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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК
од областите
МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА и ДРУГО/БИЗНИС
на Економскиот факултет – Прилеп при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
Врз основа на Конкурсот за избор на наставник во сите наставно-научни звања од
областите меѓународна економија и друго/бизнис на Економскиот факултет –
Прилеп, објавен во дневните весници „Нова Македонија“ на 3 јули 2020 година и
„Лајм“ на 4 јули 2020 година, Наставно-научниот совет на Економскиот факултет –
Прилеп, со Одлука бр. 02-453/3 од 17.07.2020 година, формира Рецензиона комисија
за избор на наставник во состав:
1.

д-р Славица Роческа, редовен професор на Економски факултет – Прилеп,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2.

академик Таки Фити, редовен професор во пензија на Економски факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

3.

д-р Јованка Билјан, редовен професор на Факултет за туризам и угостителство –
Охрид, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Врз основа на член 173 став 8 и став 10 од Законот за високото образование, како и
член 31 и член 32 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во
наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и по разгледувањето на
доставената документација, Рецензионата комисија го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ
На Конкурсот за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областите
меѓународна економија и друго/бизнис на Економскиот факултет – Прилеп, објавен
во дневните весници „Нова Македонија“ на 3 јули 2020 година и „Лајм“ на 4 јули
2020 година, во предвидениот рок се пријави само кандидатката д-р Оливера
Костоска, вонреден професор на Економскиот факултет - Прилеп.
Рецензионата комисија ја имаше предвид севкупната наставно-образовна дејност,
научно-истражувачка работа и стручно-применувачка дејност на канидатката д-р
Оливера Костоска, ги вреднуваше вкупните научни, стручни, педагошки и други
остварувања од почетокот на нејзината кариера, како и вкупните научни, стручни,
педагошки и други остварувања на кандидатката д-р Костоска во периодот на
последните пет години пред објавувањето на огласот за избор, врз основа на
целокупната поднесена документација што е од важност за изборот. Во продолжение
се презентирани наодите, констатациите и предлогот на Комисијата за избор во
наставно-научно звање:

2

Биографски податоци за кандидатката д-р Оливера Костоска
Д-р Оливера Костоска е родена на 25.02.1980 година во Прилеп, каде што го
завршила основното и средното образование. Во учебната 1998/99 година се
запишала како редовен студент на Економскиот факултет - Прилеп, на насоката
Mеѓународна економија и истиот го завршила на ден 16.09.2002 година, со просечна
оценка 9,52, поради што била добитник на пофалница за постигнат висок успех. Во
текот на додипломските студии била корисник на стипендија за талентирани
студенти што ја доделувало Министерството за образование и наука на Република
Македонија.
Веднаш по дипломирањето, таа ги продолжила студиите на постдипломскиот
студиум Меѓународна економија и бизнис на Економскиот факултет – Прилеп, а
испитите ги завршила во предвидениот рок со просечна оценка 9,67. Магистрирала
на ден 13.10.2006 година на тема „Надворешнотрговската политика на Република
Македонија и нејзините импликации врз економскиот развој“, со што стекнала право
на научен степен – магистер по меѓународна економија и бизнис.
Докторската дисертација под наслов „Надворешната трговија и конкурентноста на
македонската економија“ ја одбранила на ден 22.12.2010 година при Економскиот
факултет – Прилеп, со што се стекнала со научен степен – доктор на економски
науки. Во текот на постдипломските студии и изработката на докторската
дисертација била корисник на стипендија што ја доделувало Министерството за
образование и наука на Република Македонија.
Од компјутерските вештини, таа има одлични познавања на апликациите од
Microsoft Office пакетот, софтверските пакети за економетрија Microfit и EViews,
како и работа со Интернет. Активно го владее англискиот, а пасивно се служи и со
германскиот јазик.

Резултати од научно-истражувачка работа, резултати и искуство во
наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок и стручно-применувачка дејност на
кандидатката д-р Оливера Костоска
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен
и научно-истражувачки подмладок
По дипломирањето, д-р Оливера Костоска била ангажирана како демонстратор по
повеќе предмети, а потоа била избрана за соработник по група предмети од
Меѓународна економија и предметот Финансиска теорија и политика во звање
асистент (Билтен на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола бр. 308 од
01.07.2008 година), наставник по предметите Економија на Европска унија и
Меѓународни институции и организации во звање доцент (Билтен на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола бр. 344 од 31.12.2010 година), наставник од
областа бизнис во звање доцент (Билтен на Универзитетот „Св. Климент Охридски“
- Битола бр. 357 од 30.12.2011 година) и наставник од областите меѓународна
економија и друго/бизнис во звање вонреден професор (Билтен на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола бр. 404 од 01.09.2015 година) на Економскиот
факултет – Прилеп.
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За реализација на наставата и спроведување на испитите, како и реализација на други
активности во рамките на предметните програми, д-р Костоска била (наведено
заклучно со која академска година за конкретниот предмет) или тековно е
ангажирана на Економскиот факултет – Прилеп, како наставник на следните
наставни дисциплини:
прв циклус на студии/додипломски студии
[1] Економија на Европска Унија
[2] Вовед во бизнис
[3] Меѓународни институции и организации
втор циклус на студии/последипломски студии
[1] Право на Европска унија (заклучно со академската 2017/18 година)
[2] Стратегиски иновациски менаџмент
[3] Меѓународна трговија (заклучно со академската 2018/19 година)
[4] ТНК во светската економија
[5] Регионални економски интеграции
трет циклус на студии
[1] Меѓународен бизнис
[2] Меѓународен бизнис – напредно ниво
Некои од наведените наставни предмети се воведени за првпат во студиските
програми на Економскиот факултет – Прилеп, а подготвените дигитални ресурси
(презентации и/или прашања за изучување, анализи и истражувања) за трите
наведени предмети од прв циклус на студии/додипломски студии, кандидатката д-р
Оливера Костоска ги има поставено на веб-страницата на Факултетот
(http://eccfp.uklo.edu.mk/materials/index). Дополнително, предметните програми
Вовед во бизнис и Економија на Европска Унија ги има понудено како „прозорци на
мобилност“, односно како наставни предмети чии активности може да се изведуваат
на англиски јазик на студиските програми при Економскиот факултет – Прилеп.
(http://eccfp.uklo.edu.mk/filemanager/Prozorci%20na%20mobilnost,%202019.pdf)
Во последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор, д-р Костоска била
ментор или член на комисија за одбрана на 10 дипломски трудови, ментор и/или
член во комисија за оценка или одбрана на повеќе од 5 магистерски трудови, како и
член во комисија за оценка или одбрана на 7 докторски дисертации (од почетокот на
нејзината кариера, таа била ментор или член на комисија за одбрана на повеќе од 40
дипломски трудови, ментор и/или член во комисија за оценка или одбрана на повеќе
од 20 магистерски трудови, како и член во комисија за оценка или одбрана на 10
докторски дисертации).
Во текот на нејзината професионална надградба, кандидатката д-р Костоска има
реализирано кратки студиски престои и посети на неколку странски универзитети,
меѓу кои: студиски престој на University of Wolverhampton, United Kingdom
(Entrepreneurship and Local Economic Development in Albania, Kosovo and Macedonia,
TEMPUS Programme of the E.U.: Agreement No-145061-TEMPUS-2008-UK-JPHES),
2011; студиски престој на Vienna University of Economics and Business, Vienna,
Austria (Joint Master for South-East Europe in Economics and Management Science
Program, TEMPUS Project JEP 41077-2006), 2009; како и студиска посета во Rzeszow,
Poland, организирана од страна на University of Information Technology and
Management in Rzeszow, Poland и Institute for Social and Humanities Research Euro
Balkan in Skopje, Macedonia (‘Project Management at Institutions of Higher Education’
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како интегрален дел на проектот “Euro Funds – Macedonian Education – Polish
Experience”), 2008.
Во последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор, д-р Костоска
реализирала Еразмус+ мобилност на наставен кадар за наставен ангажман на
Универзитетот во Вулверхемптон, Факултет за општествени науки, Обединето
Кралство (Erasmus+ Staff mobility for teaching between Programme Countries; Host
institution: University of Wolverhampton, Faculty of Social Sciences, United Kingdom;
13/11/2017 – 17/11/2017). Предавањата кои ги реализирала на оваа странска
високообразовна установа се поврзани со генералните проблеми и прашања на
македонската економија, како и со интеграцијата на нашата држава во Европската
Унија.
Од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование,
кандидатката д-р Костоска е акредитирана за ментор на трет циклус студии на
студиската програма по Меѓународен бизнис при Економскиот факултет – Прилеп
(решение за акредитација на ментор на трет циклус студии бр. 17-503/4 од 23.03.2017
година).
Во периодот на последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор,
кандидатката била именувана за член на рецензиона комисија за избор на наставник
во наставно-научно звање (2017) и била ангажирана во Комисијата за изработка на
елаборат за трет циклус на студии за студиската програма „Меѓународен бизнис“
на Економскиот факултет – Прилеп (2018).
Способноста за изведување на високообразовна дејност на д-р Оливера Костоска е
потврдена и преку континуираните особени резултати (од реализираните анкети со
студентите) презентирани во официјалните извештаи за самоевалуација кои се
спроведени во последите пет години на Економскиот факултет – Прилеп. Имено, на
скала од 1 до 5 (1 најниска оценка), таа била оценета со просечна оценка 4,47 во
академската 2014/2015 година, просечна оценка 4,19 во академската 2015/2016
година и со просечна оценка 4,84 во академската 2016/2017 година.
(http://eccfp.uklo.edu.mk/tabs/view/8682b714727c7de90bafffd0b97f4852)

Резултати од научно-истражувачка работа
До изборот за наставник во звање вонреден професор, д-р Оливера Костоска има
објавено 28 научни и стручни трудови во меѓународни списанија или во Зборник на
трудови на научни и стручни собири (наведени подолу под реден број [27-54]).
Од последниот избор за наставник во звање вонреден професор до сега, односно во
последните пет години пред објавување на огласот за избор, д-р Оливера Костоска
има објавено вкупно 23 научни и стручни трудови (наведени подолу под реден број
[4-26]), од кои 4 се стручни (професионални) статии објавени во домашно списание
[9], зборник на трудови [14] и на веб-портали [4-5], а 19 се рецензирани научни
трудови објавени во референтна научна публикација. Покрај наведените трудови,
кандидатката д-р Костоска е коавтор на научна монографија од научните области
согласно конкурсот за избор на наставник (наведена подолу под реден број [1]).


Трудот под реден број [6] е објавен во научно списание индексирано во Journal
Citation Reports / Science Edition (Clarivate Analytics), Science Citation Index
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Expanded – Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier), Web of Science
(Clarivate Analytics) (https://www.mdpi.com/journal/entropy/indexing).
Трудот под реден број [7] е објавен во научно списание индексирано во Web of
Science и Scopus (https://journals.plos.org/plosone/s/publishing-information#locindexing).
Трудот под реден број [10] е објавен во научно списание индексирано во
Journal Citation Reports / Science Edition (Clarivate Analytics), Journal Citation
Reports / Social Science Edition (Clarivate Analytics), Science Citation Index
Expanded – Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier), Social Sciences
Citation Index – Web of Science (Clarivate Analytics), Web of Science (Clarivate
Analytics) (https://www.mdpi.com/journal/sustainability/indexing).
Трудот под реден број [13] е објавен во научно списание индексирано во
Emerging Sources Citation Index (дел од Web of Science Core Collection) –
Clarivate Analytics, Scopus, Ebsco, Scimago Journal & Country Rank
(http://rjea.ier.gov.ro/en/about-us/).
Трудовите под реден број [15] и [22] се објавени во научно списание
индексирано во Ebsco (http://www.ibaness.org/bnejss-journal/bnejss-abstract-andindexing).
Трудот под реден број [16] е објавен во научно списание индексирано во
Scopus
(Elsevier),
Scimago
Journal
&
Country
Rank
(http://www.ekof.bg.ac.rs/publikacije/casopisi/ekonomski-anali/).
Трудот под реден број [17] е објавен во научно списание индексирано во Social
Science Citation Index (Clarivate Analytics), Journal Citation Reports / Social
Sciences Edition, Scopus (https://journals.sagepub.com/metrics/idv).
Трудот под реден број [18] е објавен во научно списание индексирано во
Emerging Sources Citation Index (дел од Web of Science Core Collection) –
Clarivate Analytics, Scopus (Elsevier) и Ebsco, a во периодот од 31.07.2008 година
до 31.12.2018 година, списанието е индексирано во Social Sciences Citation Index
(SSCI), Journal Citation Reports / Social Sciences Edition
(https://www.efri.uniri.hr/en/zbornik_radova_ekonomskog_fakulteta_u_rijeci_casopis
_za_ekonomsku_teoriju_i_praksu_proceedings_of_rijeka_faculty_of_economics_jour
nal_of_economics_and_business/953/216).
Трудот под реден број [25] е објавен во научно списание индексирано во
Journal Citation Reports / Social Sciences Edition, SCImago, Scopus, Social Science
Citation Index, Ebsco (https://www.springer.com/journal/10663/).

Научните и стручните трудови, како и монографиите и другите заклучени дела на
кандидатката д-р Костоска се достапни на:




електронскиот репозиториум на УКЛО
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Kostoska=3AOlivera=3A=3A.html
академската социјална мрежа ResearchGate
https://www.researchgate.net/profile/Olivera_Kostoska
Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=ovw3JXwAAAAJ&hl=en

Од информациите кои се добиени од Google Scholar профилот на д-р Оливера
Костоска (https://scholar.google.com/citations?user=ovw3JXwAAAAJ&hl=en) може да
се констатира дека нејзините публикации забележале 70 цитирања; над 55 цитирања
се регистрирани во последните пет години пред објавување на огласот за избор, при
што голем број од овие цитирања се забележани во трудови кои се објавени во
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научни списанија индексирани во Journal Citation Reports / Science Edition (Clarivate
Analytics), Journal Citation Reports / Social Science Edition (Clarivate Analytics), Science
Citation Index Expanded – Web of Science (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier), Social
Sciences Citation Index – Web of Science (Clarivate Analytics), Web of Science (Clarivate
Analytics).

[1]

[2]
[3]

Монографии и други заклучени дела

Петрески, Г., Лазаров, Д., Костоска, О., „Патеките на транзицијата –
емпириска анализа на македонската и на бугарската економија: растот,
инвестициите и економската соработка“, научна монографија, Македонска
академија на науките и уметностите, ISBN 978-608-203-197-2, Скопје, 2017
(објавена во периодот на последните пет години пред објавување на огласот
за избор)
Костоска, О., „Надворешната трговија и конкурентноста на македонската
економија“, докторска дисертација, Економски факултет, Прилеп, 2010
Костоска, О., „Надворешнотрговската политика на Република Македонија и
нејзините импликации врз економскиот развој“, магистерски труд,
Економски факултет, Прилеп, 2006


Научни и стручни трудови во домашни и меѓународни списанија, на
веб-портали или во Зборник на трудови на научни и стручни собири

Период – последни пет години пред објавување на огласот за избор
[4]

[5]

[6]
[7]

[8]

[9]

Костоска, О., Коцарев, Љ., „Ковид-19 прати јасна порака – економистите
треба да ја напуштат комфорната зона. Business as usual повеќе не е опција!“,
„Факултети.мк“ (веб-страница), мај 2020
https://www.fakulteti.mk/news/29052020/kolumna-kovid-19-prati-jasna-poraka--ekonomistite-treba-da-ja-napushtat-komfornata-zona-business-as-usual-povekje-nee-opcija
Костоска, О., „Како да се израмни кривата на рецесија во услови на Ковид19?“, „Факултети.мк“ (веб-страница), мај 2020
https://www.fakulteti.mk/news/15052020/kolumna-prof-d-r-olivera-kostoska-kakoda-se-izramni-krivata-na-recesija-vo-uslovi-na-kovid-19
Kostoska, O., Stojkoski, V., Kocarev, L., “On the Structure of the World
Economy: An Absorbing Markov Chain Approach”, Entropy, 22(4), 482, April
2020 (JCR 2020 IF: 2.494), https://doi.org/10.3390/e22040482
Kostoska, O., Mitikj, S., Jovanovski, P., Kocarev, L., “Core-periphery structure in
sectoral international trade networks: A new approach to an old theory”, PLoS
ONE,
15(4):
e0229547,
April
2020
(JCR
2020
IF:
2.740),
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229547
Костоска, О., Коцарев, Љ., „Мрежи во меѓународната трговија: секторска
анализа“, Прилози, Македонска академија на науките и уметностите,
Одделение за општествени науки, XLIX 1-2 2018, ISSN 0350-1698, ноември
2019
Костоска, О., „Американско-кинеската трговска војна: причини и
последици“, Економија и бизнис, година 21, број 251, јуни 2019
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[10]
[11]

[12]

[13]
[14]

[15]
[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

Kostoska, O., Kocarev, L., “A Novel ICT Framework for Sustainable
Development Goals”, Sustainability, 11(7), 1961, April 2019 (JCR 2020 IF: 2.576),
doi:10.3390/su11071961
Trajkovski, M., Petrevska Nechkoska, R., Kostoska, O., “European Payment
Services Directive 2 in North Macedonia: Are We Ready to Comply?”, Proc. of the
11th International Conference “Digital Transformation of the Economy and
Society: Shaping the Future”, ISBN 978-9989-695-65-0, Prilep, North Macedonia,
2019
Petrevska Nechkoska, R., Kostoska, O., “Adaptive Organizations in the Digital
Age: Complexity, Creativity and Innovation”, Proc. of the 11th International
Conference “Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the
Future”, ISBN 978-9989-695-65-0, Prilep, North Macedonia, 2019
Kostoska, O., “Macedonia’s Stalled Bid for EU Membership: Is the Solution in
Sight?”, Romanian Journal of European Affairs, Vol. 18, No. 2, pp. 54-76,
December 2018
Костоска, О., „Извозните перформанси и екстерната конкурентност на
македонската економија“, Зборник од научната конференција „Идни
предизвици на економскиот развој и економските политики на Република
Македонија“, ISBN 978-608-203-251-1, Охрид, Република Македонија, 2018
Hristoski, I., Kostoska, O., “On the Taxonomies and Typologies of e-Customers in
B2C e-Commerce”, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 2018: 04
(03), pp. 130-148
Kostoska, O., Hristoski, I., “Trade dynamics, revealed comparative advantage, and
international competitiveness: Evidence from Macedonia”, Economic Annals,
Volume
63,
No.
218,
pp.
23-59,
September
2018,
https://doi.org/10.2298/EKA1818023K
Hristoski, I., Kostoska, O., “System dynamics approach for the economic impacts
of ICTs: evidence from Macedonia”, Information Development, Volume 34, Issue
4, pp. 364-381, September 2018 (JCR 2020 IF: 1.440), DOI:
10.1177/0266666917702430
Kostoska, O., Hristoski, I., “ICTs and Innovation for Competitiveness: Evidence
for Western Balkans vis-à-vis the European Union”, Zbornik radova Ekonomskog
fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu/Proceedings of Rijeka
Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, Vol. 35, No. 2, pp.
487-518,
December
2017
(JCR
2018
IF:
0.455),
https://doi.org/10.18045/zbefri.2017.2.487
Kostoska, O., Hristoski, I., “Revealed comparative advantage and competitiveness:
evidence for Macedonia vis-à-vis the European Union”, Proc. of the 5th
International Scientific Conference “Economy of Integration” (ICEI 2017), ISSN
2490-2616, Tuzla, Bosnia and Herzegovina, 2017
Kostoska, O., Spirovski, M., Ristovska, M., Hristoski, I., “EU Regional Policy and
Pre-Accession Support for the Republic of Macedonia”, Proc. of the International
Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), ISBN 9789989-695-57-5, Ohrid, Macedonia, 2017
Hristoski, I., Kostoska, O., Dimovski, T., Kotevski, Z., “Farm Management
Software for Increased Productivity and Competitiveness”, Proc. of the
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
(IBANESS), ISBN 978-605-67815-0-6, Kirklareli, Turkey, 2017
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[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

Hristoski, I., Kostoska, O., Kotevski, Z., Dimovski, T., “Causality of Factors
Reducing Competitiveness of e-Commerce Firms”, Balkan and Near Eastern
Journal of Social Sciences, 2017: 03 (02), pp. 109-127 (selected paper from the
Congress)
Hristoski, I., Kostoska, O., Kotevski, Z., Dimovski, T., “Causality of Factors
Reducing Competitiveness of e-Commerce Firms”, Proc. of the International
Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), ISBN 978619-203-177-0, Ruse, Bulgaria, 2017
Hristoski, I., Kostoska, O., Kotevski, Z., Dimovski, T., “Factors Affecting the
Competitiveness of e-Commerce Firms: A Critical Appraisal”, Proc. of the
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
(IBANESS), ISBN 978-605-67281-0-5, Edirne, Turkey, 2017
Kostoska, O., Mitrevski, P., “Evaluating foreign trade specialization and
qualitative competitiveness of a transition economy: the case of Macedonia”,
Empirica. Journal of European Economics, Volume 43, Issue 3, pp. 633–655,
August 2016 (JCR 2020 IF: 0.890), doi:10.1007/s10663-015-9308-0
Kostoska, O., Hristoski, I., “On the Pulse of ICT Revolution, Productivity, and
Growth: Macedonia versus European Union”, Proc. of the International
Conference on Applied Internet and Information Technologies, ISBN 978-9989870-75-0, Bitola, Macedonia, 2016, DOI:10.20544/AIIT2016.44

Период – до изборот за наставник во звање вонреден професор
[27]

[28]
[29]
[30]

[31]

[32]
[33]

Rocheska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., Mancheski, Gj., “Determinants for
adopting open innovation strategies in SMEs”, Proc. of the International
Conference “SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of
South-Eastern Europe”, ISBN 978-9989-695-56-8, Ohrid, Macedonia, 2014
Dangerfield, M., Kostoska, O., “Integrating the Country that Cannot Say its Own
Name: The EU and Macedonia”, UACES 44th Annual Conference, Cork, Ireland, 13 September, 2014
Rocheska, S., Angeleski, M., Milevska, M., Kostoska, O., “Territorial cohesion
and regional development in the context of EU integration – the case of
Macedonia”, Eastern Journal of European Studies, Vol. 5, Issue 1, June 2014
Rocheska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., Mancheski, Gj., “User-Driven
Innovation: Towards a New Innovation Paradigm”, Economic Review: Journal of
Economics and Business, Vol. XII, Issue 1, May 2014 (selected paper from the
Conference)
Rocheska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., Mancheski, Gj., “User-Driven
Innovation: Towards a New Innovation Paradigm”, Proc. of the 3rd International
Scientific Conference - Economy of Integration (ICEI), entitled “Using knowledge
to move from recession to prosperity”, ISSN 2233-0445, Tuzla, Bosnia and
Herzegovina, 2013
Rocheska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., Mancheski, Gj., “National Innovation
System in Macedonia: a Critical Review”, The Young Economists Journal, Year X
No. 21, November 2013
Rocheska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., Mancheski, Gj., “EU Innovation
Strategy and Global Competitiveness”, Proc. of the 6th International Conference
for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development: Regional Economic

9

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]
[40]
[41]

[42]
[43]

[44]

[45]

Resilience through Innovation and Enterprise (ICEIRD 2013), ISBN: 978-9944380-09-6, Istanbul, Turkey, 2013
Kostoska, O., Mitrevski, P., Angeleski, M., Manceski, Gj., “Measuring the
qualitative competitiveness of the Macedonian economy”, Proc. of the
International Scientific Conference “Researching Economic Development and
Entrepreneurship in Transition Economies” (REDETE 2012), Banja Luka, Bosnia
and Herzegovina, 2012
Mancheski, Gj., Angeleski, M., Kostoska, O., “Indicators for measuring ICT
innovations – the case of the Republic of Macedonia”, Proc. of the 1st International
Conference “South-East European Countries towards European Integration”,
Elbasan, Albania, 2012
Rocheska, S., Salamovska, M. S., Kostoska, O., “Strengthening innovation
capacity of the Macedonian business sector”, Proc. of the 1st International
Conference “South-East European Countries towards European Integration”,
Elbasan, Albania, 2012
Mancheski, Gj., Angeleski, M., Kostoska, O., “ICT enabled innovation readiness
of the companies in the Republic of Macedonia”, Proc. of the 17th International
Scientific Conference SM2012 “Strategic Management and Decision Support
Systems in Strategic Management”, Subotica, Serbia, 2012
Kostoska, O., Manceski, G., Angeleski, M., “Trade performance of the
Macedonian economy according to technology classes”, Proc. of the Fourth
International Scientific Conference on “Economic & Social Challenges 2011,
Globalization and Sustainable Development”, Tirana, Albania, 2011
Rocheska, S., Angeleski, M., Kostoska, O., “Innovation networks and SMEs
competitiveness”, Proc. of the International Conference for Entrepreneurship,
Innovation and Regional Development (ICEIRD 2011), Ohrid, Macedonia, 2011
Kostoska, O., “Revealed Comparative Advantage and Competitiveness of the
Macedonian Economy”, Proc. of the International Conference “The Economy and
Business in Post-Recession”, Prilep, Macedonia, 2010
Roceska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., “Innovation and Competitiveness of
Small Businesses in the Global Economy”, Proc. of the Scientific Meeting
“Business Environment in Serbia and Global Economic Crisis”, ISBN 978-867203-102-7, Novi Sad, Serbia, 2009
Petreski, G., Kostoska, O., “Modeling the Determinants of Exports and Imports:
Assessment of the Macedonian Competitive Performances”, Management and
Marketing Journal, Volume VII, Issue 1/2009, ISSN 1841-2416, pp. 36-58, 2009
Petreski, G., Kostoska, O., “Foreign Trade, Liberalization and Competitiveness of
the Macedonian Economy”, Proc. of the Third International Conference “Regional
Cooperation and Economic Integration – Challenges and Opportunities”, ISBN
978-608-212-007-2, Skopje, Macedonia, 2009
Kostoska, O., Angeleski, M., “Improving Competitiveness and Productivity
Growth: The Role of Information and Communication Technology (with a nexus to
Europe)”, e-Journal "Scientific Papers of European Studies Chair", 2/2009 (10),
ISSN 1689-9229, pp. 20-35, 2009
Mitrevski, P., Kostoska, O., Angeleski, M., “E-business Implications for
Productivity and Competitiveness”, Annals of the „Constantin Brâncuşi”
University of Târgu – Jiu, Economy Series, Issue 1/2009, ISSN 1844-7007, pp.
253-262, 2009
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[46]
[47]

[48]
[49]
[50]
[51]

[52]

[53]
[54]

Kostoska, O., Mitrevski, P., “Estimating the FDI Impact on Economic Growth and
Export Performances of the European Economies in Transition”, The Young
Economists Journal, Year. VI, No. 11, ISSN 1583-9982, pp. 115-126, 2008
Petreski, G., Kostoska, O., “Improving Competitiveness of the European
Economies in Transition: Importance of Foreign Direct Investment”, Proc. of the
Scientific Conference “Management of International Business and Economic
Systems” (MIBES 2008), Larissa, Greece, 2008
Kostoska, O., Mitrevski, P., Hristoski, I., “ICT and Competitiveness of the
Macedonian Economy”, Annals of the University “Constantin Brâncuşi” of Târgu
– Jiu, Vol, 1, No. 1/2008, ISSN: 1842-4856, pp. 182-189, 2008
Kostoska, O., “Moving Beyond the Local Marketplace: Dynamics of Mergers and
Acquisitions”, The Young Economists Journal, Year. V, No. 9, ISSN 1583-9982,
pp. 113-122, 2007
Petreski, G., Kostoska, O., “Cross-border Mergers and Acquisitions: the Impact on
the Global Market”, Proc. of the International Conference “Business and
Globalization”, ISBN: 9989-695-41-5, Ohrid, Macedonia, 2007
Kostoska, O., “Sustainability of Trade Liberalization Process in the Republic of
Macedonia: Exports/Imports Concentration”, Proc. of the International Scientific
Conference “Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics”,
Belgrade, Serbia, 2007
Angeleski, M., Kostoska, O., Janeska, M., “Risk-Based Analysis of Electronic
Banking”, International Journal of Strategic Management and Decision Support
Systems in Strategic Management, Year XII, 3-4/2007, ISSN 0354-8414, pp. 74-76,
2007
Roceska, S., Kostoska, O., “Trade Policy in the Republic of Macedonia –
Problems and Perspectives”, Serbian Journal of Management, Vol. 1, Num. 2,
ISSN 1452-4864, pp. 139-151, 2006
Роческа, С., Костоска, О., „Трговијата, отвореноста и растот во глобалната
економија“, Зборник на трудови, стр. 249-259, Друштво за наука и уметност,
Прилеп, 2005

Со свои реферати и дискусии, д-р Костоска има учествувано на повеќе научни и
стручни собири во земјата и во странство, и тоа:
Период – последни пет години пред објавување на огласот за избор
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

11th International Conference “Digital Transformation of the Economy and Society:
Shaping the Future”, Prilep, North Macedonia, 2019
The World Congress of Entrepreneurs, Skopje, North Macedonia, 2019
Научна конференција „Идни предизвици на економскиот развој и
економските политики на Република Македонија“, Охрид, Македонија, 2018
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
(IBANESS), Ohrid, Macedonia, 2018
Универзитетска интерна конференција УКЛО 21-УИК „Науката на УКЛО –
искуства и перспективи“, Крушево, Македонија, 2017
International Scientific Conference “Economy of Integration” (ICEI 2017), Tuzla,
Bosnia and Herzegovina, 2017
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
(IBANESS), Ohrid, Macedonia, 2017
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
(IBANESS), Kirklareli, Turkey, 2017
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[9]

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
(IBANESS), Ruse, Bulgaria, 2017
[10] International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
(IBANESS), Edirne, Turkey, 2017
[11] International Conference “Smart Ideas and a New Concept of Economic
Regeneration in Europe”, Dubrovnik, Croatia, 2016
[12] International Conference on Applied Internet and Information Technologies, Bitola,
Macedonia, 2016
Период – до изборот за наставник во звање вонреден професор
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

International Conference “SMEs Development and Innovation: Building
Competitive Future of South-Eastern Europe”, Ohrid, Macedonia, 2014
UACES 44th Annual Conference, Cork, Ireland, 1-3 September, 2014
International Scientific Conference - Economy of Integration (ICEI), entitled
“Using knowledge to move from recession to prosperity”, Tuzla, Bosnia and
Herzegovina, 2013
6th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional
Development: Regional Economic Resilience through Innovation and Enterprise
(ICEIRD 2013), Istanbul, Turkey, 2013
International Scientific Conference “Researching Economic Development and
Entrepreneurship in Transition Economies” (REDETE 2012), Banja Luka, Bosnia
and Herzegovina, 2012
1st International Conference “South-East European Countries towards European
Integration”, Elbasan, Albania, 2012
17th International Scientific Conference SM2012 “Strategic Management and
Decision Support Systems in Strategic Management”, Subotica, Serbia, 2012
Fourth International Scientific Conference on “Economic & Social Challenges
2011, Globalization and Sustainable Development”, Tirana, Albania, 2011
International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional
Development (ICEIRD 2011), Ohrid, Macedonia, 2011
International Conference “The Economy and Business in Post-Recession”, Prilep,
Macedonia, 2010
Scientific Meeting “Business Environment in Serbia and Global Economic Crisis”,
Novi Sad, Serbia, 2009
Conference on Industry – Academia Partnership, Support FP -7 Programme: Marie
Curie IAPP, Bitola, Macedonia, 2009
Third International Conference “Regional Cooperation and Economic Integration Challenges and Opportunities”, Skopje, Macedonia, 2009
International Scientific Conference ECO-Trend 2008 “European Developments and
Globalization”, Vth Edition, Târgu – Jiu, Romania, 2008
Економски форум „Забрзано кон Европската унија“, Охрид, Република
Македонија, 2008
Scientific Conference “Management of International Business and Economic
Systems” (MIBES 2008), Larissa, Greece, 2008
4th International Scientific Conference ECO-TREND 2007 “Economics and
Globalization”, Targu Jiu, Romania, 2007
International Conference “Business and Globalization”, Ohrid, Macedonia, 2007
International Scientific Conference “Contemporary Challenges of Theory and
Practice in Economics”, Belgrade, Serbia, 2007
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[32]

12th International Scientific Symposium SM2007 “Strategic Management and
Decision Support Systems in Strategic Management”, Subotica, Serbia, 2007

Исто така, д-р Оливера Костоска има учествувано во реализацијата на следните
научно-истражувачки проекти (учеството во проектите наведени под реден број
[1-3] е реализирано во периодот на последните пет години пред објавување на
огласот за избор):
[1]

[2]

[3]

[4]

Анализа на процеси за масивни мрежи, билатерален научноистражувачки
проект меѓу МАНУ и Универзитетот за наука и технологии во Источна Кина,
Шангај, финансиран од Министерството за образование и наука на Република
Северна Македонија (проектот се реализира во рамките на Истражувачкиот
центар за компјутерски науки и информатички технологии при Македонската
академија на науките и уметностите - МАНУ), 2018-2019
Анализа на масивни мрежи (Massive network analytics), научноистражувачки
проект финансиран од Канцеларијата за поморски истражувања (Office of
Naval Research – ONR) на САД (проектот е реализиран во рамките на
Истражувачкиот центар за компјутерски науки и информатички технологии
при МАНУ, а во соработка со Факултетот за информатички науки и
компјутерско инженерство при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје), 2016-2019
Забрзување на економскиот раст, инвестициите и економската соработка,
научноистражувачки проект реализиран во Македонската академија на
науките и уметностите, во рамките на проектната соработка меѓу
Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) и Бугарската
академија на науките (БАН), 2014-2016
Innovation Policy Learning from Norway in Western Balkans (WBinNO),
research project, number 203345/H30; project owner: NIFU Nordic Institute for
Studies in Innovation, Research and Education, 2011-2013

Стручно-применувачка дејност и дејности од поширок интерес
Водена од желбата за перманентно научно и стручно усовршување, кандидатката д-р
Костоска има учествувано во реализацијата (освен таму каде што е наведено посетител) на следните летни школи, форуми, работилници, семинари, обуки
(активностите поврзани со настаните наведени под реден број [1-5] се реализирани
во периодот на последните пет години пред објавување на огласот за избор):
[1]
[2]

[3]
[4]

Форум/корона дијалози (онлајн дискусија): „Влијанието на новите
предизвици од пандемијата врз економијата“, организиран/а од страна на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 2020
Форум/економски разговори (е-конференција): „Македонската економија
во изолација: креирање на економски политики во услови на COVID-19“,
организиран/а од страна на Економскиот факултет – Скопје, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ – Скопје, 2020
Workshop and training: “The Magic of Creating Successful Project Proposals”,
организирани од страна на Western Balkans Alumni Association (WBAA) и
European Commission, Bitola, North Macedonia, 2019 (посетител)
Обука: „Претприемништво и социјално претприемништво од инвеститорски
аспект“ (Entrepreneurship and Social Entrepreneurship through the Investor’s
Viewpoint), организирана од страна на Универзитетот „Св. Климент
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[5]

[6]

[7]

[8]
[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
[14]
[15]

[16]

Охридски“ - Битола, Western Balkans Alumni Association (https://www.westernbalkans-alumni.eu)
и
Consulting-Balkan
(http://consulting-balkan.com),
Економски факултет – Прилеп, 2019 (посетител)
Предавач на тема: “Sustainable Tourism for Development: A European
Perspective”, во рамките на летната универзитетска програма “Environment
and Economic Development” (организирана од страна на Centre International de
Formation Européenne, Nice, France и Faculty of Tourism and Hospitality, “St.
Kliment Ohridski” University – Bitola), Охрид, Република Македонија, 2018
Dissemination Meeting and Symposium for Young Lecturers, Tempus Project
No. 145061-TEMPUS-1-2008-1-UK-TEMPUS-JPHES (Entrepreneurship and
Local Economic Development (ELED) in Albania, Kosovo and Macedonia), Ohrid,
Macedonia, 2012
Workshop: From National Innovation Systems to Innovation Policy Learning in
Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia and Serbia, во рамките на проектот
Innovation Policy Learning from Norway in Western Balkans (WBinNO), School
of Economics and Business, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2012
Форум за иновации: Развивање на стратегија за иновации 2012-2020,
организиран од Министерството за економија и Организацијата за економска
соработка и развој, Скопје, Македонија, 2011 (посетител)
Workshop: From National Innovation System to Innovation Policy in the Context
of the Global Crisis во рамките на проектот Innovation Policy Learning from
Norway in Western Balkans (WBinNO), The Institute of Economics, Zagreb,
Croatia, 2011
Предавач на тема: “Understanding the New Global Landscape” во рамките на
летната школа “Make a difference - become a ‘green’ EU leader” (организирана
од страна на Тренинг центарот за Европска интеграција (ЕИТЦ) при
Економскиот факултет – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
и АИЕСЕК ЛК Скопје), Охрид, Република Македонија, 2010
Seminar and workshops: “European Union Project Management. How to write
and finance a successful application for EU funds in educational sector”, University
of Information Technology and Management in Rzeszow, Institute for Social and
Humanities Research Euro-Balkan (co-financed by the Polish aid programme 2008
of the Ministry of Foreign Affairs), Bitola, Macedonia, 2008
Workshop: “Discussion about the possibilities of restructuring the current and
approaches to establishing new syllabi”, TEMPUS Project JEP 41077-2006 (Joint
Master for South-East Europe in Economics and Management Science Program),
Faculty of Economics - Prilep, Macedonia, 2008 (посетител)
Seminar: “West Balkan Bologna Promoters Network”, University of Osnabrück,
Germany, Ministry of Education and Science of the Republic of Macedonia,
Faculty of Technical Sciences, Bitola, Macedonia, 2008 (посетител)
Работилница: „Стратешко планирање за локален економски развој на
општина Прилеп“, USAID Decentralization Project, Прилеп, Република
Македонија, 2006 (посетител)
Mentoring Workshop: “Understanding and working with the IST priority of the
6th Framework Programme for Research and Development of the European Union”
(organized in the framework of the IS2WEB 015746 IST Project), Faculty of
Economics, Skopje, Macedonia, 2006 (посетител)
Info Day: “How to Write a Competitive Proposal for the Sixth Framework
Programme / Getting Ready for Framework 7”, Austrian Science and Research
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Liaison Office, Ministry of Education and Science of the Republic of Macedonia,
MANU, Skopje, Macedonia, 2005 (посетител)
Како рецензент на научно-истражувачки или стручни трудови, модератор на
сесија, член на редакцискиот, програмскиот/научниот и/или организацискиот
одбор, д-р Оливера Костоска партиципирала во следните конференции и списанија
(ангажманите наведени под реден број [1-16] се реализирани во периодот на
последните пет години пред објавување на огласот за избор):
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

Хоризонти, меѓународно научно списание, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ – Битола, 2019 (рецензент)
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i
praksu/Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and
Business, 2019 (рецензент)
International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business
and Management (IBANESS), Plovdiv, Bulgaria, 2019 (член на организациски
одбор)
(E)migrations and competitiveness of South-Eastern European Countries, 6th
Scientific Conference with International Participation - Economy of Integration
(ICEI), Tuzla, Bosnia and Herzegovina, 2019 (член на програмскиот одбор)
South East European Review of Business and Economics, 2019 - денес (член на
редакциски одбор, рецензент)
Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future, 11th
International Conference, Prilep, North Macedonia, 2019 (член на научниот
одбор, рецензент и модератор на сесија)
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
(IBANESS), Tekirdag, Turkey, 2019 (член на организациски одбор)
The world economy – free trade or protectionism?, 4th International Scientific
Conference, Zielona Gora, Poland, 2018 (член на научниот одбор)
Economic Review - Journal of Economics and Business, Faculty of Economics,
University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina, мај 2018 - денес (член на
редакцискиот одбор)
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
(IBANESS), Ohrid, Macedonia, 2018 (член на организациски одбор и
модератор на сесија)
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
(IBANESS), Plovdiv, Bulgaria, 2018 (член на организациски одбор)
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra, 2017 - денес (член
на научниот одбор и рецензент)
Studia Oeconomica Posnaniensia, scientific journal published by the Poznan
University of Economics and Business, Poland, 2017 (рецензент)
The role of economic thought in modern environment, 5th Scientific Conference
with International Participation - Economy of Integration (ICEI), Tuzla, Bosnia and
Herzegovina, 2017 (член на програмскиот одбор и рецензент)
Challenges of the Contemporary Labor Market, 3rd International Scientific
Conference, Zielona Gora, Poland, 2017 (член на научниот одбор)
Универзитетска интерна конференција УКЛО 21-УИК „Науката на УКЛО –
искуства и перспективи“, Крушево, Македонија, 2017 (рецензент)
Challenges of Economy in Environment under Crisis, Fourth International
Scientific Conference - Economy of Integration (ICEI), Tuzla, Bosnia and
Herzegovina, 2015 (член на програмскиот одбор и рецензент)
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[18]

SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern
Europe, Ohrid, Macedonia, 2014 (конференција организирана врз основа на
одобрен проект од страна на Central European Initiative (CEI); член на
програмскиот и организацискиот одбор)
[19] Contemporary Research Issues in Economics, Management and Business, Prilep,
Macedonia, 2013 (прва меѓународна конференција за студенти на докторски
студии; член на организацискиот одбор)
[20] Using Knowledge to Move from Recession to Prosperity, Third International
Scientific Conference - Economy of Integration (ICEI), Tuzla, Bosnia and
Herzegovina, 2013 (член на програмскиот одбор и рецензент)
Од повеќето други професионални ангажмани, членувања, изборни и раководни
функции на кандидатката д-р Костоска, како позначајни се издвојуваат следниве
(ангажманите наведени под реден број [1-9] се реализирани во периодот на
последните пет години пред објавување на огласот за избор):
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

Ментор и евалуатор на конкурсот за есеи „Со европско знаење до европската
престолнина“, ангажирана како експерт од страна на Секретаријатот за
европски прашања (организатор на настанот), Влада на Република Северна
Македонија (мај 2019)
Редовен член на Друштвото за наука и уметност, Прилеп (ноември 2018 –
денес)
Член на Branch of the Polish Economic Society in Zielona Góra (март 2018 денес)
Член на Комисијата за натпревар во ораторство УКЛО ТРИВИУМ при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола (2017)
Член на Сенатот при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
(ноември 2016 - денес)
Член на Комисијата за оценка на истражувачки трудови при Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола (2016)
Член на Комисијата за натпревар во ораторство при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола по повод одбележувањето на 9-ти мај, Денот на
Европа (2016)
Претставник на Катедрата за меѓународна економија во Наставничкиот совет
на вториот циклус студии на Економскиот факултет во Прилеп (2015 - 2018)
Секретар на Катедрата за менаџмент, маркетинг и бизнис на Економскиот
факултет во Прилеп (2012 - 2018)
Раководител на Центар за перманентно професионално усовршување при
Економскиот факултет во Прилеп (2011 - 2015)
Секретар на Катедрата за економија и развој на Економскиот факултет во
Прилеп (2010 - 2012)

Утврдување на исполнетоста на општите и посебните услови за
избор во наставно-научни звања
Кандидатката д-р Оливера Костоска целосно ги исполнува општите услови за избор
во наставно-научно звање редовен професор утврдени со Законот за високото
образование. Покрај исполнетоста на општите услови, кандидатката д-р Оливера
Костоска, исто така, ги исполнува и посебните услови за избор во наставно-научно
звање редовен професор предвидени со Правилникот за посебните услови и
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постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Имено,
кандидатката д-р Костоска исполнува вкупно 27 услови од сите три критериуми
наведени во Табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови за избор во
звања, од кои 22 услови се исполнети од првите две групи критериуми.
Исполнетоста на посебните услови за секој критериум е дадена во Табелата за
оценување на исполнетоста на посебните услови за избор во звања (Анекс 1 од
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни,
наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола).

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА
КАНДИДАТКА Д-Р ОЛИВЕРА КОСТОСКА
-секој исполнет услов е обележан со XПРВ 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

X

X

X

X
X
X
X
X
X
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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
ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и
научно-истражувачки 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 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
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
програма 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 докторски студии на
Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на
Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација.
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во
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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
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КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на анализата на приложената документација од кандидатката д-р Оливера
Костоска, Комисијата е единствена во својата констатација дека таа во целост ги
задоволува законските и академските критериуми за избор во наставно-научно
звање редовен професор. Ваквата констатација Комисијата ја темели на повеќе
аргументи.
Целокупниот ангажман на д-р Костоска покажува дека таа се стреми кон
постигнување на највисоките стандарди и критериуми во наставно-образовниот
процес, научно-истражувачката работа и стручно-применувачката дејност.
Професионалниот развој на кандидатката се движи по една стабилна и конзистентна
патека која опфаќа континуирано усовршување и развој во областите за кои се
избира, што придонесе таа да се профилира и афирмира како еминентен и
респектиран научен работник во академската и пошироката општествена средина.
Импресивниот научен опус на д-р Оливера Костоска, рефлектиран преку големиот
број рецензирани научни трудови објавени во референтни научни публикации, од
кои дел публикувани и цитирани во врвни научни списанија со фактор на влијание,
потврдува кандидат со исклучителни достигувања во научната сфера, високи
аналитички способности, методолошка ригорозност и рафиниран интелектуален
сензибилитет за откривање и препознавање на проблемите што се релевантни за
истражување и научна опсервација.
Бројните учества во меѓународни истражувачки проекти и на научни собири, летни
школи, семинари и конференции во земјата и странство ја манифестираат нејзината
амбиција и стремеж за континуирана професионална надградба и усовршување.
Реализираните студиски престои на реномирани странски универзитети потврдуваат
ефективен потенцијал за успешен трансфер на стекнатите знаења и искуства во
средината во којашто работи.
Во реализацијата на наставно-образовниот процес, д-р Костоска користи напредни
педагошки методи и современа литература што резултира со висок квалитет на
наставните активности верифициран и преку континуирано високите оценки од
процесот на самоевалуација. Ваквиот пристап го потврдува високиот степен на
професионалност, посветеност и одговорност на кандидатката во извршување на
нејзините работни обврски и задачи. Исто така, таа е активно вклучена во повеќе
органи и тела на Факултетот и Универзитетот давајќи конструктивен и значаен
придонес во нивното работење.
Врз основа на изнесените аргументи и констатации во извештајот, a имајќи ја
предвид претходно презентираната содржина, Рецензионата комисија констатира
дека кандидатката во целост ги исполнува општите услови предвидени со Законот за
високото образование и посебните услови од критериумите за избор на наставник во
наставно-научно 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. Оттаму, Комисијата со задоволство му предлага на Наставно-научниот совет
на Економскиот факултет – Прилеп да ја избере д-р Оливера Костоска за наставник
во наставно-научно звање редовен професор од областите меѓународна економија
и друго/бизнис.
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Рецензиона комисија
1.

д-р Славица Роческа, редовен професор на
Економски факултет – Прилеп
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, с.р.

2.

академик Таки Фити, редовен професор во пензија на
Економски факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, с.р.

3.

д-р Јованка Билјан, редовен професор на
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗАИЗБОРНАНАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСЛОВНИ ЗВАЊА ОД НАУЧНИТЕ
ОБЛАСТИ: 21202 - ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ, 21204 ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИИ И 21208 - ДРУГО (ПРИМЕНЕТА
ИНФОРМАТИКА ВО АГРОБИЗНИСОТ И БИОТЕХНИКАТА)НА
ФАКУЛТЕТОТЗАБИОТЕХНИЧКИНАУКИ-БИТОЛА
Врз основа на конкурсот објавен на 22.07.2020 година во дневните весници„Нова
Македонија“ и „Коха“за избор на наставник во сите насловни звања од научните области:
21202 - Информациони системи и мрежи, 21204 - Обработка на информации и 21208 - Друго
(Применета информатика во агробизнисот и биотехниката), Наставно-научниот совет на
Факултетот за биотехнички науки при Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола, со
Одлука бр 02-425/3од18.08.2020 година, формира Рецензентска комисија во состав:
-

д-р Виолета Mаневска, редовен професор на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии, Универзитет„Св. Климент Охридски“– Битола,
д-р Ѓорѓи Јованчевски, редовен професор во пензија на Универзитет Американ
Колеџ Скопје и
д-р Катерина Бојковска, вонреден професор на Факултетот за биотехнички науки,
Универзитет„Св. Климент Охридски“- Битола

Врз основа на поднесените материјали, во својство на членови на Рецензентската
комисија, имаме чест на Наставно-научниот совет при Факултетот за биотехнички науки Битола да му го поднесеме следниот:

ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот објавен во дневните весници “Нова Македонија”и“Коха“ на 22.07.2020
година се пријави само кандидатот д-р Благојче Најдовски.
БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Кандидатот д-р Благојче Најдовски е роден на 05.11.1990 год.во Битола каде завршил
oсновно и средноучилиште. Понатамошното образование го продолжил на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи при Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ во Битола,на студиската програма Менаџмент на информациски системи (модул
Инженеринг на информациски системи),каде после успешната одбрана на дипломскиот труд
се стекнал со стручниот назив дипломиран менаџер - инженер на информациски системисо
просеченуспех 8.04.
Во академската 2012/2013 година се запишал на втор циклус (магистерски) студии, на
студиската програма Инженерство и менаџмент на софтверски апликации на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи при Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ во Битола. На 18.11.2014 година, го одбранил магистерскиот труд под наслов
„Примена на MySQL база на податоци при веб програмирање“ на Факултетот за
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информатички и комуникациски технологии - Битола, со што се стекнал со научен степен магистер по инженерство на софтверски апликациисо просечен успех од 9,80.
Во академската 2015/16 година кандидатот се запишал на трет циклус студии на
студиската програма Инженерство и менаџмент на софтверски апликации на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во
Битола. Во 2019 година го одбранил докторскиот труд под наслов „Рамка за развој на
земјоделски информациски системи“ со што се стекнал со научен степен доктор на науки од
областа на инженерство и менаџмент на софтверски апликации.
За време на додипломските студии бил корисник на стипендија од Министерството за
образование и наука.
Од странските јазици активно го владее англискиот јазик.
Д-р Благојче Најдовски има работно искуство во повеќе компании и институции.Во
периодот 2012-2013 година работел во „SETTE media monitoring“ – Битола во одделот за
дигитален маркетинг, во периодот 2013-2014 година во „4-ur-finance“ – Битола во одделот за
веб дизајн, аод 2014 година е вработенкако советник за ИКТ во Факултетот за биотехнички
науки – Битола. Исто така, Најдовски бил активен член во невладини и студентски
организации каде реализирал голем број на мобилности.
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Кандидатот д-р Благојче Најдовски бил вклучен во наставно-образовната дејност на
Факултетот за биотехнички науки - Битолаи Факултетот за администрација и менаџмент на
информациски ситеми - Битола.
Во периодот 2012-2014 година бил ангажиран на Факултетот за администрација и
менаџмент на информациски системи - Битола како демонстратор по предметите Основи на
бази на податоци, Структури и бази на податоци и Алгоритми и структури на податоци. Од
2014 година, покрај тоа што е вработенкако Советник за ИКТна Факултетот за биотехнички
науки – Битола, истовремено е и демонстратор по предметите Информатика и Информатика и
информациони системи во биотехниката.
Во академската 2019-2020 година добитник е на стипендија за мобилност во рамките
на ERASMUS+ Програмата.
Кандидатот Најдовски активно учествува и во изработка на елаборати за студиски
програми на трите циклуси студии на Факултетот за биотехнички науки, а исто така активно е
вклучен во спроведувањето на самоевалвацијата на Факултетот за биотехнички науки –
Битола.
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Кандидатот д-р Благојче Најдовски во последните 5 години има публикувано 10
научни трудови на меѓународни и регионални конференциии меѓународни списанија од
соодветната научна област:
1. Najdovski,B., Manevska, V. (2019).Modeling agricultural information system.International
Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 6 (4). pp. 177-178. ISSN 2348 –
7968.
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2. Najdovski, B. (2017). Review оf the status of agricultural information systems in
Мacedonia. Horizons, pp. 15-25. DOI 10.20544/HORIZONS.B.04.1.17.P02
3. Najdovski,B.,Manevska,V.,Savoska,S.,(2016).COBBIS
system
review.ISGT2016 Conference, Sofia, pp. 58-61. ISSN 1314-4855.

cataloging

-

4. Najdovski,
B.,
Joshevska,
E.,
Manevska,
V., Bojkovska,
K., Dimitrovska,
G.,(2015).Innovation in food technology:e-order of lamb carcasses for domestic market in R.
Macedonia. Journal of Recent Research in Engineering and Technology, 2 (4). pp. 203-206.
ISSN 2349 –2252.
5. Najdovski, B., Tomovska, J., Mihajlovski, G., Jankulovski, N., Makarijoski, B., Bojkovska,
K., Trajkovska, B., (2017). Applying different ways of accessing and learning in information
systems for e-learning. International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer
Science, 5. pp. 132-134. ISSN 2278-6856.
6. Najdovski, B., Prodanovska-Poposka, V., Mihajlovski, G., Makarijoski, B.,(2017).Internetof
things (IoT) Communication, charactestics, results. International Journal of Engineering
Science Invention, 6 (11). pp. 80-82. ISSN 2319 – 6734.
7. Bojkovska, K., Dojchinovski, T., Jankulovski, N., Joshevska, E.,Najdovski,
B.,(2016). Contemporary approaches for consumer segmentation according to the level of
ecological responsibility: the case of Republic of Macedonia. Food and Environment Safety,
15 (2). pp. 155-164. ISSN 2068-6609.
8. Bojkovska, K., Prodanovska Poposka, V., Dojchinovski, T., Jankulovski, N., Mihajlovski,
G., Angeloska-Dichovska, M., Najdovski, B., (2016). Sustainable development and organic
production as determinants of contemporary agro-industrial production. XII International
Symposium: Biodiversity and Sustainable Economic Development, IV (2). pp. 69-79. ISNN
2224-7718.
9. Karapetkovska-Hristova, V., Ahmad, M. A., Tomovska, J., Bogdanova Popov,
B., Najdovski, B., (2016). A Soft Computing Approach Monitoring of Heavy Metals in Soil
and Vegetables in the Republic of Macedonia. World Academy of Science, Engineering and
Technology, International Journal of Chemical and Molecular Engineering, Vol 3. No.1,
Jeddah, Saudi Arabia.
10.
Najdovski,B.,(2019).Frameworkfor the development of agricultural information
systems (Рамка за развој на земјоделски информациски системи). Doctoral thesis,
University“St. Kliment Ohridski” - Bitola, Faculty of Information and Communication
Technologies - Bitola.
Сите трудови се објавени на UKLO репозиториумот: www.eprints.uklo.edu.mk
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СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Кандидатот д-р Благојче Најдовски има реализирано и стручно-апликативна дејност
како и повеќе дејности од поширок интерест.
Од 2017 година е член на Комисијата за информатички и комуникациски технологии
при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Со Одлука бр. 02-409/7 од 11.04.2019 на Наставно-научниот совет на Факултетот за
биотехнички науки во Битола тој е член на Комисијата за ИКТ при Универзитетот
„Св.Климент Охридски“ – Битола,а со Одлука број 02-949/19 од 28.10.2019 година му е
продолжен мандатниот период.
Од академската 2019/2020 година е член и на Комисијата за самоевалвација и
Комисијата за развој наработењето на индикаторите од електронскиот систем iKnow при
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола.
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Кандидатот Најдовски бил и технички уредник на неколку универзитетски учебници
во издание и наменети за студентите на Факултетот за биотехнички науки - Битола.
Д-р Благојче Најдовски учествувал и успешно ги завршил следните регионални и
меѓународни обуки и школи:
- School on nuclear electronics & computing, 09-16 September 2013,Varna, Bulgaria
- Polytechnic University of Tirana, department of Energy, 13-16 November 2017Tirana,
Albania
-Учество на балкански конкурс организиран од страна на T-Mobile Македонија, Скопје.
Д-р Најдовски има реализирано кратки студиски престои на следните универзитети:
- Varna Free University – Varna, Bulgaria,
- Agrarian University, Plovdiv, Bulgaria,
- University of Belgrade, Serbia,
Polytechnic University of Tirana, Albania.

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕНА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕУСЛОВИЗА
ИЗБОРВО ЗВАЊА
Покрај општите услови предвидени во Законот за високото образование, согласно
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставностручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“
– Битола, од дадените критериуми во Анекс 1, кандидатот д-р Благојче Најдовски ги
исполнува условите обележани со „Х“.

ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултатиод научно-истражувачка работа
УСЛОВИ
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш
предавач),два трудови(за изборвовонреден професор илипрофесор на висока стручна
школа),односно три трудови(за изборворедовенпрофесор)одавторичииштотрудовисе
објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува
преку
писмендоказсодоставанатрудовитекадештоецитиранкандидатотилипреу
web
пребарувачзацитираност(профил накандидатот наGoogleScholarилисличен нанего)
Одвкупнообјавенитетрудовивопоследнитепетгодини, имаобјавенотрудвосписание
илипубликација индексираниво некоја одследниве бази:ЕBSCO,Emerald, Scopus, Thomson
Reuters, Webof Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank(објавените
трудовитреба да се нотирани науниверзитетскиотрепозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1
Имаобјавенонајмалкутридополнителнитрудавореферентнинаучнипубликацииод
предвидениотброј со општититеуслови заизбор во соодветното звање
Акредитиранеза ментор натрет циклус студии(безразликадаливопоследните5 години)
Раководелилиучествувалвонаучно-истражувачкипроектилираководиилиучествуваво
научно-истражувачки проект кој ево тек

X

X

X
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Одржалпленарноилипочеснопредавањенамеѓународенсобирилибилмодераторна
сесијананаучнаконференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на
X
меѓународнанаучнаконференцијаилимеѓународно научно списание
Бил рецензентнанајмалкуеден научно-истражувачки илистручен труд
Билрецензентнанајмалкуеденуниверзитетскиучебник,учебнопомагало,монографија,
практикум, збирказадачиисл.
Билрецензентнапредлогпроектии/илипериодичнииконечниизвештаиододобрени
проекти
Бил рецензентнапредлози задржавниимеѓународни награди занаучниостварувања
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или
X
институции
Реализирал илиево текнареализацијанапостдокторскистудииво странство
Добилдржавнаилимеѓународнанаградазанаучнипостигнувањаодпоширокатанаучна
областсо којапрофесионално сезанимава
Имаобјавенрецензиранучебник,монографија,практикумилизбирказадачиоднаучната област
закоја сеизбира (како автор иливо коавторство
вкупно исполнети услови од прв критериум
4

ВТОРКРИТЕРИУМ
Резултатии искуствово наставната дејност и подготвувањена наставени научноистражувачки подмладок
УСЛОВИ
БилилиеангажиранкаконаставникнадругаединицанаУниверзитетотилинадруга
високообразовнаустановаод земјатаилистранство
Учествувалво комисијазаизбор надруги наставници и/илисоработници
Учествувал илиучествуваво реализацијана наставатанавтор или трет циклус студии
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
занајмалкуеденпредметииститегипоставилнаonlineплатформазадалечинскоучење
(Moodleисл.)или наweb странатана единицатаилиУниверзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или
докторскитруд
Бил ментор иличленнакомисијазаодбрананадипломскитруд
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска
Програма
Учествувалилиучествувавоизработканаелаборатзаакредитацијанастудискапрграма
напрв, втор илитретциклусстудии

X

X

X
X

X
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Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор;
декан/директор; продекан/заменик директор;раководител навнатрешнаорганизациона
единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или
универзитетскакомисија;раководителнаЕКТСнаУниверзитет/единица;член на Совет на
докторскин студии на Универзитет/Единица;член во Комисија за самоевалуација;член
наИнтеруниверзитетскакомисија; членво Одбор за акредитацијаиевалуација.
Имапозитивнаоценкаоднајмалку3,5одспроведенитесамоевалуациивопоследните5
Години
вкупно исполнети услови од втор критериум

X

5

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
Поседувасертификатилипотврда застручноили професионалноусовршување издаденод
релевантнаинституција
Ангажиранеилибилангажиранкакоекспертодстрананамеѓународнаилидомашна
стручнаорганизација, институцијаилиасоцијација
(Ко)автор енакнига/монографијаод стручнаобласт/речник/енциклопедија
Учествувалвореализацијанаобука/семинар/курс/работилница/летнашколазапотребите
на стопанскитеинестопанскитедејности
Бил илие член нанационалнаилимеѓународнажири комисијаодполето во кое сеизбира
Реализирал превод на книгаилидел од книга
Учествувалво проектирање, развој или имплементацијана софтверски или ИКТ решенија
УчествувалвореализацијанапроектниактивностивопроектифинансираниодЕУили
другидомашни илистранскифондови
Учествувалво промотивниактивностинафакултетот
Билуредник наречникилиенциклопедија
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска
Сопственост
Рецензиралучебникзаосновноилисреднообразованиеодпотеснатаилипошироката
област закоја севрши 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 исполнетиусловиодтреткритериум
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОДСИТЕТРИ КРИТЕРИУМ
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ЗАКЛУЧОКИПРЕДЛОГ
Врз основа на анализата на приложената документација и личното познавање на
кандидатот, со задоволство констатираме дека д-р Благојче Најдовски, ги исполнува сите
услови на Конкурсот за избор на наставник: има научен степен доктор на науки од научните
области во кои се избира, просечен успех на студиите на прв и втор циклус, објавени десет
научно-истражувачки трудови во соодветните области во референтни научни публикации,
забележителни постигнувања во примената на истражувачките резултати и евидентна
способност за изведување на одделни видови високо-образовна дејност.
Од биографијата на кандидатот д-р Благојче Најдовски може да се согледа дека од
2014 година, со неговото вработување како советник по ИКТ на Факултетот за биотехнички
науки - Битола, паралелно бил ангажиран и како демонстратор и вклучен во образовниот
процес. Имајќи ги предвид публикуваните трудови може да сез аклучи дека неговата научно
истражувачка дејност се совпаѓа со проблематиката која ја опфаќаат областите од конкурсот.
Оценувајќија севкупната дејност како успешна, Рецензентската комисија констатира
дека кандидатот д-р Благојче Најдовски ги исполнува сите формално-правни, општи и
посебни услови и му предлага на Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички
науки - Битола, кандидатот д-р Благојче Најдовски, да го избере во звањето насловен доцент
од областите: 21202 - Информациони системи и мрежи, 21204 - Обработка на информации и
21208 - Друго (Примената информатика во агробизнисот и биотехниката).

август, 2020 година

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. д-р Виолета Маневска (претседател), редовен професор
на Факултетот за информатички и комуникациски
технологии - Битола, Универзитет „Св. Климент
Охридски“– Битола, с.р.

2. д-р Ѓорѓи Јованчевски (член), редовен професор во
пензија на Универзитет Американ Колеџ Скопје, с.р.

3. д-р Катерина Бојковска (член), вондреден професор на
Факултетот за биотехнички науки - Битола, Универзитет
„Св. Климент Охридски“– Битола, с.р.
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До
Наставно – научниот совет на
Факултетот за биотехнички науки - Битола
ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторскиот труд на м-р Несим
Сефери
Врз основа на член 110 од Законот за високото образование (Сл. Весник на РМ
бр.82), а во врска 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 предлог на Советот на докторски студии на Факултетот, а по
претходно добиено мислење на Советот на докторски студии на Универзитетот, Наставно
- научниот совет на Факултетот за биотехнички науки – Битола, на седницата одржана на
21.07.2020 година со Одлука бр. 02-384/2 од 21.07.2020 година, формира Комисија за
оценка на докторскатадисертација под наслов: ,,Испитување на контаминацијата на
суровото млеко за добивање на безбедни млечни производи” од кандидатот м-р Несим
Сефери.
Врз основа на преглед и анализа на доставениот докторски труд и останатата
релевантна документација, Комисијата го поднесува следниот
ИЗВЕШТАЈ
за оценка на докторскиот труд
,,ИСПИТУВАЊЕ НА КОНТАМИНАЦИЈАТА НА СУРОВОТО МЛЕКО ЗА
ДОБИВАЊЕ НА БЕЗБЕДНИ МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ”
одкандидатот м-р Несим Сефери
1.0. ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ
Имајќи го во предвид членот 55 од споменатиот Правилник, Комисијата за оценка
на докторскиот труд, во состав:
Д-р Љупче Кочоски,- редовен професор, Универзитет „Св. Климент Охридски“
Битола, Факултет за биотехнички науки - Битола.
Д-р Гордана Димитровска, вонреден професор, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки - Битола.
Д-р Павле Секуловски, редовен професор, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, Факултет ветеринарна медицина - Скопје.
Д-р Димче Китановски, редовен професор во пензија, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки - Битола.
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Д-р Вангелица Јовановска, редовен професор, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки - Битола.
го оценува остварувањето на целите на научното истражување, научниот и
апликативниот придонес на трудот како и неговата оригиналност, начинот на пишување и
научната елаборација на материјата, конзистентноста на деловите во рамките на целината.
1.1. Професионална биографија на кандидатот
Кандидатот м-р Несим Сефери е роден на 15.12.1961 година во Тетово, Р. Македонија.
Основно и средно образование завршила во родниот град. Понатамошното своето
образование го продолжува на Ветеринарниот факултет во Сараево, каде се стекнува со
звањето Дипломиран ветеринарен лекар.
По завршувањето на студиите се вработува во Ветеринарната станица во Гостивар
каде работи во периодот од 26.03.1990 до 25.02.1992 година. Во периодот од 02.09.1992 до
16.09.2012 година работи во ССОУ „МОША ПИЈАДЕ“ во Тетово како ветеринарен лекар
и професор по стручни ветеринарски предмети во училиштето. Од 17.09.2012 до денес е
вработен на државниот Универзитет во Тетово како Асистент по предметите општа
микробиологија и микробиологија на храна на Факултетот за прехранбена технологија и
храна.
Во текот на својата работа, кандидатот м-р Несим Сефери во 2007 година, успешно ги
завршил и постдипломските студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Тирана,
каде се стекнал со звањето Магистер по ветеринарна медицина, во областа Репродуктивна
биотехнологија.
Во текот на 2002 година, кандидатот завршил и специјализација за анимална
репродуктивна биотехнологија на институтот за репродукција на говеда и свињи во
Германија - Neustadt, каде се стекнал со звање Специјалист за репродукција и вештачко
осеменување.
Покрај тоа кандидатот е активен и во општествената дејност како член ан
мултиетничкиот синдикат за образование во Македонија – МЕСО и претседател на
основната организација на истиот. Во текот на својата кариера, кандидатот Несим Сефери
присуствувал на голем број на други обуки, семинари и конференции. Покрај тоа,
кандидатот е и овластен судски преведувач од македонски на албански, германски српски
и хрватски јазик..
Во однос на научно - истражувачката работа покрај изготвените трудови во текот на
едукативниот процес, кандидатот м-р Несим Сефери ги објавил следните стручни
трудови:
1. Nesim Seferi, Lupce Kocoski, Kujtim Elmazi (2018) Comparative Survey of the
Effectiveness of Hormonal Treatment with PGF2α and GnRh, in the Cows With SubEstrus of some Farms in the Polog Region.The Albanian Journal of Agricultural
Sciences (AJAS);17 (2): 251-260, Agricultural University of Tirana
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2. Nesim Seferi, Lјupcе Kocoski, Biljana Trajkovska, Kujtim Elmazi (2018) Determining
the to talnumber of microorganisms in raw milk, International Journal Of Food
Technology And NutritionVol. 1, No.1-2, UDC: 637.12.055
3. Biljana TRAJKOVSKA, Ljupce KOCOSKI, Kujtim ELMAZI, Guxim ABDULLAHI,
Vesna K.HRISTOVA, Stefce PRESILSKI, Fejzulla FEJZULLAH, Borce
MAKARIJOSKI, Liljana KUZMANOVSKA, Nesim SEFERI (2017), The influence of
season of the cow milk quality and hygiene in dairy plant in polog region ECOTECJournal of Science, Environment and Technology ISSN: 2545-4595 (Print) Page | 75
UDC: 502.51:[504.5:546.171.1(497.7:282)
4. Zekiri M, Jusufi E, AbdullahiXh, Seferi N (2016) The content of ammonia and oxygen
consumption in the waters of some rivers of Kumanovovall, FIRST
INTERNATIONAL
CONFERENCE
OF
NATURAL
SCIENCES
AND
MATHEMATICS.
2.0. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА НАУЧНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ
Докторската дисертација од кандидатот м-р Несим Сефери под наслов ,,Испитување
на контаминацијата на суровото млеко за добивање на безбедни млечни производи”
обработува актуелна проблематика од областа хигиената и манипулирањето со млекото
како суровина за добивање на безбедни млечни производи, која во денешно време е и тоа
како актуелна со оглед на состојбата на терен и собирањето на суровината.
Актуелноста на темата произлегува од потребата да се испитаат начините и местата
на контаминација на млекото како би се овозможило полесно манипулирање од страна на
производителите, а воедно да се дадат и одредени насоки за тоа како треба да се
постапува со млекото веднаш после молзењето па се до обработката на истото во млекара.
Оваа проблематика е доста проучувана, но сеуште без некои посебни резултати,
особено кај нас. Како што напоменува и кандидатот, за жал кај нас последниве години
резултатите од суровото млеко, во однос на хигиенската исправност, која се мери преку
утврдување на бројот на соматски клетки (SCC) и присуството на микроорганизми,
изразено преку бројот на единици кои формираат колонии (CFU), се навистина на
незадоволително ниво. Посебно тука се истакнува микробиолошката загаденост на
млекото. Заради тоа се наметна потребата од уште едно научно истражување во оваа
област, кое ќе се зафати токму со начините на контаминација на суровото млеко, но и
застапеноста на одредени специфичнимикроорганизми.
Какосвоја теоретска основа, во оваа дисертацијакандидатот м-р Несим Сефери
прво го дефинира проблемот, а тоа е да се испита влијанието на загаденото сурово свежо
млеко врз млечните производи. Основната хипотеза која ја поставил е дека суровото
млеко кое е многу контаминирано со голем број на микроорганизми не ги задоволува
условите за добивање хигиенски квалитетни млечни производи.
Во тој контекст беше и предложено испитувања за утврдувањето на вкупниот број
на микроорганизми во суровото млеко (CFU/ml), бидејќи зголемување на бројот на
бактериските колони во суровото млеко над критериумите поставени од правилникот за
барања за безбедност и хигиена на сурово млеко "Сл. весник на РМ" 26/2012 и
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критериумите на Европската Унија (CouncilDirective 92/46 EEC) кој изнесува (≤100.000
CFU/ml), потоа, бројот на соматските клетки во свежо кравјо млеко согласно правилникот
за барања за безбедност и хигиена "Сл. весник на РМ" 26/2012 и критериумите на
Европската Унија (CouncilDirective 92/46 EEC). Но покрај општите испитувања на
вкупниот број на микроорганизми и соматски клетки, кандидатот има за цел и да утврди
кои од специфичните микроорганизми се застапени кај загадените мостри, со што
индиректно ќе се утврди и начинот на контаминација.
И секако самите резултати од пилот – истражувачкиот проект на кандидатот (кои се
делумно вклопени во дисертацијата), а кој предметно исто така се занимаваше со
контаминацијата на млекото кај поединечни производители, целосноја заокружува
сликата и уверувањето за актуелноста на темата, која недвосмислено има своја практична
но и економска димензија, која директно се одразува врз успешноста во работењето како
на фармерите кои произведуваат суровина, но уште повеќе и кај млекарите кои таа
суровина треба да ја обработат.
Интересотна докторската дисертација е ставен врз утврдување на специфичните
микроорганизми кои доведуваат до зголемување на бројот на микроорганизми во
суровото млеко пред да биде обработено во млекарите, како еден од најевидентните
проблеми на терен. Притоа се потенцира значењето на бактериите EscherichiaColi,
Коагулаза позитивни стафилококи, Ентеробактериите и вкупните колиформни бактерии,
како едни од најголемите потенцијални загадувачи на млекото. Кандидатот констатира
дека сите примероци не ги исполнуваат критериумите на хигиенска исправност во однос
на присуството на колиформни бактерии, што според Shojaei и Yadollahi, (2008), нивното
присуството во храната од животинско потекло укажува на еколошка и фекална
контаминација, бидејќи овие микроорганизми се често присутни во околината на храната.
Кога колиформните бактерии се присутни во голем број доведуваат до појава на
недостатоци во поглед на сензорните карактеристики, како што се промени во изгледот и
вкусот на млеко поради создавање на гас и зголемување на киселоста (Samaržijaи сор.,
2007.).
Истражувачкиот пристапне би бил целосен ако се потпира исклучиво врз солидната
теориска анализа, која кандидатот м-р Несим Сефери неоспорно ја поставил во својата
дисертација. Употребената содржина, извлечена од консултираната странска и домашна
литература, во целост ги задоволува потребните основи на теоретската поставеност на
трудот, кое секако допринело во реализацијата на теренското истражување спроведено со
помош на соодветни акредитирани методи, со кои е извршено обемно теренско
истражување кај фармерите и млекарите во полошкиот регион на Р. Македонија.
Дисертацијата е целосно заснована на објективни и сигурни мерења на голем број
примероци, кои кандидатот ги собирал директно од терен. Во однос на прашањето за
видот на истражувањето, а согласно планираните и применети постапки и методи, во
дисертацијата соодветно се комбинирани квантитативните и квалитативните методи.
Истражувањето е потполно апликативно,со потенцирано посветување на теоретското
споредување со останатите автори, но и со директни заклучоци за причините кои можат
да доведат до дополнително загадување на суровината после молзењето. Во дел
испитувањето е и развојно при што една од целите е да се добијат релевантни податоци за
загаденоста на суровото млеко како и за утврдување на потеклото на бактериите
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загадувачи на млекото, покрај испитувањето на промените кои настануваат во квалитетот
на млечните производи а со тоа и на квалитетот на млекото. Ваквите податоци
дополнително им овозможуваат на млекарите да ги подобрат своите производи и да ги
намалат трошоците
Крајно, според пристапот и изградената структура, истражувањетое класична
дескриптивна и емпирискаанализа, базирананасобирање на релевантни податоци кои ја
отсликуваатреалноста.
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
во делот на утврдувањето на причините за контаминација на суровото млеко.
Утврдувањето е започнато најнапред преку увидување на проблематичните фармери, и
нивна подлабока анализа во делот на утврдување на местата на контаминација како и
причинителите за истата.
Иновативноста на дисертацијата се состои во фактот да истата содржи комплетно
испитување во одделен регион на Р. Македонија, за формите и начините на загадување на
млекото во фазата од добивање од кравите па се до преработката на млекото во млекарите,
а со цел да се намалт трошоците кои произлегуваат во текот на работењето на млекарите.
Иако е ова доста испитувано во светоти кај нас сеуште немаме некој соодветен модел кој
би укажал на подобрување на хигиената на млекото, особено кај помалите производители
кадеи проблемите се поголеми.
Оригиналноста на трудот е потврдена и преку резултатот од Извештајот за проверка
на плагијати, (5,65% на совпаѓање) - www.plagijati.mon.gov.mk.
Дополнително, актуелноста и оригиналноста на трудот се верификувани и преку
неколку 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
изготвувањето на своевиден модел на утврдување на начините на контаминација, преку
утврдување на специфични микроорганизми, кои даваат многу појасна слика за
утврдувањето на местото на загадување на млекото. Имено, со тоа ќе се покаже дали
млекото е загадено уште во вимето на кравата па ќе се понуди лечење на таквите животни,
или пак во некој од деловите на синџирот на манипулација и чување на млекото, па ќе се
преземаат други превентивни мерки за надминување на проблемот.
Конкретниот оригинален научен придонес на докторскиот труд се манифестира преку
создавање на модел кој обезбедува:
• Утврдување на специфичните загадувачи на суровото млеко
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• анализа на добиените резултати и изнаоѓање на причините за контаминација на

млекото, кои ќе придонесат на исполнување на критериумите за безбедно сурово млеко,
3.3. Апликативен придонес
Резултатите кои се добиени со овој докторски труд, покрај научната, имаат и
апликативна вредност.
Вака поставената анализа на причините за загадување на млекото и тоа како ќе
придонесе за подобрување на квалитетот на млекото како суровина но понатаму и на
квалитетот на добиените производи. Ваквата апликативност се огледува и во големиот
број препораки кои кандидатот м-р Несим Сефери ги дава на крајот од својата
дисертација. Таму тој јасно посочува кои мерки треба да бидат преземени од страна на
сите чинители во синџирот на преработка на млекото, со единствена цел добивање
квалитетен млечен производ.
Ваквите препораки се лесно применливи како кај фармерите така и кај откупувачите
на млеко, транспортерите, но и во млекарите.
4.0 НАЧИН НА ПИШУВАЊЕ И НАУЧНА ЕЛАБОРАЦИЈА НА МАТЕРИЈАТА И
КОНЗИСТЕНТНОСТ НА ДЕЛОВИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ЦЕЛИНАТА
Докторската дисертација е напишана на е едноставен и разбирлив начин, 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 178 страници, во рамките на кои,
конкретната материја е изложена во девет поглавја, а останатиот дел го сочинуваат
изјавата потпишана од кандидатот дека истиот нема пријавено иста тема за докторска
дисертација во земјата и во странство, благодарност и користената литература.
Докторската дисертација под наслов: ,,Испитување на контаминацијата на
суровото млеко за добивање на безбедни млечни производи”,поднесена од кандидатот
м-р Несим Сефери содржи Вовед, Преглед на литература, Цели на истражување,
Материјал и методи на работа, Резултати, Дискусија, Заклучоци, Препораки и Упатства и
Користена Литература.
На почетокот на дисертацијата, по апстрактот на македонски и англиски јазик, даден
е вовед во кој кандидатот ја образложува проблематиката на истражувањето,
потенцирајќи ја важноста на млекото како храна, но и важноста на контаминацијата на
истото, а го опфаќа и производството на млеко во светот, во однос на вкупната
популација.
Во поглавјето Преглед на литература, кандидатот, во единаесет под поглавја,
детално не запознава со Морфологија и физиологија на млечната жлезда, физиологијата
на имунитетот на млечната жлезда, значењето на соматските клетки во млекото, како и
хемиските и физичките особини на млекото. Потоакандидатот се осврнува на хигиената
на производството на млеко на фарма, преку истакнување на Error! Bookmark not
defined.изворите на микробиолошка контаминација на збирното млеко, микробиолошкиот
раст за време на складирање на млеко и контрола на микробиолошката контаминација на
збирното млеко. Во следниот дел од ова поглавје кандидатот се задржува на
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микробиологијата на суровотои преработеното млеко, мерките за намалување на
бактериска контаминација на суровото млеко, како и кон безбедноста и сигурноста на
суровото млеко.
Своите цели на истражувањекандидатот м-р Несим Сефери ги преставува во
следното поглавје, каде ги наведува општите и специфичните цели на испитување, како
основа за понатамошна изработка на дисертацијата. Тој наведува дека како општа цел на
дисертацијата е да се утврди влијанието на контаминираното сурово млеко врз квалитетот
и безбедноста на млечните производи. Основната хипотеза, која ја поставува е дека
присуството на голем број на микроорганизми и соматски клетки во суровото млеко
можат да влијаат на квалитетот на добиените млечни производи.
Во поглавјето Материјал и методи на работа се наведени јасно методите кои биле
користени во текот на испитувањето ги има детално наведено сите методи потребни за
определување на елементите што се користат за изработка на дисертацијата. Кандидатот
тука јасно ги наведува методите за земање на примероци како и методите кои биле
користени за утврдување на хигиенската исправност на млекото како и за утврдување на
физичко-хемиските карактеристики на истото. Дополнително се наведени и поединечните
методи кои ги користел за утврдување на специфичните микроорганизми. Сите методи
кои се користени при изработка на дисертацијата се референтни методи за секое
поединечно испитување.
Акцентот на дисертацијата е даден во поглавјата Резултати и Дискусија каде
кандидатот м-е Несим Сефери детално ги разработува добиените резултати кои ги има
претставено во 16табели.
Имено, тој наведува дека добиените резултати од испитувањето на вкупниот број
микроорганизми во суровото млеко укажуваат дека млекарите кои биле предмет на
испитување откупуваат млеко со слаб квалитет. Слабиот квалитет на млекото се огледува
во високиот број на микроорганизми, како и намалените вредности на некои од физичкохемиските параметри (протеини, лактоза и безмасна сува материја). Исто така констатира
дека причините зашто не ги исполнуваат критериумите согласно Правилникот за
изменување на правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и постапката на
вршење на службените контроли на млекото и млечните производи (Службен весник на
РМ, бр. 197 од 28.10.2016) се недоволната хигиена на вимето, слабата хигиена на
апаратите за молзење, и најважно од се е недостаток на лактофризери за чување на
млекото кај голем број на индивидуални производители на млеко.
Покрај тоа, според испитувањата на физичко-хемискиот состав кандидатот утврдил
дека просечните вредности за физичко-хемиските параметри на суровото млеко од
испитуваните примероци не се на задоволително ниво. Просечната аритметичка вредност
на мастите во сурово млеко е во просек x̄=3,96, на протеините x̄=2.86, лактозата x̄=4.34,
безмасната сува материја е x̄=7,96 и специфичната тежина изнесуваше x̄=1,02738 g/cm3.
При тоа стандардната девијација е на ниско ниво, што укажува дека во текот на целата
година немало некои големи промени кај овие параметри. Покрај тоа, наведува дека скоро
во сите испитувани примероци имало намалување на нивото на лактозата, која инаку е
најстабилниот параметар во млекото и може да се промени само заради количината на
водата, а не заради други параметри (UKEssays, 2018). Покрај тоа и присутните бактерии
во млекото ја користат истата за свој раст, така да зголемениот број на микроорганизми
исто така влијае врз намалувањето на лактозата.
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Заради ваквите резултати, во вториот дел од своите испитувања, кандидатот ги
утврдуваше и вкупниот број на микроорганизми, но и специфичните микроорганизми, за
да утврди од каде потекнува контаминацијата на млекото. Имено бројот на
микроорганизми во млекото е под непосредно влијание на почетната контаминација со
микроорганизми од околината (постелка, фекалии, урина) кои во значителен број може да
ги населат површините од опремата за молзење и површините со кои млекото доаѓа во
допир (Akamи сор., 1989).Slaghuis (1996) укажува дека постелката може да биде
контаминирана со голем број на микроорганизми како резултат на присуството на урина и
фецес и истата да биде причинител за настанување на инфекции кај млечните крави.
Испитувањата на специфичните микроорганизми, кај фармерите кои имаа најлоши
резултати, укажаа дека најзастапени се колиформните бактерии во суровото млеко кои во
споредба со психротрофните бактерии, во суровото изладено млеко растат побавно, но
сепак значително подобро од многу други бактерии присутни во млекото (Samaržija,
2012). Chambers, (2002) смета дека бројот поголем од 100 CFU/ml на колиформни
бактерии во сурово млеко е индикатор на незадоволителна хигиенска пракса, додека во
испитуваните примероци од страна на кандидатот беа добиени резултати со минимален
број на бактериските колонии на вкупните колиформни бактерииод 900CFU/ml, додека
максималниот број бил 5.140.000 CFU/ml.
Ова контаминација е резултат на дополнително загадување во процесот на молзење,
собирање и чување на сурово млеко. Колиформните бактерии се способни да
произведуваат биофилм и нивната појава укажува на нехигиенско производство на млеко
(Moatsou и Moschopoulou, 2014).
Во поглавјето Заклучоци, кандидатот согласно добиените резултати извлекува 9
специфични заклучоци, за да во следното поглавје Препораки и Упатства, таквите
заклучоци ги преточи во соодветни препораки и упатства кои можат да ги користат
фармерите и млекарите за да се добие пред се поквалитетна суровина, а со тоа и
поквалитетни и побезбедни производи.
На крајот, кандидатот наведува дека се користел со 536 библиографски податоци,
што претставува исклучително обемна литература, кој била консултирана во текот на
изработката на докторската дисертација.
5.0. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Докторската дисертација на кандидатот м-р Несим Сефери, со наслов: ,,Испитување
на контаминацијата на суровото млеко за добивање на безбедни млечни производи”,
претставува истражување во полето на биотехничките науки, а во областа на безбедноста
на храна. Изработката на темата на оваа докторска дисертација е со основна цел да
придонесе во подлабоко спознавање на состојбата и проблемите на квалитетот на млекото
како суровина во млечната индустрија во Република Северна Македонија, како и
споредба на оваа анализа со светските трендови, што е особен научен придонес, со оглед
на тоа што информациите за оваа проблематика на нашата територија иако проучувани од
голем број на автори се уште не се во целост применливи на нашите фарми.
Дополнителен придонес на оваа дисертација е деталниот опис на специфичните
загадувачи на млекото кое дава поголемо светло на начините на загадување на истото, но
исто така и препораките кои се дадени во дисертацијата за надминување на истите. Оваа

48
докторската дисертација од кандидатот м-р Несим Сефери, според мислењето на
Комисијата за оцена, ги исполнува
основните услови и стандарди за подготовка на докторски труд. При проверката во
системот за плагијаризам, докторската дисертација на м-р Несим Сефери покажува низок
процент на совпаѓање на зборови со други документи од 5,65 % (Проверка на плагијати –
Извештај, www.plagijati.mon.gov.mk), што укажува на коректно исполнување на
критериумот за оригиналност на трудот.
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.
Имајќи го предвид Извештајот во целост, Комисијата за оценка на докторската
дисертација од м-р Несим Сефери со наслов ,,Испитување на контаминацијата на
суровото млеко за добивање на безбедни млечни производи”, соособена чест и
задоволство,на Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки –Битола му
предлага да ја прифати позитивната оценка, да избере комисија за одбрана и да закаже
одбрана за истата.
КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Д-р Љупче Кочоски, - редовен професор, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки - Битолас.р.
Д-р Гордана Димитровска, вонреден професор, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки – Битолас.р.
Д-р Павле Секуловски, редовен професор, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, Факултет ветеринарна медицина – Скопјес.р.
Д-р Димче Китановски, редовен професор во пензија, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки – Битолас.р.
Д-р Вангелица Јовановска, - редовен професор, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки – Битолас.р.
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Наставно – научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје при
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,, - Битола, на седницата одржана на ден
24.10.2019 година, со Oдлука бр. 08-794/18 од 24.10.2019 година формира Комисија за
оценка на докторски труд под наслов: „Говор на омраза во мултиетнички средини
во Република Македонија“ од кандидатот Џемаил Лимани, во состав: проф. д – р
Томе Батковски – член, претседател; проф. д – р Светлана Николоска – член, ментор,
проф. д – р Миодраг Лабовиќ – член, проф. д – р Марјан Николовски – член и проф. д
– р Кебир Авзиу – член.
Во согласност со чл. 55 и 56 од Правилникот за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола (пречистен текст), Комисијата во горенаведениот состав
по сеопфатната анализа на текстот на докторски труд и по дадените забелешки и
нивната имплементација во докторскиот труд од страна на кандидатот и по добиениот
Извештај од МОН – Плагијати за совпаѓање од 11,56 % го поднесува следниот:

ИЗВЕШТАЈ
За оценка на докторскиот труд под наслов: „Говор на омраза во
мултиетнички средини во Република Македонија“ од кандидатот Џемаил
Лимани.
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Кандидатот Џемаил Лимани е роден на 26. 10. 1969 година во Зајас, Кичево каде
и постојано живее. Таму завршил основно образование, а средно образование во
кичевската гимназија. Виша педагошка академија, отсек Историја и Географија
завршил во Ѓаковица во 1991 година, а во 2002 година дипломирал Филозофски
факултет, отсек Историја при Приштинскиот универзитет.Магистрирал на тема:
Албанците на Лондонската конференција и 100 (сто) години потоа, на Универзитетот
на Југоисточна Европа (ЈИЕ) во Тетово во 2014 година. Работното искуство го
започнува како наставник во Оновно училиште во с. Зајас во 1992 година, во периодот
2007 – 2010 бил Директор на основното училиште. Академската 2014/2015 е
соработник на Факултетот за политички науки на ЈИЕ Тетово.
Во однос на научно - истражувачка работа, кандидатот учествувал на повеќе
национални и меѓународни научни конференции на кои има презентирано свои
трудови на албански, македонски и англиски јазик и тоа:

Globalizimi, Organizuar nga Albanian University
në bashkëpunim me Fakultetin e
Ekonomisë dhe Agrobiznesit; Universita’ di Roma
“La Sapienza” dhe Ningbo Dahongying University Tirane, Problemet dhe Sfidat e
transformimit të Shoqërisë Shqiptare drejt Standarteve të Bashkimit Europian”, 06.June
2015.

Globalization and its impact on the
contemporary society, Second International scientific conference:Social change in
the global world, Center for Legal and Politikal Research,Faculty of Law Goce Delcev
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University,Shtip, ,September, 2015.













Socio-Cultural Influence of Turkey and its
Relations with the Western Balkans, Регионална конференција во Гилане
Косово со учесници од Србија, Црна Гора, Македонија и Албанија, Институтот
за правни студи и демократија, Гњилане, септември, 2015.
Financial Investigations of Financial Crime, 7
th International Scientific Conference, International scientific conference contemporary
trends in social control of crime, Faculty of Security – Skopje, Ohrid, may, 2016,
Volume IV.
The national security system of Montenegro, 3
Тh International scientific conference: Social change in the global world, Shtip,
September, 2016.
Ширењето на исламот меѓу Албанците,
Регионална конференција во Гњилане Косово со учесници од Косово, Србија,
Црна Гора, Македонија и Албанија, Институтот за правни студи и демократија во
Гњилане, септември, 2016.
Албанците на Лондонската конференција и
100 години по тоа, Fifth International Conference on: Interdiscuplinary studies –
Global challenge 2016 (ICIS V- 2016), Administration and Social Sciences –
Challenges towards theFuture” 2016, Tirana Business University ICBLAST IV, 2016.
Saturday, 1 October 2016.
SAFETY
AND
HEALTH
OF
THE
EMPLOYEES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, INTERNATIONAL
SCIENTIFIC CONFERENCE SECURITY CONCEPTS AND POLICIES - NEW
GENERATION OF RISKS AND THREATS, Faculty of security, Skopje, Ohrid, 2017,
Volume III.
MOBBING psychological violence at the
workplace, 4 TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Goce Delcev
University in Shtip, Faculty of Law, Stip, September, 2017.

2. ПРИКАЗ НА ТРУДОТ
Докторскиот труд под наслов: „Говор на омраза во мултиетнички средини во
Република Македонија“ од кандидатот Џемаил Лимани е изработен на 273 страни
компјутерски обработен текст во Times New Roman со 12 фонт и проред 1,5, согласно
стандардите за пишување на докторски трудови. Трудот методолошки е
систематизирана целина од Вовед; (1 дел) Теоретско - хипотетска рамка; (2) дел
Основи на безбедноста и говорот на омраза како фактор на безбедноста во Република
Македонија; (3 дел) Меѓународните правни акти – Слободата на изразување и говорот
на омраза; (4 дел) Националните правни акти - Слободата на изразување и говор на
омраза; (5 дел) Последици и спречување на говорот на омраза; (6) Емпириско
истражување на говорот на омраза во Република Македонија со посебен акцент на
анкетирање во западниот дел на Државата; Заклучоци и препораки и Користена
литература.
Во Воведот кандидатот дава кратко воведување во темата на теоретско
проучување и спроведување на истражувањето, а тоа е говорот на омраза во
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мултиетничките средини. Потенцира дека како посебен проблем на современото
општество кој влече корени и од минатото е омразата и поведенијата на поединци и
групи предизвикани од омраза, а кои се поизразени во мултиетничките средини каде
проблемите повеќе се чувствуваат и претставуваат препрека за нормално
функционирање, особено на заедниците кои се од различна национална етничка и
верска припадност, а посебно на општествата во транзиција, како што веќе три децении
е Република Македонија, која покрај економските, политичките се соочува и со
проблемите на заедниците со одредени видови на дискриминација, нетрпеливост и
нетолеранција. Говорот на омраза е сериозен општествен проблем кој има безбедносен
карактер и неговото проучување, истражување во насока на спречување предизвикува
посебен интерес посебно за тоа како се манифестира говорот на омраза, каде најчесто
се манифестира, дали и колку граѓаните се загрижени со оваа појава за нивното
нормално живеење во средините каде со генерации живеат нивните семејста и дали и
како институциите на системот имаат правен основ за реакција и каква е нивната
реакција во справување на случаите со елементи на говор на омраза. Во докторскиот
труд покрај теоретското проучување се спроведува и емпириско истражување за ставот
на граѓаните во мултиетничките средини за говорот на омраза, неговите појавни
облици и форми и нивните ставови за спречувањето на оваа појава која е сериозен
безбедносен проблем посебно во мултиетничките средини, како што се повеќето
средини во западниот дел на Република Македонија.
Во првиот дел од трудот е претставена Теоретско – хипотетската рамка каде е
направена, Формулација на проблемот на истражување, каде се наведува дека
проучувањето на говорот на омраза како фактор на безбедноста е сериозен предизвик и
потреба од научно проучување на теоретските основи на говорот на омраза,
проучување на ставовите и мислењата на граѓаните, за тоа колку се запознаени со
појавата на говор на омраза, дали ги препознаваат повиците кои се предизвикани со
говор на омраза и колку се спремни за подобрување на состојбата и прифаќање на
предизиците за живот и соживот во едно мултикултурно, мултинационално,
мултиетничко и мултиполитичко општество. Потребата од истражување на појавните
облици и форми на говор на омраза со кои се нарушува безбедноста, посебно во
мешаните средини каде пред се е потребна толеранција, почитување на различностите,
за разлика од говоророт на омраза кој е основа за нетолеранција, дискриминација и сл.
Определен е предметот на истражување преку неговото теоретско определување каде
што кандидатот прави анализа на повеќе дефиниции на значајни поими кои се користат
во докторскиот труд и тоа: говор на омраза, дело на омраза, дискриминација,
ксенофобија и др. Предметот на истражување се поврзува и со целите на истражување,
а посебно кога станува збор за говорот на омраза, предметот на истражување е во
функција на добивање на индикатори за појавните облици и форми на говор на омраза,
начинот и средствата на ширење на говор на омраза и изнаоѓање на решенија за
спречување на оваа појава која ги разорува и најдемократските општества, а посебно е
безбедносен проблем за Република Македонија која постојано се соочува со проблеми
од безбедносен карактер, а чија основа е мултиетничноста, мултинационалноста и
различните политички ставови, идеологии, социјалните разлики и сл. Како цели на
истражувањето се потенцирани проучување на проблемот со говорот на омраза,
неговите појавни облици и форми и посебно последиците од оваа појава што ќе
придонесат на одреден начин за подигнување на свеста кај граѓаните со цел
преовладување на здравиот разум и пред се чувството и потребата од сигурност и
подготвеност за соочување со негативните последици од оваа појава и потикнување на
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ставовите за превенција во интерес на градење на здраво демократко општество со
прифаќање на различностите на заедниците. Во функција на поставениот предмет и
цел на истражувањето е поставената генерална хипотеза: „Говорот на омраза е
негативна безбедносна појава во Република Македонија која е реалност и се
прифаќа како „нормална“ појава, се до моментот на ескалација и
предизвикување на нарушување на безбедносната состојба на локално,
регионално ниво и се чувствува само таму каде што е проблемот, а на
национално ниво се шири говорот на омраза преку медиумите, социјалните
мрежи и сл. и има прекршочен и криминален карактер согласно законите на
Државата и ратификуваните меѓународни правни акти.“ Поставени се и неколку
посебни хипотези и определени се методите и техниките на истражувањето и тоа:
нормативниот метод, историскиот метод, методот на компарација и анализа и
користениот инструмент на истражување – анкета. Определена е просторната рамка
теоретско проучување на законските решенија за Република Македонија, а анкетирање
се врши на граѓани од западниот дела на Република Македонија, временската рамка на
истражувањето е за 2017 – 2018 година. Образложена е и општествената и научна
оправданост на истражувањето.
Вториот дел од трудот Основи на безбедноста и говорот на омраза како
фактор на безбедноста во Република Македонија, се однесува на кратка теоретска
анализа на основите на безедноста, посебно на дефинираноста на безбедноста како
позитивен систем на мерки и постапки на државните органи кои обезбедуваат,
придонесуваат и го олеснуваат зачувувањето на независноста, автономијата и
територијалниот интегритет на државата и заштитата на конституцијата на
воспоставениот поредок на земјата. И говорот на омраза како фактор на безбедноста и
дека корисниците располагаат со такви начини, знаења и средства со кои се олеснува
начинот за нејзино ширење во сите слоеви на опшеството. Посебно појавните облици и
форми на говорот на омраза каде најизразен е обликот со ширење преку социјалните
мрежи со злоупотреба на информатичката технологија и медиумите. Говорот на омраза
е фактор на безбедноста, но во одредени ситуации тенка е линијата помеѓу говорот на
омраза и слободата на изразување. Токму поради тоа е неопходно проучување на двете
појави и дистинкција на појавите кога слободата на изразување има и елементи на
говор на омраза. Почитувањето на слободите и правата и другите вредности се уставно
загарантирани човекови права и слободи и правата на малцинствата и нивните членови
како еден од неизбежните елементи на современиот конституционализам, се до оној
момент додека не се повредени туѓи чувства на основа на националните, етничките,
верските, расните, политичките, социјалните и културните чувства на граѓаните. Се
прави анализа на појавните облици на говор на омраза која е појава која може да се
манифестира преку различни облици, но пораките се слични и имаат за цел да
понижат, деградираат, дискредитираат одредена група на граѓани, со цврста намера
или без „дефинирана“ намера, но прифатена како своја од останатите кои ја потикнале
или започнале, токму тука е опасноста од масивизација на говорот на омраза, а со тоа и
предизвикување на сериозни облици на страв, недоверба и сл. Појавата на говор на
омраза може да се манифестира на повеќе начини и тоа во секојдневната комуникација,
особено кај младата популација, преку медиумите, преку пишување на графити,
цртање на слики на јавни места, но во последно време како најмасовен облик на
ширење на говор на омраза е преку користење на компјутерските мрежи и системи.
Направена е анализа на говорот на омраза преку медиуми и компјутерски мерки и
системи, посебно на ширењето на говорот на омраза преку користење на социјалните
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мрежи на Интернет во форма на пишувани текстови, фотографии или аудио-визуелни
содржини. Препознавањето на говорот на омраза ќе зависи како од содржината на тоа
што е изразено, така и од конкретните околности на случајот, т.е. покрај содржината
важен е и контекстот на конкретното изразување и спрема кого е наменета содржината.
Проблематични се содржините кои имаат шеговита, саркастична содржина. Но,
потребата од препознавање на говор на омраза е битна поради карактерот на
содржината и последиците од тие манифестни облици, дали се работи за говор на
омраза со елементи на повредување на законски одредби, но и со кривичен карактер
кога се исполнети елементите на некое од кривичните дела предвидени со Кривичниот
законик на Република Македонија. Посебно е посветено внимание на анализата на
говорот на омраза како фактор на безбедноста кој станува мотив и генератор на многу
забранети дејства кои, во суштина, претставуваат закана за вредностите заштитени со
безбедносната функција и системот. Тие може да се манифестираат преку: создавање
презир кон одредена група, создавање негативен стереотип кон одредена група,
поттикнување на дискриминација и непријателство, осудување на околината против
одредена група, предизвикување на чувство на несигурност и страв кај членовите на
одредена група, предизвикување физичка и ментална болка на член на одредена група,
упатување закани на одредена група, поттикнување и провоцирање на насилство врз
одредена група, создавање чувства за голем дел од граѓаните дека ваквото однесување
е спротивно на одредена група општествено посакувана и оправдана и поттикнуваат
чувства кај граѓаните дека таквото однесување ќе биде толерирано и нема да биде
предмет на одговорност. Сите овие последици може негативно да се одразат врз
состојбата на безбедноста во земјата. Исто така направена е анализа на говорот на
омраза и дискриминацијата, со потенцирање дека дискриминацијата е инхерентна на
говорот на омраза, имајќи го во предвид дефинирањето на дискриминацијата како
„различен третман на индивидуата, што вклучува неразумни класификации и
подвојувања во даден правен контекст. Говорот на омраза, пак, како говор кој шири
омраза, може да го содржи дејствието на повикување или поттикнување на
дискриминација, а исто така и самиот говор на омраза се третира како дискриминација.
Третиот дел од докторскиот труд, Меѓународните правни акти – Слободата на
изразување и говорот на омраза, е посветен на анализа на меѓународните организации
и тела и нивните препораки во однос на зајакнување на националните законодавства во
делот на спречување од дискриминација и зачувување на човековите слободи и права,
со посебен осврт на препознавање и форми на заштита од говор на омраза. Тука
станува збора за анализа на активностите на ООН, посебно во делот на усвоените
Декларации, Резолуции и сл. Посебно тоа е Универзалната декларација за човековите
права, Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, Меѓународната
конвенција за елиминација на сите форми на расна дискриминација и др. Посветено е
доволно внимание за анализа на конкретни одредби од Универзалната декларација
чија улога е насочена кон еволуција на модерните закони за човекови права и голем
дел од нејзините одредби се ефикасно применети во меѓународните договори.
Потенцирана е важноста на оваа Декларација преку изнесување на податок дека во
Гинисовата книга на рекорди спаѓа како „најпреведуван документ„ во светот, до 2004
година била преведена на 321 јазици и дијалекти. Универзалната декларација за
човековите права е базичен документ за хармонизација на националните закони,
посебно на законите со кои се штитат правата и слободите на граѓаните во однос на
нивното слободно изразување, здружување и делување во општеството, но и заштита
од тортура и дискриминација спрема поедини заедници, групи и сл. Тоа се проблеми
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коишто најчесто ги погаѓаат мултиетничките општества, но исто така и проблеми кои
ги носат современите текови на глобализација и високиот степен на миграција на
населението, а миграцијата повлекува и заштита на човековите слободи и права.
Конвенцијата за укинување на сите форми на расна дискриминација донесена во 1965
година, а стапила на сила во 1969 година, е најстара и најшироко прифатена
меѓународна конвенција на Обединетите нации во областа на човековите права и
значајно е да се потенцира дека таа претставува единствениот меѓународен документ
кој ја дефинира расната дискриминација. Посветено е внимание и на улогата на
Организацијата за безбедност и соработка во Европа – ОБСЕ како регионална
организација за соработка и безбедност во Европа која има голема улога во
остварувањето на слободата на изразувањето, но и спречувањето на говорот на омраза,
пред се преку бројните акти (декларации, резолуции) кои се однесуваат на ползувањето
на ова право, така и преку други активности кои се реализираат со соодветни планови
за одредени подрачја. Посебно значајна е Одлуката на Комитетот на министри за
толеранција и недискриминација за осуда на манифестациите на говор на омраза, кој ја
потврдува важноста на целосното почитување на правото на слободите на мислењето и
изразувањето, кои ја опфаќаат и слободата на барање, примање и давање информации
и кои се од витално значење за демократијата и во суштина се зајакнати со Интернет,
како и Заклучниот документ од Конференцијата за човечка димензија донесен во
Копенхаген во 1990 година. Исто така, се проучуваат и активностите и дадените
препораки на Европската Унија и Советот на Европа кои имаат воспоставено низа
механизми и институции кои имаат донесено бројни повелби, рамковни одлуки и
препораки од областа на осудата на говорот на омраза и разните форми на
дискриминација или за промоција на културата на толеранција во јавната сфера и низ
медиумите. Анализирани се препораките од позначајните нивни документи и тоа:
Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи,
Конвенцијата за компјутерски криминал. А, посебно е посветено на документите кои
посебно се со препораки од проблематиката на истражување, а тоа се
Дополнителениот Протокол на Конвенцијата за спречување на компјутерскиот
криминал кој се однесува на казнување на акти на расизам и ксенофобија извршени
преку компјутерски систем, донесен во Стразбург на 28 јануари 2003 година, со цел
истакнување и подобрување на слободите на граѓаните, без разлика на нивната
националност, верска припадност и сл. и Рамковна одлука за расистички и
ксенофобични кривични дела) е усвоена како одговор на Европската унија за
насилството и екстремистичките програми насочени против растот на имиграцијата и
слободното движење на луѓето како една од темелните вредности на ЕУ. Во овој дел од
трудот се анализирани и активностите на меѓународните тела и институции и тоа:
Европската комисија против расизам и нетолеранција на Советот на Европа, Комитетот
на ООН за човекови права, Комитетот за елиминација на сите форми на расна
дискриминација, Европската комисија за борба против расизмот и нетолеранцијата
(ЕКРН), Европскиот центар за расизам и ксенофобија, Комесарот за човекови права,
Европскиот суд за човекови права и сл. Направена е и анализана говорот на омраза низ
казнените законодавства на Германија, Италија и Франција.
Четврттиот дел од докторскиот труд, Националните правни акти - Слободата
на изразување и говор на омраза, е посветен на анализа на одредбите од Уставот на
Република Македонија, посебно на тие со елементи за гарантирање на слободите и
правата на граѓаните, а посебно заштитата од секаков вид на омраза, нетолеранција и
сл. Каде се потенцира мултиетничкиот модел на македонското опшество и се
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гарантираат правата и слободите на сите граѓани без разлика на нивната националност,
етникум, вера и сл. Кандидатот посветува доволно внимание на анализа на кривичните
дела кои се инкриминирани во Кривичниот законик на Република Македонија, а кои
содржат и елементи на извршување посебно во делот на мотивираноста за извршување
на делата, а тоа е омразата и говорот на омраза. Анализирани се повеќе кривични дела
кои со неколку измени и дополнувања на Кривичниот законик покрај основните
облици, ги содржат и квалификаторните облици на извршување од омраза, или говор
на омраза. Најпрво е преземена дефиницијата за дело од омраза, систематизирана во
чл. 122 и тоа: „Како дело од омраза изречно предвидено со одредбите од овој
Законик, се смета кривично дело против физичко или правно лице и со нив
поврзани лица или имот кое е сторено во целост или делумно поради реална или
претпоставена (замислена, вообразена) карактеристика или поврзаност на
лицето што се однесува на раса, боја на кожа, националност, етничко потекло,
религија или уверување, ментална или телесна попреченост, пол, родов
идентитет, сексуална ориентација и политичко уверување.“ Врз основа на оваа
дефинираност, но и врз основа на прифатените препораки од меѓународните акти во
насока на хармонизација на македонското казнено законодавство кај следните
кривични дела е предвидено дека имаат елементи на омраза, односно говор на омраза:
Повреда на рамноправноста на граѓаните по чл. 137, Повреда на правото на употреба
на јазикот и писмото по чл. 138, Присилба по чл. 139, Противправно лишување од
слобода во членот 140, Грабнување по чл. 141, Мачење и друго сурово, нечовечно или
понижувачко постапување и казнување по чл. 142, Малтретирање во вршење на
службата според член 143, Загрозување на сигурноста според чл. 144, Повреда на
угледот на Република Македонија по чл. 178, Излагање на подбив на македонскиот
народ и припадници на заедниците по чл. 179, Насилство по чл. 386, Предизвикување
омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга
дискриминаторска – чл. 319; Злосторничко здружување по чл. 394, Ширење на
расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем по чл. 394 – г,
Расна и друга дискриминација по чл. 417. Во овој дел се анализирани и одредбите на
закони со кои се регулирани одредени дејности како што е медиумската дејност и
можноста за ширење на говор на омраза преку медиумите, но и спречување на актите
на дискриминација, а тоа се Законот за спречување и заштита од дискриминација,
Законот за радиодифузната дејност и Законот за медиуми.
Петтиот дел, Последици и спречување на говорот на омраза, е посветен на
анализа на последиците од говорот на омраза со кој се причинува голема штета и тоа
како на конкретните индивидуи на кои се однесува изразувањето, така и на
општеството во целина. Образложено е дека тоа влијае на поединци може да биде
психолошко и емоционално, оставајќи ги последиците спрема идентитетот на жртвата
и самопочитта и го зголемува нивото на насилство и омраза, ефекти врз целните групи
(заедници) , кои може да се мултиплицираат повеќекратно доколку станува збор за
заедница која е жртва на дискриминација низ историјата, влијание врз другите ранливи
групи во насока на поттикнување на поделба меѓу групата на која припаѓаат жртвите и
општеството во целина. Анализирани се последиците кои имаат криминални елементи
и посеризни последици по жртвите и во таа насока се анализирани случаи од
практиката каде говорот на омраза придонесол за посериозни последици по јавниот
ред, материјални последици и извршување на криминални поведенија со елементи на
насилство. Утврдувањето на говорот на омраза како квалификациони околности на
други кривични дела во некои случаи се нарекуваат „отежнувачки елементи при
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изрекувањето на казните" или „елементи со отежнувачки околности". Казната изречена
за сторено кривично дело се зголемува кога ќе се утврди дека делото е мотивирано од
омраза или предрасуда. Затоа, криминалот од омраза се смета за квалификуван елемент
на сите злосторства, а казнената политика за злосторствата од омраза вклучува неколку
главни аргументи кои ги оправдуваат дополнителните казни за злосторства од омраза.
Но, кандидатот ја анализира и најголемата општествена опасност од говорот на омраза
по севкупниот живот и соживот во заедницата, севкупниот развој на мултиетничките
заедници и пошироко во општеството. Говорот на омраза се квалификува како
одредено невообичаени однесувања на поединци или групи во заедницата, има степен
на опасност од недопуштено однесување, прекршочно однесување, но и криминален
карактер, а во случаите кога говор на омраза има елементи на кривично дело или е
повод за извршување и на други кривични дела надлежни се Јавното обвинителство и
Министерството за внатрешни работи. Во случаите кога говорот на омраза се извршува
со користење на компјутерски системи надлежноста е на Секторот за компјутерски
криминал и дигитална форензика кои постапуваат на откривање, расветлување и
докажување на кривичните дела, а во случаите со говорот на омраза тие соработуваат и
со операторите во насока на детектирање на изворот на говорот на омраза и
обезбедување на доказите – манифестните облици на говор на омраза. Во таа насока
направена е анализа на случаи од практиката.
Во шесттиот дел од докторскиот труд се презентирани и анализирани
резултатите од спроведените истражувања во насока на потврдување на поставената
главна хипотеза и посебните хипотези. Поради тоа кандидатот прави анализа на
состојбите со говорот на омраза во Република Македонија преку проучување на повеќе
Извештаи на работни групи на проекти за анализа на овие состојби. Според Извештајот
на МЕТАМОРФОЗИС во кој се објавени податоци врз основа на нивните методи на
обезбедување и анализа на податоци кои укажуваат на тоа дека јавното обвинителство
има отфрлено повеќе кривични пријави за говор на омраза од засегнати лица и
организации, па дури и за говор на омраза со кој се поттикнува насилство, со што се
придонесува за создавање на перцепција во јавноста дека говорот на омраза не се
казнува, што предизвикува недоверба кон правниот систем.
Анализирани се и Извештаите на Хелсиншкиот комитет за човекови права во
Република Македонија за 2016, 2017, 2018 и 2019 година и врз основа на
презентираните податоци постојат пријавени случаи за говор на омраза и тие случаи
низ годините се зголемуваат, но процесуирањето со кривични постапки е многу мал.
Најчесто случаите кои се процесуирани од страна на јавното обвинитество биле со
елемени на кривичното дело „Ширење на национална, расна и верска омраза, раздор и
нетрпеливост“, каде жртвите и сторители најчесто се младинци и членови на различни
етнички припадности (претежно Македонци и Албанци). Она што се потенцира при
анализа на Извешатите на Хелсиншкиот комитет за човекови права во Република
Македонија е дека бројот на инциденти е во пораст, посебно на инциденти кои се
служуваат со говор на омраза преку социјалните мрежи на Интернет, но и дека дел од
конфликтните ситуации посебно помеѓу младата популација, а посебно навивачките
екипи на спортските клубови, се забележуваат се поголем број на пријавени и
процесуирани случаи, но сите се во постапка пред Полицијата или Јавното
обвинителство, мал е бројот на правосилни судски пресуди.
Во овој дел од трудот се прави анализа и на поднесени кривични пријави за
откриени кривични дела и пријавени сторители за кривични дела со елементи на говор
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на омраза по кои постапувало Министерството за внатрешни работи, а во најголем дел
Одделот за компјутерски криминал, податоците се слични со тие кои се содржани во
анализираните Извештаи на Хелсиншкиот комитет. Имено за истражуваниот период,
додадена е и 2019 година како година во која се бележи пораст на кривичните дела со
елементи на говор на омраза. Во текот на 2017 година било постапувано по 3
кривични дела. Во 2018 година тој број е доста заголемен со тоа што се откриени 33
кривични дела за кои се пријавени 50 сторители. Најголем дел од кривичните дела
биле Загрозување на сигурноста по пат на информатички систем – 21 кривично дело по
чл. 144, „Ширење расистички и ксенофобичен материјал преку компјутерски систем - 4
кривични дела, а останатите се со елементи на расна и друга дискриминација и
насилство. Според Годишниот Извештај на Министерството за внатрешни работи
објавен на нивната веб страница за 2019 година во делот на криминалот од омраза,
забележано е зголемување на инкриминациите за 54,5% во однос на 2018 година, при
што во 2019 година регистрирани се вкупно 51 кривично дело, за што се поднесени 45
кривични пријави против 51 сторител. Според видот, најбројни се кривичните дела се
„Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем“ –
25 кривични дела, потоа „Загрозување на сигурноста“ по пат на информатички систем 21 кривично дело, три кривични дела „Предизвикување на омраза, раздор или
нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа“ и
„Насилство“ - две кривични дела. Во 90% од случаите, кривичните дела се извршени
преку информатички систем, со упатување на закани по животот и телото, поднесените
кривични пријави се пред Јавното обвинителство за понатамошно постапување.
Говорот на омраза, но и другите криминални поведенија со елементи на омраза
се содржани во повеќе кривични дела од Кривичниот законик на РМ, но според
полициско – криминалистичката практика како дела со говор на омраза најчесто се
квалификуваат говор на омраза преку социјалните мрежи на Интернет и тоа се најчесто
со елементи на Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на
компјутерски систем, или загрозување на сигурноста, каде како квалификаторен
елемент е загрозувањето со закани искажани повторно со користење на
информатичката технологија.
Според Годишните Изештаи на Министерството за внатрешни работи како
кривични дела извршени од омраза, кои во голем дел содржат и елементи на говор на
омраза се следните: Повреда на рамноправноста на граѓаните според чл. 137 ст. 1,
Загрозување на сигурноста по пат на информатички систем според чл. 144 ст. 5,
Предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и
друга дискриминаторска основа според чл. 319, Насилство според чл. 386 ст. 1,
Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем
според чл. 394 – г, Расна и друга дискриминација според член 417. Во овој дел
анлизирани се неколку случаи кои биле доста актуелни во јавноста и имаат повеќе
елементи на говор на омраза, така да неправена е анализа на случајот со Убиството на
дваесетгодишниот Никола Саздовски кое од страна на судот е квалифицирано како
свирепо убиство, со елементи и на говор на омраза манифестирани како расправија
меѓу навивачки екипи, убиениот бил член на навивачката екипа „Комити“. Анализиран
е и слуајот со говорот на омраза на Мечкин Камен од 2 август 2018 при чествување на
националниот празник „Илинден“, но и други случаи на постоење на говор на омраза
преку медиумите. Во насока на потврдување на поставената главна хипотеза
реализирано е анкетирање на граѓани во западниот дел на Република Македонија во
градовите Тетово, Гостивар, Кичево и Струга и во неколку населени места, каде е
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карактеристичен мултиетничкиот карактер на заедниците. Со истражувањето се
опфатени 300 испитаници од различен етнички состав, различна полова структура,
степен на образование, но и од средини кои се со „чисти“ или “мешани“ во однос на
национална, етничка или верска припадност. Анкетниот прашалник е од два дела и тоа
првите 5 прашања се за демографскиот карактер на испитаниците, а вториот сет на
прашања се поврзани со предметот на истражување и поставените хипотези. Со
анкетирањето се опфатени 300 испитаници од кои 37 % се македонци, 28 % се
албанци, 12 % роми, 10 % турци, 6 % срби и 7% се од останатите припадности.
Според одговорите на испитаниците во најголем дел тие истакнуваат дека се имаат
соочено со говор на омраза и тоа го потврдиле 72 % од испитаниците. Според
карактерот на говор на омраза 29 % истакнале дека говорот на омраза има политички
карактер, 23 % дека се соочиле со социјален говор на омраза, 21 % со национален , 16
% со етнички и 11 % со говор на омраза во кој се вклучени верски мотиви. За обликот
на говор на омраза испитаниците се изјасниле на следниот начин, според 43 % дека
тоа се содржини преку компјутерските системи, 29 % дека се во вид на пароли на
јавни места, дека се со графити се имаат соочено 18 %, а остатокот од 10 % истакнале
дека говорот на омраза како форма го имаат препознаето во јавно искажаните мисли и
ставови на јавни личности. Поголемиот дел од испитаниците или 74 % ја потенцираат
широката застапеноста во медиумите кои создаваат плима на нетолеранција, верска
омраза и нетрпеливост, а дека говорот на омраза е присутен на социјалните мрежи на
Интернет потврдно се изјаснуваат 82 %, дека тие појави имаат елементи на кривично
дело сметаат 64 %, за разлика од нив 36 % истакнале дека тоа е само една појава која е
резултат на постојаните случувања во земјава, но и го прифаќаат како нормално
однесување во средините во кои живеат. Дека делата се со елементи на
дискриминација сметаат 35 %, 26 % дека е ксенофобија и расизам, а останатите 39 %
сметаат дека во криминалните дела има елементи на организираност, омраза, раздор и
нетрпеливост. Поголемиот дел од испитаниците или 74 % сметаат дека има соодветни
кривични дела во Кривичниот законик на РМ, исто така висок е процентот од 84 % на
испитаници кои сметаат дека со говорот на омраза се нанесуваат штетни последици по
благосостојбата и животот на луѓето во меѓуетничките средини. Дека со тоа може да ја
наруши безбедноста и стабилноста на граѓаните во мешаните средини сметаат 64 %, 30
% сметаат дека со говорот на омраза се нанесуваат и големи материјални штети, а 6 %
истакнуваат дека говорот на омраза може да има фатални последици по човековиот
живот. Но, и дека со последиците може да се соочат сите граѓани сметаат 71 %, а 86 %
дека е можна закана за безбедноста во смисла на ескалација на насилството. Во однос
на санкционирањето 74 % сметаат дека треба законски санкции, додека останатите
сметаат дека на друг начин треба да се разрешуваат состојбите. Поделен е ставот на
испитаниците за тоа дали безбедносните служби на говорот на говорот на омраза
гледаат како на сериозен проблем, имено 50 % од испитаниците имаат позитивен став
во поглед на ова прашање, 27 % се делимични и 23 % имаат негативен став. Во однос
на тоа како на говорот на омраза се гледа кај меѓународната заедница, 58 % од
испитаниците истакнале дека кај меѓународната заедница постои поголема свест за
опасноста од говорот на омраза и последиците од тоа. Дека безбедносните органи се
соочуваат со предизвикот за превенција и репресија на говорот на омраза позитивно се
согласуваат дури 92 % од испитаниците. Во дел од одговорите испитаниците
потенцираат дека најчест начин на ширење на говор на омраза е преку Интернет, а
причините за оваа појава според испитаниците е различна и тоа: 36 % од испитаниците
дека е политичка ориентираност, 23 % како причина ја наведуваат етничката
припадност, 16 % верската припадност, 11 % половата припадност, 9 % се изјаснуваат
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дека тоа е социјалниот статус, 4 % дека е сексуалната ориентација и 1 % физичката
или менталната состојба. Дел од испитаниците или 44 % потенцираат дека игнорираат
говор на омраза, а останатите пријавуваат најчесто кај администраторите на Интернет
провајдерите. Како последица се наведуваат физички пресметки што укажува на
фактот за зголемување на мерките за превенција и подигнување на свеста кај
граѓаните, а 89 % од испитаниците сметаат дека треба да се преземаат и поостри мерки
на санкционирање. Испитаниците се на ставот дека треба да се работи повеќе на оваа
проблематика, посебно во делот на превенцијата пред се поради карактерот на
Државата и според потребите на граѓаните од безбедност и нормално функционирање
посебно во мултиетничките средини.
Во делот на Заклучоци и препораки, кандидатот извлекува заклучоци врз основа
на севкупното теоретско проучување на проблематиката, анализата на меѓународните и
националните правни акти, анализата на повеќето извештаи за истражување на говорот
на омраза и спроведеното истражување со анкетен прашалник. Според анализата од
спроведеното истражување, кандидатот потенцира дека е потврдена генералната
хипотеза и посебните хипотези, а со тоа е оправдано истражувањето. Врз основа на
заклучоците се дадени соодветни препораки кои воглавно се насочени кон
зголемување на превенцијата и подигнување на јавната свест кај населението од
мултиетничките средини од најниските степени во образовниот процес па се до
организирање на други облици на едукација и прифаќање на различностите и
почитување на другите.
На крајот од докторскиот труд кандидатот ја дава листата на користена
литература, законски и подзаконски акти и Интернет извори.

3. ОЦЕНКА НА ТРУДОТ И ПРЕДЛОГ
Комисијата за оценка на докторскиот труд под наслов: „Говор на омраза во
мултиетнички средини во Република Македонија“ од кандидатот Џемаил
Лимани внимателно ја прочита првичната верзија и писмено беа дадени повеќе
забелешки и предлози за корекција на трудот од аспект на кривично – правна анализа
на постоечките кривични дела со елементи на говор на омраза, анализа на Извештаите
од Министерството за внатрешни работи за постапувања од нивна страна по
криминални ситуации со елементи на говор на омраза, да биде направена анлиза на
истражувањата од страна на невладините организации за состојбите со говор на омраза
во Република Македонија. Исто така, се констатира дека изостанува една поопстојна
кривично –правна елаборација, на кривичните дела сторени со омраза, особено имајќи
го предвид сфаќањата дека говорот на омраза не се изразува само усмено или писмено,
туку и на било кој друг начин со цел да се упати порака во однос на поединци или
групи кои имаат различна припадност или кои можат да бидат поврзани со определени
предрасуди по разни основи. Во таа смисла направена е анализа за поврзаноста на
кривичното дело Убиство со говор на омраза, каде е анализиран и случај од практиката
со убиство каде мотивот е говор на омраза, но изостанува анализа за поврзаноста на
насилните имотни деликти сторени од омраза посебно од кривично правен аспект што
заслужува внимание од аспект дека овие деликти може да бидат мотивирани и од
омраза. Во трудот кандидатот цитира ставови и коментари за оваа проблематика од
други автори, но истиот не се впушта со свои коментари посебно во делот на
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произнесување за свој став околу инкриминирање на квалификаторна околност,
постоење на елементи на говор на омраза, за изрекување на потешка казна во однос на
основниот облик на делото од законското битие, што е направено кај дел од
кривичните дела против слободата и правата на човекот и граѓанинот од Кривичниот
законик на Република Македонија, посебно за кривичните дела во членовите 141, 143 ,
145,146, 147, 148, 149, 149-а, 150, 151, 152, 153, 154, 385, 401 и 418. Кандидатот во
однос на тоа, зошто омразата не е воопшто предвидена како елемент во законските
битија на кривични дела, кои по своите објективни и субјективни карактеристики се
многу слични со кривичните дела кај кои омрзата е предвидена, или како елемент во
законското битие на тие кривични дела, или е предвидена како кваликаторна околност
за изрекување потешка казна, не се произнесува со поединечен став за секое од
крвичните дела, туку ja потенцира законска одредба која законодавецот му овозможува
на судот во делот на санкционирање кај сите кривични дела да ја има во предвид
квалификаторната околност предвидена во членот 39 ст. 5. Исто така, во трудот
кандидатот наведува дефиниции од Кривичниот законик за поимите на група и банда,
но не прави нивно разграничување со поимот организиран криминал, иако во трудот
објаснува дека говорот на омраза има и карактер на организираност.
Во периодот на работа по дадените забелешки од страна на Комисијата,
кандидатот вложува одредени напори за елаборација на постоечките кривични дела со
елементи на говор на омраза, со надополнување од измените и дополнувањата во
Кривичниот законик на Република Македонија од 2018 година, каде што е дефиниран
поимот на дела од омраза, и се направени измени и дополнувања кај повеќе кривични
дела кај кои начинот на извршување е дополнет со постоење на елемент на „омраза“
или „говор на омраза“ ги прави кривично – правните настани дека се со кривични дела
со отежителни околности, односно станува збор за квалифицирани облици на
кривични дела за кои се предвидени построги санкции. Кандидатот дел од забелешките
ги прифати и соодветно постапи по истите, но не се осмели да даде свои предлози за
измени во Кривичниот законик за воведување на нови ставови кај постоечки кривични
дела дека може основниот облик на делото да биде мотивиран од говор на омраза и
тоа да биде квалификаторна околност, а тоа да го направи врз основа на свои ставови,
мислења и аргументација. Во тој дел има свое толкување дека, иако кај некои
кривични дела не е предвидена посебна квалификаторна околност постоење на
елементи на говор на омраза, македонскиот законодавец со цел да овозможи
постапување на судиите во делот на одмерување на видот и висината на казната да ја
користи општата одредба предвидена со чл. 39 ст. 5 од Кривичниот законик на РМ каде
е предвидено дека: „судот посебно ќе има предвид дали кривичното дело е сторено
против лице или група на лица или имот, непосредно или посредно, поради
нивната припадност на одреден пол, раса, боја на кожа, род, припадност на
маргинализирана група, етничка припадност, јазик, државјанство, социјално
потекло, религија или верско уверување, други видови уверувања, образование,
политичка припадност, личен или општествен статус, ментална или телесна
попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена
состојба, или на која било друга основа предвидена со закон или ратификуван
меѓународен договор.“
Кандидатот при изработката на докторскиот труд вложил напор во однос на
теоретското анализирање на проблематиката, а ако се има во предвид дека темата на
докторскиот труд не e научно истражувана, освен во неколку случаи на теоретка
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анализа на меѓународните и националните правни акти во насока на согледување на
состојбите и со тоа создавање на основа за измени во националното казнено
законодавство кои и се направени со неколкуте измени и дополнувања на самиот
Кривичен законик. Во трудот е посветено внимание на анализите од повеќе проекти на
невладините организации за истражување на говорот на омраза и манифестните
облици во нашата држава. Самата тема на докторскиот труд не е доволно научно и
стручно истражувана, не е посветено внимание на посеопфатно истражување на
безбедносните ситуации кои во изминатиот период беа забележани во нашата држава, а
ги содржеа елементите на „говор на омраза“ од научен и стручен аспект, по нив е само
постапувано во делот на преземање на мерки и дејствија за расветлување на случаите и
поднесување соодветни прекршочни и кривични пријави. Темата е комплексна и може
да се истражува од повеќе аспекти, кандидатот се насочил на безбедносниот аспект
преку анализа од криминолошки и кривично – правен аспект, пред се на појавните
облици и форми на говор на омраза.
Докторскиот труд е систематизиран во повеќе делови кои претставуваат
самостојни целини, но поврзани и со соодветна анализа на проблематиката. Покрај
теоретското проучување посветено е и внимание на истражување преку користење на
методи на истражување и техники на истражување. Нормативниот метод е користен кај
анализата на законите и меѓународните правни акти, а компаративниот метод при
компарирање на истражувачките резултати со поставените хипотези.
Докторскиот труд е изработен коректно со почитување на насоките најпрво од
страна на менторот, а потоа и од членовите на Комисијата за оценка во насока на
изработување на еден коректен докторски труд со теоретско проучување на предметот
на истражување и примена на методите и техниките на истражување, а како таков има
и своја апликативност во неколку сегменти. Најпрво е тоа што се дава на значење на
проблемот со говор на омраза како фактор на безбедноста и како таков треба сериозно
да биде сфатен од институциите на системот за посветување на повеќе внимание,
стручност и упорност како во препознавање на облиците на говор на омраза, така и во
делот на превенција и репресија пред се поради мултиетничкиот карактер на Државата
и уставно загарантираните слободи и права на граѓаните без разлика на нивната
национална, етничка, верска или друга припадност. Македонскиот законодавец ги
следи препораките и ги имплементира во законите, но она што заостанува, а е
прикажано преку анализа на податоците за пријавени случаи на говор на омраза е
постапувањето на надлежните органи, посебно јавното обвинителство, од причина што
и најмалите случаи поради неефикасност, или бавното реагирање може да ескалираат,
токму во таа насока може да биде и една од пораките на трудот за подигнување на
свеста пред се кај граѓаните, а и кај надлежните институции дека говорот на омраза е
сериозен проблем, а мултиетничноста ја налага потребата од мерки на превенција и
овозможување на спокоен живот на граѓаните посебно во мултиетничките средини.
Врз основа на погоре изнесеното, Комисијата за оценка на докторскиот труд
има чест и задоволство да му предложи на Наставно - научниот совет на
Факултетот за безбедност - Скопје да го прифати овој Извештај и да формира
Комисија за јавна одбрана на докторската дисертација со наслов: „Говор на
омраза во мултиетнички средини во Република Македонија“ од кандидатот
Џемаил Лимани и да се определи термин за јавна одбрана.
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Проф. д- р Томе Батковски – член претседател
с.р
Проф. д - р Светлана Николоска – член ментор
с.р
Проф. д - р Миодраг Лабовиќ - член с.р
Проф. д - р Марјан Николовски - член с.р
Проф. д – р Кебир Авзиу - член с.р
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 11002 - ИНФОРМАЦИСКИ
СИСТЕМИ И ПРОГРАМИРАЊЕ, 21204 - ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИИ, 21207 ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА НА ПРОЕКТИРАЊЕ НА СМЕТАЧКИ
СИСТЕМИ - ХАРДВЕРСКИ СИСТЕМИ, СОФТВЕР НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА
ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ - БИТОЛА
Во врска со Конкурсот распишан од Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
објавен на 17.6.2020 година во дневните весници „Нова Македонија“ и „Koha (Коха)“,
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски технологии –
Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на седницата одржана на
ден 3.7.2020 година со Одлука бр. 332/3 формира рецензентска комисија за избор на
наставник во сите наставно-научни звања од научните области: 11002 - Информациски
системи и програмирање, 21204 - Обработка на информации, 21207 - Организација и
методологија на проектирање на сметачки системи-хардверски системи, софтвер, во
состав:
ред. проф. д-р Сузана Лошковска, претседател, Факултет за информатички науки и
компјутерско инженерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
ред. проф. д-р Владимир Трајковиќ, член, Факултет за информатички науки и
компјутерско инженерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и
ред. проф. д-р Иван Чорбев, член, Факултет за информатички науки и компјутерско
инженерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
По прегледот на доставената документација и согласно член 173 од Законот за
високото образование и членовите 31 и 32 од Правилникот за посебните услови и
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, рецензентската
комисија до Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски
технологии – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола го поднесува
следниов

ИЗВЕШТАЈ
Рецензентската комисија во врска со конкурсот распишан од Факултетот за
информатички и комуникациски технологии – Битола, објавен на 17.6.2020 година во
дневните весници „Нова Македонија“ и „Koha (Коха)“, и одлуката за формирање на
рецензиона комисија бр. 02-332/3 од 3.7.2020 година од Наставно-научниот совет на
Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ - Битола, за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања
од научните области: 11002 - Информациски системи и програмирање, 21204 - Обработка
на информации, 21207 - Организација и методологија на проектирање на сметачки
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системи-хардверски системи, софтвер, констатира дека на конкурсот се пријави само
кандидатот д-р Снежана Савоска, вонреден професор на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола.

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ НА ВОНР. ПРОФ. Д-Р СНЕЖАНА САВОСКА
Кандидатката вонр. проф. д-р Снежана Савоска е родена на 09.02.1962 година во
Прилеп, каде завршила основно и средно образование, по што продолжила на
додипломски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на
Електротехничкиот факултет – Скопје на насоката Електроника и телекомуникации.
Студиите ги завршила во 1986 година и се стекнала со звање дипломиран инженер по
електротехника на насоката електроника и телекомуникации.
Постдипломските (магистерски) студии ги завршила на Економски факултет –
Прилеп, МБА и бизнис администрација при Универзитетот „Св. Климент Охридски“
Битола во 2007 година и со одбрана на магистерскиот труд „Користење на системи за
поддршка на одлучување и бизнис интелигенција“ се стекнала со звање магистер на
економски науки - МБА и бизнис администрација.
Во 2010 година со одбрана на докторската дисертација „Користење на
визуелизација во процесот на дизајнирање, креирање, ажурирање и користење на
складишта на податоци“ докторирала на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во
Битола на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи –
Битола, Оддел за Менаџмент на информациски системи и со тоа се стекнала со научниот
степен доктор на науки на Менаџмент на информациски системи.
Кандидатот активно се служи со англискиот јазик, а има солидни познавања од
српско-хрватскиот јазик и разбира француски јазик.
По дипломирањето, на 1.10.1986 год. се вработува во компанијата „Еуроинвест 11
Октомври“ како нивни степендист, во одделот АОП на оперативна припрема. На 5.1.1989
год, стапува на работа во АД „Тутунски комбинат“ Прилеп (ТКП) во Секторот за развој и
истражување и е дел од тимот кој го креира Центарот за интегриран информациски систем
(ЦИИС). Во АД „Тутунски комбинат“ Прилеп работи до почетокот на академската
кариера, прво како систем инженер, потоа како администратор на бази на податоци и
Раководител на ЦИИС. Во ова време во ТКП се работи на имплементација на ERP
решенија за компанијата (UNISYS BAMCS) и проектен менаџмент на ИТ проекти.
Академската кариера ја започнува на Факултетот за администрација и менаџмент на
информациски системи - Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола (УКЛО),
каде на 1.6.2008 година е избрана за асистент од областа менаџмент на информациски
системи (реферат објавен во Билтен на УКЛО бр. 306 од 5.5.2008 година, одлука од
17.4.2008).
На 14.1.2011 година е избрана во наставно-научно звање доцент на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола (одлука 02-25/5 од
17.11.2011, реферат објавен во Билтен на УКЛО бр. 343 од 1.12.2010 година). Од
академската 2014/2015 година продолжува со работа на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола. На
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12.8.2015 година од страна на Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
е избрана во наставно-научно звање вонреден професор од научните области
Информациски системи и програмирање (11002), Обработка на информации (21204),
Организација и методологија на проектирање на сметачки системи-хардверски системи,
софтвер (21207) (реферат објавен во Билтен на УКЛО бр. 402 од 1.7.2015 година).

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА, НАСТАВНА ДЕЈНОСТ И
ПОДГОТВУВАЊЕ НА НАСТАВЕН И НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПОДМЛАДОК
И СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ, ОЦЕНА НА НАУЧНИТЕ,
СТРУЧНИТЕ, ПЕДАГОШКИТЕ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТКАТА
ВОНР. ПРОФ. Д-Р СНЕЖАНА САВОСКА
Рецензентската комисија ја имаше предвид вкупната наставно-образовна дејност,
научно-истражувачка работа и стручно-применувачка дејност, како и вкупните наставни,
научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот на
нејзината кариера кои се објавени во претходно наведените Билтени на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола, како и вкупните наставни, научни, стручни, педагошки
и други остварувања на кандидатката во периoдот од последните пет години пред
објавување на огласот за избор (извештаен период), врз основа на целокупната
документација што е од важност за изборот.
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок
Во периодот по изборот за вонреден професор, д-р Снежана Савоска на Факултетот
за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) била предметен наставник по
предметите на прв циклус студии: Основи на информациски системи, Примена на
информациски системи во деловните организации, ERP системи, Системи за поддршка на
одлучување и бизнис интелигенција, Анализа и логички дизајн на информациски системи,
Контрола и безбедност на информациски системи, Управување со информации и
одлучување, Инженеринг на ERP системи.
Во периодот по изборот за вонреден професор, д-р Снежана Савоска била прв член
во предметните комисии на втор циклус студии по предметите Безбедност на
информациски системи и криптографија, Проектирање и развој на информациски системи,
Визуелизација на податоци, Визуелизација на информации, Визуелна податочна анализа, а
како втор член во предметните комисии по предметите: Примененти експертски системи,
Информациски системи базирани на знаење, Биоинформатика и медицинска информатика.
Во периодот по изборот за вонреден професор, д-р Снежана Савоска била прв член
во предметните комисии на третиот циклус (докторски) студии по предметите:
Aналитичка визуелизација и дигитална интелигенција, Современи теми од
библиотечно-информациските системи а втор член е во предметните комисии на третиот
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циклус по предметите Одбрани поглавја од визуелизација на податоци и Напредни
техники во информациските системи.
Вонр. проф. д-р Снежана Савоска изведувала настава по информатика на Високата
медицинска школа - Битола (предмет: Примена на комјутери во еко-системите).
Повеќето од наведените предмети се новововедени по прв пат на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии, а подготвените материјали за предавања и
вежби по актуелните предмети од прв и втор циклус студии, д-р Савоска самостојно ги
креирала и направила материјали за учење на студентите кои се поставени на социјални
медиуми кои се користат во процесот на учење на Факултетот и на системот за
управување со учење.
Во извештајниот период вонр. проф. д-р Савоска била ментор на 37 дипломски
трудови/работи и бил член во комисии за одбрана на 20 други дипломски трудови/работи
(или вкупно во 57 комисии за одбрана на дипломски трудови/работи).
Д-р Савоска е акредитиран ментор за докторски студии, од страна на Одборот за
акредитација и евалуација на високото образование, од октомври 2016 година, а од април
2015 година е акредитиран ментор на магистерски трудови за студиските програми за втор
циклус студии.
Во извештајниот период, д-р Савоска била ментор на 6 студенти кои успешно ги
одбраниле магистерските трудови, била член во 11 комисии за одбрана на магистерски
трудови, во 16 комисии за оценка на магистерски трудови и 16 комисии за оценка на
подобност на кандидат и подобност на тема со тези за изработка на магистерски труд. Во
моментов е ментор на 3 магистерски трудови.
Во извештајниот период, вонр. проф. д-р Савоска била член во една Комисија за
оценка на докторска дисертација и член на една Комисија за одбрана на докторска
дисертација.
Вонр. проф. д-р Снежана Савоска има позитивна оценка од спроведените
самоевалуации во последните 5 години.

Резултати од научно-истражувачката работа
До изборот за вонреден професор, д-р Снежана Савоска има објавено 35 трудови во
меѓународни научни списанија, научни публикации и зборници од научни собири, како и
еден учебник (Савоска Снежана, „Управување со информации и одлучување, концепти,
методологија, компјутерска подршка“, Факултет за администрација и менаџмент на
информациски системи, Битола, ISBN 978-608-65059-5-0, Прилеп, 2013) што се опфатени
во рефератот објавен во Билтен на УКЛО бр. 402 од 1.7.2015.
Од тогаш до сега, кандидатката има објавено 34 рецензирани научни трудови во
референтни научни публикации од научните области: Информациски системи и
програмирање, Обработка на информации, Организација и методологија на проектирање
на сметачки системи-хардверски системи, софтвер:
[1] S. Savoska, I. Jolevski, B. Ristevski, N. Blazheska-Tabakovska, A. Bocevska, B.
Jakimovski, I. Chorbev and V. Kilintzis, “Design of Cross Border Healthcare Integrated
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System and its Privacy and Security Issues”, In Computer and Communications
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Универзитет во Џејѓинг, Факултет за биолошки науки, Група за биоинформатика,
Хангџоу, Народна Република Кина (ноември-декември 2018 година) каде имала
гостувачко предавање на Универзитетот во Џејѓинг, НР Кина.
Вонр. проф. д-р Снежана Савоска е локален проектен координатор за ФИКТ УКЛО Битола за проектот под акроним Cross4all (Прекугранична иницијатива за
интегрирани здравствени и социјални сервиси што промовираат безбедно стареење, рана
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(Modelling, Simulations and Analysis of Complex Networks in Biology”) (2018-2019).

Вреднување на резултатите, оцена на научните, стручните, педагошките и други
остварувања
Во трудот под реден број [1], авторите предлагаат модел за безбедна архитектура
во облак што се справува со HL7 стандардите за здравствени податоците и приватност на
податоци што се генерираат од различни здравствените системи во огромни количества
преку граница и предлог како да се чуваат на посебни сервери големи множества
податоци. Во однос на безбедноста и приватноста на податоците на здравстевните
осигуреници, нивоата за автентификација и авторизација се дефинирани и предложен е
систем кој обезбедува сигурност на личните здравствени записи (PHRs) кои се чуваат во
нерелациски документ-базирани бази на податоци во криптирана форма, на двете страни
на границата, за секоја земја во посебна нерелациска база, запазувајќи ги принципите и
законите на секоја од земјите ученици.
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Во трудот под реден број [2] се дефинирани платформи погодни за зголемување на
дигиталната и здравствената писменост и можностите за нивна примена на системите за
управување со учењето (LMSs). Направена е споредба на 8 LMSs. Авторите во трудот под
реден број [16] прават споредбена анализа на најприменуваните системи за управување со
учење кои се погодни за работа на луѓе со попреченост во однос на исполнетоста на
критериумите на WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 стандардот. Во трудот
под реден број [14] е направена анализа на дополнителните критериуми на WCAG 2.1
стандардот на системите за е-учење Moodle и ATutor, во однос на стандардите за
пристапност WCAG 2.0.
Во трудот со реден број [3] е изработен модел за софтверски развој и е прикажан
функционален модел на информациски систем за едукативна компанија од областа на
информатичките техологии, со валидизар модел во пракса. Прикажани се повеќе
кориснички сценарија и UML дијаграми, use-case сценарија и дијаграми и дијаграми на
активности кои обезбедуваат квалитет на производ според стандардите на софтверското
инженерство.
Авторите во трудот под реден број [4] опишуваат различни биолошки omics
податоци, како што се податоците од геномика, епигеномика, транскриптомика,
протеомика, метаболомика и микробиомика и потребата од откривања на знаења од овие
големи количества податоци. Како најсоодветна анализа на овие биолошки податоци е
примената на комплексни мрежи. Во трудот се опишани комплексните мрежи, нивните
својства и анализата на нивните карактеристики како што се откривањето на заедници и
предикцијата на линкови во биолошките мрежи.
Во трудот под реден број [5], авторите ставаат акцент на потребата од интеграција
на концептот за експозомски податоци и личните здравствени записи (PHRs) да се
овозможи подобра прогноза, дијагностика и третман на болестите. Експозомската теорија
ги опфаќа стандардните мерења во здравствената заштита и во медицината, како и новите
видови мерења со користење на различни сензори и детектори во животната средина, па
така таа опфаќа различни области како епидемиологијата, токсикологијата, социологијата,
животната средина, компјутерската техника и аналитиката која ја овозможуваат новите
концепти на Smart leaving with Internet of Things.
Авторите во трудот под реден број [6] го опишуваат процесирањето на податоците
добиени од повеќе енвиронментални и телесни сензори во рамките на систем за
амбиентално потпомогнато живеење. Во системите за амбиентално потпомогнато
живеење, корисниците можат да се категоризираат како примарни, секундарни и
терцијални корисници. Во трудот е прикажана логичката архитектура на систем за
амбиентално потпомогнато живеење.
Авторите во трудот под реден број [7] даваат анализа на насоките за пристапност
кон веб-содржини на лица со когнитивна попреченост и имплементацијата на
критериумите од WCAG 2.0 стандардот од нивоата AA и ААА.
Авторите во трудот под реден број [8] ги опишуваат биолошките комплексни
мрежи и својствата на комплексните мрежи кои се претставуваат со графови. Во трудот се
презентирани и моделите и алатките за моделирање и анализа на биолошките мрежи.
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Во трудот под реден број [9], авторите предлагаат оптимизација на
комуникациските протоколи при интегрирање на различни Bluetooth медицински уреди,
произведени од различни производители (уред за мерење крвен притисок, уред за мерење
на ниво на шеќер во крвта и пулс оксиметар) и Андроид таблет. Во трудот е прикажан
UML дијаграмот на класите на развиената здравствена апликација за мерење на витални
знаци на живот на оддалечени пациенти, поврзани на нивните PHR со cloud платформа.
Во трудот под реден број [10] е опишана едукациска апликација со Augmented
reality. Под реден број [11] е претставен труд во кој авторите ја третираат темата на форми
на компјутерски криминал и механизмите кои се користат за безбедност и заштита, со
фокус на Р. Северна Македонија. Авторите во трудот под реден број [12] предлагаат
архитектурен модел за е-здравствени интегрирани прекугранични PHR сервиси кои треба
да ги подобрат прекуграничните сервиси во здравството, а во [13], авторите прават
анализа на можностите за имплементација на е-здравствени сервиси, земајќи ги предвид
реалните поставки и апликации во здравство кои веќе функционираат и анализа на тоа
што треба да се подобри да може да се имплементира концептот на PHR, гледано од
концептуален и практичен аспект. Авторите во трудот под реден број [15] ја обработуваат
темата на примена на продорните технологии и мобилните сервиси во здравството.
Под реден број [17] е претставен труд во кој авторите претставуваат софтверски
модел за развој со користење на RAD метод и ISO/IEC 12207 стандард за софтверски
развој. Трудовите под реден број [18] и [19] претставуваат апликативна примена на Big
data со алатката Zeppelin и анализа на најдобро пласираните алатки за визуелизација на
големи количества податоци ако се земат предвид бизнис критериумите, можноста за
интегрирање на податоците, хардверските спецификации и алатките за визуелизација.
Авторите во трудот под реден број [20] опишуваат примена на 3ds Max за
моделирање и рендерирање на тродимензионален модел. Опишан е процесот на
рендерирање, методите и техниките на рендерирање, појаснето е користењето на
најчестите плагини за рендерирање: V-ray, Mental Ray, Iray, Scanline, Maxwell, Corona,
Octane и LuxRender. Направена е и споредба на резултатот од рендерирањето. Во трудот
под реден број [21] е обработена темата на примена на ISO/IEC 12207:2013 при креирање
на модел на компаниски информациски систем за компаниски менаџмент. Авторите во
трудот под реден број [22] пробуваат да оптимизираат и верификуваат ефективност на
модел со користење на Random Forest метод и Logistic regretion метод при работа со
големи податоци.
Трудот под реден број [23] е дел од истражувањата на COST action 15208 објавен во
RIO journal и ги одразува основните концепти на кои се темели одржливоста на PASFORW (Payment for ecosystem – Forest for water) и опфаќа голем дел од концептот на паметно
употребување на водите и нивна заштита кон одржлив развој која се коси со дел од
законската регулатива во нашата земја и некои соседни, која дозволува користење на
водите од секого и за секого, без некои ограничувања, со посредство на министерствата за
економија и моќност за нивно давање под концесии. Заштитата на водите е една од
најважните цели на ЕУ и во тој правец е направена анализа како со сите економски,
информациски, сензорски методи да се заштити квалитетот на водите, особено во
заедништво со министерставата за шумарство, земјоделие и економија.
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Во трудот под реден број [24] се опишани криптографските хеш функции и нивната
примена кај дигиталните потписи и дигиталната форензика. Развиената софтверска
апликација за практична примена на хеш-функции е во програмскиот јазик Python и е
валидизирана во МВР во Р. Северна Македонија. Трудот под реден број [25] прави
анализа на првите најдобро позиционирани алатки за визуелизација на податоци во
апликациите за бизнис интелигенција и анализа според Гартнер земајќи ги предвид
можноста за извршување на истите. Трудот под реден број [26] го анализира еден од
најкористените библиотечни дигитални системи COBBIS, на овие простори, правејќи
преглед на тоа што се предности и недостатоци на истиот и предлагајќи можни
подобрувања.
Трудот под реден број [27] е презентиран на INTERDIAB 2016 во Букурешт
Романија и користи визуелни модели кои го откриваат однесувањето на пациентите со
дијабетес, земајќи ги предвид однесувањето и навиките на пациентите. Се користат
паралелни координати да се откријат скриените модели и да се користат во препораките за
однесување на пациенти со дојабетес. Трудот е индексиран во Web of Science.
Авторите во трудот под реден број [28] предлагаат моделирање на визуелен систем
базиран на географски информациски систем со алатки за деловна интелигенција и
визуелна анализа на податоци за потребите на локалните едукативни институции.
Предложениот ГИС - базиран систем за локалните образовни институции VS4LEIS е
наменет за локалната самоуправа, директорите на училиштата и наставниот кадар, како и
за родителите и за учениците и користи временски серии на податоци.
Авторите во [29] даваат преглед на техниките за оптимизација на алатките за
пребарување (SEO) и во трудот се демонстрира зголемување на рангирањето на вебстраниците со White hat SEO и Gray hat SEO техниките. Во трудот под реден број [30] се
предлага модел за унапредување на работата на јавниот сектор со примена на веб апликации, со пример од веб-апликација за јавен сектор. Авторите во трудот под реден
број [31] ги третираат темите на подобрување на мерките за компатибилност на
стандардите на Државниот завод за статистика со twinning проектите. Трудот под реден
број [32] ја третира темата на CRM системи од аспект на потребите и предусловите за
имплементација во нашата држава. Трудот под реден број [33] дава анализа на клучните
аспекти на имплементацијата на ERP системите во нашата земја, земајќи како студија на
случај реалната имплементација на ERP систем Microsoft Navision Dynamics во реална
компанија. Во трудот под реден број [34] повторно се третирани подобрувањата на
капацитетите на Државниот завод за статистика во согласност со стандардите на ЕУ,
главно како имплементација на нови технологии во ИТ кои носат соодветност со Eurostat
стандардите.
Трудовите под редните броеви [2], [3], [11], [12], [14], [15] се индексирани во
Scopus базата на податоци, а трудот под реден број [27] е индексиран во Web of Science.
Според профилот на кандидатот вонр. проф. д-р Снежана Савоска на Google
Scholar (https://scholar.google.com/citations?user=xXh7bF0AAAAJ&hl=en), во извештајниот
период, трудовите на д-р Снежана Савоска се цитирани во над 40 научни публикации, од
кои и во трудови индексирани во Scopus или Web of Science.
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Цитираност во извештајниот период на трудови чиј автор е вонр. проф. д-р
Снежана Савоска (извор Google scholar, SCOPUS, DOI: [0000-0002-0539-1771]):
I. Трудот S. Savoska, S.Loskovska, (2009) “Parallel Coordinates as Tool of
Exploratory Data Analysis”, 17th Telecommunication forum TELFOR, Belgrade, Serbia, 24-26
November 2009 [online] http://2009.telfor.rs/files/radovi/10_58.pdf е цитиран во:
1. Aslam T. and all, 2014, “Integrating system dynamics and multi-objective optimization
for manufacturing supply chain analysis”, Int. J. Manufacturing Research, Vol. 9, No. 1, 2014
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3. Menon S.S., Wischgoll, T., Visualization of Carbon Monoxide Particles Released from
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analysis”, In Proceedings of the 32-nd International Conference of Information technology
interfaces, ITI, 2010, Cavtat, IEEE, Region 8, 199-204 е цитиран во:
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Стручно-применувачка дејност и дејност од поширок интерес
Во извештајниот д-р Савоска период била член во програмскиот одбор (PC
member) на следните меѓународни конференции: ICT Innovations Conference (од 20152020); ISGT 2020, Софија, Бугарија, AIIT International Conference on Applied Internet and
Information Technologies, Зрењанин, Србија (2015-2020), ISCEC 2019 of the 9th Balkan
Conference in Informatics BCI 2019, Софија, Бугарија, MCIS 2016, Грција (PC member and
Track chair), ICEIS 2019, ICEIS 2019, ICEIS 2020 Program Comity member.
Во извештајниот период билa член во организацискиот одбор на следните
меѓународни конференции: ICT Innovations 2015, Republic of Macedonia;
Во извештајниот период вонр. проф. д-р Снежана Савоска била рецензент на
трудови за научно списание, индексирано во Web of Science: IT Professional (IF 2.424) како
и во други списанија.
Покрај рецензирање на трудови за повеќе конференции каде е член во
програмскиот одбор, дополнително во изминатите 5 години бил рецензент на трудови за
следните конференции: AIIT (2016-2019), ISGT (205-2020), ICT Innovations (2013-2019),
MCIS 2016, ICEIS (2019-2020) и други.
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Вонр. проф. д-р Савоска членува во следните професионални стручни организации:
МНД Битола, Асоцијацијата за Информатичко-комуникациски технологии ICT-ACT и
други.
Во извештајниот период била рецензент на билатерални научно-истражувачки
предлог-проекти во Р.Македонија и рецензент на Фондот за научни истражувања на Р.
Бугарија за научно истражувачки и билатерални проекти (2014-2019) како странски
прегледувач и експерт.
Во извештајниот период e член на три COST акции на ЕУ (MC Member of COST EU
actions IC1407, CA15211, MC Substitute of COST EU action CA15206), каде е активен
учесник во работните групи.
Вонр. проф. д-р Савоска во извештајниот период учествувала на следните
меѓународни научни конференции и симпозизуми: AIIT (од 2015 до 2019), ICT Innovations
(2015, 2016, 2018, 2019), ISGT (2015-2020), ICEIS (2018-2020), MCIS 2016, ISCEC 2019 на
BCI 2019 и други.
Во извештајниот период д-р Савоска била рецензент на билатерални научноистражувачки предлог-проекти и тоа на: два македонско-словенечки, четири македонскоавстриски и три македонско-кинески предлог-проекти.
Во извештајниот период вонр. проф. д-р Снежана Савоска ги извршувала следните
функции: сенатор во Сенатот на УКЛО од ФИКТ Битола, член во Комисијата за издавачка
дејност на Факултетот за информатички и комуникациски технологии, член во Комисијата
за издавачка дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, член на
Конкурсната комисија за реализација на конкурсот за упис на студенти во прва година на
прв циклус студиии на ФИКТ, член на пописна комисија на ФИКТ, продекан за финансии
(мај 2019- октомври 2019), член и секретар на Советот на докторски студии на ФИКТ
(септември 2015- тековно), како и членство во други комисии.
Кандидатката Савоска била член во рецензентска комисија за избор на наставник
во наставно-научно звање. Во извештајниот период, кандидатката учествувала во
промотивни активности на ФИКТ во средните училишта.
Во извештајниот период била учесник во следните проекти: „Дизајнирање и
имплементација на информациски систем во ФИКТ“, (2014-2017 година) - интерен проект
на ФИКТ- Битола и „Структурирана база на наставни материјали и електронско
тестирање“, (2017-2018 година) - интерен проект на ФИКТ- Битола, како и на проектите
финансирани од ЕУ: „Прекугранична иницијатива за интегрирани здравствени и
социјални сервиси што промовираат безбедно стареење, рана превенција и независно
живеење за сите“, („Cross-border initiative for integrated health and social services promoting
safe ageing, early prevention and independent living for аll“, CROSS4ALL), проект од
програмата INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme" Greece - Republic of
North Macedonia 2014-2020".
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Утврдување на исполнетоста на општите и посебните услови за избор во наставнонаучни звања
Кандидатката вонр. проф. д-р Снежана Савоска ги исполнува сите општи услови
утврдени со став 3 и став 5 од член 166 и член 224 од Законот за високото образование за
избор во наставно-научно звање редовен професор, и тоа: има научен степен доктор на
науки од соодветната област; има објавени најмалку шест рецензирани научни труда во
референтна научна публикација во последните пет години пред објавување на огласот за
избор; претходно е избрана во наставно-научно звање вонреден професор и има
способност за изведување на високообразовна дејност.
Покрај исполнетоста на општите услови, кандидатката вонр. проф. д-р Снежана
Савоска ги исполнува и посебните услови предвидени со член 17 и член 58 од
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставностручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски” – Битола. Имено д-р Снежана Савоска исполнува вкупно 31 услови од
наведените во табелата за оценување на исполнетоста за посебните услови, од кои 25
услови од првите две групи критериуми. Исполнетоста на посебните услови е дадена во
табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови за избор во звања од Анекс 1
од Правилникот (Прилог 1).

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната документација и личното познавање на кандидатката,
рецензентската комисија позитивно ги вреднува резултатите од научно-истражувачката
работа, резултатите и искуството во наставната дејност и подготвување на наставен и
научно-истражувачки подмладок и стручно-применувачката дејност, како и научните,
стручните, педагошките и другите остварувања од областа на високото образование на д-р
Снежана Савоска.
Кандидатката д-р Снежана Савоска покажала богата научно-истражувачка и
стручно-применувачка дејност, што може да се констатира од поголемиот број
рецензирани научни трудови објавени во референтни научни публикации, од кои дел се
цитирани во врвни научни списанија со фактор на влијание. Вонр. проф. д-р Снежана
Савоска реализирала престои на реномирани универзитети во странство, учествувала на
меѓународни конференции, била член во различни уредувачки одбори на повеќе
меѓународни научни конференции. Била рецензент на научни трудови на повеќе
конференции, реномирани научни списанија, оценувач на проекти на домашни и странски
национални фондови како и проектен координатор на ЕУ проекти. Анализирајќи ги
нејзините досегашни наставно-образовни и научно-истражувачки достигнувања, стручноприменувачката дејност, соработката и престоите на реномирани странски универзитети,
кандидатката д-р Снежана Савоска може да се оквалификува како докажан наставнонаучен работник кој со голема агилност и принципиелност ги извршува навремено
доверените задачи.
Врз основа на изложеното и имајќи ги предвид постигнатите резултати на
кандидатката во наставно-образовната, научно-истражувачката, стручно-применувачката,
како и другите дејности од областа на високото образование, рецензентската комисија
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констатира дека вонр. проф. д-р Снежана Савоска ги исполнува сите формално-правни
општи и посебни услови за избор во наставно-научно звање редовен професор од
научните области: 11002- Информациски системи и програмирање, 21204 - Обработка на
информации, 21207 - Организација и методологија на проектирање на сметачки системи хардверски системи, софтвер и затоа Комисијата има задоволство и чест да му предложи
на:
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникциски
технологии - Битола да ја избере д-р Снежана Савоска за наставник во наставно-научно
звање редовен професор од научните области: 11002- Информациски системи и
програмирање, 21204 - Обработка на информации, 21207 - Организација и методологија на
проектирање на сметачки системи -хардверски системи, софтвер
јули, 2020 година
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
проф. д-р Сузана Лошковска, претседател
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

проф. д-р Владимир Трајковиќ, член
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
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Прилог 1
Анекс 1:
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА
ИЗБОР ВО ЗВАЊА
КАНДИДАТ Д-Р СНЕЖАНА САВОСКА
секој исполнет услов се обележува со X табелата е составен дел од Рефератот за избор, а го пополнува рецензенската
комисија 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 е цитиран
кандидатот или преку 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.
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
1
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X

X
X
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X
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Лицата кои веќе имаат засновано работен однос на единицата на којашто конкурираат за избор во звање, имаат обврска
нивните трудови да гиобјаватна универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk
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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

ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и
научно- истражувачки 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 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
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
прoграма 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.
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Овој критериум за избор во звање редовен професор ќе се применува до влегувањето на сила на членот 166
став (3) точка 5 од ЗВО (Сл.в. на РМ 82/2018), а потоа истиот станува дел од општите критериуми за избор
во звање во редовен професор и не може да се вреднува како исполнет услов од посебните критериуми
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Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните
5 години
вкупно исполнети услови од втор критериум

X
13

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
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