
година и исправка од 1-3.05.2020 година за избор на еден научен работник во сите наставно –
научни звања од научното подрачје на општествени науки ( 5 ), научно поле економски науки ( 503),
област економика на претпријатијата (50323), економика на инвестиции (50324), маркетинг (50325)
и друго (50329). Во предвидениот рок се пријави д-р Силвана Пашовска, научен соработник –
доцент од Научниот институт за тутун – Прилеп при Универзитетот Св. " Климент Охридски" –
Битола.
Врз основа на приложената документација од кандидатот, особена чест ни претставува до Научниот
совет при Научниот институт за тутун – Прилеп да го поднесиме следниов

ИЗВЕШТАЈ

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Доцент д-р Силвана Пашовска е родена на 23.11.1973 година во Прилеп. Основно образование
завршила во основното училиште" Кире Гаврилоски – Јане " во Прилеп со континуиран одличен
успех. Средно образование завршува во средното општинско училиште " Кузман Јосифоски – Питу
" во Прилеп, исто така со континуиран одличен успех и учество на повеќе општински и републички
натпревари. На Економскиот факултет во Прилеп се запишала во учебната 1991/1992 година на
студиската програма Економија на претпријатија, на која дипломирала во 1996 година. Истата
година се запишала на постдипломски студии по Деловни финансии на Економски факултет –
Прилеп и истите ги завршила во 1999 година кога магистрирала на тема:" Долгорочно финансирање
на претпријатијата " и се здобила со звање Магистер по економски науки.
Во периодот од 2000 – 2003 година била ангажирана како демонстратор на Економски факултет –
Прилеп на група финансиски предмети (Деловни финансии, Финансиска теорија и политика,
Финансиски систем и Финансиски менаџмент). Своето понатамошно образование, доцент Пашовска
го продолжила на Економски институт – Скопје во рамките на Универзитетот " Св. Кирил и
Методиј " – Скопје, на докторски студии кои успешно ги завршила во 2005 година кога докторирала
на тема:"Политиката на финансирање, дивидендната политика и степенот на нивната корелација во
корпорациите (теоретски и апликативни аспекти)" , со што се здобила со звање доктор по
економски науки.
Во меѓувреме ги полага и дополнителните предмети за педагошка доквалификација и учество во
наставен процес, на Филолошкиот факултет во Скопје, Универзитет " Св. Кирил и Методиј " –
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Скопје. После завршувањето на докторските студии во 2005 година, па се до 2007 година е работно
ангажирана во Мак – Ком компани – Прилеп како извршител на сметководствено – финансиски
работи. Во 2007 година се вработила во Центар за вработување – Прилеп како раководител и на
истото работно место останала до 2015 година.
Во периодот од 2009 - 2014 година е ангажирана на Универзитет "Гоце Делчев" - Штип, Економски
факултет – Штип, како наставник во насловно звање Доцент на следниве предмети: Финансиски
менаџмент во здравствени институции, Маркетинг во здравствена заштита и Меѓународен
маркетинг.
Во периодот од 2014 – 2018година е ангажирана на Универзитет "Гоце Делчев – Штип, Земјоделски
факултет – Штип, на група Агроекономија по следниве предмети: Агропретприемништво,
Менаџмент на фарма, Деловна комуникација, Менаџмент на човечки ресурси, Маркетинг на
земјоделски производи и Калкулации.
Од 24.11.2015 година е вработена во Научниот институт за тутун – Прилеп, како раководител на
Одделението за економско планирање и програмирање, кога е избрана во звање научен соработник
– доцент.
Кандидатот солидно ги познава англискиот и францускиот јазик. Исто така, одлично ги познава
алатките на Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader, Project Manager и неколку ERP апликации.
Во текот на своето студирање и работа, таа остварува широк опсег на активности, трудови, посета и
учество на конференции, симпозиуми и семинари како во земјата така и во странство. Учествува со
научни трудови на бројни домашни и меѓународни симпозиуми, научни расправи, стручни собири,
конференции, семинари, обуки и јавни дебати, во земјава и во странство (Турција, Грција, Бугарија,
Србија, Хрватска, Словенија, Словачка и др.).
Научната ориентација и желбата за понатамошно стручно усовршување и надоградување,
кандидатката го покажува преку пишување на голем број научни трудови објавени во домашни и
странски списанија, како и учество на домашни и меѓународни научни конференции. Во периодот
од 1998 – 2015 година има објавено 32 научни трудови, додека во периодот од 2015 – 2020 година
има објавено 40 научни трудови, од кои седум се во списанија со Импакт фактор.
2. НАСТАВНО – ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Кандидатката доцент д-р Силвана Пашовска е акредитиран ментор на втор циклус на студии со
решение добиено од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование, со што е
вклучена во наставно – образовниот процес во Научниот институт за тутун – Прилеп на втор циклус
на студии на следниве предмети:
1.Оперативенменаџментвопроизводствотонатутун,студискапрограмаПроизводствонатутунедного
дишниидвегодишниакадемскистудии;
2.Управување со квалитетот на тутунот и производите од тутун, студиска програма Обработка и
преработка на тутун – едногодишни и двегодишни универзитетски студии
3.Оперативен менаџмент во обработката и преработката на тутунот, студиска програма Обработка
и преработка на тутун – двегодишни универзитетски студии
4. Законски регулативи во обработката и преработката на тутун, студиска програма Обработка и
преработка на тутун – двегодишни универзитетски студии
5.Агропретприемништво, студиска програма
едногодишни универзитетски студии

Агроменаџмент

во

тутунското

стопанство,
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6.Менаџмент во примарното тутунопроизводство и обработката на тутунот, студиска програма
Агроменаџмент во тутунското стопанство, едногодишни универзитетски студии.
Доцент Пашовска е ангажирана и во наставно – образовната работа на Научниот институт за
тутун – Прилеп на трет циклус ( докторски ) студии, на студиската програма Технологија на
производство и обработка на тутун и производи од тутун на следниов предмет:
1.Оперативен менаџмент - одбрани поглавја
Д-р Силвана Пашовска е коавтор на пет изданија – книги и едно самостојно издание и тоа:
1. "Корпоративна финансиска политика" (коавторство), проф. д-р Трајко Мицески, доц. д-р
Силвана Пашовска, ISBN 978-9989-2797-0-6, CIP 658.114:336.02(075.8)
2. "Корпоративно управување со процесите на репродукционо поврзување, здружување и
профитабилно работење", (коавторство), доцент д-р Силвана Пашовска, проф. д-р Трајко
Мицески, ISBN 978-9989-2797-1-3, CIP 005.742:005.72(075.8)334.772:001.895(075.8)
3. "Оперативен менаџмент и финансиска поткрепеност на операциите", (коавторство), проф. д-р
Трајко Мицески, доц. д-р Силвана Пашовска, ISBN 978-9989-2797-8-2, CIP 005
4. "Тргување со хартии од вредност со посебен осврт на обврзниците ", ( коавторство ), проф. др Трајко Мицески, доц. д-р Силвана Пашовска, ISBN 978-608-4746-01-0, CIP 336.763,
336.763.3(497.7)
5. "Развивање на семеен бизнис со осврт на тутунопроизводството", ( коавторство ), проф. д-р
Трајко Мицески,
доц. д-р Силвана Пашовска, ISBN 978-608-4746-00-3, CIP
334.772.24:[658.522:633.71(497.7)
6. "Политика на финансирање и дивидендна политика во корпорациите", доц. д-р Силвана
Пашовска, ISBN 978-9989-9901-6-8, CIP 658.14:005.21

3. НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во последниве пет години после изборот во научен соработник – доцент, кандидатката има
објавено 19 научни трудови во домашни и меѓународни списанија и тоа:
1. " Some aspects of sustainable development in agriculture with reference to tobacco
production and environmental protection ", Трајко Мицески-Силвана Пашовска,
Меѓународно списание Tobacco – НИТП, 7-12.2015 година
2. " Stabilization of tobacco production in Republic of Macedonia ", Силвана Пашовска,
Меѓународно списание Tobacco – НИТП, 1-6.2016 година
3. " Conditions in supply and demand of tobacco in the Republic of Macedonia ", Силвана
Пашовска, Меѓународно списание Tobacco – НИТП, 7-12.2016 година
4. " " Republic of Macedonia most favorable country for the production of oriental tobacco ",
Силвана Пашовска-Стевчо Димески, Списание со IMPACT FACTOR Asian Journal of
Science and Technology, ISSN 0976-3376 ( 2016 )
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5. " Улогата на менаџментот на човечки ресурси за грижата на вработените ", Д.Гелевски,
Т.Мицески, С.Пашовска, Научно списание на Друштво за наука и уметност Прилеп,
2016 година
6. " Alternative use of tobacco ", Силвана Пашовска-Љубен Попоски, Списание со IMPACT
FACTOR International Journal of Current Research, ISSN 0975-833X, (2016)
7. " Anti-smoking campaign-decreasing or increasing trend in cigarette consumption in the
Republic of Macedonia and the region ", Љубен Попоски-Силвана Пашовска, Списание со
IMPACT FACTOR International Journal of Development Research, ISSN 2230-9926, (2016)
8. "Some aspects of globalization of world tobacco industry ", С.Пашовска,Љ.попоски,
Ц.Котески, Списание со IMPACT FACTOR International Journal of Current Research,
ISSN 0975-833X, ( 2016 )
9. " Изграденоста на лидерот за правилно оценување на перформансите на вработените ",
Д.Цековски, Т.Мицески, С.Пашовска, Научно списание на Друштво за наука и
уметност – Прилеп, 2016 година
10. " Preference of modern technological achievements and innovations in the management
strategy of the enterprise ", Силвана Пашовска-Трајко Мицески, Списание со IMPACT
FACTOR International Journal of Current Research, ISSN 0975-833X, ( 2017 )
11. " The importance of entrepreneurship in tobacco production as a family business ", Силвана
Пашовска-Стевчо Димески, Списание со IMPACT FACTOR International Journal of
Development Research, ISSN 2230-9926 ( 2017 )
12. " Price policies in primary tobacco production ", Силвана Пашовска, Меѓународно
Списание Tobаcco 1-6.2017 година, НИТП
13. " Intenzification of tobacco production in the Republic of Macedonia ", Силвана Пашовска,
Меѓународно Списание Tobacco 7-12.2017 година, НИТП
14. " Demographic changes of fertility and life expectancy impact on food consumption
tendencies ", Трајко Мицески-Силвана Пашовска, Journal of Hygienic and Design, ISSN
1857-8489 ( 2017 )
15. " Application of transformational leadership as an incentive for innovation i.e. developing
subordinates with durable values ", Силвана Пашовска-Трајко Мицески, Journal of
economics – University Goce Delcev – Stip, 2018 година
16. " The impact of transformational leadership in improvement of the organizational capability
", Силвана Пашовска-Трајко Мицески, Списание со IMPACT FACTOR Intewrnational
journal for education and research, ISSN 2411-3123, 2018 година
17. " The global environment as a challenge to corporate competitiveness ", Силвана ПашовскаТрајко Мицески, Joiurnal of economics, ISSN 1857-9973, Универзитет Гоце Делчев –
Штип, 2018 година
18. " Perspectives and possibilities for development of tobacco production in the Republic of
North Macedonija ", Силвана Пашовска-Трајко Мицески, Journal of agriculture and plant
sciences, JAPS ISSN 2545-4447, ноември 2019 година
19. " Некои аспекти на нелегалниот пазар на цигари во светот ", Силвана ПашовскаЉубен Попоски, Научно списание на Друштво за наука и уметност – Прилеп, 2020
година
Исто така, кандидатката со свои трудови учествувала на 21 домашна и меѓународна
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конференција, симпозиум и конгрес и тоа:
1. " The correct approach to the management human resources as a factor performance in
modern operations ", Силвана Пашовска-Трајко Мицески, Меѓународна конференција
Меѓународен Славјански Универзитет, Свети Николе, 2015 година
2. " Preference ethical and socially responsible conduct of business companies ", Силвана
Пашовска-Трајко Мицески, Петти меѓународен конгрес и светска академија на науки и
уметности – ICON BEST 2016 година
3. " Инвестирање во развојот на вработените – патека кон успехот на компаниите ",
Силвана Пашовска-Трајко Мицески, Меѓународна научна конференција БАС 2016
година
4. " Preferiranje etickih normi I drustvena odgovornost u biznis aktivnostima ", Силвана
Пашовска-Трајко Мицески, Scientific conference Banja Luka, maj 2016
5. " Правилниот пристап на управувањето со човечките ресурси како фактор на
успешноста во современото работење ", Трајко Мицески-Силвана Пашовска, Седма
меѓународна конференција На Меѓународен Славјански Универзитет – Св.Николе, 2016
година
6. " Изграденоста на лидерот за правилно оценување на перформансите на вработените ",
Д.Цековски, Т.Мицески, С.Пашовска, Научно списание на Друштво за наука и
уметност – Прилеп, 2016 година
7. " Creation of management strategy of a company with a focus on contemporary technology
achievements and innovations ", Силвана Пашовска-Трајко Мицески, Меѓународна
конференција за економија и менаџмент, Солун, Грција, 2017 година
8. " Preference management activities based on good agricultural practices in tobacco
production ", Силвана Пашовска-Трајко Мицески, Меѓународна конференција ISAF –
Факултет за земјоделски науки, храна и ветеринарство – УКИМ Скопје, 2017 година
9. " Креирање на менаџмент стратегија на претпријатијата со фокус на современите
технолошки достигнувања и иновации ", Силвана Пашовска, Универзитетска интерна
конференција УКЛО 21 УИК – Науката на УКЛО – искуства и перспективи, Крушево,
2017 година
10. " Tobacco based on purchase classes ", Силвана Пашовска, Меѓународна конференција
Екологија и здравје, Пловдив , Бугарија, 2018 година
11. " Правилното преговарање како фактор за деловен успех ", Силвана Пашовска-Трајко
Мицески, 9-та Меѓународна конференција Меѓународен Славјански Универзитет,
Свети Николе, 2018 година
12. " Квалитет на суровиот тутун преку откупните класи ", Силвана Пашовска,
Интернационална научна конференција Екологија и здравје, Пловдив, Бугарија, јуни
2018 година
13. " Practicing proper business communication to achive higher company performance ",
Силвана Пашовска-Трајко Мицески, Втора Меѓународна научна конференција за
економија и менаџмент – ЕМАН, Љубљана, Словенија, 2018 година
14. " Tobacco production and some positive and negative effects ", Силвана Пашовска-Трајко
Мицески, Меѓународен конгрес NUTRICON, Охрид, 2018 година
15. " Development of family business in tobacco production activities ", Силвана Пашовска-
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Трајко Мицески, Интернационална научна средба Агронаука и пракса, Земјоделски
факултет – Штип, ЅГД – Штип, Мај 2018 година
16. " Marketing activity control location as necessity for improving the sames ", Силвана
Пашовска, Меѓународна конференција БАС – Битола, ноември 2018 година
17. " The role of top management in analizing the profitabiliry of a company ", Силвана
Пашовска, Меѓународна конференција ITEMA, Братислава, Словачка, 2019 година
18. " Менаџмент на себеразвојот и личното однесување ", Силвана Пашовска-Трајко
Мицески, 10-та Меѓународна конференција Меѓународен Славјански Универзитет,
Свети Николе, 2019 година
19. " Однесување на работно место и посветеност кон организацијата ", Силвана
Пашовска-Трајко Мицески, Меѓународна научна конференција – ЕМАН Љубљана,
Словенија, 2019 година
20. " Бизнис планот како предуслов за одржлив бизнис во услови на променливо
опкружување ", Силвана Пашовска, Меѓународна конференција Меѓународен
Славјански Универзитет Свети Николе, 2020 година
21. " Креирање на средина и градење на свест за ефективна организациска комуникација
во услови на тимско работење ", Силвана Пашовска, Меѓународна конференција за
економија и менаџмент - ЕМАН, Љубљана, Словенија, 2020 година

4. СТРУЧНО – АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И АНГАЖИРАНОСТ ВО ОРГАНИ И
ТЕЛА
Покрај наставно – образовната и научно – истражувачката дејност, кандидатката е член во:
- Советот при Научниот институт за тутун – Прилеп
- Советот на втор циклус на студии при Научниот институт за тутун – Прилеп
- Научниот совет при Научниот институт за тутун – Прилеп
- Комисијата за издавачка дејност при Научниот институт за тутун – Прилеп
- Комисијата за јавни набавки при Научниот институт за тутун - Прилеп
- Комисијата за материјално – финансиски прашања и инвестиции при Универзитетот " Св.
Климент Охридски " - Битола
Кандидатката доцент д-р Силвана Пашовска е член на Друштвото за наука и уметност – Прилеп
од 2008 година, а од 2016 година до денеска е Претседател на истото.
5. АНАЛИЗА НА ТРУДОВИТЕ

Согласно потребите на овој Реферат следува конкретна евалуација на дел од трудовите објавени во
периодот од 2015 до 2020 година.
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Евалуација на трудот "Some aspects of sustainable development in agriculture with reference to
tobacco production and environmental protection ", Трајко Мицески-Силвана Пашовска,
Меѓународно списание Tobacco – НИТП, 7-12.2015 година:
Во овој труд посебно се потенцира фактот дека одржливиот развој на земјоделството не може да се
замисли без неговата економска способност, еколошка заштитеност,социјална одговорност и етичка
фокусираност.Економски способно земјоделство подразбира примена на нови начини на
стопанисување,што во своите калкулации го зема предвид и аспектот на заштита на животната
средина.Еколошки заштитеното земјоделство преферира рационално користење на природните
ресурси,примена на оптимално-минимална количина на ѓубрива и агрохемиски заштитни средства и
водење на посебна грижа за зачувување на животната средина,со генетска одржливост на
растителниот и животинскиот свет.Социјалната одговорност е насочена кон обезбедување на
ангажираност на земјоделските работници,нивна мотивираност и посветеност кон еколошко земјоделско производство. Еко-етиката е морално начело кое се фокусира на многу
подрачја,вклучувајќи го и начинот на кој луѓето ја обработуваат почвата,начинот на производство
на земјоделски култури, начинот напостапување со разновидниот растителен и животински свет и
грижата за животната средина.Производството на тутун,како земјоделска активност со која се
занимаваат околу 10% од населението во Р. Македонија, мора да се одвива во согласност со
интенциите на Европската унија и глобалната позитивна светска политика дефинирана од владини и
невладини организации,што всушност значи производство на квалитетен тутун,негово користење за
биоенергија и негово постепено намалување и заменување со други култури,притоа водејќи посебна
грижа за заштитата на животната средина. Во овој труд е направен краток преглед кон насоките за
одржлив развој на земјоделското производство, со посебен осврт на динамиката на развој на
тутунопроизводството.
Евалуација на трудот " The correct approach to the management human resources as a factor
performance in modern operations ", Силвана Пашовска-Трајко Мицески, Меѓународна
конференција Меѓународен Славјански Универзитет, Свети Николе, 2015 година:
Главна цел на истражувањето на овој труд, е анализата на клучните фактори кои придонесуваат за
развојот на вработените, а со самото тоа поголема продуктивност, мотивираност, соработка.Многу
компании сметаат дека е важно инвестирањето во развојот на вработените. Вработените се
поефикасни во своето работење, што од друга страна придонесува клиентите да бидат позадоволни.
Меѓутоа кај многу постои дилемата зошто воопшто да инвестираат во обука и развој на
вработените, особено во време на висока мобилност на вработените од една во друга
организација.Мотивацијата е внатрешна сила или енергија што води кон акција, вршење на
активности и постигнувања.Мотивацијата е поврзана со желбата и амбицијата, а ако тие се отсутни
тогаш и мотивацијата е отсутна. Многу често, еден вработен има желба и амбиција да заврши
одредена работа или да постигне одредена цел, но нема иницијатива и подготвеност да превземе
акција.Ова се должи на недостатокот на мотивација и внатрешна сила која ќе ги води кон
постигнување на целите.Мотивацијата ги зајакнува амбициите, ја зголемува иницијативата и дава
насока, храброст, енергија и упорност да се следат целите.
Евалуација на трудот: " Republic of Macedonia most favorable country for the production of
oriental tobacco ", Силвана Пашовска-Стевчо Димески, Списание со IMPACT FACTOR Asian
Journal of Science and Technology, ISSN 0976-3376 ( 2016 ):
Фокусот на истражувањето во овој труд е насочен кон анализа на состојбата со
тутунопроизводството во Македонија каде традиционално се одгледуваат добри ориенталски
тутуни, покрај познатите реони во Турција, Измир и областа Мраморно Море, каде постојат
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еколошки услови за производтсво на квалитетни ориенталски тутуни. По брзата структурална
промена во потрошувачката на цигари со прифаќањњето на америчкиот бленд, 90% од
производството на тутун од Македонија е ориентирано кон надворешниот пазар. Основната
формула на америчкиот бленд на цигари базира врз формулата на цигаретната компанија
``R.J.Reynolds``, прв пат воведена во 1913 година, со процентуално учество на мешавините: 50%
``Светла Вирџинија``, 25% ``Берлеј``, 20% ориенталски тутуни и 5% останати типови на тутун.
Денес, оваа формула е гравитациона точка околу која се прават тутунските мешавини за
производство на америчкиот бленд на цигари, во зависност од пушачкиот вкус на потрошувачите од
различни земји во светот. Во тој однос, тутуните во Р.С.Македонија според искажувањата на
производителите – преработувачите и цигаретните компании, не се второквалитетни, туку
напротив, независни и уникатни по квалитет и арома.
Во тој контекст, авторите укажуваат дека во периодот на транзицијата, после осамостојувањето на
Македонија, производството на ориенталски тутуни доста осцилира во однос на претходниот
период, за потоа да премине во постабилно производство по количина. За стабилизирањето на
производството придонесе воведувањето на стимулациите во 2005 година. После овој период
производството просечно се движи од 25.000 – 30.000 тони тутун и се приближува кон
производството од предтранзициониот период.
Евалуација на трудот: " Preference ethical and socially responsible conduct of business companies
", Силвана Пашовска-Трајко Мицески, Петти меѓународен конгрес и светска академија на
науки и уметности, Универзитет за туризам и менаџмент – Скопје – ICON BEST 2016 година:
Фокусот на истражување во овој труд е ставен на улогата и влијанието на деловната етика која е
насочена кон толкување на етичките принципи и етичкиот став кон проблемите што се појавуваат
во работењето на компаниите. Преку користење на коефициентот на контигенција и х 2 тестот се
анализира начинот на кој работат некои компании, занемарувајќи ги етичките норми и
одговорности кон општеството, што секако има клучно влијание врз нивниот долгорочен опстанок
и развој. Во овој поглед, се истакнува дека компанијата што ги игнорира етичките норми и
општествените одговорности го осудува нејзиниот неуспех во работењето. Затоа компанијата што
сака да работи профитабилно во иднина мора да вложи напори да обезбеди долгорочна одржливост
преку почитување на етичките стандарди и општествените одговорности.
Евалуација на трудот: " Anti-smoking campaign-decreasing or increasing trend in cigarette
consumption in the Republic of Macedonia and the region ", Љубен Попоски-Силвана Пашовска,
Списание со IMPACT FACTOR International Journal of Development Research, ISSN 2230-9926,
(2016):
Во овој научен труд преку користење на податоци за производството на цигари по години, за
консумацијата по старосни групи, како и за влијанието на маркетинг – кампањата врз пушењето, се
прецизира фактот дека пушењето на цигари е прифатено од сите социјални класи, како од мажи,
така и од жени и не признава никакви религиозни ограничувања. Пушењето започнува во многу
рана возраст. Пред околу дваесет години, староста на пушачите била 16 години, а денес и покрај
моќната пропаганда против пушењето, таа граница падна на 14, па дури и 12-годишни пушачи.
Денес, производството на цигари се изведува со најсофистицирана технологија, користејќи наука и
научни достигнувања, за максимално намалување на штетните ефекти на чадот од тутунот врз
здравјето на луѓето.
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Евалуација на трудот:" Conditions in supply and demand of tobacco in the Republic of Macedonia
", Силвана Пашовска, Меѓународно списание Tobacco 7-12.2016, НИТП:
Анализата во овој труд се однесува на светското производство на тутун, кое иако под голем
притисок на антипушачката пропаганда не стегнира,но истото продолжува да расте и е во
корелација со порастот на населението во светот. Авторот, за илустрација прави анализа во дваесет
водечки земји во производство на тутун кои ја сочинуваат понудата, при што производството во
2008година изнесувало 5.942.748тони,во 2013година 6.558.000тони и тоа во услови кога тутунската
суровина во цигарата сега изнесува од 0,70-0,80грама, а пред неполни 10 години суровината
учествувала со повеќе од 1 грам во цигара.Овој индикатор покажува дека се пушат повеќе парчиња
цигари што значи дека е зголемена потрошувачката.Конкретно за Република Северна Македонија
согледувањата на авторот покажуваат дека до 2020 година може да се постигне производство на
тутун кое ќе се нуди на пазарот на тутун до 35.000тони без посбни вложувања,инвестиции и
човечки ресурси.
Евалуација на трудот: " Some aspects of globalization of world tobacco industry ",
С.Пашовска,Љ.попоски, Ц.Котески, Списание со IMPACT FACTOR International Journal of
Current Research, ISSN 0975-833X, ( 2016 ):
Во трендот на глобални промени, националните организациии кои функционираат во сферата на
тутунопроизводството, неопходно е да ја согледаат потребата од глобализација и да изберат начин и
форма за вклучување кон овој неизбежен процес. Точно во овиј трудвој труд се откриваат потребите
и перспективите што ги носи глобализацијата кои водат кон многу брзи и големи промени, како во
различни индустрии така и во различни земји. Тутунската индустрија во целина не стои настрана од
промените и е добро решена во процесите на глобализација и консолидација. Во суштина,
глобализацијата и консолидацијата заминуваат од принципите на рационализација и ефикасност во
маркетингот (создавање и отворање нови пазари), намалување на оперативните трошоци во целина
и зголемување на профитот и инвестициите. Целта е да се зголеми ефикасноста на производството и
квалитетот и научните истражувања во тутунската индустрија со цел да се намали степенот Оттука,
веројатните негативни ефекти од пушењето врз здравјето на луѓето, во смисла на зголемена
антипаганистичка пропаганда. Во духот на овие основни принципи на глобализацијата, во сферата
на производство на тутун и цигари, тутунските компании се обединети (интегрирани), и затоа во
светот се осниваат помалку мултинационални компании, но оние кои се глобализираат стануваат се
побитни.
Евалуација на трудот: "Demographic changes of fertility and life expectancy impact on food
consumption tendencies", Трајко Мицески-Силвана Пашовска, Journal of Hygienic and Design,
ISSN 1857-8489 ( 2017 ):
За целите на овој труд, користени се податоци од Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство на Р.С.Македонија, веб-страницата „Органски свет“, Институт за истражување за
органско земјоделство (ФИБЛ) и Компанијата за информации за земјоделскиот пазар (АМИ). Во
овој труд се дадени некои теоретски аспекти за претпочитањето на потрошувачите за органско
производство. Користејќи податоци со анализа на трендови, авторите потврдуваат дека површината
под органско производство во Македонија се зголемила за 130 пати во последните десет години, од
192 хектари во 2004 година на 26.431 хектари во 2012 година. Во Европската унија, областа била
дуплирана, од 6.353.105 хектари во 2004 година на 11.151,991 хектари во 2012 година. Животниот
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век во Европската унија, како и во Македонија се зголемува. Во Европската унија просечниот живот
бил 73 години во 1980 година и достигна 80 години во 2016 година, што води до зголемување на
постарата популација. Поради поголема физичка активност и подобар животен стандард од
претходните генерации, постарите луѓе денес се во можност да го живеат својот живот во полн ек.
Наспроти овој тренд, поочигледен тренд е "стареењето на младите", поради поголема достапност на
технологијата, електронските медиуми, како и програмите несоодветни за нивната возраст.
Анализирајќи ги овие трендови, во трудот се насочува кон формулирање на стратегија за
потрошувачка и склоност кон органска храна, со посебно внимание на анализата на податоците за
трендот на наталитетот и животниот век на луѓето кои се главни потрошувачи на храна.
Евалуација на трудот: " Creation of management strategy of a company with a focus on
contemporary technology achievements and innovations ", Силвана Пашовска-Трајко Мицески,
Меѓународна конференција за економија и менаџмент, Солун, Грција, 2017 година:
Посебно внимание во овој труд се посветува на импактот на технологијата и иновациите како
најважни фактори за опстанок и развој на една компанија, со посебен акцент на стратегиите за
управување во дел од анкетираните компании.Одржливиот раст и развој на секоја компанија зависи
од примената на нови технологии и иновации во нивната работа, при што технологијата како збир
на теоретски и практични знаења и вештини има силен придонес во развојот на нови производи и
услуги, нивно создавање, испорака и употреба. Технолошките промени се движечки фактор на
конкуренција. Многу компании денес се развиени благодарение на нивната вешто и навремено
користење на придобивките од технолошките промени. Во овој контекст, во трудот се потенцира
фактот дека иновациите и технологијата се несомнено еден од клучните фактори на конкурентност
на национално и меѓународно деловно ниво. Всушност, конкуренцијатастана императив за опстанок
и просперитет на која било компанија и било каков вид на бизнис во сите земји во светот.
Реализираното емпириско истражување покажува дека вклучувањето на нова технологија и
иновации во стратегиите за управување се повеќе е приоритет на голем број менаџери и вработени
вклучени во истражувањето базирано на вредност на х 2-тестот и коефициент на контингенција.
Евалуација на трудот:" Intenzification of tobacco production in the Republic of Macedonia ",
Силвана Пашовска, Меѓународно Списание Tobacco 7-12.2017 година, НИТП :
Во овој труд авторот потенцира дека сите набљудувани параметри ангажирани во производството
на тутун во Макадонија во период од четири декади покажуваат постојан пораст на
интензификацијата на тутунопроизводството и тоа по засадена површина, производство по единица
површина, производство по кооперант и број на кооперанти по години. За постигнатата
интензификација во производството потребно е посебно да се анализираат факторите кои делувале
на една ваква интензификација во тутунопроизводството, со цел да се види каква рационализација е
направена во производните фази и производните операции на производството. Анализираните
податоци во наведените табели и пресметаните индекси со нивното движење покажуваат дека
процесот на интензификација на тутунопроизводството е присутен и има тенденција на пораст во
наредниот период.

Евалуација на трудот:" The impact of transformational leadership in improvement of the
organizational capability ", Силвана Пашовска-Трајко Мицески, Списание со IMPACT
FACTOR Intewrnational journal for education and research, ISSN 2411-3123, 2018 година:

73
Истражувајќи ја темата трансформациско лидерство и неговите предности, авторите укажуваат дека
целта на трансформациското лидерство е да ги "трансформира" луѓето и организациите во буквална
смисла - да ги промени во срцето и умот; да ја зголемат визијата, погледите и разбирањето; да ги
појаснат целите; да направи однесување во согласност со верувањата, принципите и вредностите.
Трансформациското лидерство е процес во кој лидерите преземаат активности во кои се обидуваат
да ја зголемат свеста кај своите приврзаници за она што е во исправно и важно, да ја подигнат
нивната "мотивациски зрелост за да се движат над сопствените интереси", за доброто на групата,
организацијата, или општеството.Таквите лидери обезбедуваат чувство за цел кај своите
приврзаници, цел којашто е подалеку од едноставната размена на награди за вложениот труд. Во
трудот де потенцира дека трансформациските лидери се проактивни на многу различни и уникатни
начини. Овие лидери се обидуваат да го оптимизираат развојот, а не само перформансите. Развојот
опфаќа созревање на способност, мотивација, ставови и вредности. Таквите лидери сакаат да го
подигнат нивото на зрелост за потребите на нивните приврзаници (од безбедносни потреби, па се до
потребите за остварување и сопствен развој). Тие ги убедуваат своите приврзаници да се стремат
кон повисок степен на достигнување, како и кон повисоки нивоа на морални и етички стандарди.
Преку развојот на нивните приврзаници, тие го оптимизираат развојот на нивната организација.
Високите перформанси на приврзаниците градат високи перформанси на организациите.
Евалуација на трудот:" Development of family business in tobacco production activities ",
Силвана Пашовска-Трајко Мицески, Интернационална научна средба Агронаука и пракса,
Земјоделски факултет – Штип, ЅГД – Штип, Мај 2018 година:
Имајќи ја во предвид улогата и значењето на семејниот бизнис во денешни услови на
стопанисување, авторите посебно нагласуваат дека за развивањето на современ фамилијарен
бизнис, со основна дејност производство на тутун,неопходен е развиен менаџмент со целокупните
активности и соодветна мотивација на ангажираните членови. На таков начин се постигнува
поголема ефикасност и ефективност во работењето, намалување на трошоците на производството,
зголемување на продуктивноста и подобрување на резултатите на работењето.Toa требада се насочи
во согласност со тековите на современите светски достигнувања во дејноста. Тоа подразбира сè
поголемо внимание на самото производство како на неговата квантитативна лимитираност, така и
на неговата квалитативна подобност, заштитата на животната средина, социјалната сигурност,
економска ефективност, здравиот начин на растење и развивање на растенијата, исполнување на
барањата на големиот број на невладини организации и Светската здравствена организација и сл.Во
овој труд преку текст, табели и графикони се изнесени производствените трендови на тутун за
поголема статистичка серија, опфаќајќи ги ангажирани туунопроизводители и засеаните хектари,
како и нивната корелациска зависност.
Евалуација на трудот: " Tobacco production and some positive and negative effects ", Силвана

Пашовска-Трајко Мицески, Меѓународен конгрес NUTRICON, Охрид, 2018 година:
Истражувањата и анализите направени од авторите во однос на позитивните и негативните ефекти
од тутунот, упатуваат на фактот дека тутунот се пуши во секоја земја. Тој, како кафето и алхохолот,
се употребувал секогаш. Често во литературата тутунот се вбројува во т.н. куќни дроги.Го
употребуваат голем број луѓе без разлика на полот, возраста, професијата и положбата. Некои
натписиупатуваат дека постојат тенденции неговата употреба да се прошири и во полето на
медицината во спречување или лекување на некои болести.Овие и многу други осврти, укажуваат
на понатамошно производство на тутун.
Со оглед на значењето на тутунопроизводството за егзистенција или дополнување на семејниот
бучет на одделни семејства од една страна, како и за остварувањето на приход на тутунските
компании, како и грижата за ,,здравствените, економските, социјалните, еколошките и
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безбедносните аспекти, со употребата на тутунот и тутунските производи, авторите сметаат дека
е потребно преземање на соодветни регулативни мерки и активност во врска со контролата на
производството и користењето на тутунот и тутунските производи.
Евалуација на трудот: " Квалитет на суровиот тутун преку откупните класи ", Силвана
Пашовска, Интернационална научна конференција Екологија и здравје, Пловдив, Бугарија,
јуни 2018 година:
Преку согледувањето на квалитетот на откупениот тутун и неговата корелација со постигнатиот
квантитет, се дава одговор на актуелното прашање во тој период дали субвенциите кои се даваат
од државата по килограм произведен тутун има потреба да се трансформираат по откупни
квалитетни групи на суров тутун.Показателите што се презентираат за движењето на квалитетот
преку откупните класи и какви се состојбите и тенденциите, се прикажува преку дел на откупен
тутун на ниво на Република Северна Македонија, при што посебно се користат информации и
податоци за постигнатиот рандеман на откупениот тутун од Тутунски Комбинат кој е еден од
најрепрезентаривните сегменти во производството на суров тутун со над 10% од вкупното
производство во Македонија.Ова истражување се прави за да се дојде до бараната информација и
потврда дали има потреба сегашната субвенција што се дава по килограм произведен тутун да се
трансформира во субвенција по откупни класи на откупениот тутун. Добиените информации
укажуваат на тоа дали досегашната пракса со стимулација по килограм откупен тутун е исправна и
дали таа смета на добиениот квалитет на откупениот тутун,кој се откупува со одредена откупна
цена по квалитетни групи договорно одредени со откупувачите и производителите на тутун и
нивните здруженија.Тоа значи дека тие се оние кои го утврдуваат интерниот паритет и интерниот
квалитет на тутунот.Како е остваруван рандеманот во изминатиов временски период на откупениот
тутун и каков е квалитетот на тутунот по откупни класи,преку аналитички метод користеќи
споредбени податоци од повеќе години е детално разработено во овој научниот труд.
Евалуација на трудот: " Internal parity of prices between the raw tobacco grades ", Силвана
Пашовска, Меѓународно Списание Tobacco 1-6.2018 година, НИТП:
Паритетот и интерниот паритет помеѓу откупните класи се аргументирано разработени во
содржината на овој трудот.Во пракса најчесто се зборува за паритет меѓу две и повеќе култури
поради постоење на разлики во нивните цени односно т.н. диспаритет.Овој диспаритет е индикатор
за тутунопроизводителот каде и колку ќе ја усмери и која култура ќе ја насочи во структурата на
своето стопанство.Ова се одесува и на тутунската култура во однос на тоа каква е нејзината пазарна
цена во однос на други култури.Покрај овој паритет постои и интерен паритет,конкретно кај
тутунот тој е паритет помеѓу одредени типови на тутун,сорти на тутуни и тутунски класи.Во
одредување и креирање на цените кај тутунот треба добро да се внимава на овој паритет зошто
преку него се влијае на потребата и желбата за зголемување или намалување на квалитетот на
тутунот во зависност од пазарната побарувачка.Во првиот случај кога се зборува за паритет меѓу
одредени типови и сорти на тутун паритетот може да влијае на пораст на производството на тутун
така да можи да се јави од една страна пазарен вишок на еден тип тутун и недостаток на друг тип
тутун. Во овој контекст, авторот преку своето истражување докажува дека интерниот паритет на
одредена сорта на тутун по класи има значајна улога и функција во стимулирање и одржување на
квалитетот на тутунот,водејќи сметка да не дојде до големо приближување(егализација) на
квалитетот помеѓу класите на тутунот.
Евалуација на трудот: " Application of transformational leadership as an incentive for innovation
i.e. developing subordinates with durable values ", Силвана Пашовска-Трајко Мицески, Journal
of economics – University Goce Delcev – Stip, 2018 година:
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Овој труд вклучува ставови за трансформациското лидерство т.е. за градење личности со трајни
вредности, емпириско истражување за имиџот во организации формулирани преку изјавите на
испитаните раководители и вработени и истите презентирани преку табеларен, графички и
компјутерски корелативни вредности. Примената на трансформациското лидерство упатува на
развој на позитивна трансформација на лицата врз харизматските сфаќања на следбениците и
осигурување на резултатите од работењето. Тоа значи дека лидерите треба да создадат култура што
промовираградење на личности, т.е. вработени со реални вредности и реализација на целите на
компанијата. Пристапот на трансформација е во состојба да создаде значителна промена и кај
поединците и во пошироката организација преку прилагодувања, очекувања, аспирации, перцепции
и вредности. Тоа зависи од личноста на водачот, ликот, визијата, предизвикот и неговиот пример.
Трансформациските лидери се насочени кон „поголемо добро“, наместо на нивната индивидуална
„база на моќ“. Овие лидери се пошироки и ги почитуваат интересите на вработените. Луѓето со овие
лидери честопати ќе чувствуваат желба да работат понапорно отколку што се очекува, да создаваат
и да иновираат.
Евалуација на трудот:"Marketing activity control location as necessity for improving the sames ",
Силвана Пашовска, Меѓународна конференција БАС – Битола, ноември 2018 година:
Аналитичкиот пристап на авторот во овој труд е насочен кон контролата на маркетинг активностите
како систематско и критичко преиспитување на планските одлуки и ефикасноста на функционирање
на компаниите. Тој пристап дава сознание дека со контролата не се прави само констатирање на
пројавените проблеми или девијации од планираните активности, туку таа ги утврдува и
вистинските причини за проблемите и девијациите. Врз основа на анализата, треба да произлезат
предлозите за корективна акција. За контролата да биде ефикасна,неопходно е постоењето на
прецизните стандарди чија примена посебно се разработува во овој труд преку емпириско
истражување базирано на: воспоставување на стандарди и методи за мерење на перформансите,
мерење и споредување на перформансите и стандардите што се остварува преку споредба за тоа
дали се добиени или остварени резултатите идентични на целта, т.е. на претходно идентификувани
стандарди, како и вреднување на перформансите и вршење на потребна корекција врз забележаните
аномалии во извршувањето на активностите.
Евалуација на трудот:" Однесување на работно место и посветеност кон организацијата ",
Силвана Пашовска-Трајко Мицески, Меѓународна научна конференција – ЕМАН Љубљана,
Словенија, 2019 година:
Преку овој труд, со аналитички пристап и емпириско истражување се посочува дека за ефикасно
функционирање на една организација, мора да се земаат во предвид деталите кои го чинат
задоволството на работното место без разлика дали станува збор за вработените од повисок ред или
оние кои се на дното на организациската хиерархија. Приоритетно е да се внимава и да се укажува
на потенцијалните проблеми и да се корегираат настанатите грешки, особено преку комуникација.
Всушност, преку комуникација, може да се спречи загрозување на работната атмосфера и
соочување со проблеми од разен вид за организацијата. Само преку читање на потребите на
вработените и самата способност на лидерот во организацијата да ги мотивира и насочува
вработените, ќе создаде работната клима која дава зелено светло за превземање на потфатите кои се
во идеен план на организацијата.
Евалуација на трудот: " Некои аспекти на нелегалниот пазар на цигари во светот ", Силвана
Пашовска-Љубен Попоски, Научно списание на Друштво за наука и уметност – Прилеп, 2020
година:
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Врз основа на долгогодишни истражувања, согледувања и анализи, авторите преку научен пристап,
користејќи обемни статистички податоци и нивна компарација, со овој труд доаѓаат до следниве
заклучни согледувања: Нелегалната трговија со цигаринесамоштогиодземаприходитезадржавите,
туку и создава енормен притисок врз сите легални учесници на пазарот, затоа што колку повеќе
расте нелегалната трговија, толку се намалуваат приходите на учесниците на легалниот пазар на
тутунски производи со што се загрозува нивната економска стабилност, а со тоа се загрозуваат и
голем број работни места кој ги обезбедува тутунската индустрија.Како резултат на продорот на
шверцот на цигари, директни последици трпат земјоделците, откупните компании, лиценцираните
тутунопроизводители, лиценцираните дистрибутери, продажниот ланец. Доколку не сесузбие оваа
нелегална трговија и продолжи трендот со драстично зголемување, тогаш производителите на
цигари ќе бидат ставени во ситуација да го намалат производството, а сотоа и
откупотнатутунот.Цигарите кои се дел од нелегалниот пазар се енормноштетени поздравјето, со
несогледливи последици врз економијата и целата тутунска индустрија. За таквата ситуација,
авторите потенцираат дека оди воприлог и економски бенефит само за шверцерите и неопходно е да
се преземаат мерки за нејзино сузбивање.
Евалуација на трудот: " Креирање на средина и градење на свест за ефективна
организациска комуникација во услови на тимско работење ", Силвана Пашовска,
Меѓународна конференција за економија и менаџмент - ЕМАН, Љубљана, Словенија, 2020
година:
Истражувањата на авторот во сферата на ефективната организациска комуникација и тимското
работење, упатуваат на фактот дека процесот на ефективна комуникација е од суштинско значење
во сите фази на работењето на организацијата, истовремено претставувајќи клуч за поврзување на
сите вработени од различните нивоа на хиерархиската пирамида. Ефективната комуникација
дејствува како крвоток на организацијата и одржува здрава рамнотежа во нејзиното
опкружување.Таа е значајна за:спроведување на целите на организацијата;развој на план за нејзино
постигнување;организирање на тимот и ресурсите на најуспешен начин;водење, мотивирање и
создавање клима во која најдобро се комуницира со вработените и контрола на севкупните
активности на организацијата.Комуникацијата отсекогаш се доживувала како вештина што се учи и
вежба, односно усовршува. Таа е континуиран процес кој подразбира праќање и прием на
информации кои треба да бидат јасни, конкретни и насочени кон правото место.

6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА
Покрај општите услови предвидени во Законот за високо образование, според
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно – научни, наставно – стручни,
научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот " Св. Климент Охридски " - Битола,,
кандидатката доцент д-р Силвана Пашовска исполува вкупно 20 услови од дадените критериуми
во Анекс 1. Условите во табелите кои што ги исполнува кандидатката се обележани
со “X”
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ТАБЕЛАЗАОЦЕНУВАЊЕ НАИСПОЛНЕТОСТАНАПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА
ИЗБОРВО ЗВАЊА
ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ
X
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш
Х
предавач),дватрудови(заизборвовонреденпрофесорилипрофесорнависокастручна
школа),односно три трудови(за избор воредовен професор)од автори чиишто трудови се
објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува
прекуписмендоказсодоставанатрудовитекадештоецитиранкандидатотилипреуweb
пребарувачзацитираност (профил накандидатот на GoogleScholarилисличен нанего)
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание
X
или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus,
ThomsonReuters,Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journa lRank(објавените
трудовитребадасенотиранинауниверзитетскиотрепозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од
предвидениотброј со општититеуслови заизбор во соодветното звање
Акредитиранеза ментор натрет циклус студии(безразликадаливопоследните5 години)
Раководелилиучествувалвонаучно-истражувачкипроектилираководиилиучествуваво
научно-истражувачки проект кој е во тек
Одржалпленарноилипочеснопредавањенамеѓународенсобирилибилмодераторна
сесијананаучнаконференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на
меѓународнанаучнаконференцијаилимеѓународно научно списание
Бил рецензентнанајмалкуеден научно-истражувачки илистручентруд
Билрецензентнанајмалкуеденуниверзитетскиучебник,учебнопомагало,монографија,
практикум, збирказадачиисл.
Билрецензентнапредлогпроектии/илипериодичнииконечниизвештаиододобрени
проекти
Бил рецензентнапредлози задржавниимеѓународни награди занаучниостварувања
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или
институции
Реализирал илие во текнареализацијанапостдокторскистудииво странство
Добилдржавнаилимеѓународнанаградазанаучнипостигнувањаодпоширокатанаучна
област со којапрофесионално сезанимава

X

X
X
X

X
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Имаобјавенрецензиранучебник,монографија,практикумилизбирказадачиоднаучната област
закоја сеизбира (како автор иливо коавторство) 2
вкупно исполнети услови од прв критериум 7

ВТОРКРИТЕРИУМ
Резултатии искуствово наставната дејности подготвувањена наставен и научноистражувачки подмладок
УСЛОВИ
X
БилилиеангажиранкаконаставникнадругаединицанаУниверзитетотилинадруга
X
високообразовнаустановаод земјатаилистранство
Учествувалво комисијазаизбор надруги наставници и/илисоработници
Учествувал илиучествуваво реализацијананаставатана втор илитрет циклус студии
X
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска
високообразовнаустановапо различниоснови
Учествуваилиучествувалвостудискапрограмачијаштонаставасеизведуванаанглиски
наставенјазик или понудил предмет на англискијазиккако прозорецна мобилност
Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно,
почесно исл.)
Подготвилдигиталниресурси(презентации,вежби,прашања,квизовиисл.) застудентите
X
занајмалкуеденпредметииститегипоставилнаonlineплатформазадалечинскоучење
(Moodleисл.)или на web странатана единицатаилиУниверзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или
X
докторскитруд
Бил ментор иличленнакомисијазаодбрананадипломскитруд
X
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска
X
програма
Учествувалилиучествувавоизработканаелаборатзаакредитацијанастудискапрграма
X
напрв, втор илитрет циклусстудии
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор;
X
декан/директор; продекан/заменик директор;раководител навнатрешнаорганизациона
единица/лабораторија;членнауниверзитетскисенат;членнафакултетскаили
универзитетскакомисија;раководителнаЕКТСнаУниверзитет/единица;членнаСовет
надокторскинстудиинаУниверзитет/Единица;членвоКомисијазасамоевалуација;член
на
Интеруниверзитетскакомисија; членво Одбор за акредитацијаиевалуација.
Имапозитивнаоценкаоднајмалку3,5одспроведенитесамоевалуациивопоследните5
години
вкупно исполнети услови од втор критериум 8

79

ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија,
елаборат,идеенпроект,стручнаанализа,вештачење,арихитектонскорешение,стратегија,
правилник, статут, законисл.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни
институции
Поседувасертификат илипотврда застручноили професионалноусовршување издаденод
релевантнаинституција
Ангажиранеилибилангажиранкакоекспертодстрананамеѓународнаилидомашна
стручнаорганизација, институцијаилиасоцијација
(Ко)автор енакнига/монографијаод стручнаобласт/речник/енциклопедија
Учествувалвореализацијанаобука/семинар/курс/работилница/летнашколазапотребите
на стопанскитеинестопанскитедејности
Бил илие член нанационалнаилимеѓународна жирикомисијаодполето во кое сеизбира
Реализирал превод накнигаилидел од книга
Учествувалво проектирање, развој или имплементацијана софтверски илиИКТрешенија
УчествувалвореализацијанапроектниактивностивопроектифинансираниодЕУили
другидомашни илистранскифондови
Учествувалво промотивниактивностинафакултетот
Билуредник наречникилиенциклопедија
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска
сопственост
Рецензиралучебникзаосновноилисреднообразованиеодпотеснатаилипошироката
област закоја се врши изборот
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации
(списание, весник, зборникнатрудовиисл.)
Лекторирал трудови настрански/ македонскијазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за
стопанството
вкупно исполнети услови одтреткритериум

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИУСЛОВИ ОДСИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ

X

X
X
X

X

X

5

20
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ НА РЕЦЕНЗЕНТСКАТА КОМИСИЈА
Во согласност со Законот за високо образование и Правилникот за посебните услови и
постапката за избор во наставно – научни, наставно – стручни, научни, наставни и
соработнички звања на Универзитетот " Св. Климент Охридски " - Битола, како и после
деталното разгледување на комплетно доставената документација пропишана по
Конкурсот од 29.04.2020 година и измената од 1-3.05.2020 година во дневните весници
„Слободен печат“ и „Коха“, Рецензентската Комисија констатира дека кандидатот доцент
д-р Силвана Пашовска ги исполнува сите законски услови за избор во научно звање Виш
научен соработник.
Разгледувајќи ја поднесената документација, Комисијата констатира дека се работи за
кандидат кој посветено работи и се надоградува во својата професија, како во наставно –
образовната, така и во научно – истражувачката и апликативната дејност.
Ценејќи ја целокупната научно – истражувачка, апликативна и едукативна дејност, како и
стремежот и мотивацијата за континуираностручно и научноусовршување, ни претставува
особена чест да му предложиме на Научниот совет при Научниот институт за тутун –
Прилеп да ја избере доцент д-р Силвана Пашовска во звањето Виш научен соработник во
Научниот институт за тутун – Прилеп во научното подрачје на општествени науки ( 5 ),
научно поле економски науки ( 503 ), област економика на претпријатијата ( 50323 ),
економика на инвестиции ( 50324 ), маркетинг ( 50325 ) и друго ( 50329 ).

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. Проф. д-р Трајко Мицески – редовен професор Економски
факултет - Штип, Универзитет Гоце Делчев – Штип,
претседател – с.р.
2. Проф. д-р Елена Веселинова – вонреден професор Економски
факултет – Штип, Универзитет Гоце Делчев – Штип, член –
с.р.
3. Проф. д-р Ана Корубин Алексоска – научен советник, редовен
професор Научен институт за тутун – Прилеп, Универзитет "
Св Климент Охридски " – Битола, член – с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА БИТОЛА ВО НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ
ФАРМАКОЛОГИЈА СО ТОКСИКОЛОГИЈА
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола при Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ Битола, на седницата одржана на 11.06.2020 година донесе
Одлука бр. 02-171/3 за формирање на Рецензиона комисија за изготвување на реферат од
научната област Клиничка фармакологија со токсикологија (30211) во состав:
1. Проф. д-р Маја Сланинка Мицеска – претседател,
2. Проф. д-р Трајан Балканов - член
2. Проф. д-р Тања Јовановска - член
На распишаниот конкурс, објавен во весниците „Нова македонија“ и „Коха“ од
13.05.2020 година, за избор на наставник во научната област Клиничка фармакологија
со токсикологија, еден извршител се пријави еден кандидат:
Виш пред. д-р Гордана Ристевска Димитровска
Комисијата ги разгледа пристигнатите материјали и врз основа на тоа го поднесува
следниов:
ИЗВЕШТАЈ
Виш пред. д-р Гордана Ристевска Димитровска
Биографски податоци
Виш пред. д-р Гордана Ристевска – Димитровска е родена на 18.09.1981, Битола,
Р. Македонија. Средно гимназиско образование завршила во Битола со одличен успех во
2000 година. Во 2007 година дипломирала на Медицински факултет, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ – Скопје, со просечна оценка 9,3. За време на студирањето е активна во
студентската организација каде била одговорна за студентски мобилности.
Последипломски едукации
Во 2008 положила државен испит и добила лиценца за работа како доктор по општа
медицина. Во 2007 година запишала последипломски студии на Медицински факултет,
Скопје, од областа на Психијатрија. По полагањето на испитите со просечна оценка 10.0, во
2012 година ја одбранила магистерската теза „Невротрофен фактор со мозочно потекло
(BDNF) како биолошки маркер за депресивно растројство“. Во 2012 година положила
специјалистички испит по психијатрија на Медицински факултет во Скопје и станала
специјалист по психијатрија. Дополнително се едуцирала во психотерапија - системска и
семејна психотерапија, Институт Алтернатива, Скопје и се стекнала со степен „Семеен и
системски советник“. Во 2016 година завршила докторски студии на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ Скопје, програма Клиничка медицина. Во април 2016 година ја одбранила
докторската дисертација на тема „Влијанието на депресивноста врз квалитетот на живот кај
жени лекувани од рак на дојка“. Одлично познава англиски, српски и бугарски, а се служи и
со германски јазик.
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Движење во професијата
Вработена е во Високата медицинска школа во Битола, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ од 01.04.2009 година. Во периодот од 2009 до 2012, два пати е избрана за помлад
асистент. Од ноември 2012 година е избрана во наставното звање предавач на стручна школа
во областите фармакологија, психијатрија и здравствена нега, и учествува во втор циклус на
специјалистички студии на Високата медицинска школа во Битола, каде предава повеќе
научни дисциплини од овие области. Во 2016 година е избарана за виш предавач во
областите фармакологија и психијатрија. Таа е ЕРАЗМУС+ координатор за Високата
медицинска школа.
На поле на психијатриска клиничка пракса, во периодот 2012-2015 година, таа работеше
како затворски психијатар во Казнено-поправна установа Затвор Битола. Од 2012 до денес,
дополнително работи во приватна здравствена установа во Битола како психијатар.
Во академската 2016/2017 е избрана за член на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“. Член е на комисијата за самоевалуација и за признавање на оценки во Високата
медицинска школа Битола. Член е на Универзитетската комисија за информатички и
комуникациски технологии при УКЛО.
Наставно - образовна дејност
Виш пред. д-р Гордана Ристевска Димитровска во 2009 година е избрана во соработничко
звање помлад асистент на Високата медицинска школа Битола, а во 2011 е реизбрана во истото
соработничко звање. По одбраната на магистерскиот труд и стекнување на научно звање
магистер на медицински науки во 2012 година е избрана во наставно звање предавач во научната
област фармакологија со токсикологија, а во 2013 во наставно звање предавач во научната
област ментална хигиена со психијатрија и нега и дерматовенерологија со нега.
Во септември 2013 година се вклучува во реализација на наставата на втор циклус студии на
Високата медицинска школа каде што со одлука на наставнички совет и се доделени следните
наставни дисциплини: психотерапија со комуникациски системи, психофармакологија, личност
и општа психопатологија, психоонкологија информирање и комуникација во онкологијата,
фармакологија во геријатрија, фармакологија за физиотерапевти. Во 2015 година е избрана во
звањето предавач во научната област здравствена нега.
Во 2016 година е избрана во звање виш предавач во областите фармакологија со токсикологија и
ментална хигиена со психијатрија и нега. Ментор е на 10 специјалистички трудови и 38
дипломски работи.
Научно-истражувачка дејност
Виш пред д-р Гордана Ристевска-Димитровска, со свои теми од областа на
психијатријата, фармакологијата и сестринството, има учествувано на повеќе конгреси,
семинари, стручни состаноци. Повеќе пати е наградувана и е корисник на грантови од повеќе
организации. Континуирано се надоградува преку проектни активности, обуки,
психотерапевтска едукација, преведувачка активност. Автор е на повеќе трудови објавени во
домашни и меѓународни списанија, кои се цитирани 65 пати. Виш пред. д-р Гордана РистевскаДимитровска е рецензент за меѓународните списанија со импакт фактор: Psychiatria Danubina,
Asian Journal of Psychiatry, Psychiatric Research, BMJ Open, Macedonian Journal of Medical
Sciences, PLoS One. Таа е член на уредувачкиот одбор и издавачкиот совет на првото списание за
сестринство во Македонија од меѓународен карактер, Македонско сестринство.
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Назив на активноста
- Научните трудови од број 1.1 до 1.3 и 2.1 се рецензирани во Анекс на билтен на
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола бр.371, година XXXIV, Битола,
20.02.2013.
- Научните трудови од реден број 2.2-2.7 се рецензирани во Анекс на билтен на
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола бр.400, година
XXXV,
Битола,
04.05.2015
- Научните трудови од реден број 2.8-2.9 се рецензирани во Билтен на Универзитет
„Св. Климент Охридски“ Битола бр.419, година XXXVII, Битола, 05.10.2016
- Научните трудови од реден број 2.10-2.11 се рецензирани во Билтен на Универзитет
„Св. Климент Охридски“ Битола бр.454, година XXXIХ, Битола, 01.04.2019
Трудови со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно списание
Гордана Ристевска-Димитровска, Весна Пејоска Геразова, Стојна Ристевска, Низок
серумски невротропен фактор со мозочно потекло (BDNF) кај депресивно растројство,
Прилози 15-16, 2012 - Македонско научно друштво
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Марија Ралева, Депресивност и резилиентност кај жени лекувани од рак на дојка - пилот
студија, Прва интернационална конференција на високите школи и факултети од областа на
сестринството, 30-31 мај, 2014, Битола, усна презентација
Канзуровска К., Ристевска-Димитровска Г., Предиспитна анксиозност кај студентите од
високата медицинска школа-Битола, Прва интернационална конференција на високите
школи и факултети од областа на сестринството, 30-31 мај, 2014, Битола, усна презентација
Изабела Филов, Гордана Ристевска-Димитровска, Домника Рајчановска, Тања Јовановска,
Викторија Продановска Стојчевска, Стојна Ристевска, Јованка Тутеска, Ленче Мирчевска,
Томе Наумов, Ангелка Јанкуловска, Златко Жоглев, Облици на семејно насилство во
руралните средини во семејства со деца од 0-6 години, Прва интернационална конференција
на високите школи и факултети од областа на сестринството, 30-31 мај, 2014, Битола, усна
презентација
Петра Лукаровска, Гордана Ристевска, Улогата на медицинската сестра во третманот на
болни со цереброваскуларни инсулти во општина Прилеп, Прва интернационална
конференција на високите школи и факултети од областа на сестринството, 30-31 мај, 2014,
Битола, усна презентација
Rajchanovska D., Adamovska E., Timovski I.,Dimitrovska R. G. Vaccine efficacy, effectiveness,
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safety and markers for protection, European Society for Pediatric Infectous Diseases Annual
Meeting, Leipzig, 12-16 May 2015
Rajchanovska D., Filov I., Dimitrovska R. G., Timovski I. UrinaryInfections at children in Bitola
region in the period between 2011-2013, European Society for Pediatric Infectous Diseases
Annual Meeting, Leipzig, 12-16 May 2015
Rajchanovska D., Jovanovska T., Prodanovska S.V., Filov I., Dimitrovska R. G., Timovski I.,
Obstructive bronchitis in children in Bitola, 6 Конгрес на педијатрите на Р. Македонија,
Струга, 8-11 Октомври 2015
Rajchanovska D., Jovanovska T., Prodanovska S.V., Filov I., Dimitrovska R. G., Timovski I.,
Neonatal Icterus in Bitola in the period of 2009 and 2013, 6 Конгрес на педијатрите на Р.
Македонија, Струга, 8-11 Октомври 2015
Ристевска-Димитровска Г., Филов И., Рајчановска Д., Стефановски П., Дејанова Б.,
Резилиентност и квалитет на живот кај жени лекувани од рак на дојка. Меѓународна
конференција Стрес и анксиози растројства низ различни животни фази, Охрид 2931.10.2015
Ristevska-Dimitrovska G., Rajchanovska D., Jovanovska T., Filov I., Prodanovska-Stojchevska
V., Challenges for Nursing Education in Republic of Macedonia, 15 International Nursing
Conference, 15 Opatija, 28-29.04.2016
Rajchanovska D., Ristevska-Dimitrovska G., Jovanovska T., Prodanovska-Stojchevska V., Filov
I., Prevalence of breastfeeding in Bitola for the period 2012-2014, 15 International Nursing
Conference, 15 Opatija, 28-29.04.2016
Rajchanovska D., Jovanovska T., Dimitrovska R. G., Filov I., Prodanovska S.V., Timovski I
Implementation of Multivalent Vaccine in Bitola, Republic of Macedonia, European Society for
Pediatric Infectous Diseases Annual Meeting, Breighton, 10-14 May 2016
G. Ristevska-Dimitrovska, P. Stefanovski, S. Smichkoska, B. Dejanova, Effects of adjuvant
endocrine therapy on depression and quality of life in early breast cancer patients, 28 Congress of
European College of Neuropsychopharmacology, 28 August-1 September 2015, Amsterdam,
Апстракт објавен во European Neuropsychopharmacology, Volume 25, Supplement 2, p 403,
September 2015, impact factor 4.369
Ristevska-Dimitrovska, G., Dejanova, B. Diagnostic challenges for major depression in early
breast cancer survivors. 29th ECNP Congress, 17-20 September 2016, Vienna, Austria
Ристевска-Димитровска Гордана, Рајчановска Домника. СЕСТРАТА И ПРОЦЕНКАТА НА
КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ НА ОНКОЛОШКИТЕ БОЛНИ. International Conference
"Nursing Care - Contribution to Quality of Life". 29-30.09.2016 Varna, Bulgaria
Домника Рајчановска, Г.Р.Димитровска, Т.Јовановска, В.П.Стојчевска, И. Филов. Развој на
високото образование за медицинските сестри во Битола. V Македонски конгрес за историја
на медицината со меѓународно учество. Зборник на трудови. Битола, 2016: 162-166.
Изабела Филов, Гордана Ристевска, Тања Јовановска, Викторија Продановска Стојчевска,
Домника Рајчановска. Терапевтска комуникација во клиничката пракса. V Македонски
конгрес за историја на медицината со меѓународно учество. Зборник на трудови. Битола,
2016: 207-215.
Izabela Filov, Dimitrinka Jordanova Peshevska, Domnika Rajchanovska, Tanja Jovanovska,
Viktorija P.Sojcevska, Gordana R.Dimitrovska. Therapeutic community as a factor of recovery
among people with mental disorders. The intervention triangle, 2ND International mental health
congress, weights, measures & controversies. Lisabon, Portugal. October 2016: 53
Ristevska-Dimitrovska G., Rajchanovska D., Jovanovska T., Dejanova B. Low Income
Deteriorates Quality of Life in Early Breast Cancer Survivors. European Psychiatry. Volume 41,
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Supplement, Pages S670–S671. April 2017.
Izabela Filov, Gordana Ristevska Dimitrovska, Tanja Jovanovska, Viktorija Prodanovska
Stojchevska, Domnika Rajchanovska. Ethical aspects of forensic psychiatric expertise of the
children. 2nd Congress on Evidence Based Mental Health: From research to clinical practice.
Kavala, Greece. 2018
D. Rajchanovska, T. Jovanovska, V. Stojchevska, G. Ristevska, I. Filov, I. Timovski, M.
Timovska. Vaccine effectiveness and efficacy vaccination coverage before and after introducing
polyvalent vaccines in Bitola. 36th Annual Meeting of the European Society for Paediatric
Infectious Diseases, Malmö, Sweden, 28May – 02June, 2018. ESP18-0308, 17F
Gordana Ristevska Dimitrovska, Beti Dejanova. PSYCHO-ONCOLOGICAL AND SOCIODEMOGRAPHIC TRAITS OF DEPRESSED BREAST CANCER SURVIVORS IN
MACEDONIA. 6th Macedonian Psychiatric Congress and International Meeting “Psychiatry and
Mental Health in the 21st Century”, Ohrid, Macedonia. 31.10.2018 - 03.11.2018
Пленарни предавања на меѓународни конференции
The role of BDNF in neurobiology of neuropsychiatric disorders, XX Годишна конференција на
бугарската психијатриска асоцијација, 2-4.11.2012, к.к. Боровец, Бугарија
Difficulties in diagnosis and treatment of depression in cancer patients in Macedonia - need for
longterm concept for mental health of oncology patients, XXI Annual Conference of Bulgarian
Psychiatric Association, 18-20.10.2013, Golden Sands, Bulgaria
The role of BDNF in neurobiology of depression, V Macedonian psychiatric congress and
international meeting, Ohrid 22-26 Mаy, 2009
Меѓународна конференција во рамките на проектот „Грижа во ран детски период“, на тема
"Good Regional Practices for Ensuring Holistic Development of Preschool Children" - Битола 2122 август 2014
Gordana Dimitrovska. FEAR OF CANCER RECURRENCE: ITS NATURE AND
MANAGEMENT IN CLINICAL PRACTICE. 8 National Forum of Healthcare Professionals,
Shumen, Bulgaria, 10-11 November 2017
Предавања на собири од општ интерес
Презентација на студиските програми и можностите за меѓународна соработка на Високата
медицинска школа Битола, Семинар за национална и меѓународна соработка, 21-22
февруари 2015, Цигов Чарк, Бугарија, Медицински универзитет Пловдив
Психолошка грижа за онколошките пациенти, Годишно собрание на ГО лига за борба
против ракот Битола, 22.12.2014 Битола
Образованието на медицинските сестри и акушерки во Република Македонија, IV Конгрес
на здружението на медицински сестри, техничари и акушерки на Р. македонија, Струга, 1-4
Октомври 2015
Членства во здруженија и асоцијации
- Македонско лекарско друштво.
- Лекарска комора на Македонија
- Здружение на психијатри на Македонија
- International Psycho-oncology Society (IPOS)
- European College of Neuropsychopharmacology (ECNP)

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Број Назив на активноста (стручно-апликативна):
Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен собир:
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Психијатриска средба Скопје-Ниш-Софија, Софија, септември 2011
Психијатриска средба Скопје-Ниш-Софија, Скопје, јуни 2010
Прв конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници, март 2010
28 и 29 Медицински Студентски Конгрес, Охрид, Македонија
Претседател на организационен комитет на Суб- Регионалниот Тренинг на ИФМСА Охрид, мај 2006
Претседател на организационен комитет на Европскиот Регионален Состанок на ИФМСА Битола, 2006
Претседател на организационен одбор: Меѓународна конференција во рамките на проектот
„Грижа во ран детски период“, на тема "Good Regional Practices for Ensuring Holistic
Development of Preschool Children" - Битола 21-22 август 2014
Прва интернационална конференција на високите школи и факултети од областа на
сестринството, 30-31 мај, 2014, Битола
Обуки, работилници, студиски посети
Мај 2011– Обука за работа со лица со психотраума Training of Trainers Workshop on
Psychotrauma – Организирано од Европската мрежа за трауматски стрес (TENTS-TP)
24-28 Септември 2012 - Студиска посета на тема „Здравство и едукација: квалитетни
здравствени услуги“ во Истанбул, Турција, организирана и финансирана од CEDEFOP,
реализирана од Национална агенција за европско образование и мобилност
Академска мобилност во рамките на ЕРАЗМУС-ЛЛП програмата на Медицински
Универзитет Варна, Бугарија, 14-18/10/2013
Работилница на психосоцијална академија на тема "Meaning-Centered Psychotherapy for
Cancer Patients", Ротердам, Холандија (IPOS), 4 ноември 2013
Работилница на психосоцијална академија на тема "Couples Therapy in Advanced Cancer",
Ротердан, Холандија (IPOS), 5 ноември 2013
Работилница од семејна и системска терапија на тема „Партнерска и семејна терапија, multi
voice пристап - интегрирање на килтурата и атачментот во системска рамка“, Скопје, 23-24
март 2013
Работилница од семејна и системска терапија на тема „Изгубени во преводот, multi voice
пристап кон паровите и терапијата на парови“, Охрид, 20.09.2012
Работилница: Креативна психофармакотерапија во пракса: како да се зголеми ефикасноста
на лекувањето? Проф. д-р Миро Јаковљевиќ - Загреб, Битола, 31.03.2016
Проектни активности
Ноември-Декември 2012 – Активен учесник на серија обуки за тренери за решавање на
конфликти во рамките на проектот „Социјална инклузија на лица кои отслужиле затворска
казна“ – проект реализиран од Центар за граѓанска иницијатива од Прилеп, а поддржан од
Пограничната програма помеѓу Република Македонија и Република Албанија од
Инструментот за предпристапна помош ИПА – 2007-2013
Проектен координатор за проектот „Обезбедување на алтернативни предшколски услуги,
АКРОНИМ: ГРИЖА ВО РАН ДЕТСКИ ПЕРИОД“ во реализација на Високата медицинска
школа Битола (Универзитет Св. Климент Охридски Битола) а поддржан од Пограничната
програма помеѓу Република Македонија и Република Грција од Инструментот за
предпристапна помош ИПА – 2007-2013, Јули 2013 – Септември 2014,вкупен буџет 504000
евра
Раководител на проектот „Здравствена заштита на деца со кардиолошки и респираторни
тешкотии во прекуграничниот регион/Health care for children with Cardio and Respiratory
sensitivity in the Cross Border area (WeCaRe)“, поддржан од Пограничната програма помеѓу
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Број Назив на активноста (стручно-апликативна):
Република Македонија и Република Грција од Инструментот за предпристапна помош ИПА
– 2014-2020, Мај 2018 - Мај 2020
Експерт-психијатар на проектот „Психосоцијални и здравствени интервенции за
4
добросостојбата на децата од ранливи популации/Psycho-social and health Interventions for
the wellbeing of children from vulnerable populations (Заедно за децата/ In4Child)“, поддржан
од Пограничната програма помеѓу Република Македонија и Република Грција од
Инструментот за предпристапна помош ИПА – 2014-2020, Мај 2018 - Ноември 2020
ЕРАЗМУС+ проект „Улога на медицинската сестра во третманот со лекови (Nurses’ role in
5
interprofessional pharmaceutical care)“, 2018-2020 година
Преводи на книги и мерни инструменти
Целосен превод на учебно помагало „Сестрински дијагнози во психијатриско сестринство,
1
Nursing Diagnosis in Psychiatric Nursing“, автор Mary C. Townsend, преведувач на
македонски Гордана Ристевска Димитровска, стручна рецензија Проф. д-р Антони Новотни,
дел од проект на Владата на РМ, 2011
Превод на дел од книга „Сеопфатен учебник по психијатрија на Каплан и Садок - осмо
2
издание“, уредници Бенџамин Џ. Садок и Вирџинија А. Садок, дел од проект на Владата на
РМ, 2012 година
Едитор на двојазична брошура на македонски и англиски јазик „PROJECT OUTCOMES:
3
EARLY CHILDHOOD CARE“, 55 страни, издадена од Универзитет „Св. Климент
Охридски“ Битола, Висока медицинска школа
Превод на клинички мерен инструмент: EORTC QOQ - BR23 - инструмент за мерење на
4
квалитет на живот, специфичен модул за рак на дојка
Превод на клинички мерен инструмент: CD-RISC-25 - Конор-Давидсон скала за резилиенца
5
25
Превод на клинички мерен инструмент: TEMPS-A - Мемфис Пиза Парис инструмент за
6
евалуација на темперамент
Авторизирани предавања: Фармакологија во геријатрија - за сестри
7
Авторизирани предавања: Фармакологија за физиотерапевти на специјализација
8
Рецензирани трудови за меѓународни научни списанија
Рецензент на труд со наслов: „The correlation between perceived social support, cortisol and
1
brain derived neurotrophic factor levels in healthy women“ Psychiatric Research 2016
Рецензент на труд со наслов: „Serum levels of brain derived neurotrophic factor (BDNF) and
2
neurotrophin-3 (NT-3) in depressed patients with schizophrenia“, Psychiatria Danubina, 2014
Рецензент на труд со наслов: "Comparison of efficacy, safety and brain derived neurotrophic
3
factor (BDNF) levels with desvenlafaxine and fluoxetine treatment in patients of major depressive
disorder", Asian Journal of Psychiatry, 2015
Рецензент на труд со наслов: "Can health belief model predict breast cancer screening
4
behaviors?", Macedonian Journal of Medical Sciences, 2018
Рецензент на труд со наслов: "Correlation between neurotrophic factors and severity of
5
depressive symptoms in Cognitive-Behavioral Therapy." Journal: Revista Brasileira de
Psiquiatriqa, 2017
Рецензент на протокол за студија со наслов: "Relationship between Resilience and Quality of
6
life in patients with Head & Neck Cancer and Brain Tumor in Pakistan; An Analytical Cross
Sectional Study Protocol", BMJ Open
Рецензент на труд со наслов: “Expression of Resilience, Coping and Quality of Life in people
7
with cancer.“ PLOS ONE, 2020
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО
ЗВАЊА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
Трудовите на кандидатката се цитирани во 65 трудови.
Има објавено трудови во индексирани списанија (Web of Science)
Била раководител на два проекти, и учествува во 6 научно-истражувачки проекти.
Одржала пленарно, почесно предавање во Шумен, Република Бугарија.
Член е на уредувачкиот одбор на меѓународното списание „Македонско сестринство“.
Била рецензент на повеќе научно-истражувачки и стручни трудови за меѓународни
списанија.
Член е на домашни и странски научни здрауженија, друштва асоцијации и институции.

ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок
1. Кандидката учествувала во комисии за избор на други наставници.
2. Учествува во реализација на наставата на втор циклус студии на Високата медицинска школа.
3. Реализирала меѓународна мобилност на странски универзитет
4. Има понудено предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност.
5. Има реализирано предавање на Медицински универзитет Варна, филијала Велико Трново.
6. Била член во комисии за оценка и одбрана на специјалистички труд.
7. Била ментор и член на комисии за одбрана на дипломски труд.
8. Предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведе во студиските програми.
9. Учествувала во изработка на елаборати за акредитација на студиски програми на прв и втор
циклус студии.
10. Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: член на универзитетски сенат и член на
факултетска и универзитетска комисија.
11. Има позитивна оценка од најмалку 3.5 од спроведените самоевалуации во последните 5 години.
(4.36)

1.
2.
3.
4.
5.

ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
Кандидатката посетувала обуки, семинари, тркалезни маси, форуми, од стручен или професионален
карактер организирани од меѓународни или домашни институции.
Поседува сертификати за стручно и професионално усовршување издадени од релевантни
институциии.
Учествувала во промотивни активности на Високата медицинска школа во Битола.
Учествувала во реализација на проектните активности во проекти финансирани од ЕУ.
Има објавено стручна/професионална статија во домашни и странски публикации.
Врз основа на целокупната документација, кандидатката виш пред. д-р
Гордана Ристевска Димитровска ги исполнува општите услови и 23
исполнети услови од сите три посебни услови за избор во наставно звања.
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МИСЛЕЊЕ И ЗАКЛУЧОК
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека виш пред. д-р Гордана РистевскаДимитровска поседува научни и стручни квалитети и според Законот за високото
образование и Правилникот за единствените критериуми и постапка за избор во наставно –
научни, наставни, наставно – стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола.
Виш пред. д-р Гордана Ристевска - Димитровска е актуелен виш предавач на
Високата медицинска школа Битола по наставната дисциплина Фармакологија.
Кандидатката има богато истражувачко искуство, автор е на повеќе трудови, публикувани и
презентирани на симпозиуми, конгреси и семинари во земјата и во странство. Членува во
меѓународни асоцијации и рецензирала трудови за меѓународни списанија. Била
раководител на проекти финансирани од Европската Унија, учествувала во повеќе
меѓународни проекти, и е координатор на програмата ЕРАЗМУС+ за Високата медицинска
школа во Битола. Во нејзината академска кариера се бележи надградување и успешно
комбинирање на клиничките со наставно-научните активности, што и дава квалитет на
нејзината наставна активност. Согласно изнесеното Рецензентската комисија го донесе
следниот
ПРЕДЛОГ
Виш пред. д-р Гордана Ристевска – Димитровска да биде избрана за наставник на
Високата медицинска школа во Битола во научната област Клиничка фармакологија со
токсикологија на дисциплината Фармакологија со нега, во наставно звање ПРОФЕСОР НА
СТРУЧНА ШКОЛА.

Рецензентска комисија:
1. Проф. д-р Маја Сланинка Мицеска –
претседател,

2. Проф. д-р Трајан Балканов - член,

3. Проф. д-р Тања Јовановска - член
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА
ВО НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ
ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ Битола, на седницата одржана на 11.06.2020 година донесе Одлука
бр. 02-171/3 за формирање на Рецензиона комисија за изготвување на реферат од научната
област Гинекологија и акушерство:
1. Проф. д-р Славејко Сапунов, претседател
2. Проф. д-р Гордана Адамова, член
3. Виш пред. д-р Гордана Ристевска Димитровска, член
На распишаниот конкурс, објавен во весниците „Нова македонија“ и „Коха“ од 13.05.2020
година, за избор на наставник во научната област на Гинекологија и акушерство, еден
извршител, се пријави еден кандидат:
1. М-р. Д-р. Сотир Николовски
Рецензентската комисија со достојно внимание го разгледа доставениот материјал за
рецензирање од М-р. Д-р Сотир Николовски и до Наставничкиот совет на Високата
медицинска школа во Битола го доставува следниот:
РЕФЕРАТ
за избор на наставник
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
М-р. Д-р. Сотир Николовски е роден на 05.05.1981, Битола, Р. Македонија. Средно
гимназиско образование завршила во Битола со одличен успех во 2000 година. Во 2007
година дипломирал на Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,
со просечна оценка 9,85, а во 2008 положил државен испит и добил лиценца за работа. За
време на студирањето е активен член во студентската организација при што бил на три
студентски размени во рамките на програмата на IFMSA. Во 2007 година запишал
последипломски студии на Медицински факултет, Скопје. Во 2015 година ја одбранил
магистерската теза „Пушењето на цигари како ризик фактор за застој во растот на фетусот во
Република Македонија“. во 2013 година положил специјалистички испит по гинекологија и
акушерство на медицински факултет во Скопје и станал специјалист по гинекологија и
акушерство. Одлично познава англиски, српски и бугарски. Вработен е во приватната
специјална болница за гинекологија и акушерство Плодност во Битола. Од 2017 година
запишан е на трет циклус - докторски студии.
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2. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
М-р. Д-р Сотир Николовски, со свои теми од областа на гинекологијата и
акушерството има учествувано на повеќе конгреси, семинари, стручни состаноци.
Континуирано се надградува преку обуки во сите области на гинекологијата и акушерството.
Автор и коавтор е на повеќе трудови објавени во домашни и меѓународни списанија.
ПУБЛИКАЦИИ
1. Dimitrov G, Talevska B, Nikolovski S, Micevska M, Panov S, Dimitrov G. HPV status after
cold knife conization. Akush Ginekol (Sofiia). 2013;52(2):65-8.
2. Walfisch A, Nikolovski S, Talevska B, Hallak M. Fetal growth restriction and maternal
smoking in the Macedonian Roma population: a causality dilemma. Arch Gynecol Obstet. 2013
Jun;287(6):1131-6. doi: 10.1007/s00404-013-2731-1. Epub 2013 Jan 30.
3. The International Course in Colposcopy and Cervical Pathology Thursday, November 10th
2011 -Sunday, November 12th 2011, Ioannina – Greece
G. Dimitrov, T. Nikolova, N. Nikolova, B. Taleska, S. Nikolovski
COLPOSCOPY IN THE MANAGEMENT OF PATIENTS AFTER CO2 LASER ABLATION
4. The International Course in Colposcopy and Cervical Pathology Thursday, November 10th
2011 - Sunday, November 12th 2011, Ioannina – Greece
S. Nikolovski, Go. Dimitrov, B. Talevska, M. Micevska
FOLLOW-UP WITH HPV TESTING AFTER COLD KNIFE CONIZATION IN WOMEN
WITH CIN 2-3
5. The International Course in Colposcopy and Cervical Pathology Thursday, November 10th
2011 - Sunday, November 12th 2011, Ioannina – Greece
B. Talevska, G. Dimitrov, S. Nikolovski, M. Micevska
DISTRIBUTION OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS IN LOW-GRADE SQUAMOUS
INTRAEPITHELIAL
LESIONS
(LSIL)
AND
HIGH-GRADE
SQUAMOUS
INTRAEPITHELIAL LESIONS (HSIL)
6. The 13th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (IGCS 2010),
Prague, the Czech Republic, 23-26 October, 2010
T. Nikolova, G. Dimitrov, V. Jovanovska, I. Aluloski, T. Gurzanova, I. Aleksioska, S.
Nikolovski, B. Taleska, N. Nikolova, FYR Macedonia
CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA IN WOMEN WITH SYSTEMIC LUPUS
ERYTHEMATOSUS
7. 8th CONGRESS MEDUOG
Nikolovski S. Talevska B, Hadzi-Lega M
Endovaginal ultrasound and doppler findings after first trimester termination of pregnancy with
dilatation and curettage (D&C)
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8. 8th CONGRESS MEDUOG
Talevska B, Nikolovski S, Daneva A, Nikolovska E
COLOR DOPPLER AND SPECTRAL DOPPLER FLOW OF THE UTERINE ARTERIES
BEFORE AND AFTER INSERTION OF THE INTRAUTERINE DEVICE
ПОГЛАВЈЕ ВО КНИГА
1. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: What is new? Editor Prof. dr. Nebojsa Radunovic
Fetal obstructive uropathy diagnosis and treatment
Gordana Adamova, Goran Kocoski, Sotir Nikolovski, Ivo Kaev
МИСЛЕЊЕ И ЗАКЛУЧОК
Врз основа на целокупната доставена документација на кандидатот,
Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната,
научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок
интерес на М-р. Д-р Сотир Николовски.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот,
Комисијата заклучи дека М-р Д-р Сотир Николовски поседува научни и стручни
квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања
и асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, ги
исполнува сите услови да биде избран во звањето виш предавач во научната област
Гинекологија и акушерство.
Поаѓајќи од погоре изнесеното, а имајќи ја во вид содржината на целокупната
научна, научно-истражувачка, стручна и наставна активност на кандидатот М-р. Д-р
Сотир Николовски, Рецензентската комисија го дава следниот:
ПРЕДЛОГ
М-р. Д-р Сотир Николовски да биде избран за наставник на Високата медицинска школа
во Битола во научната област Гинекологија во наставно звање ВИШ ПРЕДАВАЧ.
Рецензентска комисија:
Проф. д-р Славејко Сапунов, претседател
Проф. д-р Гордана Адамова, член
Виш пред. д-р Гордана Ристевска Димитровска, член

97
До Наставничкиот советна
Високата медицинска школа, Битола,
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола
РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА, ВО НАУЧНАТА
ОБЛАСТ: АНЕСТЕЗИЈА СО РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа, при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ во Битола, на седницата одржана на ден 11.06.2020 година донесе
Одлука бр.02-171/6 за формирање на Рецензиона комисија за изготвување на реферат
за избор на еден наставник (извршител) во сите наставни звања во научната
област:Анестезија со реанимација и интензивно лекување, во состав:
Проф. д-р Домника Рајчановска, претседател
Проф. д-р Изабела Филов, член
Проф. д-р Викторија Продановска-Стојчевска, член
Комисијата ги разгледа пристигнатите материјали и врз основа на тоа го
поднесува следниов:
ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот објавен во весниците “Нова Македонија”и “Коха“на 13. 05.2020
година за избор на еден наставник (извршител) во сите наставни звања во научната
област: Анестезија со реанимација и интензивно лекување на Високата медицинска
школа при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола се пријави кандидатот:
Виш пред. м-рВладо Дамевски
При изборот се применуваат критериумите за избор вонаставно-научни,
наставни и соработнички звања, според одредбите пропишани во Законот за високо
образование,и Правилникот за единствените критериуми и постапка за избор во
наставно-научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ во Битола.
Биографски податоци
Кандидатот Владо Дамевски е роден во Битола на 08. 08. 1957 г.
Образование:Медицински факултет при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“- Скопје, диплома 1983 година.
Лекар во општа амбуланта во село, град и итна медицинска помош, 1985-1987
година.
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Специјализација по анестезиологија, реаниматологија и интензивно лекување
при КАРИЛ, Медицински факултет – Скопје 1987-1991 година, уверение 1991 година.
Специјалист анестезиолог, реаниматолог при САРИЛ, Клиничка болница „Др.
Трифун Пановски“ – Битола од 1991 година. Шеф на одделот за интензивно лекување
од 1993 година.
Примариус по анестезиологија, реаниматологија и интензвно лекување,
Министерство за здравство на Република Македонија, Скопје, потврда 2001 година.
Магистер по медицински науки од областа: анестезиологија, реаниматологија и
интензивно лекување,Медицински факултет при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“- Скопје, диплома 2002 година. Наслов на магистерскиот труд: Спинална
анестезија со хипобарен, изобарен, хипербарен и комерцијален бупивакаин за
трансуретрална ресекција на простата.
Директор на хируршки служби, ЈЗУ Клиничка болница„Др.Трифун Пановски“ –
Битола, август 2017 г. – декември 2018 г.
Стручно усовршување:
1.Универзитетска клиника за анестезиологија и интензивно лекување, “Johannes
Gutenberg”- Meinz, Германија, септември-ноември 1993 година.
2. Клиника за анестезиологија и интензивно лекување “St. Johannspital”, Salzburg,
Австрија, август 2001година и март 2002 година
3.Salzburg-Cornell Seminar по анестезиологија и интензивно лекување, Salzburg,
Австрија, мај 1996 година и септември 2004 година
4. Klinicni centar LJubljana,јуни–септември 2004 г.
Високостручно-консултативни активности
Кандидатот Владо Дамевски учествувал во изготвувањето на Есенцијалната
листа на лекови на Р. Македонија. Тој бил член, од областа анестезиологија со
реаниматологија и интензивно лекување, на истоимената, републичка комисија
формирана од Министерството за здравство на Р. Македонија. Скопје ноември 1997 г.,
мај 1998 г.
Наставнаактивност
М-р ВладоДамевски е актуелен виш предавч по предметот Анестезиологија,
реаниматологија и инензивно лекување и предметот Ортопедија со травматологија, на
Високата медицинска школа, во Битола.
Автор е на авторизирани предавања по фармакологија и коавтор на
авторизирани предавања по анатомија и ургентни состојби во медицаната за
студентите од Високата медицинска школа во Битола.
Тој исто така, учествува во едуцирањето на младите лекари-специјализанти, од
различни области на медицината, кои дел од своите едукативни турнуси ги поминуваат
во САРИЛ.
Стручно-научна активност
Кандидатот Владо Дамевски еавтор на поглавјето:Анестезија во урологијатастр.
139-149во книгата: Борис Војдановски-Банг, Јордан Нојков: Спинална анестезија.
Култура, Скопје 2005.
Кандидатот Владо Дамевски беше организатор и реализатор на стручно–
едукативно–консултативниот претстој на професор д-р. Олег Туркот, анестезиолог од
универзитетот ״Johns Hopkins ״- Baltimore, Maryland – USA, во САРИЛ, ЈЗУ Клиничка
болница ״Д-р Трифун Пановски״- Битола, октомври 2019 г.
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Членства во здруженија и организации
MSA - Мacedonian society and intesive care (Здружение на лекарите по анестезија,
реанимација и интензивно лекување)
ESICM - Europian Society of Intesivr Care Mrdicine
ESA - Europian society of anaesthesiology
MLD -Македонско лекарско друштво.
Список на трудови
Како автор и коавтор, кандидатот Владо Дамевски досега има објавено 43 стручни
трудови од областа на анестезиологијата и интензивното лекување на конгреси во
земјата и странство и во стручни списанија.
Трудовите со реден број од 1-34се рецензирани и објавени во рефератот за
избор на наставник во ситезвања, по наставната дисциплина Фармакологија на
Високата медицинска школа, објавен во Билтенот на Универзитетот “Св. Климент
Охридски” во Битола, бр. 245 од 31.01.2003 година.
1. Дамевски В., Попстојанов Р., Секуловски Д.: Спинална анестезија со 0.5%
хипербарен бупивакаин, аплициран во седечка и латерална декубитус позиција
– споредба. Прв конгрес на анестезиолозите на Македонија со меѓународно
учество. Охрид 1995
2. Дамевски В., Секуловски Д., Јанковски В.: Конус медуларис синдром – ретка,
но можна компликација на спинална анестезија. Прв конгрес на
анестезиолозите на Македонија со меѓународно учество. Охрид 1995
3. Дамевски В., Ковачевска-Ваилевска М., Ристевски В.. Морбиден обезитет како
анестезиолошки проблем. Втор конгрес на анестезиолозите на Македонија со
меѓународно учество. Охрид 2000
4. Дамевски В., Ковачевска_Василевска М., Ристевски В., Сивевски А.:
Интраоперативен ефект на PEEP врз paO2 кај пациенти во латерална декубитус
позиција.Втор конгрес на анестезиолозите на Македонија со меѓународно
учество. Охрид 2000
5. Дамевски В.: Пероперативна процена и припрема на болни со инсулин- зависен
дијабетес мелитус. Шести битолски медицински денови со меѓународно
учество. Битола 2000
6. Дамевски В.: Синдром на масивна трансфузија во анестезија и интензивно
лекување. Шести битолски медицински денови со меѓународно учество.
Битола 2000
7. Дамевски В.: Пероперативна процена и припрема на анемичен болен. Шести
битолски медицински денови со меѓународно учество. Битола 2000
8. Дамевски В., Секуловски Д.: Акутна респираторна инсуфициенција – проблем
во единицата за интензивно лекување. Прв конгрес на пулмоалерголозите на
Македонија со меѓународно учество. Охрид 1993
9. Damevski V., Sekulovski D., Ivanoski T.: Total hip replacement without peroperative
blood transfusion. Tenth congress of the europian anaesthesiologists. Frankfurt 1998
10. Damevski V., Sekulovski D.: Postoperative analgesia with morphium injected in the
peridural space. Sixth congress of the Bulgarian anaesthesiologists. Smolen 1995
11. Дамевски В., Ристевски В., Секуловски Д.: Флунитразепам во анестезија.
Триесет години анестезија во Битола. Јубилеен состанок на анестезиолозите на
Македонија. Битола 1995
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12. Damevski V., Ristevski V., Kovacevska-Vasilevska M.: Caesarean section in isobaric
spinal anesthesia with bupivacaine. First ESRA/SARA congress. Belgrade 2002
13. Дамевски В., Ковачевска-Василевска М., Ристевски В.: Трансуретрална
ресекција на простата во спинална анестезија со хипербарен и хипобарен
бупивакаин – споредба. Прв македонски национален конгрес по урологија во
соработка со европската уролошка асоцијација. Охрид 2002
14. Дамевски В.:Специфичности на спиналната анестезија за трансуретрална
ресекција на простата (ТУР –П). Анестезиолошка пракса вол. 3. бр. 2.
Здружение на лекари по анестезиологија, реаниматологија и интензивно
лекување. Скопје, декември 2002
15. Дамевски В., Паузер Г.: Пероперативен третман на пациентка со миастениа
гравис за торакоскопска тимектомија – приказ на случај. Македонски
медицински преглед 2002, 56: 68 – 71
16. Јанковски В., Илиевски П., Дамевски В.:Непосредна постоперативна натремија
како скрининг метода за откривање на тур-синдромот при трансуретрална
ресекција на простата. Прв конгрес на анестезиолозите на Македонија со
меѓународно учество. Охрид 1995
17. Секуловски Д., Иваноски Т., Дамевски В.:Блокада на н. ишијадикус, н.
феморалис и н. фемурокутенеус. Прв конгрес на анестезиолозите на
Македонија со меѓународно учество. Охрид 1995
18. Попстојанов Р., Софрониевски А., Божиновска В., Дамевски В.: Епидурална
анестезија за царски рез. Прв конгрес на анестезиолозите на Македонија со
меѓународно учество. Охрид 1995
19. Ковачевска –Василевска М., Радевска Л., Дамевски В.: Примена на хипертона
електролитна солуција во ресусцитација на акутен хеморагичен шок. Шести
битолски медицински денови со меѓународно учество. Битола 2000
20. Ковачевска –Василевска М., Радевска Л., Дамевски В.: Интра и постоперативна
хипокасија и миокардна исхемија како последица на хиповолемија кај
високоризични пациенти. Шести битолски медицински денови со меѓународно
учество. Битола 2000
21. Ковачевска –Василевска М., Радевска Л., Дамевски В.: Примена на etomidate
(hypnomidate) кај амбулантни и еднодневни интервенции – превенција на понв
кај истите. Втор конгрес на анестезиолозите на Македонија со меѓународно
учество. Охрид 2000
22. Ристевски В., Ковачевска –Василевска М., Дамевски В.: Синдром на
мултиорганска дисфункција – наши искуства. Втор конгрес на
анестезиолозите на Македонија со меѓународно учество. Охрид 2000
23. Иваноски Т., Бјелич Р., Палашевска Л., Дамевски В.: Ендотрахеална интубација
со фибероптички ларингоскоп. Втор конгрес на анестезиолозите на
Македонија со меѓународно учество. Охрид 2000
24. Ристевски В., Гочев Б., Дамевски В.: Анестезија за лапароскопска хирургија.
Втор конгрес на анестезиолозите на Македонија со меѓународно учество.
Охрид 2000
25. Радевска Л., Ковачевска-Василевска М., Секуловски Д., Дамевски В.: Дали
мониторинг на телаесна температура е потребен за време на неураксујална
анестезија? Втор конгрес на анестезиолозите на Македонија со меѓународно
учество. Охрид 2000
26. Ковачевска-Василевска М., Ристевски В., Дафков С., Дамевски В.: Наш
пристап во реанимација и лекување на краниоцеребрални повреди во детска
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возраст. Втор конгрес на анестезиолозите на Македонија со меѓународно
учество. Охрид 2000
27. Ковачевска-Василевска М., Ристевски В., Дафков С., Дамевски В.: Епидурална
апликација на стероиди во третманот на хронична болка во грбот. Втор конгрес
на анестезиолозите на Македонија со меѓународно учество. Охрид 2000
28. Сивевски А., Дамевски В.: Постоперативна аналгезија со континуирана
епидурална инфузија кај радикално хистеректомирани пациентки – наше
искуство. . Втор конгрес на анестезиолозите на Македонија со меѓународно
учество. Охрид 2000
29. Ристевски В., Радевска Л., Ковачевска-Василевска М., Дамевски В.:
Кардиоциркулаторна дисфункција кај критично болни хируршки пациенти. .
Втор конгрес на анестезиолозите на Македонија со меѓународно учество.
Охрид 2000
30. Ристевски В., Бјелич Р., ДамевскиВ.: Дали комбинираната општа/епидурална
анестезија има некои предности над стандардната неуролептанестезија? Прв
заеднички ЕСРА/САРА конгрес. Београд 2002
31. Ристевски В., Ковачевска-Василевска М., Дамевски В.: Безполен пороѓај во
епидурална аналгезија. Прв заеднички ЕСРА/САРА конгрес. Београд 2002
32. Ристевски В., Иваноски Т., Дамевски В.: Третман на постоперативна болка со
континуирана епидурална аналгезија. Прв заеднички ЕСРА/САРА конгрес.
Београд 2002
33. Ристевски В., Бјелич Р., Дамевски В.: Третман на хронична болка преку
епидурален катетер. Прв заеднички ЕСРА/САРА конгрес. Београд 2002
34. Сивевски А., Бабушку Ј., Шиков Н ., Дамевски В.: Пероперативна епидурална
инфузија со бупивакаин и морфиум. Македонски медицински преглед 2002, 56;
158 - 163
Трудовите со реден број 35-39 се рецензирани и објавени во рефератот за избор
на наставник во сите звања, по наставната дисциплинаАнестезиja, реанимација и
интензивно лекување на Високата медицинска школа,објавен во Билтенот на
Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола, бр. 291од10.01.2007 г.
35. Дамевски В.:Weaning – ослободување од респиратор. Анестезиолошка пракса
вол. 3. бр. 2. Здружение на лекари по анестезиологија, реаниматологија и
интензивно лекување. Скопје, мај 2003
36. Ристевски В., Бјелич Р., Дамевски В.: Триумф над болката. Трет конгрес на
анестезиолозите на Македонија со меѓународно учество. Охрид 2005
37. Дамевски В., Дамевска Г., Кривашија М., Ристевски В., Ковачевска-Василевска
М.: Дали употребата на мала доза на сукцинилхолин го олеснува поставувањето
на ларингеална маска? Трет конгрес на анестезиолозите на Македонија со
меѓународно учество. Охрид 2005
38. Дамевски В., Регионална анестезија во урологијата. Борис Војдановски – Банг,
Јордан Нојков: Спиналан анестезиоја 2005; 139-149. Култура, Скопје
39. Дамевски В., Дамевска Г., Ристевски В., Ковачевска-Василевска М., Кривашија
М.: Царски рез во изобарна, спинална анестезија со непосредна пероперативна
хидратација и без хидратација со ефедрин – споредба. Трет конгрес на
анестезиолозите на Македонија со меѓународно учество. Охрид 2005
Трудовите со реден број 40-43 се рецензирани и објавени во рефератот за избор
на наставник во сите звања, по наставната дисциплина Анестезиja со реанимација и
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интензивно лекување на Високата медицинска школа, објавен во Билтенот на
Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола, бр.408 од31.12.2015 г.
40. Сивевски А., Дамевски В.: Ефекти на општата и спиналната “low dose“
анестезија за царски рез врз новородените деца.Македонски медицински преглед 2006;
(60) 3-4: 160-164
41. Ристевски В., Николова-Тодорова З., Дамевски В.: Хемодинамска
оптимизација кај критични пациенти.Македонски медицинси преглед 2011; (65) 3: 140147
42. Damevski V., Damevska G., Krivašija M., Nojkov O., Sivevski T.: Caesarean
section in isobaric spinal anesthesia without direct preoperative hydration with chrystaloids.
BMJ 2011; 112 (8): 459-462
43. Damevski V., Damevska G., Palaševska L., Nojkov O.:Postoperativeintrathecal
analgesia for primary hip arthroplasty–comparative clinical examination of two different
small doses of morphium hydrochloride.BMJ 2011; 112 (9): 497-500
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА
ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач
или виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или
професор на висока стручна школа), односно три трудови (за избор во
редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во референтна
научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку
писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или
преу web пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google
Scholar или сличен на него)
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено
труд во списание или публикација индексирани во некоја од следниве
бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal
Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се
нотирани на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни
публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во
соодветното звање
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во
последните 5 години)
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи
или учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил
модератор на сесија на научна конференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски)
одбор на меѓународна научна конференција или меѓународно научно
списание
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно
помагало, монографија, практикум, збирка задачи и сл.

Х
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Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи
од одобрени проекти
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни
остварувања
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва,
асоцијации или институции
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во
странство
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од
пошироката научна област со која професионално се занимава
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка
задачи од научната област за која се избира (како автор или во
коавторство)2
вкупно исполнети услови од прв критериум

Х

Х
3

ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и
научноистражувачки подмладок
УСЛОВИ
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот
или на друга високообразовна установа од земјата или странство
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет
Х
циклус студии
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно
странска високообразовна установа по различни основи
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се
изведува на англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски
јазик како прозорец на мобилност
Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко,
стручно, почесно и сл.)
Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и
сл.) за студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online
платформа за далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната на
единицата или Универзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски,
специјалистички или докторски труд
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд
Х
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во
студиска програма
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на
Х
студиска прграма на прв, втор или трет циклус студии
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор;
проректор; декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на
внатрешна организациона единица/лабораторија; член на универзитетски
сенат; член на факултетска или универзитетска комисија; раководител на
ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет на докторскин студии на
Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на
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Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и
евалуација.
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во
последните 5 години
вкупно исполнети услови од втор критериум
ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија,
ревизија, елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење,
арихитектонско решение, стратегија, правилник, статут, закон и сл.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми,
работилници и сл. од стручен или професионален карактер организирани
од меѓународни или домашни институции
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално
усовршување издаден од релевантна институција
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна
или домашна стручна организација, институција или асоцијација
(Ко)автор
е
на
книга/монографија
од
стручна
област/речник/енциклопедија
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна
школа за потребите на стопанските и нестопанските дејности
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето
во кое се избира
Реализирал превод на книга или дел од книга
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски
или ИКТ решенија
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти
финансирани од ЕУ или други домашни или странски фондови
Учествувал во промотивни активности на факултетот
Бил уредник на речник или енциклопедија
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за
индустриска сопственост
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или
пошироката област за која се врши изборот
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски
публикации (списание, весник, зборник на трудови и сл.)
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење
наменети за стопанството
вкупно исполнети услови од трет критериум
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ

Х
4

Х
Х
Х
Х

Х

Х
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ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на приложената документација, Рецензентската комисија оцени дека
кандидатотм-р. Владо Дамевскиги исполнува општите услови за избор во наставно
звање, согласно Законот за високо образование, Статутот на Универзитетот“Св.
Климент Охридски”-Битола и Правилникот за единствени критериуми за изборво
наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања, како и 13 услови од
сите три посебни услови за избор во наставни звања, според Правилникот за
единствени критериуми за изборво наставно-научни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања.
Анализирајќи ги критериумите наведени во извештајот на овој реферат,
рецензионата комисија ги сублимира следните податоци на кандидатот Дамевски
Владо:
- носител на научно звање Магистер по медицински науки,
- носител на стручно звање Примариус,
- објавени стручни трудови, од кои два во странски часопис,
- автор и коавтор на авторизирани предавања наменети за студентите на
Високата медицинска школа,
- автор на поглавје од публикувана стручна книга,
- член во Републичка комисија за изготвување на есенцијална листа на лекови,
- организатор и реализатор на едукативно-консултаивно-стручен претстој на
професор од универзитет од САД во Клиничката болница во Битола,
- покажува афирмирана способност за наставна, високостручна и тимска работа,
- актуелен наставник во Високата Медицинска Школа.
Поаѓајќи од погоре изнесените оценки и констатации, ценејќи ја стручноста и
научната дејност на кандидатот, а имајќи ја во предвид содржината на целокупната
научна, научно-истражувачка, стручна и наставна активност на кандидатот м-р. Владо
Дамевски,Рецензионата комисија го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
Врз основа на целокупната досегашна наставно-научна и стручна активност на
кандидатот, со особена чест и задоволство Рецензионата комисија му предлага на
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола, да го избере кандидатот
м-р. Владо Дамевски, за наставник во научната област: Анестезија со реанимација и
интензивно лекување во наставно звање виш предавач.
Рецензиона комисија:
Проф. д-р Домника Рајчановска, претседател ср
Проф. д-р Изабела Филов, член ср
Проф. д-р. Викторија Продановска-Стојчевска, член ср
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