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До
Наставно научниот совет
Економски факултет – Прилеп

Предмет: Извештај за оценка на докторска дисертација
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Прилеп, на својата седница
одржана на ден 26.06.2019 година, со одлука број 02-623/13, формира Комисија за
оценка на докторската дисертација поднесена од кандидатот м-р Марица АнтовскаМитев, на тема: „Креирање политики за унапредување на иновациската способност на
македонскиот бизнис сектор“, во состав:
1. Проф. д-р Марјан Ангелески, Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски“ - Битола
2. Академик Таки Фити, Економски факултет - Скопје, Универзитет “Св. Кирил и
Методиј“ - Скопје
3. Проф. д-р Славица Роческа, Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски“ - Битола
4. Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски“ - Битола
5. Проф. д-р Оливера Костоска, Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски“ - Битола
Врз основа на член 51 и 53 од Правилникот за единствените основи за
организирање на последипломски и докторски студии и стекнување со докторат на
науки на Универзитетот “Св. Климент Охридски-Битола”, Комисијата до Наставнонаучниот совет на Економскиот факултет во Прилеп го поднесува следниов:

ИЗВЕШТАЈ
1.Биографски податоци за кандидатката
М-р Марица Антовска-Митев е родена во 1985 година во Скопје. Во 2008 година
дипломира на Економскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ – Скопје, со што се стекнува со звање дипломиран економист. Во 2011
година се запишува на последипломски студии на студиумот по МБА Менаџмент,
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исто така на Економскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ – Скопје, а по одбраната на магистерскиот труд во 2013 година, стекнува
право на научен степен Магистар по економски науки во областа на МБА-Менаџмент.
Од 2015 година е запишана на докторски студии на Економскиот факултет во Прилеп
при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
М-р Антовска-Митев се стекнала со работно искуство во компаниите „Навајо
Тецхнологиес“ - Скопје, „Телесмарт Телеком“ - Скопје, Синдикатот на финансиски
дејности на Република Македонија и Маркетинг агенцијата „Концепт“, а од мај 2014
година до денес работи како соработник-истражувач во Центарот за стратегиски
истражувања при Македонската академија на науките и уметностите.
Во текот на своето работење и професионално надградување, м-р Марица
Антовска-Митев има организирано, посетено и учествувано на повеќе работилници,
стручни и јавни расправи, конференции и тркалезни маси, меѓу кои:
 International Conference "Economic recovery in the post-crisis period", Faculty of
Economics-Skopje, Skopje, 29-30 May 2015 (учество со реферат);
 11 Конгрес на L'Association internationale d'étude du Sud - Est européen, Sofija, 31.08 4.09.2015 (учество со реферат);
 International Scientific Conference "The Republic of Macedonia on its path towards the
European Union (2020) – experiences, challenges and perspectives", MANU, Skopje, 6
May 2016.
 International Symposium "Tradition in communication and the spiritual culture of
Southeast Europe (law, economics, natural sciences, art, literature, language)", Ohrid, 5-8
September, 2018 (учество со реферат);
 Трета сесија на Охридската школа на природно право „Good Governance and Legal
Reforms“, Охрид, 1-7 јули 2018 (предавач).
 Фокус група за развој на стратешка програма за поттикнување на креативното
размислување, иновативноста и претприемништвото кај младите – „Фонд за млади
умови“, во организација на Фондот за иновации и технолошки развој, Скопје, 2019
(учество во дебата) и други.
М-р Марица Антовска-Митев била член и координатор на проектните тимови на
повеќе домашни и меѓународни научноистражувачки проекти, меѓу кои:
 „Фискални мултипликатори – случајот на Република Македонија“, член на
проектниот тим, 2014 – 2016;
 „Импликациите од европската должничка криза врз процесите на економска
интеграција во Европската Унија“, проектна соработка МАНУ-БАН, член на
проектниот тим, 2014 – 2016;
 „Бугарско-македонска прекугранична соработка за градење на капацитети за
конкурентност и иновативност“ преку Интеррег-ИПА програмата за прекугранична
соработка Бугарија-Македонија, координатор на проектот, октомври 2016 – јануари
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2018;
„Иновациите во бизнис секторот на Република Македонија и нивните импликации
врз перформансите на претпријатијата“, соработник, 2017 – до денес;
„Eвроатлантски интеграции и перспективи за развој на Република Северна
Македонија и Република Бугарија“ проектна соработка МАНУ-БАН, член на
проектниот тим, 2018 – до денес.
М-р Марица Антовска-Митев исто така е автор на повеќе публикации, меѓу кои:
„Претприемништвото и економскиот динамизам – иновативна активност на
македонскиот бизнис сектор“. Зборник на Охридската школа на природно право,
МАНУ, Скопје, 2019.
"Innovation activity of the business sectors in the border regions of the Republic of
Bulgaria and the Republic of Macedonia" (ко-автор). Economic Studies, Vol. 28 (1),
2019.
"Information as an essential resource in the economy", (автор). Proceedings from the
International Symposium "Tradition in communication and the spiritual culture of
Southeas Europe", MANU, Skopje, 2019.
"Sustainable regional development – the case of Northeast Planning Region in the
Republic of Macedonia and the Kyustendil District in the Republic Of Bulgaria" (коавтор). Economic Studies, Vol. 27 (5), 2018.
"Innovations and entrepreneurship in the Macedonian business sector" (ко-автор). World
Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 13, No.
2/3, 2017;
"Comparative analysis of innovativeness of the business sector in the Republic of
Macedonia with the selected countries in the region", (автор). CEA Journal of
Economics, Vol. 12, No. 1, Skopje, 2017;
"Importance of innovation in dealing with the international competition (The case of the
Macedonian business sector)", (автор). Scientific Journals, International Dialogue: EastWest, Sveti Nikole, 2017;
„Иновациските аспекти на бизнис-секторот во Република Македонија“, (автор).
Зборник на трудови од заедничкиот научноистражувачки проект меѓу
Македонската академија на науките и уметностите и Бугарската академија на
науките со наслов Имликациите од европската должничка криза врз процесите на
економска интеграција во Европската Унија, Софија / Скопје, 2017;
„Макроекономските ефекти на фискалната политика во Република Македонија“,
(ко-автор). Студија од научноистражувачкиот проект на Македонската академија на
науките и уметностите со наслов Фискални мултипликатори – случајот на
Република Македонија, Скопје, 2017.
"Ecomomic challenges of the Republic of Macedonia on its path towards the European
Union", Proceedings from the International Scientific Conference "The Republic of
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Macedonia on its path towards the European Union (2020) – experiences, challenges and
perspectives", MANU, 2016.
 "What Do We Know About the Effects of Expansive Fiscal Policy - Lessons from the
Great Crises", (ко-автор), Proceedings from the International Conference "Economic
recovery in the post-crisis period", Faculty of Economics-Skopje, Skopje, 2015.
 "Entrepreneurship, innovations and local economic development – the case of the
Republic of Macedonia", (ко-автор). Contributions, Department of Social Sciences, XLV
1, Macedonian Аcademy of Sciences and Arts, Skopje, 2014.
М-р Марица Антовска-Митев има одични познавања на англискиот и српскиот
јазик и напредно познавање на алатките на Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
Таа поседува и останати вештини и способности, и тоа: одлични менаџерски
способности, решавање на проблеми и конфликтни ситуации, вештини за планирање
и координирање, организирање на настани, итн. Исто така, таа се одликува
професионалност во извршување на работните обврски, доверливост, искреност,
трпеливост, посветеност на работата, адаптивна и секогаш мотивирана за нови
предизвици.
2. Анализа и коментар на докторската дисертација
Докторската дистертација „Креирање политики за унапредување на
иновациската активност на македонскиот бизнис сектор“ се состои од 5 кохерентно
поврзани делови на кои им претходи воведен дел како и заклучни согледувања на
крајот.
Главниот проблем на истражувањето е поврзан со сознанието дека
македонскиот бизнис сектор, како најзначаен сегмент на националниот иновациски
систем, покажува слаба склоност кон иновирање. Ваквата состојба се потврдува со
фактот дека инвестициите на македонските претпријатија за истражување и развој
имаат незначително учество во вкупните инвестиции за истражување и развој што е
атипично во однос на состојбите во развиените земји. Слабата склоност на иновирање
на македонските претпријатија, понатаму, има сериозни долгорочни негативни
реперкусии врз нивната продуктивност и конкурентска способност и врз другите
перформанси на работење на нашите претпријатија, но и врз динамиката и квалитетот
на вкупниот економски раст и развој на земјата. Разрешувањето на овој проблем бара
јасна идентификација и продлабочена анализа на причините кои го условуваат и
истражување на можните пристапи за подобрување на состојбите.
Главниот проблем ги антиципира следните појави дефинирани како
подпроблеми на истражувањето:
- Микропретпријатијата кои имаат доминантно учество во структурата на вкупната
бизнис популација во РС Македонија имаат многу слаб капацитет за иновирање –
македонската официјална статистика ги исклучува од анкетите за утврдување на
иновативноста на македонскиот сектор на претпријатијата;
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-

Бројот на истражувачки единици (истражувачки развојни јадра) внатре, во рамките
на средните и големите македонски претпријатија, е многу мал, а нивната
материјална и кадровска опременост е сосема незадоволителна;
- Врските и деловната соработка на македонските мали и средни претпријатија врз
база на субконтракторство со странските инвеститори во земјата и со домашните
големи претпријатија, речиси, и не постојат;
- Квалитативните претприемнички процеси (бизнис инкубатори, кластери,
акцелератори, бизнис мрежи, фондови за иновации и технолошки развој, центри за
поддршка на развојот на МСП и претприемништвото и сл.) не ги даваат
очекуваните резултати и очекуваниот придонес во развојот на претприемништвото
и иновативноста;
- Во РС Македонија не постои добро конципиран и осмислен систем за поддршка на
иновативите фирми – почнувајќи од старт-ап фирмите па сé до големите
претпријатија;
Главната цел на истражувањето е врз основа на научно-заснована анализа да се
утврдат состојбите во националниот иновациски систем т.е. да се утврди степенот на
иновативност на македонските претпријатија и корелациите помеѓу иновативноста и
перформансите на работење на претпријатијата, да се идентификуваат и
систематизираат ограничувачките фактори и реалните можности за пораст на
иновативноста. Консеквентно на вака идентификуваните состојби предложени се
мерки за дизајнирање на нова рамка на иновативна политика во секторот на
претпријатијата.
Генерално, во докторската дистертација се адресирани следниве проблеми:
1. Во теоретскиот дел на дисертацијата даден е приказ на придонесите во
третманот на претприемништвото и иновациите на претставниците на т.н.
канонска литература (Кантијон, Сеј и Шумпетер), на придонесите на познати
автори во оваа област (Дракер, Кизнер, Бомол, Фијон, Кесон, Б’рч, Акс), како и
на нобеловците (Семјуелсон, Стиглиц, Ромер и др.) и врз таа основа се
извлечени релевантни заклучоци за иновациите како домен на пазарен неуспех
и како позитивна екстерналија – кои по природата на нештата условуваат
државна регулација во оваа сфера. Според Осло прирачникот, која методологија
ја користи и нашиот ДЗС, иновација претставува „воведување на нови или
значајно подобрени производи или процеси или организациски или маркетинг
методи во бизнис практиката, работното место или во надворешните односи“.
Во рамките на Осло прирачникот, разработени се четири видови на иновации:
иновации на производ, иновации на процес, организациски иновациии и
иновации на маркетингот.
2. Во трудот е дадена комплексна анализа на македонскиот иновациски систем, на
неговите основни компоненти, на неговите детерминанти и на клучните
стратегиски документи. Иако анализата покажа дека во изминатиот период во
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извесни сегменти е постигнат определен напредок, сепак и денес основните
компонетнти на националниот иновациски систем (сектор на претпријатија,
научноистражувачки сектор, систем за трансфер на технологија и
институционална рамка на политиките) се соочуваат со бројни предизвици и
испорачуваат ниски (во основа подпросечни) резултати.
Денес во земјата постои релативно богата бизнис-популација (околу 70.000
активни деловни субјекти) во кои доминираат микро претпријатијата, малите и
средните претпријатија, но неопходните ресурси (човечки, материјални и
финансиски) кој го детерминираат капацитетот за иновирање на бизниссекторот остануваат слаби.
Издвојувањата на бизнис секторот за ИиР се маргинални (околу 20% од
вкупните инвестиции за ИиР наспроти просекот од 60% во земјите членки на
ЕУ), бројот на истражувачки јадра, внатре во самите фирми е релативно мал
(денес во македонскиот бизнис-сектор постојат само 37 истражувачки
организаци), во кои се вработени само 111 истражувачи (по сите основи т.е.
категории на вработеност).
Врските и соработката на бизнис-секторот со научните и истражувачките
институции надвор од фирмите (со мали исклучоци – потврдени и со
резултатите во спроведената анкета и интервјуа во селектираните иновативни
компании) остануваат слаби, неразгранети, повремени, па дури и инцидентни, a
врските на домашните компании со странските компании кои работат кај нас, во
досегашниот период, речиси целосно изостануваат.
Една од клучните слабости на националниот иновациски систем се поврзува со
неефикасноста во спроведувањето на клучните стартегиски документи. Иако
дел од стратегиите донесени во изминатиот период (Стратегија за иновации на
Република Македонија 2009-2020, Стратегија за конкурентност на Република
Македонија 2016-2020, Национална стратегија за мали и средни претпријатија
2018-2023 итн.) се квалитетни документи, сепак нивната бројност често создава
конфузија кај креаторите на политиките, го отежнува селектирањето на добрите
идеи, мерки и политики, кои често пати се повторуваат во различните
стратегии, но и на кои им се дава различна тежина во различни документи.
Конфузијата се засилува и со фактот што постојат бројни институции во оваа
област, често со исти или слични надлежности, поради што процесот на нивна
координација е значително отежнат.
3. Анализата на иновативноста на македонскиот бизнис сектор е изведена врз
основа на официјалната статистичка евиденција (на ДЗС) воспоставена по 2010
година, понатаму, врз основа на сопствена анкета на селектирани фирми, со
повисок степен на иновативност (Алкалоид АД Скопје, Витаминка АД Прилеп,
Брако ДОО Велес, Адора Инженеринг ДООЕЛ Скопје, АДУТ ГВН доо
Куманово, Комерцијална банка АД Скопје, Шпаркасе банка АД Скопје,
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Осигурителна полиса АД Скопје, ТЦИ ЕуроЦерт ДОО Скопје и Навајо
Тецхнологиес ДООЕЛ Скопје), врз основа на анализите на меѓународни
институции и сл. Овој дел на трудот е проследен со квалитативна анализа на
добиените индикатори и со компаративна анализа на иновативноста на
македонскиот бизнис сектор со просекот на ЕУ-28 и со селектирани
високоразвиени земји. Анализата покажува дека РС Македонија со
иновативност од 37,4% значајно заостанува зад просекот на ЕУ-28 (49%), а
особено зад високо развиените земји во кои учеството на иновативните деловни
субјекти во вкупната бизнис популација е поголемо од 60%.
Анализите едновремено покажуваат дека скромната иновациска перформанса на
националниот иновациски систем има сериозни негативни импликации врз
продуктивноста и конкурентноста на македонскиот бизнис сектор.
4. Во дисертацијата е проследена еволуцијата на индустриската (иновативната)
политика во Република Северна Македонија во периодот по 2006 година, низ
воспоставувањето на нејзините основни сегменти: странските директни
инвестиции, трговските индустриско-развојни зони и индустриските зони,
државниот Фонд за иновации и технолошки развој и Планот за економски раст
на Владата од 2018 година, како прв, посериозен обид на државата за
воспоставување на поцелосен и позаокружен систем за подршка на
иновативноста на македонскиот бизнис сектор. На недостатоците на одделните
сегменти на македонската иновативна политика им е обрнато посебно внимание
и идентификувани се подрчја на иновативната политика кои „недостасуваат“
како и подрачја во кои слабостите се посебно нагласени.

3. Научен придонес на докторската дисертација
Во теоретскиот дел на трудот посебно внимание е обрнато на третманот на
иновациите во современата микроекономска наука како домен на пазарен неуспех и
како позитивна екстерналија. Овие концепти на микроекономската наука покажуваат
зашто државната интервенција во оваа сфера, во смисла на конципирање на
иновативна политика, е неопходна, но и оправдана.
Со оглед на слабата иновативна перформанса на македонскиот бизнис сектор,
една од целите на истражувањето беше и да се предложат мерки на иновативната
политика кои ќе придонесат за подобрување на состојбите во оваа сфера.
Врз основа на анализата на комплексната материја поместена во докторската
дисертацијата, селектираните светски искуства, анализата на постојната практика на
конципирање и спроведување на политики за подигање на иновативноста на
македонскиот бизнис-сектор, како и врз основа на посебно спроведените анкета и
интервјуа во избрани компании од македонската бизнис-заедница, креирани се
препораки за дизајнирање на нова рамка на иновативна политика во секторот на
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претпријатијата. Препораките, кои во најсинтетичка форма се поместени во
заклучоците на докторскиот труд, согласно направените анализи треба да добијат
третман на интегрален дел на Планот за економски раст на Владата на Република
Северна Македонија, во функција на негово понатамошно дополнување, подобрување
и заокружување во логичен и конзистентен систем на иновативна политика. Станува
збор за следниве препораки:
 Потребно е зголемување на инвестициите за истражување и развој на јавниот
сектор и посебно на бизнис-секторот.
 Потребно е подигнување на квалитетот на човечкиот капитал – промени во
националниот систем на образование и постојана едукација на кадрите во фирмите.
 Неопходна е афирмација на значењето и бенефитите од иновациите и развој на
иновациска свест и претприемничка култура.
 Треба да се зголеми конкурентниот притисок во македонската економија.
 Особено е значајно да се подобрат врските со странските фирми и трансфер на
знаење.
 Потребно е градење на капацитет
за трансформација (претприемничко
дејствување) на единиците на локалната самоуправа.
 Оспособување на македонскиот бизнис-сектор за изготвување на квалитетни
инвестициски програми и олеснување на пристапот до средства за нивниот раст.
 Искористување на потенцијалите и поттикнување на развојот на отворената
иновативност и унапредување на врските со академската заедница – модел на
„троен хеликс“.
Вградувањето на резултатите (препораките) од истражувањето во Планот за
економски раст на РС Македонија, може значајно да придонесе за креирање на една
поцелосна, позаокружена и кохерентно поставена иновациска политика за поддршка на
иновативноста на македонскиот бизнис сектор.
4. Констатација и предлог
Докторската дисертација на тема „Креирање политики за унапредување на
иновациската способност на македонскиот бизнис сектор“ од кандидатката м-р
Марица Антовска-Митев, претставува квалитетно изработен самостоен научен труд.
Со својата методолошка поставеност, доследна анализа и интерпретација, како и
добиените сознанија и препораки, трудот придонесува за развој на научната мисла
фокусирајќи се на иновациите како клучна движечка сила и двигател на економскиот
раст.
Анализирајќи ја докторската дисертација, комисијата констатира дека
дисертацијата е напишана со јасен и разбирлив стил, со научен истражувачки приод во
постигнувањето на зацртаните цели, но и со високо-стручно ниво на познавање на
соодветната проблематика. Креативноста во приодот при елаборацијата на материјата,
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дава за право да се заклучи дека кандидатката покажала голема посветеност и
ангажираност во проучувањето на проблемот на истражување на дефинираната тема.
Имајќи ги предвид претходно споменатите констатации, Комисијата едногласно
констатира дека дисертацијата ги исполнува условите за да биде подложена на јавна
одбрана, и со особено задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на
Економскиот факултет во Прилеп да го прифати Извештајот за оценка на докторската
дисертација, поднесена од кандидатката, м-р Марица Антовска Митев под наслов
„Креирање политики за унапредување на иновациската способност на
македонскиот бизнис сектор“ и да формира Комисија за одбрана која ќе ја закаже и
организира истата.

Комисија за оценка на докторската дисертација:
1. Проф. д-р Марјан Ангелески, Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски“ – Битола

2. Академик Таки Фити, Економски факултет - Скопје, Универзитет “Св. Кирил и
Методиј“ – Скопје

3. Проф. д-р Славица Роческа, Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски“ – Битола

4. Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски“ – Битола

5. Проф. д-р Оливера Костоска, Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски“ - Битола
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Наставно научниот совет
Економски факултет – Прилеп
Универзитет “Св.Климент Охридски“ Битола

Предмет: Извештај за оценка на докторска дисертација
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Прилеп, на својата седница
одржана на ден 26.06.2019 година, со одлука број No.02-623/12, формира Комисија за
оценка на докторската дисертација поднесена од кандидатот м-р Маријана Милевска, на
тема: „Влијанието на екстерната поддршка врз растот на МСП: Наоди од
Македонија“, со оригинален наслов „The Impact of External Support on SMEs Growth:
Evidence from Macedonia“, во состав:
1. Проф. д-р Славица Роческа, Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски“ Битола
2. Академик Таки Фити, Економски факултет-Скопје, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“ Скопје
3. Проф. д-р Драгица Оџаклиеска, Економски факултет - Прилеп, Универзитет
“Св. Климент Охридски“ Битола
4. Проф. д-р Димитар Николоски, Економски факултет - Прилеп, Универзитет
“Св. Климент Охридски“ Битола
5. Проф. д-р Анета Ристеска Јанкулоска, Економски факултет - Прилеп,
Универзитет “Св. Климент Охридски“ Битола
Врз основа на член 63 од Законот за високото образование и чл. 51 и 53 од
Правилникот за единствените основи за организирање на последипломски и
докторски студии и стекнување со докторат на науки на Универзитетот “Св.
Климент Охридски-Битола”, Комисијата
до Наставно-научниот совет на
Економскиот факултет во Прилеп го поднесува следниов:
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ИЗВЕШТАЈ
Податоци за кандидатот

Кандидатката, Маријана Милевска е родена на 30 јуни 1979 година во Битола.
Во моментов таа е директор на ПРЕДА Плус, Фондација за одржлив економски
развој и има респектабилно портфолио на успешно менаџирани проекти во делот на
развој на приватниот сектор и организацискиот развој.
Од мај 2014 до јуни 2017 година, таа ја извршуваше функцијата заменик
директор во Swisscontact, Македонија и беше вклучена во менаџмент на програма
на Швајцарската агенција за развој и соработка наречена ИМЕ (Програма за
зголемување на пазарната вработливост) која имаше за цел да генерира можности
за вработување на млади луѓе, посебно жени во три сектори: туризам, креативни
индустрии и зелена економија преку користење на Методологија за инклузивни
пазари.
Во последните 15 години, Маријана Милевска е директно вклучена во развој
на приватниот сектор и општествените промени на Балканот како директорка на
ПРЕДА Плус, фондација активна во спроведување на иницијативи и модели за
локален и регионален економски развој. Нејзиата професионална специјализација е
во областите на менаџмент на проекти и програми, развој на пазарни системи,
вклучување на приватен сектор, организациски развој и градење на капацитети,
регионален развој, олеснување, мониторинг и евалуација на локален економски
развој.
Во 2008 година, ѝ беше доделен мандат од страна на 9 градоначалници на
Пелагониски регион да го води процесот на стратешко планирање преку примена на
Методологија на Мезопартнер наречена Партиципативна проценка на конкурентска
предност. Подоцна, таа спроведе слични иницијативи за економски развој во други
шест региони во Македонија, Косово и Србија. Дополнително, таа беше вклучена
во менаџмент на 2 други фондации и 7 години директно го водеше нивниот
организациски развој, дизајн, имплементација на проекти, како и развој на
човечкиот капитал. Маријана Милевска е магистер по бизнис администрација на
Американскиот колеџ во Солун и моментално е докторантка на Регионална
докторска програма за претприемништво и менаџмент на мали и средни
претпријатија во земјите од Западен Балкан. Кандидатката ги има објавено
следниве трудови :
Baseska-Gjorgieska, M., Milevska, M., & Jankuloski, B. (2012). Formal and Informal
Education in Entrepreneruship and SME Management - Current Situation and Tendencies
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in Macedonia. In J. S. Andrade, M. C. Simões, I. Stošić, D. Erić, & H. Hanić (Eds.),
Managing Structural Changes Trends and Requirements (pp. 360-374). Faculty of
Economics of the University of Coimbra.
Milevska, M. (2012). The Joint Public-Private-Civil Efforts for Regional Development in
Pelagonia Planning Region. Political Thought: Local Self-govrnment and Citizen
Participation, 10(40), 115-123.
Rocheska, S., Angeleski, M., Milevska , M., & Kostoska, O. (2014, June). Territorial
cohesion and regional development in the context of EU integration – the case of
Macedonia. Eastern Journal of European Studies, 5(1), 67-77.

Анализа и коментари за докторската дисертација
Докторската дисертација со наслов: „Влијанието на екстерната поддршка врз
растот на МСП: Докази од Македонија“ од кандидатот м-р Маријана Милевска, се
состои од шест поглавја, заклучок, библиографија и три анекси коишто ја
вклучуваат истражувачката документација.
Воведот на докторската дисертација опфаќа објаснување на проблемот на
истражување, целта на студијата и истражувачките прашањата. На почетокот од
овој дел, кандидатот посочува дека постојат бројни истражувања базирани на
докази коишто укажуваат на значителен придонес на малите и средни претпријатија
врз вработеноста и растот на националните економии. Ова е причината заради која
што истражувачите и креаторите на политики обрнуваат се повеќе внимание и го
акцентираат прашањето за растот на малите и средни претпријатија. Имајќи го
предвид големото значење на малите и средни претпријатија за секоја национална
економија, кандидатот одлучи да ја истражува улогата на екстерната поддршка врз
растот на МСП. Оттука, целта на нејзиното истражувањето е да се идентификуваат
различните постојни видови на надворешна поддршка за раст на МСП, да се
процени и да се измери влијанието на специфичните видови надворешна поддршка
врз растот на малите и средни претпријатија и факторите коишто влијаат на
нивниот раст во Македонија. Во овој контекст, кандидатот го истражува
влијанието на два посебни типа екстерна поддршка на растот на МСП во
Македонија: а) програми на владата за поддршка на деловните активности и б)
меѓународни програми за поддршка. Истражувањето опфаќа мали и средни
претпријатија од три секторa: туризам, ИТ индустрија и органско земјоделство во
Македонија.
Заради исполнување на истражувачката цел, кандидатот го формулира
следното примарно истражувачко прашање: „Дали различните типови екстерна
поддршка имаат влијание врз растот на малите и средни претпријатија и какво е
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влијанието од различните типови надворешна поддршка?“ Покрај тоа, таа
дефинира и три поединечни истражувачки прашања:
RQ1: Кои се различните видови екстерна поддршка за раст на малите и средни
претпријатија достапни во Македонија?
RQ2: Кој вид екстерна поддршка е најповолен за раст на малите и средни
претпријатија?
RQ3: Кои се факторите што влијаат за постигнување подобра апсорпција/корисност
од екстерната поддршка врз растот на малите и средни претпријатија?
Во второто поглавје на докторската дисертација, кандидатот дава сеопфатен
преглед на теоретската позадина на истражуваното прашање. Поглавјето започнува
со објаснување на концептот на раст и важноста за истражување на растот на МСП.
Понатаму, ова поглавје вклучува преглед на неколку модели на раст на фирмите:
модели за фазите на раст, стохастички модел, модел на човечки капитал и модел на
учење преку работа. Различните модели на раст на фирмата сумираат различни
елементи на раст на малите фирми. Поглавјето продолжува со анализа на различни
форми и стратегии на раст. Покрај тоа, во овој дел е даден преглед на различните
пристапи за мерење на растот на МСП. Кандидатот прецизира два основни начина
преку коишто може да се истражува растот на МСП: 1) преку квантитативна
емпириска анализа и 2) преку анализа на квалитативни карактеристики на МСП. Во
овој контекст, таа забележува дека „комплексноста на мерење на растот едноставно
може да биде опфатена само доколку истражувањата се обидат да одат преку
економетриските операции за пресметка на стапката на раст на малите и средни
претпријатија во дадена временска рамка и да се вклучат квалитативни објаснувања
nа броевите“. Овој дел од истражувањето покажува дека кандидатката поседува
силно разбирање на различните пристапи за мерење на растот на малите и средни
претпријатија, што таа успешно ги применува во емпириското истражување
спроведено на малите и средни претпријатија во Македонија. Поглавјето
продолжува со анализа на факторите што влијаат на растот, и тоа: а) Фактори на
индивидуално ниво: бекграунд и карактеристики на претприемачите; б) Фактори на
ниво на фирма: внатрешни ресурси и стратешка ориентација на фирмата; в)
Фактори на ниво на животната средина: контекст на индустријата, географска
локација и институционални услови.
Понатаму, кандидатот нуди екстензивна анализа на различни видови
надворешна поддршка коишто можат да им бидат достапни на малите и средни
претпријатија, како што се: а) владини програми за поддршка на деловните
активности; б) услуги за развој на бизнис (советодавни); в) прелевање на знаење; г)
мрежи; д) регионални кластери; и ѓ) поддршка на претприемништво.
На крајот на ова поглавје, кандидатот дава сеопфатен преглед на јазот во
литературата, потенцирајќи дека и покрај бројот на истражувања и публикации на
оваа тема, недостасуваат експликаторските студии за растот и диференцирани
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пристапи што би ги земале во предвид различните типови на претприемачи или
нивните различни контексти.
Анализата вклучена во ова поглавје покажува дека кандидатот со внимание го
проучувал предметот на истражување и евидентно е дека има темелни познавања за
теоретските основи на истражувачкото прашање.
Третото поглавје ја пpезентира контекстуалната рамка и хипотезите на
истражувањето. Ова поглавје опфаќа сеопфатен преглед на секторот на МСП во
Македонија. Кандидатот забележува дека важноста на секторот на малите и средни
претпријатија во Македонија е огромна бидејќи придонесува за поголемиот дел од
вработеноста и производството. Поглавјето продолжува со анализа на главните
институции и политики за поддршка на растот на малите и средни претпријатија во
Македонија. Во овој дел, кандидатот ги идентификува проблемите во користењето
на надворешната поддршка, обезбедени од владата и странските донатори, како
основен предуслов за откривање на слабостите на тековната политика и
дефинирање на идните мерки на политика за поддршка на растот на МСП. Во овој
контекст, таа идентификува два главни проблема:
Прво, не постои формален механизам за координација на поддршката од
меѓународните донатори и агенциите за развој во однос на МСП во земјата.
Второ, во однос на инструментите на политики, повеќето од годишните
програми на претпријатијата и индустријата се слабо буџетирани и координирани.
Честопати, тие не ги одразуваат тековните потреби на компаниите и не се следат
или оценуваат ефективно.
Четвртото поглавје опфаќа емпириска анализа заснована на податоците
обезбедени од проектот за Зголемување на пазарната вработливост (Increasing
Market Employability -IME) којшто е финансиран од донатор (донатор: Швајцарска
агенција за развој и соработка) и е фокусиран кон зајакнување на деловниот сектор
во Македонија преку подобрување на квалитетот на производите и услугите,
проширување на пазарите и создавање поволна бизнис средина во два селектирани
сектор: зелена економија и туризам и угостителство. Ова поглавје опфаќа шест
студии на случаи фокусирани на мерење на влијанието на 6 различни типови
екстерна поддршка обезбедени од донаторската програма, како што се: 1) почетна
поддршка; 2) постоечка поддршка на МСП; 3) иновации; 4) поддршка за развој на
поволна средина; 5) намалување на бариерите, регулативите и трошоците на МСП;
и 6) поддршка за развој на деловната активност. За секој вид надворешна поддршка,
на почеток е дадено образложение засновано на преглед на литературата како
вовед, потоа следи студија на случај што е развиена и измерена во рамките на
интервенциите спроведени преку програмата IME и заклучоци од истражувањето
за секоја спроведена студија на случај.
Поглавјето пет опфаќа дискусија и интерпретација на резултатите од
спроведеното квантитативно истражување. Регресионата анализа покажа дека не

15
постои поврзаност помеѓу типот на надворешна поддршка и секторот каде
припаѓаат МСП што добиле надворешна поддршка, но дека постои значителна
поврзаност со годините на добивање на поддршката. Со други зборови, без оглед на
видот на екстерната поддршка и секторот каде се применува, надворешната
поддршка многу зависи од нејзиното времетраење, односно времетраењето на
поддршката е единствената варијабла што влијае на растот на малите и средни
претпријатија.
Конечно, поглавјето шест ги сумира резултатите и нуди соодветни заклучоци
и импликации за политиката. Од спроведеното емпириско истражување, кандидатот
наведува неколку конкретни предлози за подобрување на политиките во однос на
надворешната поддршка на растот на малите и средни претпријатија, како што се:
а) Потреба од постоење на свест за контекстот. Стратешките одлуки на креаторите
на политиките не треба да се фокусираат само на видот на обезбедената
надворешна поддршка, туку и на специфичностите на индустријата со цел да се
постигнат најмногу користи од достапните ресурси. б) Важноста на системите за
мониторинг. Од суштинско значење е фокусот на оценката на влијанието на
екстерната поддршка врз растот на МСП од јавниот сектор да се префрли од
активностите и производството кон мерење на резултатите и импактот. Тоа значи
дека треба да се акцентира потребата од создавање на ефикасни системи за
мониторинг. в) Важноста на координирање на различни програми за поддршка.
Потребна е координација бидејќи мерките за поддршка треба да бидат
димензионирани на правилен начин и насочени кон специфичните потреби на
МСП.
Методологија на научното истражување

Влијанието на различните типови екстерна поддршка врз растот на малите и
средни претпријатија кандидатката го истражува со примена на комбинирани методи
на истражување, што вклучуваат квалитативно и квантитативно истражување.
Квалитативното истражување е спроведено со користење на методот студија на
случај и опфаќа шест студии на случај на избрани сектори. Анализирајќи ги
различните видови на екстерна поддршка на растот на МСП, кандидатот ги
класифицираше во шест можни категории и за секоја од нив е изработена студија на
случај од различни сектори. Студијата на случај нема само цел да даде дескриптивно
објаснување за карактеристиките на различните видови на екстерна поддршка, туку
секоја од студиите на случај се обиде да примени различни, релевантни техники на
истражување за мерење на индивидуалното влијание од конкретниот вид на
поддршка. Откако различни параметри на надворешна поддршка беа дефинирани со
употреба на различни техники за прибирање и анализа на податоци, сите
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интервенции беа кодирани од списокот на шест класифицирани типови екстерна
поддршка, шест различни сектори на кои им се припаѓаат на малите и средните
претпријатија и бројот на години на користење екстерна поддршка.
За понатамошно испитување на истражувачките прашања, кандидатот
применува квантитативно емпириско истражување. Методолошкиот пристап на
истражувањето опфаќа две фази: Фаза I, која е насочена кон проценка на секоја
индивидуална интервенција на IME (вид надворешна поддршка) спроведена во
годините 2014-2018 година и го мери влијанието во однос на следниве индикатори:
а) Број на “нето“ креирани работни места (распределени според род и возраст); б)
Нето дополнително зголемување на приходот; в) Обем на дополнителна продажба од
страна на таргетираните претпријатија (расходи по клиент). Индивидуалните оценки
на интервенциите анализираа емпириски податоци собрани од најмалку 650 МСП,
корисници на програмата на IME во период од повеќе од четири години на
имплементација на разни интервенции, односно мерки за екстерна поддршка.
Применети се различни алатки за собирање податоци за проценка на влијанието на
секоја индивидуална интервенција (екстерна поддршка), како што се: а) Набудување
од страна на проектниот персонал. Особено значајно за собирање на квалитативни
информации, брза проценка на одредени промени, собирање на прелиминарни
информации пред да се користат други алатки или да се потврдат наодите од други
алатки; б) Секундарни извори што имаа за цел да обезбедат поопшти информации,
на пример, за еден секторот во целина; в) Извештаите на компанијата / извештаите
на партнерите. Проценка на деловни информации и доверливите податоци директно
од МСП / партнерите; г) Дискусии во фокус групи за собирање квалитативни
информации и разбирање на процесите на промена; д) Длабински интервјуа
спроведени за да се соберат квалитативни информации, да се истражат процесите на
промена и да се навлезе подлабоко во основните причини; ѓ) Анкети, внатрешни или
надворешни (обично за поголеми примероци од внатрешните анкети) беа користени
за покривање на поголеми, статистички значајни примероци.
Фаза II од квантитативното емпириско истражување опфати примена на
регресиона анализа во која што растот на МСП е дефиниран како зависна варијабла
додека екстерната поддршка и нејзините елементи како независни варијабли. Притоа
се дефинирани неколку независни варијабли: 1) вид на надворешна поддршка, 2)
сектор и 3) времетраење на екстерната поддршка. Мерењето на влијанието од
различни типови екстерна поддршка врз растот на малите и средни претпријатија, се
врши во однос на: 1) Број на нето нови работни места (распределени по род и
возраст); 2) Обем на зголемен приход на крајните корисници; 3) Нето дополнително
зголемување на приходот; и 4) Обем на дополнителна продажба од страна на
таргетираните претпријатија.
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Резултати и значење на дисертацијата
Докторската дисертација опфаќа истражување кое што растот на малите и средни
претпријатија го набудува во контекст на нивната способност и подготвеност за ефикасно
користење на екстерните ресурси. Бидејќи постои евидентен недостаток на емпириски
истражувања и знаења за влијанието на надворешната поддршка врз растот на МСП во
Македонија, таа дава корисни наоди и препораки за зајакнување на способностите на
МСП за стекнување и ефективно користење на надворешните ресурси.
Поконкретно, придонесот докторската дисертација може да се идентификува преку
следново:
• Обезбедува сеопфатен преглед на постојната екстерна поддршка на малите и
средни претпријатија во Македонија и објаснува како различните типови надворешна
поддршка влијаат врз вработеноста, приходот и растот на продажбата.
• Ги детектира бариерите и слабости во користењето на надворешната поддршка од
страна на малите и средни претпријатија како основен предуслов за утврдување на
областите за потенцијална интервенција од страна на креаторите на политиките.
• Дава јасни препораки за креаторите на политики за воведување дополнителни
мерки што ќе го зголемат влијанието на надворешната поддршка врз растот на малите и
средни претпријатија во земјата.
Генерално, докторската дисертација нуди вредни сознанија и дава значаен
придонес во областа на подобрување на изгледите за раст и конкурентност на МСП во
Македонија. Истовремено, треба да се напомене дека таа има и определени ограничувања
што отвораат значаен простор за натамошни истражувања. Имено, емпириските резултати
се добиени од примерок на МСП што припаѓаат на три сектори заради што тие можат да
ги содржат специфичните карактеристики на секторот. Како резултат на тоа, идните
студии би требало да опфатат примероци на МСП од различни сектори за да се провери
дали овие наоди можат да се применат и генерализираат. Исто така, со цел потемелно да
се детектира влијанието на владината поддршка врз растот на МСП, може да се спроведе
теренско истражување што би опфатило две групи на претпријатија од ист сектор,
односно претпријатија што добиле и претпријатија што не добиле надворешна поддршка.
Покрај тоа, кандидатот посочува на недостаток на емпириски истражувања за оценка на
влијанието на екстерниот раст на меѓусебно поврзани МСП, бидејќи надворешната
поддршка може да генерира раст на МСП кои што понатаму можат да имаат влијание врз
растот на други МСП од истиот сектор или МСП од други сектори.
Општо земено, дисертацијата претставува респектабилна научна работа што ја
потврдува важноста на екстерната поддршка за растот на МСП во Македонија и
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обезбедува стратешки насоки како за креаторите на политиките, така и за идни
истражувања во оваа област.

Констатација и предлог
Имајќи ги предвид горенаведените согледувања засновани на анализата на
докторската дисертација, поднесена од кандидатот м-р Маријана Милевска, со
наслов: „Влијанието на екстерната поддршка врз растот на МСП: Наоди од
Македонија“ Комисијата за оценка на докторската дисертација го констатира
следново:
Докторската дисертација како целина претставува концепциски добро
структурирана истражувачка работа што дава значаен придонес за унапредување на
знаењето од областа на развојот на МСП. Тезата е напишана на јасен и разбирлив
начин и ги содржи неопходните теоретски и методолошки основи што обезбедуваат
оригинален и аналитички пристап кон истражуваниот проблем. Објаснувањата во
поглавјата се соодветни и фокусирани на релевантните теми. Хипотезите и
аргументите се добро формулирани со мериторни заклучоци засновани на обемна
релевантна литература. Дисертацијата вклучува солидна презентација и дискусија на
добиените резултати. Заклучоците и препораките се јасно дефинирани и разбирливи.
Оттука, Комисијата за оценка заклучи дека кандидатот да реализирал
самостојно значајна истражувачка работа која што резултираше со оригинален
придонес во областа на развојот МСП во Македонија.
Имајќи ги предвид претходно наведените констатации и заклучоци,
Комисијата едногласно констатира дека дисертацијата ги исполнува условите да
биде поднесена на јавна одбрана, и со особено задоволство му предлага на Наставнонаучниот совет на Економскиот факултет во Прилеп да го прифати Извештајот за
оценка на докторската дисертација со наслов: „Влијанието на екстерната
поддршка врз растот на МСП: Наоди од Македонија“ со оригинален наслов:
„The Impact of External Support on SMEs Growth: Evidence from Macedonia“
поднесена од кандидатот м-р Маријана Милевска и да се формира Комисија за
одбрана, што ќе закаже и организира јавната одбрана.
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Комисија за оценка на докторската дисертација,
1. Проф. д-р Славица Роческа, Универзитет “Св. Климент Охридски“ Битола

2. Академик Таки Фити, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

3. Проф. д-р Драгица Оџаклиеска, Универзитет “Св. Климент Охридски“ Битола

4. Проф. д-р Димитар Николоски, Универзитет “Св. Климент Охридски“ Битола

5. Проф. д-р Анета Ристеска Јанкулоска, Универзитет “Св. Климент Охридски“
Битола
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To
Scientific Council of Faculty of Economics-Prilep
University of “St.Kliment Ohridski” Bitola

Subject: Assessment Report of the doctoral dissertation

The Scientific Council of the Faculty of Economics - Prilep at the meeting held on
26.06.2019, with decision No.02-623/12, has assigned a Committee for assessment of the
doctoral dissertation of the candidate MSc Marijana Milevska, entitled: „The Impact of
External Support on SMEs Growth: Evidence from Macedonia“. The Committee consists of
following members:
1. Prof. dr. Slavica Rocheska, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Republic of
North Macedonia
2. Acad.Taki Fiti, University “Ss. Cyril and Methodius”Skopje, Republic of North
Macedonia
3. Prof. dr. Dragica Odzaklieska, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Republic of
North Macedonia
4. Prof.dr. Dimitar Nikoloski, University “St.Kliment Ohridski”-Bitola, Republic of
North Macedonia
5. Prof.dr. Aneta Risteska Jankuloska, University “St. Kliment Ohridski”- Bitola,
Republic of North Macedonia.

According to the article No. 63 of the University St. Kliment Ohridski, Bitola Statute and
articles No.51 and 53 of the Rulebook on conditions, criteria and regulations for enrollment and
studying at the third cycle studies at the University „St.Kliment Ohridski”- Bitola, the
Committee submits to the Scientific Council of the Facilty of Economics - Prilep the following:
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REPORT
Candidate biography
The candidate, Marijana Milevska was born on 30th June, 1979, in Bitola. She is
currently a Director of PREDA Plus, Foundation for Sustainable Economic Development and
she has proven record of successful project management in private sector and organizational
development projects. From May 2014 to June 2017 she was Deputy Programme Director for
Swisscontact in Macedonia managing SDC (Swiss Agency for Development Cooperation)
programme called Increasing Market Employability (IME) that aimed at generating employment
opportunities for young people, particularly women in three sectors: Tourism & Hospitality,
Creative Industries and Green Economy in Macedonia using Inclusive Market approach.
In the past 14 years, Marijana Milevska has been directly involved in private sector
development and social changes in the Balkan region as a Director of PREDA Plus, a foundation
active in implementation of initiatives and models for local and regional economic development.
She has professional specialities that include project and portfolio management, market system
development, private sector engagement, organizational development and capacity building,
regional development, local economic development, facilitation, monitoring and evaluation.
In 2008, she was mandated from 9 mayors of Pelagonia region to lead the strategic
planning process applying Mesopartners’ PACA (Participatory Appraisal of Competitive
Advantage) methodology. Later on, she implemented similar initiatives for economic
development in five regions in Macedonia and Kosovo. Additionally, she managed couple of
foundations for 7 years directly supporting their organizational development, design and
implementation of projects and human capital development. Marijana Milevska is a holder of
MBA degree from the American College of Thessaloniki and is currently a PhD candidate on the
Regional Joint Doctoral Programme in Entrepreneurship and SME Management for Western
Balkan Countries which are joint studies of universities from Bitola, Bologna, Barcelona, Nice,
Tirana and Prishtina. She has published several publications.
Baseska-Gjorgieska, M., Milevska, M., & Jankuloski, B. (2012). Formal and Informal Education
in Entrepreneruship and SME Management - Current Situation and Tendencies in Macedonia. In
J. S. Andrade, M. C. Simões, I. Stošić, D. Erić, & H. Hanić (Eds.), Managing Structural
Changes Trends and Requirements (pp. 360-374). Faculty of Economics of the University of
Coimbra.
Milevska, M. (2012). The Joint Public-Private-Civil Efforts for Regional Development in
Pelagonia Planning Region. Political Thought: Local Self-govrnment and Citizen Participation,
10(40), 115-123.
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Rocheska, S., Angeleski, M., Milevska , M., & Kostoska, O. (2014, June). Territorial cohesion
and regional development in the context of EU integration – the case of Macedonia. Eastern
Journal of European Studies, 5(1), 67-77.
Analysis and comments on a doctoral dissertation
The doctoral dissertation entitled: “The Impact of External Support on SMEs Growth:
Evidence from Macedonia” from the candidate MSc Marijana Milevska, is consist of six
chapters, conclusion, bibliography and three annexes including research documentation.
The introduction of the doctoral dissertation comprises an explanation of the research
issue, the objective of the study and research questions. At the beginning of this part, the
Candidate points out that numerous evidence-based researches indicate the substantial
contribution of SMEs to employment and growth of the national economies. This is the reason
why both researchers and policy makers pay attention and emphasis on SMEs growth. Having in
mind the importance of SMEs for national economy the candidate has decided to investigate the
role of external support on SMEs growth. Hence, the objective of her research is to identify
different existing types of external support to SMEs growth, to assess and measure the impact of
specific types of the external support to SMEs growth and factors influencing their growth in
Macedonia. In this regard, the candidate explores the impact of two particular types of external
support to SMEs growth in Macedonia: a) government business support programs and b)
international support programs. The research includes SMEs from three sectors: tourism, IT
industry and organic agriculture in Macedonia.
In order to fulfill the research objective the candidate has formulated the following
primary research question: “Do different types of external support have influence on SME
growth and what is assessed impact from different types of external support?” In addition, she
defines the three sub-research questions:
RQ1: What are the different types of external support for SME growth available in Macedonia?
RQ2: Which type of external support is most beneficial for SMEs growth?
RQ3: What are the factors influencing better absorption/benefit from external support to SMEs
growth?
In the second chapter of the doctoral dissertation, the candidate gives a comprehensive
review of the theoretical background of the researched issue. The chapter begins with
explanation of the concept of growth and the importance of researching SMEs growth.
Furthermore, this chapter includes review of several models of firms’ growth: stage growth
models, the stochastic model, the human capital model and the learning-by-doing model. The
different models of firm growth summarize different elements of growth of small firms. The
chapter continues with analysis of different forms of growth and growth-oriented strategies. In
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addition, a review of various approaches for measuring SMEs growth is included. The candidate
specifies two basic ways in which SME growth can be investigated: 1) through quantitative
empirical analysis and 2) through analyzing qualitative features of the SME growth. In this
context, she notes that the “complexity of measuring growth can simply be captured if researches
try to go beyong mere econometric operation to calculate growth rate of the SME in a given
timeframe and involve qualitative explainations to the numbers as well”. This part of the
research indicates strong understanding of different approaches for measuring SMEs growth, by
the candidate that have been successfully applied in the empirical research conducted to SMEs in
Macedonia. The chapter proceeds with the analysis of factors that influence the growth,
comprising: a) Individual-level factors: entrepreneurs’ background and characteristics; b) Firmlevel factors: internal resources and strategic orientation of the firm; c) Environmental-level
factors: industry context, geographic location and institutional conditions.
Further, the candidate offers an extensive analysis of different types of external support
that can be provided to SMEs, such as: a) government business support programmes; b) business
development (advisory) services; c) knowledge spillovers; d) networks; e) regional clusters; and
f) support to entrepreneurship.
At the end of this chapter the candidate gives a comprehensive review of literature gap
emphasizing that in spite of the number of research and publications on the theme, explicatory
studies are lacking on the growth and on differentiated approaches that would take into account
the different types of entrepreneurs or their different contexts.
The analysis included in this chapter shows that the candidate has studied carefully
research subject and it is evident that she has profound knowledge about the theoretical
foundations of the researched issue.
The third chapter presents the contextual framework and hypotheses of the research. This
chapter encompasses a comprehensive review of SMEs sector in Macedonia. The candidate
notes that the importance of SME sector in Macedonia is tremendous since it contributes for
majority of employment and output. The chapter continues with analysis of main institutions and
policies supporting SME growth in Macedonia. In this part the candidate identifies the problems
in usage of external support provided by the government and foreign donors as a fundamental
prerequisite for detecting weaknesses of current policies and defining the future policy measures
for supporting SMEs growth. In this context, she identifies two major problems:
First, there is no formal mechanism for coordination of the support from international
donors and development agencies in regards to SMEs in the country.
Second, regarding policy instruments, most of the annual enterprise and industry
programmes are poorly budgeted and weakly coordinated. Frequently they do not necessarily
reflect companies' current needs and are not monitored or evaluated effectively.
Chapter four encompasses an empirical analysis based on the data provided from a
donor-funded project (donor: Swiss Agency for Development and Cooperation) Increasing
Market Employability (IME) focused on strengthening the business sector in Macedonia by
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improving the quality of products and services, expanding markets and creating an enabling
environment in two selected sectors: Green Economy and Tourism and Hospitality. This chapter
includes six case studies focused on measuring the impact of 6 different types of external support
provided by the donor programme, such as: 1) Start-up Support; 2) Existing SMEs Support; 3)
Innovations; 4) Enabling Environment Support; 5) Reduction of the Burdens, Regulation, and
Compliance Costs for SMEs; and 6) Business Development (Advisory) Support. For each type
of the external support, first explanation based on literature review is given as an introduction
followed by a case study that has been developed and measured in the framework of
interventions implemented through IME programme and concluded with the findings from the
research for each case study conducted.
The chapter five includes discussion and interpretation of the results from the conducted
quantitative research. The candidate has applied a regression analysis which showed that there is
no relation between the type of external support and the sector where the SMEs gained the
external support, but that there is a significant relationship between the years of gaining external
support. In other words, regardless of the type of the external support and the sector where
external support was practiced, the external support highly depends on the duration of the
support i.e. duration of support is the only variable that influences the SME growth.
Finally, chapter six summarizes the results and offers respective conclusions and policy
implications. From the conducted empirical research, the candidate specifies several concrete
proposals for improvement of the policies in regards to external support to SMEs growth, such
as: a) Context awareness. Strategic decisions of policy makers should not only focus on the type
of external support provided but also the industry specificities in order to achieve most benefits
from the resources available. b) Importance of Monitoring Systems. It is more essential that the
focus of assessing external support to SMEs growth from public sector shifts from concentrating
on activities and outputs to measuring results and impact. This puts emphasis on necessity for
creating effective monitoring systems. c) Significance of coordinating different support
programmes. Coordination is needed since support measures should be dimensioned in the right
manner targeting the specific needs of the SMEs
Research design and methodology
The impact of different types of external support to SMEs growth the candidate has
examined by using mixed research methods, including both qualitative and quantitative research.
The qualitative research is conducted by using the Case study method including 6 case studies of
the selected sectors. Having analyzed different types of external support to SMEs growth, the
candidate has classified them in 6 possible categories and for each of them different case study
from various sectors were presented. The case study did not have the mere goal to have
descriptive explanation of what certain type of external support has as characteristics, but each of
the case studies tried to apply different, relevant research techniques to measure the individual
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impact from the particular type of external support. Once different parameters of external support
were attributably measured using various techniques for data collection and analysis, all
interventions were coded from the list of 6 classified types of external support, 6 different sectors
the SMEs belong to and number of years the external support was applied to.
In order to further investigate the research questions, the candidate has applied
quantitative empirical research. The research methodology used two-steps approach: Phase I
which was focused on assessment of each individual IME intervention (type of external support)
implemented in the years 2014-2018 measuring their impact in terms of the following indicators:
a) Number of “net” jobs created (gender and age desegregated); b)Net additional income
increase; c) Volume of additional sales by targeted enterprises (expenditures per client). The
individual assessments of the interventions analyzed empirical data collected from at least 650
SMEs, beneficiaries to IME programme over 4 years of implementing various interventions,
(external support measures). Diverse data-collection tools have been applied for assessing the
impact of each individual intervention (external support), such as: a) Observation by project
staff. Particularly useful to gather qualitative information, quickly assess certain changes, to
collect preliminary information before other tools are used or validate findings from other tools;
b) Secondary sources tended to provide more general information, for example for a sector in
general; c) Company records/partners ‘reports. Assessment of business information and critical
and confidential data directly from SMEs / partners; d) Focus Group Discussions used to gather
qualitative information, understand change processes; e) In-depth interviews which were
conducted to gather qualitative information, explore change processes and dig deeper into
underlying causes; f) Surveys, either in house or outsourced (usually for larger samples than inhouse surveys) were used to cover larger, more statistically significant samples.
Phase II of the quantitative empirical research has included an application of multiple
regression analysis using SME growth as dependent variable and external support and its
elements as independent variable. In relation to that, several independent variables have been
defined: 1) type of external support, 2) sector and 3) duration of the external support. The impact
from different types of external support to SMEs growth, was measured in terms of: 1) Number
of net new decent jobs (gender and age desegregated); 2) Volume of increased earning income of
end beneficiaries; 3) Net additional income increase; and 4) Volume of additional sales by
targeted enterprise.
Findings and significance of the study
The doctoral dissertation includes research in which the SMEs growth is observing in the
context of their ability and willingness to effectively use the external resources. Since there is an
evident lack of empirical research and knowledge about the impact of external support on SMEs
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growth in Macedonia it provides useful findings and recommendations for SMEs to strengthen
their capabilities for acquisition and effective usage of the external resources.
More specifically, the doctoral dissertation has the following contributions:
 It provides a comprehensive review of the existing external support to SMEs in
Macedonia and explains how different types of external support affect jobs, income and
sales growth.
 It detects obstacles and weaknesses in the external support usage by SMEs as a basic
prerequisite for determining the areas for prospective intervention by policy makers.
 It gives clear recommendations for policy-makers for introducing further measures that
will increase the impact of external support on SMEs growth in the country.
In general, the doctoral dissertation offers valuable insights and gives significant contribution
in the field of improving growth prospects and competitiveness of SMEs in Macedonia. At the
same time, it needs to be mentioned some limitations that open significant room for further
research. Namely, the empirical results were derived from a sample of macedonian SMEs from
three sectors and therefore the results may contain sector-specific characteristics. Consequently,
future studies should encompass samples of SMEs from different sectors to test whether these
findings can be applied and generalized. Also, to observe more closely the impact of government
support on SMEs growth, a field survey could be conducted on two groups of enterprises in the
same sector, the ones which received external support and the other ones which not. In addition,
the candidate points to the lack of empirical research that examined the impact of growth to
inter-connected SMEs, because the external support can generate growth in SMEs that further
might have an implication of growth in another SME from the same sector or SMEs from other
sectors
Overall, the dissertation represents respectable scientific work that confirms the importance
of external support for SMEs growth in Macedonia and provides strategic directions for policymakers and further research in this field.

Conclusion and proposal
Taking into account the above considerations based on the analysis of the doctoral
dissertation, submitted by the PhD candidate MSc Marijana Milevska, entitled: „The Impact
of External Support on SMEs Growth: Evidence from Macedonia“. the Committee for
Assessment of the doctoral dissertation concluded the following:
The doctoral dissertation as a whole is a conceptually well-structured research work that
gives significant contribution to advancement of knowledge in the field of SMEs development.
The thesis is written in clear and understandable manner, and it contains the necessary theoretical
and methodological foundation that provides original and analytical approach to the research
issue. The explanations in the chapters are suitable and clearly focused on the relevant topics.
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The hypotheses and arguments are well formulated with meritorious conclusions based on
comprehensive relevant literature. The dissertation includes a solid presentation and discussion
of the obtained results. The conclusions and recommendations are clearly specified and
understandable.
Therefore, the Committee for Assessment concluded that the Candidate has conducted
independently a research work that has resulted with original contribution in the field of SMEs
development in Macedonia.
Considering the above findings and conclusions, the Committee unanimously concludes
that the dissertation fulfills the criteria required in order to be publicly defended, and proposes to
the Scientific Council of the Faculty of Economics in Prilep to accept the Report for assessment
of the doctoral dissertation entitled: „The Impact of External Support on SMEs Growth:
Evidence from Macedonia“ submitted by the Candidate MSc Marijana Milevska and to form
a Committee for Defense, that will schedule and organize public defense.

Committee for Assessment of the doctoral dissertation:
1. Prof. dr. Slavica Rocheska, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola

2. Acad. Taki Fiti, University “Ss. Cyril and Methodius”Skopje,

3. Prof. dr. Dragica Odzaklieska, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola

4. Prof.dr. Dimitar Nikoloski, University “St.Kliment Ohridski”-Bitola

5. Prof.dr. Aneta Risteska Jankuloska, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola

.
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РЕЦЕНЗИЈА
За учебникот „Полициска етика“
од авторoт д-р Никола Б. Дујовски, Вонреден професор
на Факултетот за безбедност - Скопје
Врз основа на Одлука бр.08-699/12 од 18.09.2019 година на Наставнонаучниот совет на Факултет за безбедност, Ректорската управа на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола, со Одлука број 14-1134/8-4 од 19.09.2019
година, ме определи за рецензент на учебникот од Вонреден проф. д-р Никола Б.
Дујовски под наслов: „Полициска етика“.
Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, а по проучувањето на
ракописот имам задоволство и чест до Наставно-научниот совет на Факултетот за
безбедност Скопје при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола да го
поднесам следниов:
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ

1. Општи податоци за трудот
Обем, содржина и структура на делото. Трудот е во обем од 203 страни,
структуриран во пет глави и библиографија обработени на начин којшто на
студентите и на другите истражувачи и корисници ќе им овозможи да се запознаат
со основните проблеми кои се јавуваат во истражувањата на етичките феномени.
Основната идеја која е проследена во оваа книга е да се актуелизираат темите кои
се однесуваат на етиката и моралот, да се препознаат важните етички прашања во
полициската професија, како што се интегритетот, достоинството и реномето на
полицијата како модерна служба во која се применуваат стандарди и практики за
полициско работење. Тие содржини треба да им помогнат на студентите кои на
Факултетот за безбедност ги изучуваат „Етиката“ и особено „Полициската етика“
да стекнат нови знаења и да совладаат искуства имплементирани во полициските
служби во развиениот свет, да можат да ги следат случувањата и практиките во
професијата посебно искуствата од полициската етика. На тој начин таа на
студените и другите корисници ќе им овозможи основни информации за етичките и
моралните прашања, во полицијата, полициската работа, но и за деонтологијата. Во
тој контекст се нуди преглед и анализа на документите со кои се уредуваат
прашањата за етичките и морални обврски на полициските работници во
полициите на балканските земји, споредени со стандардите утврдени во
документите на Советот на Европа, што на еден или друг начин упатува на
сознанието дека станува збор за пристап кој обезбедува сознанија и знаења
неопходни за академскиот профил од криминалистиката, криминологијата и
безбедноста. Токму затоа може да се констатира дека трудот „Полициска етика“ за
студентите и другите корисници е своевиден практичен водич со кој се запознаваат
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етиката, етичките прашања, моралот и моралните должности, како во работата на
полицијата, така и за нејзините етички должности. Во него исто така се отвараат и
прашањата поврзани со етиката во истражувањата, етичките дилеми, искуства и
стандарди во науката и научно-истражувачката работа.
Покрај основниот текст, трудот е проследен со примери и искуства кои се во
функција за полесно совладување на материјата. Секоја глава од трудот започнува
со содржина и цели на учењето, а завршува со резиме, прашања за дискусија и
препорачана литература.
Содржината на трудот претставува јасна мисловно логична целина.
Структура и содржина на трудот. Содржините на трудот се соопштени во
пет целини (глави), определени како „Етиката и моралот“, „Полициска етика“,
„Полициски интегритет“, „Деонтологија“ и „Домашни и меѓународни искуства и
документи за полициска етика“.
Првата глава е насловена со „Етиката и моралот“. Тие се актуализираат
преку отворањето дебата за основните прашања кои ги проучува етиката, за
доброто или лошото човеково однесување, за моралната одговорност. Потоа
интересот е насочен кон расправата за современите теории за етиката, кои се
соопштуваат преку темите за тоа што е доброто, за природната етика натурализмот, за теоријата на природната селекција, за хедонизмот –
хедонистичката теорија за етиката, за утилитаризмот, за метафизичката етика,
етиката и однесувањето и функциите на етиката. Оваа глава продолжува со
отворањето на прашањето за етиката во истражувањето. Во неа се актуелизираат
прашањата за кодексите и политиките за етика во истражувањето, етичките дилеми
во истражувањето, промовирањето на етичко однесување во науката и завршува со
темата за науката како професија.
Втората глава носи наслов „Полициска етика“. Во неа дебатата започнува
со определување на поимот и предметот на проучување на Полициската етика, за
нејзиното место во системот на науки, па за односот на полициската етика и
полициското постапување. Отворените прашања за дефинирањето на Полициската
етика го отвора и прашањето за полициската култура и полициското однесување, за
тешкотиите во определувањето и ограничувања на полициската култура. Во таа
смисла се проблематизираат прашањата поврзани со полициската суб-култура, со
принципот „говор и акција“, непотребна сложеност и завршува со анализата на тоа
што е интероперативно и прекумерно дејствување.
Во главатата насловена со „Полициски интегритет“, се дефинира поимот
„полициски интегритет“, се доловуваат теориските сознанија и практичните
искуства од градењето на полицискиот интегритет, посебно преку принципите за
промоција на полицискиот интегритет. Потоа анализата продолжува со расправата
за употребата на сила, за постапката поврзана со жалбите и истрагите за
непрофесионално однесување, за промовирањето на отчетноста и ефективното
раководење со полицијата и полициските акции, за што е неопходна обука, но и
практики за недискриминаторско полициско работење и собирање податоци
поврзани со полициското постапување и полициската работа во целина. Во рамките
на расправата за Полицискиот интегритет се отвораат прашањата поврзани со
селекцијата, регрутирањето и задржувањето во службата, за Ветинг – проверка на
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полициските службеници и прашањата поврзани со неговиот опфат, принципите за
спроведување, донесувањето на одлуките и за македонското искуство од примената
на ветинг во полицијата и полициската организација. Во таа смисла во трудот се
укажува дека особено се важни принципите, посебно се издвоени: доверливоста и
принципите на Сер Роберт Пил.
Четвртата глава ја обработува „Деонтологијата“, преку определувањето на
нејзиниот поим и предмет, епистемологијата на деонтолошките правила,
деонтолошката етика и должностите и завршува со барањето одговор на
прашањето: Зошто е значајна деонтологијата за полицијата?
Последната глава е посветена на домашните и меѓународните документи
посветени на етиката во полициската професија. Во овој дел од трудот се врши
анализа на Европскиот кодекс за полициска етика и на етичките кодекси на
македонската, црногорската, косовската, српската, хрватската и босанската
полиција, посебно преку анализата на етичкиот кодекс за полициските службеници
на Управата на полицијата на министерството за внатрешни работи на кантонот
Сараево.
На крајот од трудот е понудена библиографија.
Оригиналност на трудот. При изготвувањето на трудот „Полициска етика“
е консултирана научно-релевантна пред се, странска литература од областа на
етиката, полициската етика, филозофијата, социологијата, полициските и другите
општествени науки. Сознанијата од тие респективни трудови се втемелени во
основата на книгата, се разбира, поткрепени и вкрстени со оригинални погледи и
мисловни концепти на авторот и со повлекување на паралели за етиката, моралот,
моралните норми и однесувања, а поврзани со полицијата и полициската
организација.
Во македонскиот високо-образовен простор понудата на литература од
областа на етиката е скромна. Бројот на изданијата, кај нас, што се занимаваат со
Етиката е скромен и се однесува на изданијата на Кирил Темков и Дејан Донев, а
Полициската етика и деонтологија е на Трпе Стојановски. Овој труд „Полициска
етика“ е меѓу ретките во областа на полициските науки и е сериозен зафат во
актуелизирањето и презентирањето на содржините од оваа област.
Степен на соодветност на текстот со програмата. Книгата „Полициска
етика“ е наменета како учебник за студентите на Факултетот за безбедност, за
предметните програми „Полициска етика и деонтологија“ и „Основи на етиката“.
Изложените содржини соодветствуваат на предметните програми и ќе
претставуваат неопходен материјал за совладување на знаењата од предметите
„Полициска етика и деонтологија“ и „ Основи на етиката“ на студиските програми
на Факултетот за безбедност.
Методичко-дидактички вредности. Поаѓајќи од основната намена на
трудот, може да се констатира дека авторот успеал:
Прво, содржините кои се предмет на обработка се научно засновани, што
значи, изнесените ставови, констатации, аргументи и други факти се поткрепени со
релевантни сознанија, пред се, од странска научна литература од соодветната
научна област.
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Второ, избраните содржини да се однесуваат на основните, најзначајните и
практичните прашања за етиката и полициската етика и деонтологија, посебно се
поврзани со етичките принципи и неопходноста за јакнењето на професионалниот
етос и стандарди.
Трето, сознанијата изнесени во трудот се карактеризираат со
систематизираност, разграниченост, логична поврзаност и прегледност, кои ја
потврдуваат и методичко дидактичката ориентација на авторот. Секоја глава од
трудот започнува со содржина и цели на учењето, а завршува со резиме и прашања
за дискусија, содржини кои ја истакнуваат неговата методичност како претпоставка
за проучување и совладување на понудените содржини. Ваквиот пристап реално
овозможува студентите мисловно да проникнат во значењето на етиката,
полициската етика и деонтологијата, да проучат бројни искуства и да се стекнат со
знаења и вештини кои ќе им овозможат да се промовираат и потврдуваат како
професионалци, со јасни теоретски знаења и свест за значењето на полициската
професија и за специфичностите на нејзините етички димензии, за почитувањето на
моралните стандарди, како неопходен услов во извршувањето на полициските
должности, за јакнење на свеста за сложеноста и одговорноста на обврските кои
произлегуваат од секојдневното полициско работење.
2. Мислење и предлог
Врз основа на изложениот преглед и ставови во овој извештај, како
рецензент се стекнав со уверување дека трудот „Полициска етика“ од авторот
Вонреден проф. д-р Никола Б. Дујовски методолошки е коректно изготвен и има
неспорна и завидна научна, стручна и педагошко-дидактичка вредност, како во
теоретската елаборација, така и во аналитичко-синтетичката презентација на
емпириската евиденција, сознанија и научната дебата и затоа со задоволство, на
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност, му предлагам, трудот да го
објави и издаде како основен универзитетски учебник за предметните програми
„Полициска етика и деонтологија“ и „Основи на етиката“, на сите судиски
насоки на Факултетот за безбедност.
Исто така овој учебник може да им се препорача и на други високошколски
и други образовни и државни институции и органи, во кои се врши обука и
оспособување на кадри од полицијата, како и на вработените во полициските
служби и организации, посебно на (униформираната) полиција и другите
полициски структури во Министерството за внатрешни работи, како неопходен
прирачник за стекнување на нови знаења во функција на јакнењето на
професионалниот интегритет и морал.

Во Скопје
26 септември 2019 година

Рецензент
Проф. д-р Цане Т. Мојаноски, с.р.
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Со одлука на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски„ од Битола,
(бр. 14-1134/8-4 од 19.09.2019 година), се потврдува предлогот на Наставно-научниот
совет на Факултетот за безбедност – Скопје и за рецензенти на учебникот „Полициска
етика„ од авторот вонреден професор д-р Никола Дујовскисе избрани ред. проф. д-р Цане
Мојаноски и ред. проф. д-р Трпе Стојановски.
РЕЦЕНЗИЈА
на трудот „Полициска етика„ од авторот вонреден професор д-р Никола Дујовски
На предлог на Факултетот за безбедност од Скопје, асо Одлука на Универзитетот „Св.
Климент Охридски„ од Битола, сум определен да бидам еден од двајцата рецензенти на
ракописот „Полициска етика„ од авторот вонреден професор д-р Никола Дујовски.
Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, имам задоволство и чест до Наставнонаучниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје да го поднесам следниов:
РЕЦЕНЗЕНСКИ ИЗВЕШТАЈ
1. Општ осврт на ракописот
Да се пишува за етика и деонтологија во општество кое пред три децении го напушти
еднопартискиот систем и почна да создава повеќепартиско, демократско уредување е
сериозен предизвик, од причина што во Македонија се напуштија традиционалните
вредности и во потрага и замена со нови, државата и институциите малку размислуваат за
етиката и убавото.Изминатиот период југоисточна Европа ја одбележаа воените
конфликти на Балканот, транзицијата која се случуваше во сите сфери на општествено
живеење, масовна невработеност, иселување на младите луѓе, партизација на државните
институции, ерозија на образовниот, но и на другите системи во општеството, нагорна
тенденција на асоцијални однесувања во заедницата, нови облици на криминалитет и
недоволно подготвени институции за превенција и гонење на криминалитетот.
Предолгиот процес и наметнатите препреки кон Македонија за отпочнување на
преговорите за членство во ЕУ дополнително влијаеа на состојбите во земјата. Во
опишаните околности и во динамичен општествен живот, етиката и деонтологијата се
нерамноправни во споредба со бројните законски проекти (некогаш и лоши) кои треба да
ги регулираат тековите во општеството. Одтука, појавувањето на текст кој суштински
зборува за етиката во општеството, со аспект на етиката во полициската организација, е
настан кој заслужува да се одбележи. Истовремено, претставува знак дека етиката и
стандардите на кои таа се заснова имаат незаменлива вредност. Принципите на Сер Роберт
Пил од 1829 година се смета дека се основата на која е создадена современата полициска
организација во Европа. Овие принципи всушност се духот на современа, ефикасна,
транспарентна полициска организација која соработката со граѓаните ја темели на взаемна
доверба и одобрување за тоа што треба да работи полицијата. Суштината на таа доверба е
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законското и етичко постапување на полицијата. Очекуван резултат е да се создаде
полиција со интегритет, која секојдневно ќе ја потврдува довербата во заедницата во
извршување на сложените задачи. Првиот чекор за остварување на целта е да се создаде
учебник со кој ќе се едуцираат полициските службеници. Концептот и структурата на
ракописот „Полициска етика„ одговора на овие очекувања.
Важноста на ракописот поттикнува и на суштински размислувања за местото и улогата на
етиката во македонското општество. Од денешна гледна точка многу тешко може да се
говори за закони кои се донесени во минатиот век и сеуште да бидат актуелни. Но,
етичките документи кои се темелат на еснафските вредности ја имаат привилегијата да
бидат долговечни и да бидат извори на знаења за полициската професија, на чија основа
таа постојано ќе се надоградува. На оваа линија се заложбите на Советот на Европа, на
Организацијата на Обединетите Нации и на други меѓународни институции од крајот на
претходниот и почетокот на дваесет и првиот век кои согледувајќи ја важноста од
постоење на наднационални стандарди, направија документи кои ја истакнуваат етиката
како најважен кохезивен елемент во развивање полициска (lawenforcement) организација
којаќе се грижи за граѓаните, нивната безбедност и заштита, создавајќи услови за
спокојство и мир возаедницата.

2. Посебен осврт на ракописот
Авторот вонреден професор д-р Никола Дујовски во текстот „Полициска етика„ си
поставил амбициозна цел: да напише книга од која ќе може да се научи што е етичкото во
полициското работење, но и колку е важно овие знаења да се усвојат и применуваат во
секоја ситуација на полициско постапување.
Трудот насловен како „Полициска етика„ содржи пет глави, вовед, содржина и
користена литература. Целиот труд има 203 страници.
Првата глава е со наслов Етиката и моралот (11-61 страна). Во неа се објаснуваат
основните прашања кои ги проучува етиката, зошто е таа важна во животот на граѓаните и
за заедницата, воопшто. Авторот тоа го поврзува со доброто и лошото човеково
однесување, појаснувајќи ја разликата меѓу нив, меѓудоброто и моралното, меѓу чесното и
нечесното, меѓу правилното и посакуваното. Пораката од изучувањето на етиката и
моралот води до заклучокот какво етичко однесување очекува демократската заедница од
поединецот, каква морална одговорност е прифатлива за заедницата.
Современите теории за доброто и моралното, на кои се осврнува авторот, даваат
историски преглед за размислувањата на филозофите и теоретичарите кои се занимавале
со прашања поврзани со етиката во минатото, а особено во последните децении.
Препознаената важност од етичко однесување особено на оние кои имаат легитимна власт
да го спроведуваат законот на начин кој го очекува заедницата доведува до создавање
етички кодекси, како меѓународен инструмент, но и како извор за уредување на
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националните етички кодекси. Ова е прв чекор во стеснување на дискрецијата со која
располага државниот апарат, но и со поставување правила на одговорност на носителите
на власт пред граѓаните. Ова не значи дека сите дилеми ќе исчезнат.
Втората главасо наслов Полициска етика (62-85 страна) се фокусира на две суштински
области. Прво, објаснување на поимот и предметот на полициската етика, па одтаму и за
местото и улогата на полициската етика во системот на општествени науки. Потоа за
можностите на влијание на полициската етика при полициското постапување. Второ,
Полициската култура, која како неформална структура има големо влијание врз
однесувањето на полициските службеници, како група, но и на поединечно ниво. Овие
теми многу детално се истражуваат во странската теорија и имаат голема важност во
промоцијата и афирмирањето на полицискиот интегритет, полициско работење
прифатливо и одобрено од заедницата, но и во сузбивање на девијациите во полициската
организација.
Презентирајќи ги темите од оваа глава се обид авторот да укаже на нивната важност и
употребна вредност. Истите се основата на современата полициска организација, кои и
натаму треба да бидат проучувани и истражувани, а резултатите од истражувањата да
бидат усвоени во идните стратегиски документи на полицијата во нашата земја.
Третата глава има наслов Полициски интегритет (86-120 страна).Полицискиот
интегритет е всушност финалниот производ на добро, етичко постапување на
полицискиот службеник. Во оваа глава се обработува употребата на полициска сила, која
оригинерно е дел од Полициското право, но авторот се определува да зборува за неа и во
овој ракопис, од причина што целата доктрина на полициската етика се однесува на
најсложениот дел на полициско постапување – кога со легитимна присила треба да се
спречи незаконско, често пати насилничко, однесување на поединец или група.
Во оваа глава авторот се одлучил да го обработи ветингот, актуелна тема од аспект на
темелна проверка на интегритетот кој се заговара во македонското општество и кој е
отпочнат во Министерството за внатрешни работи. Обемот во кој е застапена оваа тема ги
надминува рамките во кои реално треба да биде застапена. Од друга страна, во отсуство на
други домашни извори за овој концепт, наведените содржини ќе послужат како насоки за
отпочнување на процесот на „прочистување„ на полициската организација во нашата
земја.
Принципите на Сер Роберт Пил се добра основа и навраќање кон темелите на современата
полициска организација. Иако истите се направени во 1829 година (пред 190 години), тие
се доказ како сложените работи може едноставно и разбирливо да бидат напишани. Овие
принципи и денес се многу актуелни;тие се извор и инспирација на полициско работење
во заедницата, со интегритет.
Четвртата глава се однесува на деонтологијата (121-133страна). Преку поимот и
предметот се објаснува деонтологијата и деонтолошките правила. Авторот и посветува
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внимание на Епистемологијата и преку неа на спроведување на должностите во различни
професии.
Во продолжение ја поставува дилемата зошто Деонтологијата е значајна за полициската
професија, а потоа, преку компаративни согледувања, но и преку примери од парксата
дава појаснување за тоа.
Последната, Петта глава (133-191страна) е со наслов Домашни и меѓународни искуства и
документи за полициска етика. Прво е наведен Македонскиот кодекс на полициска етика,
придружен со коментар на членовите, како појаснување на дејствијата за кои е изготвен
кодексот. Македонскиот кодекс, како и останатите национални кодекси на полициско
работење има за цел да ги појасни празнините меѓу законските одредби како да постапува
полицијата. Кодексот всушност ја изразува својата поддршка кон професионалното
(еснафското) во полициската организација.
Македонскиот кодекс на полициска етика (2003), всушност својата важност и сила ја црпи
од Европскиот кодекс на полициска етика (2001), кој е матичен документ и извор на сите
национални полициски кодекси од новиот милениум. Со наведувањето на полициските
кодекси на Црна Гора, Косово, Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина аторот ни
овозможува единствена прилика да се проучат и по пат на компаративни согледувања, да
се препознаат заедничките вредности на полициските организации од регионот, но и
специфичностите со кои се соочува секоја полициска организација, поединечно.
Користената литература, која е од поново време, е прикажана на десет страници.
Консултирани се релевантни библиографски единици, претежно од странски
автори.Позитивно е што се користени значајни интернет страни, што го дополнува
впечатокот дека во книгата се обработуваат современи аспекти на полициско
постапување.
Приодот кој го користи авторот и секоја од темите во книгата да бидат дополнително
објаснети и преку случаи од практиката, оваа книга ја прави приемчива за читателот, во
смисла да се разбере секоја тема од книгата.
Авторот покажува способност да извлече важни поенти од научната литература и
соодветно да ги обработи, истражи и развие во содржини кои се темелат на научни
сознанија и кои се корисни за едукација на студентите и другите заинтересирани читатели
во Македонија. Книгата „Полициска етика„ како учебник, ќе одговори на потребите на
студиските програми на Факултетот за безбедност во Скопје.
Текстот е пишуван на едноставен, разбирлив јазик, со бистра мисла и е приемчив за
читателот. Во идно време, добро е авторот да размисли и да го напише трудот и на некој
од странските јазици.
Акумулираното практично и педагошко искуство на Д-р. Дујовски во полициската
организација, а потоа и во образовниот процес на Факултетот за безбедност, при
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спроведување на настава и вежбовни активности со студентите се препознава во
едноставниот, разбирлив начин на кој се презентираат знаењата поврзани со полициската
организација, етиката и полициското работење. Важноста од манифестирање на
полицискиот интегритетво контактите со граѓаните е важен механизам за ефикасно,
законско и етичко постапување, што е нотирано од авторот.
Мислење и предлог
Книгата со наслов „Полициска етика„ од авторот вонреден професор д-р Никола Дујовски
претставува важен истражувачки производкој ја дополнува празнината во процесот на
едукација на студентите кои ја изучуваат полициската етика, со нови содржини и
спознанија, важни за создавање современа полициска организација и полициски
службеници со интегритет. Овој труд исто така придонесува за збогатување на
полициските науки и јакнење на знаењата и содржините за ефикасно полициско
постапување.
Книгата „Полициска етика„ се темели на научни сознанија корекно обработени и со
препознатлива педагошка и дидактичка вредност и затоа на Наставно-научниот
совет на Факултетот за безбедност со задоволство му предлагам трудот „Полициска
етика„ да се објави, издаде и користи како универзитетски учебник на Факултетот за
безбедност.

Проф. Др. Трпе Стојановски, с.р.

Скопје, 24 септември, 2019 година
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Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност–Скопјепри Универзитетот
„Св. Климент Охридски“–Битола, на својата седница одржана на ден 27.06.20019 г.,
донесе одлука бр. 08-518/10 од 27.06.2019 година со која ме избра за еден од трите
рецензенти на трудот под наслов „Маргинализацијата и девијантноста на младите во
судир со законот во воспитно-поправните и казнено-поправните домови“ од авторите
проф. д-р Весна Стефановска, проф. д-р Оливер Бачановиќ, проф. д-р Драгана Батиќ и
доц. д-р Наташа Пеовска. По детално разгледување и увид во трудот на уважените автори,
до Наставничкиот совет на Факултетот за безбедност–Скопје при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“–Битола, го поднесувам следниот:
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ
од проф. д-р Марија Ралева, редовен професор на Медицинскиот факултет - Скопје

Структура на трудот
Трудот под наслов „Маргинализацијата и девијантноста на младите во судир со
законот во воспитно-поправните и казнено-поправните домови“ од авторите проф. д-р
Весна Стефановска, проф. д-р Оливер Бачановиќ, проф. д-р Драгана Батиќ и доц. д-р
Наташа Пеовска претставува научно-истражувачки Извештај од едно обемно истражување
спроведено во Воспитно-поправниот дом – Охрид и малолетничкиот затвор – Охрид, со
кое се опфатени речиси сите штитеници на ВП домот (вкупно присутни 19 лица, од кои се
интервјуирани 17) и малолетни сторители на кривични дела кои во периодот на
инстражувањето биле присутни во затворот (вкупно присутни 9 лица, од кои се
интервјуирани 6 лица). Истражувањето е мултидисциплинарно, впрочем како што е и
самиот истражувачки тим исе однесува на криминолошките, пенолошките и
психолошките аспекти на популацијата малолетни сторители на кривични дела што е
особено важно за оправданоста и нужноста за една ваква анализа не само во научните
кругови, туку и во нивната натамошна рецепција и рефлексија во правосудството,
социјалната политика, воспитно-превентивната и рехабилитациската сфера.
Извештајот е напишан на 303 страници, се состои од три дела.Во првиот дел е
објаснета методологијата на самото истражување со формулирање на проблемот,
определување на предметот на истражувањето, дефинирање на клучните термини, опис на
целитеи методи на истражувањето, примерокот и неговите карактеристики, пристапот до
податоци и етичките прашања, општествената и научната оправданост на истражувањето,
како и ограничувања на истражувањето. Целосно методологијата на истражувањето е
научно фундирана, осмислена и заснована на соодветните хипотези кои понатаму се
анализираат во истражувачката постапка.
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Во вториот дел е спроведена анализата која се однесува на положбата на младите
во воспитнопоравните и казнените домови, карактеристики на младите во воспитно поправниот дом во Охрид, индивидуалните фактори и нивната поврзаност со
криминалното однесување пред и за време на затворањето, ставовите, склоностите и
вредностите и нивната поврзаност со криминалното однесување пред и за време на
затворањето, структурните процеси на маргинализација, стигматизација, социјално
исклучување и предрасуди и нивната поврзаност со криминалното однесување пред и за
време на затворањето, поврзаноста на институционалните и ситуациските фактори со
девијантноста и маргинализацијата на младите во воспитно – поправните установи,
улогата на афективноста и семејството во криминалното однесување кај младите сместени
во ВПД и во затворот за деца, поврзаноста на доживеаните трауматски настани и
криминално однесување пред и за време на затварањето.
Во вториот дел на Извештајот секое поглавје е структурирано врз основа на иста
методолошка матрица, со вовед во проблематиката, теориска обработка на темата,
поткрепена со извори од литературата, истражувачки прашања, резултати, дискусија и
заклучни согледувања.
Третиот дел се состои од користената литература за изработка на извештајот, во
која се цитирани 89 референции, релевантни за областа и дел од инструментите за
прибирање податоци за потребите на истражувањето: листа за кодирање на одредени
карактеристики на штитениците на кои им е изречена мерка упатување во воспитнопоправен дом и казна затвор; Протокол за интервју со младите во воспитно-поправниот
дом и затворот за деца Охрид.
Првото и второто поглавје во вториот дел се меѓусебно поврзани, кадешто
авторката проф. д-р весна Стефановска анализирајќи ги главните пенолошки теории и
модели на адаптација на затворски услови (теорија на внес и теорија на депривација) и
психолошките теории (теорија на психосоцијалниот развој и создавање на идентитет во
адолесценција),разгледува како малолетните сторители на кривични дела, кои минуваат
низ особеноранлив период на развој и консолидирање на идентитетот се адаптираат на
затворот/в.п домот, поставувајќи си го меѓу другото и клучното прашање: „Дали воспитно
и казнено поправните домови се соодветни установи за млади, имајќи ја предвид
недоволната емоционална, когнитивна, социјална и морална зрелост?“
Ова прашање се проткајува низ целиот Извештај и авторите многу прецизно и
јасно, низ квалитативна анализа на истражувачката граѓа ја констатираат поразителната
состојба на младите во овие институции коишто ја поткрепуваат културата на насилство
без оглед дали процесите на адаптација се под влијание на факторите поврзани со
затворската средина (според моделот на депривација) или на факторите кои се внесени од
страна на самото осудено лице (односно на неговите индивидуални карактеристики,
криминалната историја, влијанието на семејството, друштвото) (според моделот на внес).
Во наредното поглавје за Основните ризични факотри и нивната поврзаност со
криминалното однесување пред и за време на затворањето, авторите проф. д-р Весна
Стефановска и проф. д-р Драгана Батиќ, поаѓајќи од постулатите на развојната
криминологија, која е во согласност со еколошкиот модел на факторите на ризик и
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заштита во однос на насилството, низ квалитативна анализа на истражуваниот примерок
ги идентификуваат ризичните и протективните фактори кои се во релација со
малолетничкото престапништво на индивидуално, семејно ниво, ниво на училиште,
врсници и фактори на пошироката средина. Се потврдуваат наодите во литературата дека
најсилни ризични фактори се: етничката припадност, нискиот степен на образование,
напуштањето на училиштето, криминалното друштво, несоодветниот систем на
вредности, криминалните склоности, несоодветната семејна контрола и семејниот
криминалитет. Покрај наведените, дополнителни ризични фактори кај одредени
штитеници се сиромаштијата во семејството, злоупотребата на дрога, менталните
нарушувања и растењето во домови за деца без родителска грижа. Ваквите резултати во
потполност се совпаѓаат со истражувањата за т.нар. негативни или екстремни искуства во
детството, чиј кумулативен ефект е значаен предиктор на насилство и криминалитет
подоцна во животот, на што укажува и авторката проф. д-р драгана Батиќ во поглавјето за
Улогата на афективноста и семејството во криминалното однесување кај младите
сместени во ВПД и во затворот за деца.
Психолошката анализа се надоврзува на социолошката и пенолошката анализа
изведена претходно, при што авторката проф. д-р Драгана Батиќ опсежно ја разработува
теоретската основа на емоционалниот развој и афективното врзување и ја доведуваат во
врска со криминалното однесување кај децата и адолесцентите. Даден е преглед на
фундаменталните теории во психологијата за раното приврзувачкото однесување што се
воспоставува во детството, поткрепувајќи го и со најновите невронаучни истражувања на
мозокот, кои укажуваат на важноста на раните емоционални врски со родителите за
воспоставување на кохрентна мозочна структура и поврзаност, а тоа значи и емоционална
усогласеност и воспоставување на внатрешни локуси на контрола во услови на сигурен
тип на приврзување или пак на афективна дисрегулација во мошне нарушени облици на
несигурно приврзување со родителите (било да се отсутни, нереспонсивни, или пак
казнувачки и злоупотребувачки во однос на своите деца – како што се покажува во
испитуваниот примерок). Ваквиот прототип на приврзаност воспоставен рано во
детството го детерминира односот кон другите низ целиот живот и затоа е од клучна
важност во развојот. Исто така е посветено соодветно внимание на раните травматски
искуства, влијанието на токсичниот стрес врз развојот на мозокот и воспоставувањето на
агресивноста, импулсивноста и особено назначените доживувања на закана и опасност кај
младите чии рани искуства се исполнети со сите овие ризици. Затворот ги потенцира
раните травматски искуства што се потврдува низ богатиот материјал на сведоштво на
малолетните сторители на кривични дела, ја оживува раната траума и дополнително ги
виктимизира и фиксира во ваквите улоги.
Како резултат на психолошка анализа на интервјуата и психолошките инструменти
користени во ова истражување, за секој испитаник изготвен е психолошки профил. При
тоа авторката проф. д-р Драгана Батиќиздвојува некои типични карактеристики на
испитаниците, групирајќи ги во повеќе типови.Овие типови произлегуваат од анализа на
пошироките категории кои опфаќаат деца на улица, деца без родителска грижа, деца со
психопатски карактеристики, деца кои немаат типично криминално однесување, деца со
нарушено однесување и симптоми. Секој од овие типови поткрепен сопо една студија на
случај на конкретен испитаник.
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Покрај индивидуалните, семејните и училишните ризични фактори, криминалните
ставови, вредности и склоности се значајни предиктори кои го објаснуваат девијантното и
криминално однесување. Авторката проф. д-р Весна Стефановска укажува декамладите
штитеници имаат изградено криминален систем на вредности и ставови кон кривичните
дела, развиваат криминални склоности поради големиот број ризични фактори, зад себе
имаат богатата криминална кариера, покажуваат отпор и непослушност кон
казненоправниот систем, односно кон државниот систем генерално, вклучувајќи ги и
социјалните служби, криминалното однесување го сметаат како нормално и прифатено
однесување, криминалната кариера ја почнуваат во група, криминалните склоности ги
усовршуваат и прифаќаат како начин на однесување, најчесто имаат антисоцијален начин
на размислување.
Посебно е обработен проблемот на маргинализацијата и девијантноста на децата и
младите во воспитно-поправните и казнено-поправните домови, при што авторката проф.
д-р Весна Стефановска истакнува дека „повеќето криминолошки теории значаен дел од
факторите за криминалот ги гледаат во структурните процеси на маргинализација,
стигматизација и социјално исклучување. Тие се меѓуповрзани процеси кои ги туркаат
младите во криминал. Всушност, маргинализираните лица се истовремено социјално
исклучени лица и обратно. Тие се на маргините на едно општество, отфрлени и
заборавени без еднаков пристап за социјални, културни и други услуги кои ги нуди
државата. Од друга страна, стигматизацијата е последователна појава на примарното
девијантно и криминално однесување, која потоа уште повеќе го засилува таквото
однесување.“ Авторите заклучуваат дека маргинализацијата е најизразена кај домските
деца и кај децата без родителска грижа, а казненоправниот систем не може да ги намали
структурните нееднаквости кои се генератори на маргинализацијата и на социјалното
исклучување,тие се етикетирани од средината како девијантни и таа етикета ја прифаќаат
и ја носат со себе бидејќи им овозможува сигурност, статус и идентитет во групата, а
таквиот процес на секундарна девијација се засилува и на крајот, казненоправниот систем
формално ги етикетира изрекувајќи им кривични санкции, а дискриминацијата се
рефлектира и во дискриминаторната политика спрема младите штитеници и од страна на
ВПД и од страна на системот генерално.
Авторите проф. д-р Оливер Бачановиќ и доц. д-р Наташа Пеовска јанагласуваат и
важноста и влијанието на институционалните и ситуационите фактори врз однесувањето
на младите во воспитно поправните домови и во затворите,односно, оние врзани со самите
депривациски услови и фактори. Од исказите на испитаниците авторите заклучуваат дека
тие имаат негативен однос кон установата (воспитно поправниот дом и
затворот),установата нема позитивно влијание, едноличноста, отсуството на активности ја
поттикнуваат здодевноста и остава премногу слободно време кое не е ниту креативно ниту
корисно поминато,со што се отежнува процесот на адаптација и се зголемува можноста за
појава на насилство.Во поглед на прашањето дали во установата повеќе се применува
рехабилитациски или застрашувачки и пунитивен модел, од анализата на добиените
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одговори на инспитаниците може да се заклучи дека установата (ВПД) е репресивно
ориентирана, се става акцент на формата и на пишаните правила. Грешките на младите во
домот се казнуваат пред сè со забрани и ограничувања. Испитаниците не ја спомнуваат
третманската работа, освен што поголем дел од нив укажуваат дека имаат потреба да им
се обраќаат на психолозите. Отсуството на третманските активности ја заострува
депривацијата и индивидуалните карактеристики кај младите кои влијаат врз несоодветно
однесување во установата.
Во однос на препораките кои призлегуваат од овој обемен истражувачки извештај
би ги потенциале следниве на кои укажуваат авторите:
Третман и превенција на рецидивизмот на криминалното однесување на младите
подразбира можност за реструктурирање на идентитетот, кој не е ни фиксиран ни
затворен туку е подложен на доработување. Неговата структура „е флексибилна, отворена
кон промените во општеството и кон промените во односите. Оваа отвореност обезбедува
бројни реорганизации на содржините на идентитетот преку идентитетски достигнувања во
животот на личноста, иако суштински идентитетски процес останува ист, а расте и јакне
низ секоја криза" (Marcia, 1980). Концептот на невропластичност е во основата на
резилиентноста, која укажува на тоа дека вистинската промена е можна и покрај сериозни
стресогени околности. Овој научен став е неопходно да се применува во практичната
работа во установите кеде е спроведено истражувањето. Особено значајно е спроведување
накогнитивно – бихејвиоралнитепрограми прилагодени за оваа популација млади,
развивање вештини за подобро решавање на социјалните проблеми, вештини за
справување со гневот, лутината, фрустрацијата, травматските искуства, како и
рекреативните и спортските активности.
Просториите треба да бидат безбедни за младите и треба да имаат доволно
осветлување, вентилација и затоплување. Особено е значајно во установата да постојат
простории за реализација на спортските, рекреативните и работните активности на
младите.
Безбедни надворешни простори, спортски места и простор за јадење. Кога младите
поминуваат време надвор, особено на зелени површини, тие се чувствуваат помалку
затворени и изолирани.
Зајакнување на стручната служба во ВПД и во затворот со доволен број на
вработени со цел да се зајакне соодносот меѓу младите и персоналот како и потреба за
менторска работа со младите и поврзување со нивните семејства.

Мислење и оценка на трудот
Извештајот од истражувањето спроведено во Воспитно-поправниот дом и
Малолетничкиот затвор во Охрид под наслов„Маргинализацијата и девијантноста на
младите во судир со законот во воспитно поправните и казнено поправните домови“ на
авторите проф. д-р Весна Стефановска, проф. д-р Оливер Бачановиќ, проф. д-р Драгана
Батиќ и доц. д-р Наташа Пеовска, кој претставува обемен научен труд е од суштествена
важност во анализата на состојбите поврзани со малолетничкото престапништво во
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воспитно-поправните и казнено-поправните домови. Истражувања врзани со децата и
малолетниците како сторители на кривични дела се ретки, скоро и непостоечки во нашата
средина, наместо да бидат задолжителни, спроведувани редовно и врз основа на
добиените резултати и сознанија да се планираат, корегираат и преобликуваат политиките
во насока на следењето на ефектите од изречените мерки и преземениот „третман“.
Самото истражување, преку мултидисциплинарна теориска анализа, но и значајна
квалитативно-квантитативна анализа на добиените резултати, известува за најрецентните
состојби во областа (state of the art) на проблемите врзани за малолетничкиот
криминалитет и маргинализацијата на младите, кои се и причина и последица на еден
циркуларен каузалитет кој води во далекусежни и несогледливи последици. Ова се
спроведува со сеопфатно проучување на сите нивоа на еколошкиот модел (кој иако не е
експлицитно разработен, авторите имплицитно се навраќаат на него) – индивидуално ниво
(психолошки профили, историја на индивидуални искуства, ставови, вредности на
малолетните сторители на кривични дела), семејно ниво (семејно опкружување,
трансгенерациско пренесување на насилството, деликвенцијата, антисоцијалното
однесување), институционално ниво (состојбите во казнено-поправните институции,
односот кон младите, структурата на опкружувањето и персоналот), па се до општествено
ниво
(проблемот
на
сиромаштијата,
бездомништвото,
маргинализацијата,
стигматизацијата).
Извештајот упатува на можни важни препораки кои призлегуваат од
констатацијата на состојбите и добиените резултати коиѝ ги приопштува пред сѐ на
научната, но исто така и на општествената и политичката јавност. Имајќи ја предвид
обемната и комплексна истражувачка работа, и воедно изразувајќи ја почитта кон овој
извонреден труд и научната акрибичност на авторите, сметам дека за соодветна
натамошна рецепција на овој научен извештај во пошироката научна и општественополитичка јавност, препораките кои произлегуваат од него треба да се издвојат во посебно
поглавје кое ќе допре до сите релевантни институции и професионалци. Затоа сметам дека
во натамошните апликативни цели овој извештај треба да биде земен предвид во повеќе
области кои се рефлектираат во него – правно-законодавните, јавно-здравствените и
социјалните политики и програми кои се изготвуваат за работа со млади со девијантно и
антисоцијално однесување, нивен третман, рехабилитација и што е уште поважно
првенција на ваквото однесување кога се работи за индицирана превенција со програми
наменети за популација малди под ризик.
Земајќи го предвид до сега изнесенто во овој Рецензентскиот извештај, трудот под
наслов „Маргинализацијата и девијантноста на младите во судир со законот во воспитно
поправните и казнено поправните домови“ на авторите проф. д-р Весна Стефановска,
проф. д-р Оливер Бачановиќ, проф. д-р Драгана Батиќ и доц. д-р Наташа Пеовска, го
оценувам позитивнои имам чест на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност
– Скопје, при униврзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола му предлагам да го
прифати мојот Рецензентски Извештај и да донесе одлука за објавување на Извештајот од
истражувањето - „Маргинализацијата и девијантноста на младите во судир со законот во
воспитно поправните и казнено поправните домови“ на ценетите автори, и водено да го
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сподели со целокупната професионална јавност за натамошно негово интегрирање во
областа, и поттикнување на натамошни истражувања на редовна основа.

Скопје, 09.09.2019

Рецензент
Проф. д-р Марија Ралева, с.р.
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Проф. д-р Љупчо Арнаудовски
професор во пензија на Правниот факултет „Јустинијан Први„ – Скопје
Со одлука на Наставно- научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје
при Универзитетот „Св. Климент Охридски„ – Битола, на седницата на советот
одржана на 27.06.2019 година, определен сум за рецензент на трудот под наслов:
„Маргинализацијата и девијантноста на младите во судир со законот во воспитно
поправните и казнено поправните домови (извештај од истражувањето) на авторите
проф. Оливер Бачановиќ, проф. Весна Стефановска, проф. Драгана Батиќ и доц.
Наташа Пеовска.
Во својство на рецензент на Наставно научниот совет на Факултетот за
безбедност – Скопје го поднесувам следниот Рецензионен Извештај:
РЕЦЕНЗИОНЕН

ИЗВЕШТАЈ

Трудот под наслов „Маргинализацијата и девијантноста на младите во судир со
законот во воспитно поправните и казнено поправните домови (извештај од
истражувањето) на авторите проф. Весна Стефановска, проф. Оливер Бачановиќ, проф.
Драгана Батиќ и доц. Наташа Пеовска, авторите го одредуваат како извештај, а јас како
рецензент го одредувам како НАУЧЕН ИЗВЕШТАЈ. Опфаќа текст од 304 страни
вклучувајќи го и пописот на користената литература, инструментите користени за
истражување како прилози кон Извештајот. Пишуван е во компјутерска техника,
нормална големина на буквите и нормален проред.
1. Материјата обработена во Извештајот е систематизирана во два дела со
систематизација во поднаслови според проблематиката што е предмет на обработка.
Поднасловите во секој дел (глава) дава можност читателот полесно да дојде до
материјата (проблематиката што го интересира). Сепак, дадената систематизација
треба уште еднаш да се погледа пред печатење на Извештајот. Ова, особено заради
фактот што авторите во секое поглавје преку дефинирање на предметот, целите и
методолошкиот пристап (применетите методолошки постапки) им даваат посебно
место во секое поглавје.
Во текстот од страница 3 – 44, авторите го презентираат предлогот на проектот
во кој го формулираат проблемот што е предмет на истражување. Го определуваат
предметот на истражувањето и формулацијата на основните термини што се наоѓаат во
насловот на трудот – истражувањето. Ги опишуваат применетите методолошки
постапки применетиво истражувањето, начинот на кој е формулиран примерокот
применет во истражувањето и воведни објаснувања за положбата на младите во
воспитно поправните и казнено поправните институции во кои младите ги извршуваат
санкциите што им се изречени за сторени кривични дела. Овие согледувања се
обликувани врз посочената легислатива и друга документација и извештаи за
состојбата во овие институции и положбата на младите во нив како централен предмет
на истражување.
2. Во казнено правните, криминолошките и пенолошките науки
општоприфатена е тезата дека научните и теоретските поставки со кои се одредува
положбата на малолетното лице во случаите кога тој се јавува како делинквент –
сторител на казниво дело се одредуваат и насоките со кои се движат овие науки. Од
тие причини, особено е значајно јасно да се определи кои се личните карактеристики
што ја налагаат потребата, во согласност со нив на посебен начин да се одреди во
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законските прописи и на посебен начин кривичноправната положба на малолетникот.
Оваа теза е провлекувана низ научните и теоретските пристапи во овие науки и во
легислативата што се однесува на малолетниците. Оттука, авторите на овој труд
чувствуваат потреба во овој дел од трудот да расправаат за малолетното лице како
човечко суштество и како делинквент. Тоа го чинат на тој начин што ја проучуваат
личноста на малолетникот пред стореното казниво дело и постапувањето со него од
страна на државните органи и институции. Во врска со овие одредници, рецензентот
смета дека е нужна подетаљна разработка на основните поими што се предмет на
разработка на трудот: маргинализација, девијантност, малолетничка делинквенција,
малолетнички криминалитет итн. Спомнувањето на некои од криминолошките теории
во врска со нив сметам дека е недоволно. Во согласност со основниот предмет на
трудот, нормално е проучувањето на личните карактеристики на малолетниците во
казнените институциикако однесувањето пред и по затворањето, (упатувањето во
институцијата), моделите на адаптација, призонизација, ресоцијализација, зачувување
на својот идентитет. Фактот што со примерокот се опфатени малолетниците кои се
испитуваат и начинот на неговото формирање(малубројноста) не ја намалува неговата
вредност и методолошкото обликување на истиот. Факторите врз кои се одредува
научната вредност и оправданост на истражувањето се во согласност со општественото
значење на оваа општествено негативна појава.
3. Вториот дел од трудот му е посветен на малолетничкиот затвор во Охрид. Врз
карактеристиките на малолетниците што се во оваа установа, популацијата во него се
одредуваат (обработуваат) карактеристиките на личноста во периодот на
адолесценција низ проучуваната литература и спроведените истражувања на други
автори, посебно низ довербата во применетите санкции, институциите во кои се
извршуваат, како и личноста на малолетникот. Овие прашања се разгледуваат и
вреднуваат низ криминолошките теории во криминологијата со трајно значење и
влијание. Личноста ја претставуваат низ дефинирање на поимот „личност„ и поимите:
темперамент, емпатија , импулсивност, социо-когнитивни вештитни и карактеристики.
Во врска со личноста, нејзиното фомирање, го разгледуваат семејниот криминалитет
како фактор на ризик и протективните семејни фактори и влијанието на врсниците,
факторите на средината. Сите овие фактори се разгледуваат пред и за време на
затворањето. Рецензентот укажува на потребата за појасно дефинирање на поимот
ризик и факторите што го одредуваат истиот тогаш кога е во прашање малолетната
личност со нејзините карактеристики и средината во која се формира како делинквент.
Во утврдување на индивидуалните карактеристики на малолетникот,
одредувањето на општиот поим за нив и низ литературата и низ истражувања на други
автори го објаснуваат поимот „агресивно поведение„ – како злоупотреба во детството,
злоупотреба на дрога и алкохол пред и по затворањето, и како последица на тоа, појава
на анксиозност, депресија, вознемиреност како психосоцијални состојби, како и низок
праг на толеранција, ограничување на правото на приватност, безбедност и сигурност
како лично чувство, начин на адаптирање и прилагодување во затворски услови врзано
за облиците на насилство во домот со детаљно разработување на сите облици на
насилство што се појавуваат во домот, како од самите малолетници, така и од
затворскиот персонал. Авторите соодветно внимание посветуваат на медицнската
заштита како загарантирано право на осудените лица посебно во врска со насилството
и меѓусебните судири меѓу малолетниците. Овој дел од текстот е многу илустративен
бидејќи ги анализира и претставува преку директните искази на испитуваните
малолетници.
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При објаснувањето на личноста на малолетникот посебно внимание се
посветува на процесот на училишното образование на малолетникот. Овие проучувања
имаат големо значење бидејќи се смета дека слабиот успех во училиштето,
нередовното школување, отсуството и непочитувањето на училишната дисциплина е
прв и најважен индикатор за тоа дека развојот и напредувањето на малолетникот не е
во ред, па патот на неговиот развој е неуспешен и погрешен. Проблемите врзани за
учењето, образованието и училиштето многу илустративно се прикажани преку
кажувањата на испитаниците.
4. Во посебен наслов (стр. 121) разработени и претставени се вредносните
ставови и околностите на нивната поврзаност со криминалното однесување пред и за
време на затворањето. Користејќи сознанија и искуства од други автори и
истражувања, авторите формираат концепт на методолошки пристап кон утврдување
на вредносните ставови на испитаниците. Во пристапот кон обработката на оваа
материја, авторите го применуваат методолошкиот пристап на тој начин што
обработуваат (претставуваат) пристапи кон оваа материја до која дошле преку
проучување на стручната литература и резултати од истражувања на други автори,
главно странски. Оваа материја ја претставуваат преку поднасловите: техники на
неутрализација, идентификација со други сторители, хедонистички потреби, ставови
кон насилството, лекомисленост и наивност, одбивање на конвенционалните норми,
учење на вредносни техники, учење од врсници, глорификација на криминалците,
криминална склоност и кариера, криминалното однесување како нормално, како начин
на живот, зацврстување на криминалните склоности и антисоцијалниот начин на
размислување.
5. Во следниот поднаслов (стр. 147) кој гласи „Структурните процеси на
маргинализација, стигматизација, социјално исклучување и предрасуди и нивната
поврзаност пред и за време на затворањето„, под еден наслов поставени се повеќе
поими кои означуваат многу различни состојби кај личноста на малолетникот, но кои
не се доволно објаснети, почнувајќи од поимите маргинализација, стигматизација до
социјално исклучување. Идентитетот на овие поими и состојби, авторите, исто така го
изведуваат од проучуваната литература и истражувања, главно странски, но не и
објаснети. Социјално исклучување (пред и за време на затворањето); стигматизацијата,
што е апсурдно во приказната, дискриминацијата се обработени и претставени според
истражувањето и разбирањето на испитаниците.
6. Во поднасловот „Поврзаноста на институционалните и ситуациските фактори
со девијантноста и маргинализацијата на младите во воспитнопоправните домови„
(стр. 167) со истиот методолошки пристап преку користената литература и
истражувања, главно странски, бидејќи кај нас и нема истражувања од овој тип, се
разгледува прашањето на девијантоста без разработка на овој поим, како и проблемите
врзани за депривациите што се присутни во казнените установи. Се укажува на некои
до депривациите врзани за казнената установа, за условите за живот и работа во нив, за
односот со другите осудени лица, за ресоцијализацијата, образованието, за работата и
другите околности што го одразуваат (условуваат) животот и работата во установата,
односот на затворскиот персонал, проблемите врзани за виктимизацијата на осудените
лица, пренатрупаноста во овие институции, нивниот карактер на режим, одржување на
ред и дисциплина, простор, архитектура, услови за живот, хигиена и храна, достапност
на работа, користење на слободно време и забава, комуникација со семејството и
надворешниот свет, однос со службата за превоспитување, службата за обезбедување
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се прашања што се разработуваат преку сознанијата што го добил истражувачкиот тим
низ искажувањата на испитаниците во интервјуата со нив. Овој дел од текстот
завршува со препораки за промена и отстранување на слабостите и недостатоците.
7. Авторите на истражувањето во настојувањето појавата да ја опфатат во
нејзината комплексност и да ја објаснат личноста на делинквентот во нејзината целина,
соодветно внимание посветуваат на „Улогата на афективната поврзаност и семејството
во криминалното однесување на младите сместени во ВПД и во затворот за деца (стр.
242). Тргнувајќи од ставот дека семејството има клучна улога во раѓањето и
одгледувањето на детето, во неговото воспитување и образование, во создавањето на
услови за негов правилен развој, обезбедувањето услови неговиот живот да тече низ
задоволување на основните потреби, во формирање на личноста со правилно
обликување вредносни ставови, тргнуваат од уверувањето дека за оваа проблематика
ќе добијат најпотполни ставови и вредности преку ставот на малолетникот кон своето
семејство и кон родителите. Пред неколку години е одбранета докторска дисертација
со наслов „Семејството како криминоген фактор„, разгледуван низ функциите на
семејството како примарна општествена група. Истражувањето испитува емоционален
развој на личноста од аспект на теоријата за афективно врзување и криминалното
однесување кај децата и кај адолесцентите. Оваа проблематика, доследни на општитот
пристап, ја разгледуваат низ користената литература и истражувања на други автори,
своите сознанија доведувајќи ги во компаративен однос со туѓите. Во таа смисла,
расправаат за видовите афективна врзаност и класификацијата според оваа
карактеристика, афективната врзаност за родителите и возрасните, со другарите и
другите во општеството. Врз основа на користената литература, соодветно внимание
посветуваат на односот на родителите и останатите членови од семејството, на
физичкото казнување и злоставување на децата, на криминалитетот во семејството,
вклучително и на облиците на социопатолошко однесување од нивна страна, на
емоционалниот живот во семејството, на лошите односи и неприфатливите постапки
во воспитувањето и одгледувањето на детето и одразот на негативните и штетни
постапувања во вид на траума кај малолетникот. Во таа смисла се разработуваат
различните видови траума и нивниот одраз врз развојот на малолетната личност. На
оваа проблематика, авторите и посветуваат внимание бидејќи утврдуваат дека
стресовите се честа појава со силно влијание и врз формирањето на личноста и
нејзиното поведение, вклучувајќи го и криминалното поведение. Посебно ја
обработуваат проблематиката врзана за „траумата во затворските услови„. На траумата
како патологија ја разгледуваат посебно кај децата од улица, децата без родителска
грижа, децата со психопатски карактеристики, децата со типично криминално
поведение и децата со нарушено поведение. Во обработката на оваа материја, авторите
своите ставови и искажувања ги формулираат низ искажувањата на малолетниците
преку спроведените интервјуа со нив.
Во прилог на Научниот Извештај е приложен богат регистер на користена
домашна и странска литература, како и инструментите користени во спроведувањето
на интервјуто со малолетниците во ВПД иво малолетничкиот затвор.
ОЦЕНКА НА ТРУДОТ
1. Извештајот од стражувањето под наслов„Маргинализацијата и девијантноста
на младите во судир со законот во воспитно поправните и казнено поправните домови
(извештај од истражувањето) на авторите проф. Весна Стефановска, проф. Оливер
Бачановиќ, проф. Драгана Батиќ и доц. Наташа Пеовска, кој ние го нарековме
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НАУЧЕН ИЗВЕШТАЈ од спроведеното истражување, по мое мислење има
повеќестрано и повеќеслојно значење. Колку долго се занимававме со изготвувањето
на Законот за малолетничка правда, и пред неговото донесување и потоа немаме
истражувања врзани со децата и малолетниците како сторители на казниви дела или
манифестации на девијантност, уште помалку истражувања преку кои се врши
верификација на одредбите од Законот за малолетничка правда. Значи, фактот што се
истражува положбата на малолетниците во казненопоправните установи и нивната
улога и функција во ресоцијализацијата на малолетниците (намалување на
рецидивизмот), самото по себе е значајно.
Истражувањето, по својот методолошки пристап, особено преку користењето на
странска литература и резултати од истражувања, соопштува научни, теоретски и
апликативни знаења за она што се случува во светската литература (наука и теорија) и
на тој начин не доведува во врска со состојбите во казненоправните, криминолошките,
социолошките, психолошките случувања на овие науки и ни нуди методолошки
искуства и инструменти за проучување на проблемите врзани за малолетничкиот
криминалитет и малолетниците кои се однесуваат криминално.
Ова истражување спаѓа во ретките преку кои се истражуваат органите и
институциите од институционален карактер во кои се извршуваат санкциите спрема
малолетниците (казните и воспитните мерки). Тоа се чини на тој начин што длабоко се
проучува личноста на малолетните сторители на казниви дела и се истражуваат преку
малолетниците добивајќи директни сознанија за нив и за установата во моментот кога
се наоѓаат во неа.
Истражувањето главно се потпира на искажувањето на самите малолетници. Од
нивните искажувања се стекнува уверувањето дека истражувачкиот тим успеал да
стекне доверба кај испитаниците, а со применетите инструменти да ја обработат
целокупната материја на предметот на ова истражување. Во пишувањето на трудот од
страна на авторите по пат на користењето на странска литература во објаснувањето,
особено на некои поими, теории и ставови и изведени заклучоци ја збогатува
содржната на трудот, а Извештајот добива значење на научен труд кој треба да се
направи достапен за оние кои работат во овие области (дури и како учебно помагало,
литература за оние кои пишуваат научни трудови од оваа област).
Претходно во овој извештај спомнав дека авторите треба да обратат внимание
на самата систематизација на материјалот, како и објаснување на некои поими и
користени ставови, поставки, теоретски објаснувања со цел да се направат
поупотребливи за оние што ќе се користат со овој труд, оние што работат на примената
на малолетничкото законоавство или работат во установите во кои се извршуваат
санкциите спрема малолетниците. Во оваа смисла да се среди и содржината на
извештајот.
Истражувањето на малолетничкиот криминалитет, казнените постапки и
системот на казни и нивното извршување преку избраната група на малолетни лица
кои се наоѓаат на издржување на санкциите (тие ја издржуваат), на истражувањето му
дава посебна вредност бидејќи се работи за малолетни лица кои кусо време во својот
живот поминале низ криминал, во целина го запознале казненоправниот и
пенитенцијарниот систем и повеќе пати се затворани, испитувани, казнувани, минале
низ сите казнени институции. Овие елементи на сознанијата добиени преку
интервјуата добиваат посебна вредност како искази на лица кои ги поминале сите фази
на казнено постапување со нив. Нивните искази што се вградени во трудот, укажуваат
на отвореност кон себе и кон оние што разговарале со нив. Овие делови од трудот, во
ситуација во која немаме истражувања на овој феномен, на трудот му даваат посебно
значење и вредност.
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Искажувањата на малолетните делинквенти на илустративен начин имаат
искажувања за положбата и состојбите во нив. Тие, по повод стореното кривично дело
се жртви на односот и постапувањето на сите државни органи и институции третирајќи
ги како криминалци. Виктимолошкиот пристап од овие аспекти заслужува внимание,
особено од становиштето на постапувањето на државата, општеството и нејзините
органи. За обработката на овој аспект може да се најдат материјали во искажувањата
на малолетниците што беа испитувани.
2. Во согласност со се што е понапред речено за овој труд, на Наставно
научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот „Св. Климент
Охридски„ – Битола, му предлагам за трудот под наслов „Маргинализацијата и
девијантноста на младите во судир со законот во воспитно поправните и казнено
поправните домови (извештај од истражувањето) на авторите проф. Весна
Стефановска, проф. Оливер Бачановиќ, проф. Драгана Батиќ и доц. Наташа Пеовска,
позитивни оценки за предметното определување и истражување, за изборот и
примената на научните методи и постапки, за презентираните резултати од
истражувања од други автори, за добиените резултати од ова истражување, како и за
користењето на богата стручна литература наведена (цитирана) во трудот. Поради тоа,
на наставно научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје му предлагам да го
прифати Резензиониот Извештај и да донесе одлука за публикување на истиот. Сето
ова со уверување на резензентот дека ќе покрене интерес кај научните работници кои
се занимаваат со оваа проблематика за натамошни истражувања. Да се направи напор,
по публикувањето на овој текст, да се доспее до оние што научно, професионално и
практично се занимаваат и работат во оваа област на општествените односи.
Скопје, 21.07.2019 година
Рецензент
Проф. д-р Љупчо Арнаудовски с.р.
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Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, на седницата одржана на ден
27.06.20019, со одлука бр. 08-518/10 од 27.06.2019 година ме избра за рецензент на
ракописот под наслов „Маргинализација и девијантност на младите во судир со
законот во воспитно-поправните и казнено-поправните домови“ од авторите вонр.
проф. д-р Весна Стефановска, ред. проф. д-р Оливер Бачановиќ, вонр. проф. д-р
Драгана Батиќ и доц. д-р Наташа Пеовска. Врз основа на претходното, на Наставнонаучниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје, му го доставувам следниот:

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ
1. Опис
Ракописот под наслов „Маргинализацијата и девијантноста на младите во судир со
законот во воспитно-поправните и казнено-поправните домови“ од авторите вонр.
проф. д-р Весна Стефановска, ред. проф. д-р Оливер Бачановиќ, вонр. проф. д-р
Драгана Батиќ и доц. д-р Наташа Пеовска, претставува научно-истражувачки извештај
од спроведен научно-истражувачки проект под истиот наслов. Извештајот е соодветно
изработен во содржинска, теоретска и методолошка смисла, а деловите во извештајот
логички се надоврзуваат еден на друг и сочинуваат кохерентна целина. Во делот на
техничките карактеристики, извештајот е прилично обемен, изработен на А4 формат,
единечен проред, големина на букви 12 и во вкупен обем од 303 страници. Истиот се
состои од три дела.
Во првиот дел е даден предговор кон извештајот и образложение на предлогот на
истражувањето. Образложението на предлотот на научното истражување е составено
од формулација на проблемот, одредување на предметот на истражувањето,
дефинирање на клучните поими, хипотетската рамка и претпоставките (хипотезите) на
истражувањето, целите на истражувањето, методологијата на истражувањето и
етичките прашања, научната и општествената оправданост, како и ограничувањата на
истражувањето. Предлогот на истражувањето ги содржи сите потребни елементи на
едно научно истражување.
Вториот дел ја опфаќа содржината на истражувањето со изнесување на добиените
резултати и дискусија по нив според тематски пристап. Вкупно се обработени 8 теми и
тоа: Положбата на младите во воспитно-поправните и казнено-поправните домови;
Карактеристики на младите во воспитно-поправните домови; Основните ризични
фактори и нивната поврзаност со криминалното однесување пред и за време на
затворањето; Ставовите, вредностите и склоностите и нивната поврзаност со
криминалното однесување пред и за време на затворањето; Структурните процеси на
маргинализација, стигматизација, социјално исклучување и предрасуди и нивната
поврзаност со криминалното однесување пред и за време на затворањето; Поврзаноста
на институционалните и ситуациските фактори со девијантноста и маргинализацијата
на младите во воспитно-поправните домови; Улогата на афективноста и семејството во
криминалното однесување кај младите сместени во воспитно-поправните домови и во
затворот за деца; Емоционален развој на личноста од аспект на теоријата на афективно
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врзување и криминално однесување кај децата и адолесцентите. Секоја од темите се
обработени со краток вовед, теоретска заснованост на прашањето анализирано во
темата, обработка на прашањата од интервјуата со штитениците од казненопоправните и воспитно-поправните домови соодветни за темата низ дискусија за
резултатите, како и заклучни согледувања на темата.
Третиот дел се состои од попис на користената литература за изработка на извештајот
и прилози од инструментите за прибирање податоци за потребите на истражувањето:
листа за кодирање на одредени карактеристики на штитениците на кои им е изречена
мерка упатување во воспитно-поправен дом и казна затвор; Протокол за интервју со
младите во воспитно-поправниот дом и затворот за деца Охрид.
2. Мислење
Истражувачкиот извештај се однесува на исклучително сложената проблематика
на маргинализацијата и девијантноста на младите во судир со законот
во
македонските воспитно-поправни и казнено-поправни домови. Самиот извештај е плод
на истражување спроведено од страна на истражувачкиот тим (воедно и автори на
истражувачкиот извештај), во кој маргинализацијата и девијатноста на младите во
домските институции е согледана преку истражување направено во воспитно
поправниот дом и затворот за деца во Охрид. Во науката од поодамна е позната
вредноста и тежината на студиите кои се правени во т.н. затворени општествени
средини, како што се тоа воспитно-поправните и казнено-поправните домови. За овој
вид општествени истражувања потребно е внимателно усогласување на теоретскиот со
методолошкиот пристап, и можеби најважно, постоење на посебен хуман и научен
сензибилитет на истражувачите кои треба да навлезат во длабочината на внатрешната
состојба во која се наоѓаат испитаниците, во случајов деца, како особено чувствителна
и ранлива група граѓани. Во оваа смисла на зборот, истражувачкиот тим кој е
мултидисциплинарен, успева во својата намера да ги истражи маргинализацијата и
девиајнтноста кај децата во споменатите институции, правејќи синтетичка студија во
која се испреплетуват криминолошкиот, пенолошкиот и психолошкиот аспект како
доминантни во студијата, но исто така и социолошкиот и културолошкиот како
пошироки концепти во кои може да се согледаат состојбите, промените и процесите
анализирани во извештајот.
Теоретски, авторите користат комбинација на социолошки, криминолошки и
пенолошки теории кои се покажале како најсоодветни за проучување на процесите на
маргинализацијата и девијантното однесување на младите во воспитно-поправните и
казнено поправните установи во светот и кај нас. Во основа, се работи за спој на
теоретски пристапи од функционалистичката и интеракционистичката теоретска
парадигма, а најмногу се потпираат на депривациската теорија и теоријата на внес,
надополнети со одредени теоретски поставки од теоријата на учење на девијантното
однесување (теоријата на диференцијална асоцијација) и теоријата на притисок
(напнатост). Авторите со право сметаат дека главни теоретски пристапи со кои може
да се објаснат маргинализацијата и девијантноста на децата во споменатите
институции се теоријата на депривација и теоријата на внес како спротивставени
теоретски концепти, но, и како концепти со чиешто интегрирање може да се добијат
најдобри објаснувања за посочените појави. Според теоријата на депривација,
лишувањето и условите на лишување кои постојат во затворите и домовите како
тотални институции се основа за појава, развој и засилување на процесите на
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маргинализација и девијантност кај децата кои треба да се превоспитаат и
ресоцијализираат во споменатите институции. Тоа значи дека главниот извор на овие
процеси се самите казнено-поправни и воспитно-поправни институции. Од друга
страна, теоријата на внес, како сосема спротивна на теоријата на депривација, тврди
дека затворениците со себе ја внесуваат претходната девијантна субкултура во
затворот, односно, факторите на внес се главни ризични фактори за продолжување и
засилување на маргинализацијата и девијантноста во затворите и домовите. Од
целината на истражувачкиот извештај може да се забележи дека авторите ги прифаќаат
и на некој начин ги интегрираат двата пристапа во објаснувањето на
маргинализацијата и девијантноста на младите во македонските казнено-поправни и
воспитно-поправни установи и сметаат дека како депривациските, така и
импортациските фактори играат улога во објаснувањето на овие процеси кај децата
сместени во споменатите институции.
Во однос на методолошкиот аспект, авторите на овој извештај примениле интересен
методолошки пристап во прибирањето на податоците за истражување, обработка и
презентација на резултатите. Користени се изворни (примарни) податоци за
истражувањето добиени со пополнување на прашалници за интервју од страна на
децата штитеници во воспитно-поправниот дом и во затворот за деца во Охрид, како и
примарни податоци добиени од службата за превоспитување во истоимената
институција во Охрид. Од примарните извори на податоци внимание заслужува и
примената на набљудувањето на опкружувањето и просторните капацитети на домот
со што се добиени вредни податоци за заокружување на ситуациските и
институционалните фактори битни за добивање јасна претстава за влијанието на
условите во кои децата претстојуваат врз маргинализацијата и девијантноста. Од
секундарните извори на податоци се користени статистички анализи, извештаи и
документи за добивање сознанија за карактеристиките на младите сместени во
воспитно-поправните и казнено-поправните домови, како и за третманот на
персоналот, затворскиот систем и целиот систем за правда на деца. За одбележување е
и издвојувањето на некои типични карактеристики на испитаниците според
најзачестеното кумулативно влијание на ризик факторите на маргинализација и
девијантно однесување и одредувањето на повеќе такви типови кои се поткрепени со
приказ на студија на случај на по еден конкретен испитаник. Тука посебно мора да се
истакне дека истражувачкиот тим успеал да обезбеди висока репрезентативност на
примерокот на истражувањето во делот на спроведените интервјуа со децата во
воспитно-поправниот дом и затворот за деца во Охрид, каде се интервјуирани речиси
сите деца. Иако, истражувачите со право наведуваат и одредени објективни
ограничувања на истражувањето, несомнено е дека вака високата репрезентативност и
квалитетот на добиените примарни податоци презентирани како извадоци од
спроведени интервјуа, покажуваат дека се работи за квалитетно прибран научен
материјал од којшто се извлечени релевантни научни сознанија за предметот на
истражувањето.
Во објаснувањето на големиот број фактори кои мошне сложено и испреплетено
делуваат врз децата, ја засилуваат маргинализацијата и поттикнуваат натамошно
девијантно однесување во казнено-поправните и воспитно-поправните домови,
авторите аргументирано го применуваат пристапот на анализа на ризик факторите
наспроти заштитните фактори карактеристичен особено за развојната криминологија.
Врз основа на минуциозната анализа на сознанијата добиени пред сѐ со обработка на
интервјуата со децата испитаници, авторите заклучуваат дека „младите штитеници ги
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внесуваат своите индивидуални и семејни ризични фактори во воспитно-поправниот
дом, односно, тие влијаат и врз однесувањето во домот. Најсилни ризични фактори
се: етничката припадност, нискиот степен на образование, напуштањето на
училиштето, криминалното друштво, несоодветниот систем на вредности,
криминалните склоности, несоодветната семејна контрола и семејниот
криминалитет, а како дополнителни ризични фактори кај одредени штитеници се
јавуваат сиромаштијата во семејството, злоупотребата на дрога, менталните
нарушувања и растењето во домови без родителска грижа“. Одовде гледаме дека во
делот на индивидуалните, групните и институционалните ризични фактори на
маргинализација и девијантното однесување се потврдува основната хипотеза на
авторите врзана со теоријата на внес, која тврди дека децата, односно младите во судир
со законот ја внесуваат девијантната сублуктура во затворот, т.е. домот, а дека
состојбата со маргинализацијата и девијантноста дополнително ја влошува и
депривациската институционална култура која е присутна во домовите и затворите. Во
делот пак на ставовите, вредностите и склоностите на децата и нивната поврзаност со
криминалното однесување пред и за време на влегувањето во казнено-поправните и
воспитно-поправните домови, авторите ги наведуват следниве: несоодветен систем на
вредности, криминални склоности, криминална кариера, ставовите за правото и за
казнено-правниот систем, сфаќањето на криминалното однесување како нормално
однесување, зацврстувањето на криминалните склоности, репресивниот казненоправен систем наспроти немоќните млади сторители, како и антисоцијалниот начин на
рамислување на штитениците.
Должно внимание во расветлувањето на замрсениот проблем на маргинализацијата и
девијантноста на децата и младите во воспитно-поправните и казнено-поправните
домови, авторите на истражувачкиот извештај посветуваат и на влијанието на
ситуациските и институционалните фактори, односно, оние врзани со самите
депривациски услови и фактори. Притоа, авторите со потполно право сметаат дека и
колку да се добро организирани овие институции, што во нашата средина за жал не е
случај, не можат да бидат нормална и природна средина за ресоцијализација и
превоспитување со оглед дека самите претставуваат неслободна средина или средина
која лишува и која ја ограничува слободата. Тоа се вештачки создадени средини кои
во никој случај не можат да ја заменат изворноста на примарните општествени групи
кои играат клучна улога во примарната социјализација на личноста како семејството,
училиштето, врсниците и сл. Во делот на групата депривациски фактори со кои
нашите воспитно-поправни и казнено-поправни домови само ја усложнуваат и
продлабочуваат маргинализацијата и девијантноста на децата се вбројуваат:
несоодветните услови за сместување во установата (пренатрупаноста, физичките
околности, самата несоодветна архитектура на просторот), несоодветниот режим на
установата, нивото на безбедност и вршењето на функцијата на обезбедување во
установата (пред сѐ односот на персоналот за обезбедување кон штитениците), па сѐ до
несоодветните групни и индивидуални третмани на ресоцијализација, рехабилитација
и превоспитување на штитениците. Во смисла на констатираните недоследности и
слабости врзани со институционалните и ситуациските фактори, авторите даваат и
одредени препораки во насока на приспособување на просторот и околината со цел
истите да се направат попријатни за престој и да се намали чувството на депривација
како на пример: воспоставување отворени комуникациски области, флексибилен
мебел, обезбедување дневна светлина во просториите, оплеменување и проширување
на просторот, создавање смирувачка средина и сл. Во делот на препораките кои се
однесуваат на подобрувањето на третманот на штитениците од страна на персоналот
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во воспитно-поправните и казнено-поправните установи, авторите препорачуваат
зголемување и подобрување на програмите за промена на однесувањето
(бихејвиоралните програми), рекреативните и спортските активности, развивање на
вештини за подобро решавање на социјални проблеми, вештини за справување со гнев,
лутина, фрустрација, виктимизација и конверзија на агресијата, а укажуваат и дека
посебен акцент треба да се стави на индивидуалниот пристап со кој младите би се
почувствувале почитувани и слушнати, што е особено битно за развојот на
меѓусебната доверба и чувството на самопочит кај штитениците.
Маргинализацијата и девијантноста на младите во судир со законот е неверојатно
болна општествена тема. Тема пред која општеството ведне глава, крева раменици и е
неподготвено да го признае својот најголем неуспех: неуспехот да ги изведе на прав
младите генерации, а следствено и неуспехот да си ја обезбеди својата иднина. Преку
проблемот на маргинализацијата и девијантноста на младите најсурово и најдиректно
пред нас излегува сето лицемерие на општеството, сета морална расипаност, целата
системска немоќ да се обезбеди основната функција на секоја култура, а тоа е
подигањето на социјализирани поединци и морално здрави поколенија. Оттука, секоја
критика во оваа смисла на зборот може да биде само добронамерна и отрезнувачка, а
таква очигледно е и јасната критичка нота на авторите на извештајот која е поткрепена
со релевантна научна анализа, заклучоци и препораки. Значајноста на оваа студија за
криминолошката, пенолошката, психолошката и социолошката наука се огледа пред сѐ
во богатството на прибраниот изворен материјал за анализа од кој се стекнува впечаток
дека авторите можат да извлечат уште многу други вредни научни сознанија во
иднина, во специфичноста и актуелноста на темата која ја обработуваат, во
доследноста на заклучоците кои ги извлекуваат и секако во јасната хуманистичка
димензија која ја апострофираат а која е толку насушно потребна за ова време, а нужна
за секој што помислува да се занимава со ресоцијализација, рехабилитација и
превоспитување на деца и млади. Втемелената критика на авторите кон општеството и
институциите треба да се разбере како глас на науката која сака со сите сили да
помогне да се променат нештата во оваа сфера и да се сведе колку што е можно на
помала мерка потребата децата и младите да се превоспитуваат низ неприродни
институции како домовите и затворите. Дека општеството и самата држава се тие кои
секогаш потфрлаат, а дека децата и младите се првенствено жртва во овој однос,
доволно добро покажува и една круцијална забелешка на авторите на истражувачкиот
извештај: „она што посебно сакаме да го издвоиме е оптимизмот кој провејува во
исказите на речиси сите испитаници, изразен преку верба во себе, во иднинана, во
плановите што ги прават по излегувањето од домот, како и дека тие не се ,лоши
деца,, дека треба да им се даде повторна шанса“.
Секоја работа, па и онаа што е добро сработена може да биде надоградена и уште
подобро сработена. Во таа смисла на зборот, искажувајќи ја почитта кон големиот
труд и вредните научни сознанија кои авторите на извештајот го вложиле во
спроведувањето на истражувањето и пишувањето на истражувачкиот извештај,
сметаме дека е добро да се укаже на можните подобрувања и да се дадат одредени
препораки како би можело, во иднина, сознанијата добиени со ова истражување уште
повеќе да се мултиплицираат од научен и општествен аспект. Имено, во самото
истражување, во повеќе наврати јасно е воочливо дека авторите многу често како
значаен ризичен фактор за девијантно и криминално однесување на децата ја
наведуваат тешката материјална и економска положба, односно, сиромаштијата и
крајната сиромаштија. Јасно е дека и самото девијантно однесување на децата во тој
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случај претставува своевидна девијантна адаптација (приспособување) на таквите
услови, нешто што се јавува и како ризик фактор на внес, а понатака и како ризик
фактор на криминално и девијантно однесување во казнено-поправните и воспитно
поправните домови. Ова е несомнено поврзано и со теоретското објаснување на
теоретичарите на конфликтната теорија, кои сметаат дека девијантното и
криминалното однесување е само рационален одговор на положбата во која се наоѓаат
луѓето (во случајов децата), кога истите се наоѓаат во состојба на сиромаштија,
односно, во неможност да обезбедат основни услови за егзистенција. Во оваа смисла
на зборот, дел од конфликтните теории на девијантноста и криминалот би можеле да се
спомнат или вклопат во некои следни истражувања на оваа или слична тема и да бидат
надоврзани на веќе споменатите теоретски пристапи. Исто така, би било навистина
особено вредно за науката ако овие научни сознанија натаму се продлабочат со слични
вакви истражувања, можеби и лонгитудинални, или со споредбена анализа со слични
истражувања во нашето потесно или пошироко соседство. На тој начин, уште повеќе
ќе станат јасни врските помеѓу теоријата и праксата и нашата криминолошка,
пенолошка, психолошка и социолошка наука ќе можат да бидат уште поефективни во
нудењето научно втемелени решенија за маргинализацијата и девијантноста на
младите во воспитно-поправните и казнено-поправните домови. Во оваа смисла на
зборот, и сегашниве научни сознанија кои се драгоцени и со сериозна научна вредност,
заслужуваат да бидат презентирани, публикувани и обзненети во нашата и пошироката
научна јавност.
3. Оценка и предлог
Врз основа на претходно изнесеното во овој Рецензентски извештај и со оглед на
вкупниот квалитет на истражувачкиот извештај, доставениот ракопис на извештајот за
истражувањето под наслов „Маргинализацијата и девијантноста на младите во судир
со законот во воспитно-поправните и казнено-поправните домови“ од авторите вонр.
проф. д-р Весна Стефановска, ред. проф. д-р Оливер Бачановиќ, вонр. проф. д-р
Драгана Батиќ и доц. д-р Наташа Пеовска позитивного оценувам и со особено
задоволство му предлагам на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедностСкопје при Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола да го прифати
истражувачкиот извештај и да донесе одлука за негово објавување.
Скопје, 22.08.2019
Рецензент
Вонр. проф. д-р Саше Герасимоски, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
И МРЕЖИ, АРХИТЕКТУРА НА СМЕТАЧКИ СИСТЕМИ И ОРГАНИЗАЦИЈА И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА СМЕТАЧКИ СИСТЕМИ
(ХАРДВЕРСКИ СИСТЕМИ, СОФТВЕР) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА
ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

Врз основа на распишаниот конкурс за избор на наставник од областите 21202 –
Информациони системи и мрежи, 21200 – Архитектура на сметачки системи и 21207 –
Организација и методологија за проектирање на сметачки системи (хардверски
системи, софтвер), објавен во дневните весници “Нова Македонија” и “Коха” на
03.07.2019 год., Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии при Универзитетот “ Св. Климент Охридски” во Битола, на
својата седница одржана на 05.09.2019 год., со Одлука Бр. 02-480/3 формира
рецензентска комисија за избор на наставник, во состав:
1. Вонр. проф. д-р Зоран Котевски, претседател
Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола
2. Ред. проф. д-р Александар Маркоски, член
Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола
3. Вонр. проф. д-р Марија Календар - член
Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје
На објавениот конкурс се пријави само кандидатот Доц. д-р Никола Рендевски.
Врз основа на приложената документација, во својство на членови на
Рецензентската комисија, имаме чест на Наставно-научниот совет на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии да му го поднесеме следниот

ИЗВЕШТАЈ
1. Биографски податоци
Д-р Никола Рендевски е роден во Битола на 13 јуни 1981 година. Основно и
средно техничко образование (насока автоматика и сметачка техника) завршил во
Битола. Дипломирал во 2005 година на Факултетот за електротехника и информациски
технологии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, на насоката
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Компјутерска техника, информатика и автоматика, со јавна одбрана на дипломската
работа под наслов „Повеќејадрени (Multicore) процесорски системи“. Во 2006 година
се запишал на последипломски студии, а магистрирал во мај 2010 со јавна одбрана на
магистерската работа под наслов „Синтеза на OpenSPARC процесорски јадра во
FPGA“. Во 2011 година ја пријавил докторската дисертација на ФЕИТ - Скопје, а во
2012 година добил EUROWEB стипендија за докторанди на Универзитетот во
Л’Аквила, Италија, каде што и ги завршува експерименталните истржувањата од
докторската работа под ко-менторство на Проф. Дајана Касиоли. Во ноември 2014,
докторирал на ФЕИТ – Скопје, со јавна одбрана на докторската дисертација со наслов
„Проектирање на архитектурата и организација на мрежни уреди за следните
генерации на компјутерски мрежи“, пред меѓународна комисија составена од
професори од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола и Универзитетот во Л’Аквила, Италија.
Од јануари 2006 до октомври 2007 година работел во Македонската академија на
науките и уметностите МАНУ - Скопје како системски инженер, каде што учествувал и
во научно-истражувачките проекти и активности во Истражувачкиот центар за
енергетика, информатика и материјали (ИЦЕИМ) во својство на помлад истражувач.
Негови потесни области на научен интерес се компјутерските мрежи,
архитектурата на мрежни уреди, новите генерации на безжични мрежи, Интернет
на нештата и реконфигурабилни архитектури за вградливи микро-компјутерски
системи.

Д-р. Никола Рендевски активно го владее англискиот јазик, а се служи и со
италијански јазик.

2. Наставно – образовна дејност на кандидатот

Од октомври 2007 до септември 2014 работeл на Факултетот за администрација
и менаџмент на информациски системи, како помлад асистент и асистент по
предметите: Компјутерски мрежи и Интернет, Архитектура на компјутери,
Системски софтвер, Контрола и безбедност на информациски системи, Веб дизајн и
кориснички интерфејс, Програмирање, Мултимедијални системи и други. Од
септември 2014 продолжува да работи како асистент на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола.
Во јануари 2015 година избран е во звање доцент во областите Информациони
системи и мрежи, Архитектура на сметачки системи и Организација и методологија за
проектирање на сметачки системи (хардверски системи, софтвер) на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии. Во овој период активно учествувал во
реализацијата на наставата и креирањето на предметни програми како и активности за
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акредитација на сите три циклуси на студии. На првиот циклус студии на ФИКТ
ангажиран е како наставник на предметите: Основни инженерски концепти кај ИКТ,
Дигитална логика и системи, Мрежни стандарди и уреди, Безжични и мобилни мрежи
и Вградливи системи за Интернет на нештата. На вториот циклус студии, ангажиран
е како прв наставник на предметот: Мрежи од следните генерации, и како втор
наставник на предметите Мобилни и дистрибуирани системи, Безжични мултимедиски
системи и Напредна мрежна форензика и анализа. На третиот циклус студии,
ангажиран е на предметите: Компјутерски комуникации, архитектури, протоколи и
стандарди и Проектирање на наменски безжични комуникациски мрежи и системи.
Во септември 2015 година, реализирал мобилност во рамки на Еразмус
програмата на Универзитетот во Л’Аквила, Италија каде одржувал предавања пред
студенти од втор и трет циклус од областа на неговите научни и наставно-образовни
области.
Од февруари 2018 до јули 2019 година, ја извршувал функцијата Продекан за
наука и меѓународна соработка и Еразмус координатор на Факултетот за информатички
и комуникациски технологии.
Во перидот по изборот во доцент бил член на Комисијата за самоевалуација на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, како и комисијата за самоевалуација
на ФИКТ.
Во постојаната заложба за унапредување на наставно-образовната дејност, за дел
од предметите подготвил соодветни интерни учебни помагала во електронска форма:
[1] Предавања по Дигитална логика и системи, ФИКТ, 2015
[2] Предавања по Мрежни стандарди и уреди, ФИКТ, 2015
[3] Предавања по Инженерска технологија/Основни инженерски концепти кај ИКТ,
ФИКТ, 2015
[4] Практикум за лабораториски вежби од MATLAB, ФИКТ, 2015;
Доцент д-р Никола Рендевски во периодот од јануари 2015 до денес, бил ментор
на повеќе од 50 дипломски работи и член на комисија за одбрана на повеќе од 30
дипломски работи. На вториот циклус студии, бил ментор на два магистерски труда, и
член во комисија за оценка/одбрана на четири магистерски труда. Исто така, Доц. д-р
Никола Рендевски бил член на комисија за одбрана на една докторска дисертација.
Наставно – педагошката дејност ја извршува посветено и одговорно, со
постојано унапредување на методите за пренесување на стекнатите знаења и стручни
искуства на студентите и колегите. Посебно се залага за осовременување на наставата
за што иницирал неколку донации на развојна опрема за ФИКТ од страна на
етаблирани светски технолошки компании како Xilinx, Intel и ARM. Активно
учествувал и иницирал соработка со други високо образовни институции во земјата и
странство. Во контекст на успешната наставно-педагошка дејност и посветеноста кон
професиналниот развој на студентите, го издвојуваме успехот постигнат во ноември
2018 година кога студентот на втор циклус студии Љубе Бајрактаров, под менторство
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на Доц. д-р Никола Рендевски, ја освои првата награда на единаесеттата студентска
IEEESTEC конференција организирана од локалната IEEE секција и Електронскиот
факултет во Ниш, Репблика Србија со трудот “Design of LoRa-Based Service Architecture
for Low-Complex IoT Wireless Communications”.
Исто така, во текот на неговиот ангажман како Еразмус координатор, студенти
од ФИКТ успешно реализирале мобилности на врвни европски универзитети, а исто
така реализирани се и дојдовни мобилности на странски студенти и наставен кадар.
Доц д-р Никола Рендевски, активно учествува и во менторската програма на ФИКТ со
ИТ компаниите од државата.
Доц. д-р Никола Рендевски од 2017 до денес е ангажиран и како надворешен
наставник на Факултетот за информатика при Универзитетот Гоце Делчев во Штип по
предметот Компјутерски Електронски Елементи.

3. Научно – истражувачка, стручна и применувачка дејност
Во изминатиот период кандидатот Доц. д-р Никола Рендевски, покрај
педагошката дејност пројавува интерес и на полето на научната, стручната и
применувачката дејност преку своето учество на повеќе меѓународни конференции
како и учество во применувачки проекти со индустријата.
Во декември 2015 година, одржал предавање како поканет предавач на првата
конференција за безжични мрежи од следните генерации, организирана од компанијата
Сивус на тема “Потенцијали и предизвици кај безжичните мрежи од брановото
подрачје на 60 GHz”.
Доц. д-р Никола Рендевски е член на уредувачкиот/организацискиот одбор на
меѓународната конференција Applied Internet and Information Technologies (AIIT), и
уредник на списанието ERSICT.
До изборот на кандидатот во неговото претходно звање доцент, кандидатот д-р
Никола Рендевски има објавено вкупно 18 научни трудови, на меѓународни и домашни
конференци, и публикации. Списокот на тие трудови е даден во претходиот реферат за
избор во звањето доцент објавен во Билтен бр. 395 на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола.
3.1. Трудови на кандидатот објавени после неговиот избор во наставно-научно
звање доцент
Во прилог на поднесените конкурсни материјали, на Рецензентската комисија и
беа доставени научни трудови на кандидатот, објавени во последните пет години,
согласно општите услови во Законот за високо образование. Во периодот од
последните пет години кандидатот доцент д-р Никола Рендевски покажал богата
научно-истражувачка дејност што се гледа од референците кои се дадени во
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продолжение. Објавените трудови на кандидатот се од областите за кои конкурира за
наставник.

3.1.1. Објавени научни трудови во меѓународни конференции и публикации
во последните пет години:

[1] N. Rendevski and D. Cassioli, "60 GHz UWB rake receivers in a realistic scenario for
wireless home entertainment," Proceedings of 2015 IEEE International Conference on
Communications (ICC), London, United Kingdom, 2015, pp. 2744-2749. DOI:
10.1109/ICC.2015.7248741
[2] D. Cassioli and N. Rendevski, "Modulation and detection strategies for 60 GHz UWB
high-data rate wireless indoor communications," Proceedings of 2015 12th
International Conference on Telecommunication in Modern Satellite, Cable and
Broadcasting
Services
(TELSIKS),
Nis,
2015,
pp.
251-258.
DOI:
10.1109/TELSKS.2015.7357781
[3] N. Rendevski and D. Cassioli, "Potentials of low-complexity Rake receivers for 60
GHz UWB wireless communication systems," Proceedings of 2015 IEEE 1st
International Forum on Research and Technologies for Society and Industry
Leveraging a better tomorrow (RTSI), Turin, 16-18 Sept. 2015, pp. 94-99. DOI:
10.1109/RTSI.2015.7325077
[4] I. Hristoski, P. Mitrevski, T. Dimovski, Z. Kotevski and N. Rendevski, Estimating eCommerce Revenues by Web-based Simulation and System Dynamics Approach.
Proceedings of 2015 International Conference on Applied Internet and Information
Technologies, Zrenjanin, Serbia, October 2015 pp.35-40.
[5] E. Stankoska, N. Rendevski, and P. Mitrevski, “Simulation Based Comparative
Performance Analysis of OSPF and EIGRP Routing Protocols”. Proceedings of 2016
International Conference on Applied Internet and Information Technologies, Bitola,
MK, 2016 pp.145-155. DOI: 10.20544/AIIT2016.18
[6] T. Stojchevski, T. Dimovski and N. Rendevski, “Virtual Private Network
Implementation with GRE Tunnels and EIGRP Protocol”. Proceedings of 2016
International Conference on Applied Internet and Information Technologies, Bitola,
MK, 2016 (pp. 206-212). DOI:10.20544/AIIT2016.25
[7] I. Hristoski, N. Rendevski, “A Relational Database Approach To Evaluating CrimeRelated KPIs” Proceedings of 7th International Scientific Conference “Contemporary
Trends in Social Control of Crime”, Ohrid, MK, 2016, Vol. 2, pp.159-170
[8] A. Dimoski, Z. Kotevski and N. Rendevski, “Security Mechanisms for Wireless
Multimedia Sensor Networks: A Survey”, Proceedings of International Conference on
Applied Internet and Information Technologies, Zrenjanin, Serbia, 2017 pp. 153-161
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[9] N. Rendevski, D. Pajkovski, Z. Kotevski, I. Hristoski, R. Markoska, “Low-Complex
Real-Time Edge Detection with a Compact FPGA Architecture for Embedded IoT
Applications, Proceedings of 53rd International Scientific on Information,
Communication and Energy Systems and Technologies, Sozopol, Bulgaria, 2018 (pp.
318-321).
[10] I. Hristoski, T. Dimovski, Z. Kotevski, R. Markoska and N. Rendevski, “Performance
Evaluation of Clustered Web Servers Using the Round Robin Scheme”, Proceedings of
International Conference on Applied Internet and Information Technologies, Bitola,
Macedonia, 2018 (Vol. 8, No. 1, pp. 42-47) DOI:10.20544/AIIT2018.P09 .
[11] D. Pajkovski, N. Rendevski, Z. Kotevski, T. Dimovski, “Classification of Jamming
Attacks and Detection and Prevention Techniques in Local Wireless Networks”,
Proceedings of International Conference on Applied Internet and Information
Technologies, Bitola, Macedonia, 2018 (Vol. 8, No. 1, pp. 154-160)
DOI:10.20544/AIIT2018.P33
[12] Lj. Bajraktarov, N. Rendevski, Z. Kotevski, I. Hristoski, R. Markoska, “Design of
LoRa Service Infrastructure Solution for D2D Communication over Physical 433 MHz
Wireless Link”, Proceedings of International Conference on Applied Internet and
Information Technologies, Bitola, Macedonia, 2018 (Vol. 8, No. 1, pp. 150-153)
DOI:10.20544/AIIT2018.P32
[13] I. Veselinov, Z. Kotevski N. Rendevski, “Architecture for Multimedia Learning System
With Social Networking Features”, Proceedings of International Conference on Applied
Internet and Information Technologies, Bitola, Macedonia, 2018 (Vol. 8, No. 1, pp.
135-140) DOI:10.20544/AIIT2018.P29
[14] A. Markoski, N. Rendevski, R. Pasic, T. Dimovski, R. Markoska and Z. Kotevski, “Air
Quality Crowdsensing in Smart Cities using Low Cost IoT Systems and ICT4Env
Platform”, 4th Italian Conference on ICT for Smart Cities And Communities 19-21
September, 2018, L'Aquila, Italy

Трудовите [1],[2] и [3] се индексирани во базите Web of Science и Scopus и се
цитирани во врвни списанија со фактор на влијание како. Трудот [1] во: IEEE Access
(IF: 4.098), Elsevier Computers & Electrical Engineering (IF: 2.189), IEEE Sensors Journal
(IF: 3.076), Wiley International Journal of Communication systems (IF: 1.278), трудот [3]
во IEEE Transactions on Antennas and Propagation (IF: 4.13), и трудот [2] во Optical
Engineering (IF: 1.209).
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3.2. Учество во стручно-применувачки проекти:

Во периодот од последните пет години кандидатот доцент д-р Никола Рендевски
покажал и богата стручно-применувачка дејност што се гледа од референците кои се
дадени во продолжение.
 Проект LiftIQ, во соработка со компанијата ДАКА – реализација на интегрирана
хардвер-софтвер архитектира и мрежна комуникација за паметни лифтови,
Битола, 2018-2019 година
 Проект Augmented Reality for Industry 4.0, во соработка со компанијата Tradiebot,
Australia – реализација на AR апликации за индустриски цели, Bitola-Sydney,
2018-2019
 Проект AGSV, во соработка со компанијата Tradiebot, Australia – проектирање и
дизајн на автономни сервисни возила за примена во автомобилска индустрија,
Bitola-Sydney, 2018-2019
 Проект Employouth, Interreg-IPA CBC, административен менаџер од Факултетот
за информатички и комуникациски технологии (2018-2019)

3.3. Ангажмани како надворешен експерт

Доц. д-р Никола Рендевски има богат ангажман како надворешен експерт во
својство на консултант и евалуатор на научно-истражувачки и стручни проекти.
Рецензирал голем број на проектни поднесоци финансирани од различни европски
фондови и институции. Како надворешен експерт/евалуатор во последните 5 години е
ангажиран во следните институции:

 StandICT.eu – иницијатива формирана од Европската комисија фокусирана на
поддршка за учество на европски експерти во стандардизациски активности кои
покриваат 5 области: 5G, Cloud Computing, Cybersecurity, Big Data and IoT.
(https://www.standict.eu)
 InterIoT – Интероперабилност во Интернет на нештата – Европски проект воден
од конзорциум од универзитети и компании со цел развој на алатки за интеграција
на хетерогени IoT платформи независни од подрачјето на примена (https://interiot.eu/)
 Агенција за меѓународна соработка и квалитет во високото образование на
Норвешка – ангажиран како експерт евалуатор во програмата NORPART
(https://diku.no/en/programmes/norpart-norwegian-partnership-programme-for-globalacademic-cooperation)

`

71
 Национален центар за истражување и развој на Полска (National Centre for
Research and Development in Poland) – NCBR, евалуатор на проектни поднесоци
(https://www.ncbr.gov.pl/en/)

3.3. Ангажмани како рецензент на научни трудови во списанија и конференции
Доц. д-р Никола Рендевски има богат ангажман како рецензент на научни
конференции од областа како и списанија со фактор на влијание. Според платофмрата
Publons (дел од Web of Science Group), д-р Рендевски има вкупно 54 верификувани
рецензии на научни трудови.
Како рецензент во последните 5 години се јавува на следните конференции:
IEEE ICC, IEEE GLOBECOM, IEEE AEECT, IEEE ICUWB, IEEE PIMRC, IEEE RTSI и
други, и списанија од кои повеќето со фактор на влијание како: IEEE Transactions on
Circuits and Systems, Ad Hoc Networks (Elsevier), Wireless Personal Communications
(Springer), Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, IEEE Wireless
Communications, IEEE Communication Letters, Journal of Circuits, Systems and Computers,
и други.

4. Резултати од самоевалуација и студентски анкети за евалуација на наставниот
кадар.
Според добиените резултати од студентските анкети во рамки на активностите
за самоевалуација на Универзитетот, доц. д-р Никола Рендевски е оценет со позитивна
оценка од страна на студентите, по основ на сите прашања кои се наведени во
анкетните листови.
Од студентските анкети кои се спроведуваат после секој семестар на Факултетот
за информатички и комуникациски технологии – Битола, во изминатата учебна година,
од приложените материјали доставени до Рецезентската комисија, доц. д-р Никола
Рендевски ги има добиено следните средни оценки (од максимум 5) по предметите:





Дигитална логика и системи, средна оценка 4.64
Мрежни стандарди и уреди, средна оценка 4.46
Мрежи од следните генерации, средна оценка 5
Основни инженерски концепти кај ИКТ, средна оценка 4.56

Со ова се потврдува високиот квалитет во реализацијата на наставнообразовната дејност на кандидатот, јасно и разбирливо пренесување на наставните
содржини, како и професионалниот и коректен однос со студентите.
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5. Посебни услови за избор во наставно-научни звања.
Покрај општите услови предвидени во Законот за високо образование, според
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставностручни, научни, наставни и соработники звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, кандидатот доц. д-р Никола Рендевски ги исполнува следните
услови од дадените критериуми во Анекс 1 на правилникот.
ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш предавач),
два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа), односно
три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во
референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен доказ со
достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web пребарувач за цитираност
(профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него)
Варијанта 1. 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.
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
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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 прграма на
прв, втор или трет циклус студии
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; декан/директор;
продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона единица/лабораторија;
член на универзитетски сенат; член на факултетска или универзитетска комисија; раководител
на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет на докторскин студии на
Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска
комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација.
Има позитивна оценка од спроведените самоевалуации во последните 5 години од најмалку 3,5

Вкупно исполнети услови од втор критериум

ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ
Учествувал или учествува во работна група 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 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/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 домашно или странско списание/весник
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за стопанството

Вкупно исполнети услови од трет критериум

`

√
√
√
√
√

√

√

11

√

√

√
√
√
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6. Заклучок и предлог
Врз основа на анализата на целокупната доставена документација,
Рецензентската комисија констатира дека кандидатот доц. д-р Никола Рендевски, ги
исполнува општите услови за избор во наставно-научни звања пропишани со Законот
за високото образование, како и посебните услови кои ги предвидува Правилникот за
посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни,
наставни и соработники звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, за
избор во наставно-научно звање од областите Информациони системи и мрежи,
Архитектура на сметачки системи и Организација и методологија за проектирање на
сметачки системи (хардверски системи, софтвер).
Кандидатот, од неговиот избор во наставно-научно звање доцент, покажал
богата научно-истражувачка и стручно-применувачка дејност, што може да се забележи
од поголемиот број научни и стручни трудови, објавени и презентирани на
меѓународни научни конференции, од кои дел се цитирани во врвни научни списанија
со фактор на влијание. Анализирајќи ги досегашните негови научни достигнувања и
стручно-применувачката дејност, кандидатот може да се оквалификува како докажан
научен и стручен работник. Во однос на наставно-образовните активности на
кандидатот доц. д-р Никола Рендевски, покрај високо оценетиот однос спрема
студентите, може да се издвои и неговиот ангажман во осовременување на наставнообразовниот процес и активностите на меѓународен план.
Имајќи ги предвид постигнатите резултати на кандидатот во наставнообразовната, научно-истражувачката, стручно-применувачката, како и другите дејности
од делокругот на високото образование, рецензентската комисија има чест и
задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии - Битола, да го избере доц. д-р Никола
Рендевски во наставно-научно звање вонреден професор од областите: Информациони
системи и мрежи, Архитектура на сметачки системи и Организација и методологија за
проектирање на сметачки системи (хардверски системи, софтвер).

Рецензентска комисија:

Вонр. проф. д-р Зоран Котевски, претседател, с.р
Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола
Ред. проф. д-р Александар Маркоски, член, с.р
Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола

Вонр. проф. д-р Марија Календар – член, с.р
Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје

`
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ НАУКА ЗА УПРАВАТА (50900) И ДРУГО – ДИПЛОМАТСКО
– КОНЗУЛАРНИ СЛУЖБИ И ДИПЛОМАТСКИ ПРОТОКОЛ (50903) НА ПРАВЕН
ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО
Врз основа на член 172, став 1, 2 и 4, од Законот за високото образование (Сл.весник
82/2018), член 255 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, член 25,
26 и 29 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, а во врска со Конкурсот за избор на наставник во сите наставно –
научни звања во научните области „Наука за управата“ (50900) и „Друго - Дипломатско конзуларни служби и дипломатски протокол“ (50903) на Правниот факултет – Кичево, објавен
во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 03.07.2019 година, Наставно –
научниот совет на Правниот факултет – Кичево, на седницата одржана на 04.09.2019 година
донесе одлука со бр.02-447/8 од 04.09.2019 година за формирање на Рецензентска комисија за
избор на наставник во сите наставно – научни звања во научните области „Наука за управата“
(50900) и „Друго - Дипломатско - конзуларни служби и дипломатски протокол“ (50903), во
состав:

1. проф. д-р Борче Давитковски – претседател;
2. вон. проф. д-р Ивана Шумановска - Спасовска – член;
3. проф. д-р Татјана Петрушевска – член.

Рецензентската комисија по разгледувањето на добиените материјали предвидени со
условите на распишаниот конкурс, и врз основа на член 173 став 8 и 10 од Законот за високо
образование и член 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, на Наставно – научниот совет на Правниот
факултет – Кичево му го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс единствено се пријави кандидатот д-р Иле Масалковски, помлад
асистент по група предмети од областа на политичките науки на Правниот факултет –
Кичево.
1.

Биографски податоци за кандидатот

Д-р Иле Масалковски е роден во Битола, на 02.11.1980 година. Основното образование и
средното образование ги завршил во Битола.
Д-р Иле Масалковски во 2005 година дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“
во Скопје, на отсекот за политички студии со просечна оценка 8.64 и се стекнал со стручен
назив Дипломиран политиколог, по што во учебната 2006/2007 година се запишал на
последипломските студии на Интердисциплинарните студии по јавна администрација на
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Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола. По успешно положените испити на
последипломските студии со просечна оценка 9.70, на 05.11.2011 година го одбранил
магистерскиот труд „Јавно приватно партнерство (предизвици, регионални искуства и
примена во Република Македонија)“ на Факултетот за администрација и менаџмент на
информациски системи –Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и се
стекнал со научен назив Магистер на науки од областа на јавна администрација.
На 23.12.2017 година ја одбранил докторската дисертација „Државен протокол – потреба од
реформа на протоколарната служба во Република Македонија“ на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии – Битола при Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола и се стекнал со научен степен Доктор на науки од областа на јавна
администрација.
Д-р Масалковски зборува, чита и пишува англиски јазик. Во однос на компјутерските
програми говладее и користи Microsoft Office пакетот, како и статистичкиот софтвер SPSS.
2.

Педагошка дејност

Со Одлука бр.07-841/7 од 02.11.2006 година д-р Иле Масалковски е избран за демонстратор
по група предмети од областа на јавната администрација на Интердисциплинарни студии по
јавна администрација – Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
На 17.04.2008 година д-р Масалковски со Одлука бр.02-382/5 е избран за соработник по
група предмети од областа на политичките науки на Факултетот за администрација и
менаџмент на информациски системи- Битола, во соработничко звање помлад асистент.
На 26.03.2010 година со Одлука бр.07-497 од страна на Претседателот на Република
Македонија е именуван на функцијата Заменик на генералниот секретар на Кабинетот на
Претседателот на Република Македонија, со што му мирува ангажманот на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола, до 22.05.2019 година кога повторно е ангажиран како
помлад асистент по група предмети од областа на политичките науки на Правен факултет –
Кичево на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
3.

Стручна и општествена дејност

Покрај ангажманот во наставно – образовниот процес на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ во Битола кој датира од 2006 година каде е еден од првите избрани соработници
на Интердисциплинарните студии по јавна администрација при Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, д-р Иле Масалковски извршувал јавни и државни функции, од
12.05.2009 година е ангажиран како надворешен советник на Претседателот на Република
Македонија за протокол, а од 26.03.2010 година со Одлука бр.07-497 на Претседателот на
Република Македонија е именуван на функцијата Заменик на генералниот секретар на
Кабинетот на Претседателот на Република Македонија, со што е заменик на генералниот
секретар за организациони и протоколарни работи и Шеф на протокол на Претседателот на
Република Македонија. Во периодот додека ја извршува функцијата учетвува на голем број
државни настани и конференции како од државен така и од меѓународен карактер.
Д-р Масалковски е одговорен во Кабинетот на претседателот на Република Македонија за
планирање и организаирање на широк опсег на церемонијални и официјални настани чии што
домаќин беше претседателот, исто така организирање на натани со Дипломатскиот Кор
акредитиран во Република Македонија, учество и организација на специјални настани, билатерани
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и мултинационални настани и преговори, креирање промоција на потенцијалните придобивки за
меѓународната економска интеграција , поддршка на регионална деловна соработка, обезбедување
совети и асистенција за дипломатско конзуларните мисии во Република Македонија и надвор од
државата.
Кандидатот на покана на повеќе домашни и странски институции и организации има
одржано предавања и обуки од областа на дипломатскиот и церемонијалниот протокол како
на пример на Правниот факултет „Јустинијан Први“ клиничка настава за последипломски
студии, на International training - „International Protocol and its relation to the Public Administration“,
Training Institute: RESPA, Даниловград Црна Гора. Учестувал на голем број меѓународни
конференции од највисок карактер, бил учесник и на првата светска конференција на шефови
на протокол (First Global Chiefs of Protocol Conference, DC Washington, USA), каде ги презентирал
искуствата од Република Македонија и регионот, исто бил учесник и на првата Школа за
политика во Република Македонија организирана од Советот на Европа.
Кандидатот д-р Иле Масалковски учествувал на бројни домашни и меѓународни конференциии
настани, меѓу кои и:
 20/08 – 29/08/2003 “Coexistence and Counderstanding” Evora, Portugal; 1/08/ - 12/08/ 2004
“Me, Myself and We”, Tuzla, B&H;
 23/06/2004 Strasbourg - Council of Europe, Macedonian School of Politics 2003- 2004
 08/08 - 20/08/2005 “Me, Myself and We II” Stuttgart, Germany; 22/08 - 29/08/2005 “Coexistence
and Co understanding IV”, Turku, Finland
 2004 - “Coexistence and Co understanding II”, Bitola, Republic of Macedonia 11 - 12 July 2011 Ohrid Summit, Ohrid, Republic of Macedonia
 07 - 10 February 2012 - International training - „International Protocol and its relation to the
Public Administration“, Training Institute: RESPA, Danilovgrad, Montenegro
 June 2012 – Crans - Montana Forum, Baku, Azerbaijan
 04 - 06 July 2016 - First Global Chiefs of Protocol Conference, DC Washington, USA October
2015 – Crans - Montana Forum, Baku, Azerbaijan
 08/10/2016 - 10/10/2016 – “Paneuropa”, Vienna, Austria
 14/11/2016 – 17/11/2016 – Climate Change Summit, Marrakech, Morocco 14/05/2017 15/05/2017 - Global Summit, Baku, Azerbaijan
 05/05/2017- 06/05/2017 – Global Leadership Forum, Istanbul, Turkey
 18/05/2017 – 21/05/2017 – World Economic Forum, organized by the King of Jordan, Amman,
Jordan
 02/06/2017 – 04/05/2017 – Summit “Brdo - Brioni”, Slovenia
 29/06/2017- 30/06/2017- “Economic Cooperation in South-East Europe”, Dubrovnik, Croatia
05/09/2017
 06/09/2017 – Economic Forum, Warsaw, Poland
 14/03/2018 – 18/03/2018 – Global Forum , Baku, Azerbaijan 10/04/2018 – 13/04/ 2018 - EuroAsian Forum, Istanbul, Turkey
 30/11/2018- 02/12/2018 - International Symposium on Innovate Approaches in Scientific Science”
–Samsun, Turkey

79

 10/05/2019 -12/05/2019 – “Towards a better future: Democracy, EU Integration and Criminal
Justice” - Bitola, North Macedonia

4. Преглед на објавените научни и стручни трудови
Д-р Иле Масалковски е автор на 4 рецензирани научни и стручни трудови објавени во
референтни меѓународни научни списанија, меѓународни научни пубкликации, кои се
презентирани на меѓународни научни конференции во земјата и/или странство.
Дел од трудовите се објавени во публикации кои се индексирани во Ebsco и неговите трудови
се внесени во Репозиториумот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
1. Ile Masalkovski , Mirjana Ristovska – “Judicial immunity of diplomatic missions as part of the
scope of the diplomatic protocol”- International scientific magazine “Horizons” (series АSocial and Humanitarian sciences) – University “St. KlimentОhridski “ , Bitola 2018
2. Bozidar Milenkovski , Ile Masalkovski, Monika Markovska – “Public private partnership as
bond between the public and the private sector- Case of the Republic of North Macedonia” –
International Symposium on Innovate Approaches in Scientific Science” – Samsun, Turkey
30/11/2018- 02/12/2018
3. Ile Masalkovski , Bozidar Milenkovski – „The meaning of economic diplomacy in small
countries – a special reference to the Republic of Macedonia“ - “Towards a better future:
Democracy, EU Integration and Criminal Justice” - Bitola, North Macedonia, Faculty of Law Kicevo, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola 2019
4. Ilija Hristovski, Angelina Stojanoska, Mirjana Ristovska, Ile Masalkovski – “Towards the
performance analysis of the Macedonian judiciary system” – “Towards a better future:
Democracy, EU Integration and Criminal Justice” - Bitola, North Macedonia, Faculty of Law Kicevo, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola 2019

5. Посебни услови за избор во наставно – научни звања
Во Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно – научни, наставно –
стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“
– Битола, предвидени се три критериуми за оценка на кандидатот.
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА
ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка
работа
УСЛОВ
И
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш
предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна
школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се
објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку
писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web
пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него)
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание
или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus,
Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените
трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум
http://eprints.uklo.edu.mk/)1
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од
предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува во
научно-истражувачки проект кој е во тек
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на
сесија на научна конференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија,
практикум, збирка задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени
проекти
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или
институции
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна
област со која професионално се занимава
1 Лицата

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

X
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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

2

ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок
УСЛОВИ
X
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга
високообразовна установа од земјата или странство
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии
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,
X
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 прграма
на прв, втор или трет циклус студии
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор;
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона
единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или
универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет
на докторскин студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член
на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација.
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5
години
вкупно исполнети услови од втор критериум

2

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

1
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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 ИСПОЛНЕТИУСЛОВИОД СИТЕТРИКРИТЕРИУМ

Во член 15 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 е предвидено дека за избор во наставно – научно
звање доцент потребно е да бидат исполнети најмалку два посебни услови, од било кои
улови од 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. Д-р Иле Масалковски од посебните

X

X
X
X
X

X

5

8
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услови предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во
наставно – научни, наставно – стручни, научни, наставни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, вкупно има исполнето 8 (осум).
За исполнетоста на условите, кандидатот има доставено соодветна документација.

6. Заклучна оценка и предлог

Врз основа на анализата на досегашната педагошка, стручна и општествена дејност,
како и научна, стручна, истражувачка и апликативна активност, учеството на
меѓународни научни конференции, Комисијата констатира дека кандидатот покажува
континуиран, сериозен и плодотворен однос кон развојот на професијата, притоа
давајќи значаен придонес во областите во кои се избира. Исто така, констатира дека
кандидатот, д-р Иле Масалковски ги исполнува предвидените општи услови од член
166, став 2 од Законот за високо образование и посебните услови предвидени во
Правилникот Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно –
научни, наставно – стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола за избор во наставно – научно звање доцент.
Во однос на педагошката дејност на кандидатот, Комисијата констатира дека д-р Иле
Масалковски се истакнува со исклучително одговорно, професионално и посветено
исполнување на обврските, притоа секогаш со принципиелен, коректен и објективен
однос.
Во насока на стручната и општествена дејност, д-р Иле Масалковски, од 2006 година
е активно вклучен во работата на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,
најпрво како демостратор, а подоцна и како помлад асистент е вклучен во основањето
прво на Интердисциплинарните студии по јавна администрација, а подоцна и во
формирањето на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски ситеми
(ФАМИС) при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Од 2009 година е
активно вклучен и во општествениот и политичкиот живот во Република Македонија
најпрво како надворешен советник за протокол, а од 2010 година и како заменик
генерален секретар и шеф на протокол во Кабинетот на претседателот на Република
Македонија, каде покрај практичната работа, тој е еден од првите со теоретски пристап
ги третира дипломатскиот и церемонијал протокол и функционирањето на
протоколарната служба во Република Северна Македонија.
Научната, стручна, истражувачка и апликативна дејност на кандидатот, д-р Иле
Масалковски, укажува дека таа има интердисциплинарен творечки опус, изразен преку
објавените научни трудови во референтни меѓународни научни списанија и
меѓународни научни публикации кои се индексирани во меѓународни бази, и се
цитирани од одреден број автори.
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Врз основа на претходно изнесеното, Рецензентската комисија има чест и задоволство
да му предложи на Наставно – научниот совет на Правниот факултет – Кичево при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола да го прифати овој Извештај и да го
избере д-р Иле Масалковски во звањето ДОЦЕНТ во научните области „Наука за
управата“ (50900) и „Друго - Дипломатско - конзуларни служби и дипломатски
протокол“ (50903).

Рецензентска комисија

1. Редовен професор д-р Борче Давитковски, претседател, с.р.

2. Вонреден професор д-р Ивана Шумановска - Спасовска, член, с.р.

3. Редовен професор д-р Татјана Петрушевска, член, с.р.
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Со Одлука на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола(бр. 14-892/6-2 од 28.06.2019 година), а врз основа на членот 103 точка 8 од Законот
за високото образование, член 16 став 4 од Правилникот за организирање на издавачката
дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, и предлог – одлуката од
Наставно – научниот совет на Правниот факултет – Кичево (бр. 02-370/7 од 26.06.2019
година), за рецезенти на основниот заеднички учебник на авторите д-р Ангелина
Станојоска и проф. д-р Пере Аслимоски беа избрани проф. д-р Весна Николиќ –
Ристановиќ и проф. д-р Оливер Бачановиќ.
РЕЦЕНЗИЈА
на трудот „Криминологија“
од авторите д-р Ангелина Станојоска и проф. д-р Пере Аслимоски
На предлог на Правниот факултет – Кичево, а со одлука на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола определени сме за рецензенти на трудот „Криминологија“
од авторите д-р Ангелина Станојоска и д-р Пере Аслимоски. Изразувајќи благодарност за
укажаната доверба, имаме чест и задоволство на Наставно – научниот совет на Правниот
факултет – Кичево да му го поднесеме следниот
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ
1. Општи податоци за трудот
1.1. Обем, содржина и структура на трудот
Трудот „Криминологија“ од авторите д-р Ангелина Станојоска и д-р Пере
Аслимоски е пишуван на 400 страници текст, пишуван во B5 формат, фонт Arial Narrow,
големина на фонт 11, единечен проред. Во текстот се поместени 32 табеларни прикази и
еден шематски приказ, додека пописот на библиографски единици брои 776 извори
класифицирани како: книги – 444; научни и стручни трудови, докторски дисертации и
магистерски тези – 296; извештаи – 15 и меѓународни документи, закони и публикации –
21.
Трудот е систематизиран во четири глави кои се логично поврзани и претставуваат
целина. Главите се функционално разработени, поделени на повеќе делови и подделови,
кои ја овозможуваат нивната поголема прегледност. Текстот овозможува постепено и
детално воведување на читателот во материјалот, со што ќе му се олесни преминувањето
од еден на друг аспект од криминолошката наука.
Првата глава „Криминологија, криминал и девијантност“ е поделена на четири
дела: поим на криминологијата; предмет на криминологијата; местото на криминологијата
во системот на науки и нејзиното значење како наука; и односот на криминологијата со
другите науки; кои потоа се поделени на повеќе подделови.
Во оваа глава авторите го дефинираат поимот на криминологијата преку анализа на
поголем број дефиниции од автори од различни временски периоди, на таков начин
укажувајќи на развојот на криминолошката мисла, но и на еволуцијата на мислењето за
содржината на криминолошката наука. На крајот од овој дел авторите врз основа на
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многуте претходно споменати дефиниции, составуваат своја дефиниција за опфатот и
содржината на криминологијата како наука.
Понатаму разработени се неколку основни поделби на криминологијата како што
се: на криминална феноменологија и криминална етиологија; општа и клиничка
криминологија; универзитетска и применета криминологија.
Важно да се напомене во однос на анализата на предметот на криминологијата е
дека авторите постапно стигнуваат до поимот криминал преку анализа на девијантноста
како најширок поим, притоа тргнувајќи од разграничување на вредностите и нормите
(обичајните норми, табуата, моралните норми) и обработка на нејзината релативност,
односно промените во прифатливоста и санкционирањето на одредени општествени
однесувања. Поимот на криминал е обработен од социолошки, правен, политички и
психолошки аспект, што овозможува компаративен преглед на различните мислења за
дефинирањето на криминалот како општествена појава.
Потенцирајќи ја важноста на криминологијата како наука, авторите нејзиното
место во системот на науки го анализираат преку спротивставените мислења за тоа дали
истата е правна или социолошка наука, односно групна или синтетичка наука. Притоа
подвлекуваат дека криминологијата е „моќна алатка“ во рацете на современиот човек
преку која може да се бараат и најдат одговорите за многу прашања од деструктивната
страна на животот.
Во делот за односот на криминологијата со другите науки, авторите го објаснуваат
нејзиниот однос со кривичното материјално и процесно право, со криминалистиката,
пенологијата, криминалната политика, виктимологијата, социологијата, психологијата,
психопатологијата, социјалната патологија.
Втората глава „Методи и техники на истражувањето во криминологијата“
опфаќа анализа на потребата од криминолошки истражувања, при што авторите
посочуваат на видовите истражувачки податоци и фазите на истражувачкиот процес во кој
е објаснето дефинирањето на предметот на истражување, изборот на варијаблите,
етичкото однесување, фалсификувањето податоции плагијаризмот, начинот на формирање
и видовите примероци, поимот и видовите хипотези.
Во оваа глава авторите ги обработуваат и методите за истражување на криминалот,
и тоа квантитативните методи (статистичката анализа) и техниките за собирање податоци
за криминалот како масовна општествена појава (испитување, анкета, интервју,
компаративна техника, евалуација, мерење), техничките за анализа на темната бројка
(анкети за самопријавување, анкети за виктимизација, анкети за страв од криминал), како
и квалитативните методи и општите техники за собирање податоци за криминалното
однесување како индивидуално, поединечно однесување (набљудување, експеримент,
фокус групи) и посебните техники (трансверзални и лонгитудинални). На крајот од оваа
глава обработен е и методот на триангулација.
Третата
глава
„Типови
криминал(но
однесување)
(криминална
феноменологија)“ ги содржи манифестациите на криминалното однесување. Првиот дел
се однесува на основните поими на криминалната феноменологија, каде авторите ги
дефинираат и обработуваат обемот, динамиката, структурата и структурните промени,
еколошките димензии, временските и сезонските димензии на криминалот. Исто така, во
овој дел анализирана е и структурата на криминалот според одредени карактеристики на
сторителите, т.е. врските пол и криминал, возраст и криминал, расна припадност и
криминал. При анализата на основните феноменолошки поими, авторите користат
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податоците за откриените кривични дела на територијата на Република Северна
Македонија (користени од Министерството за внатрешни работи на РСМ), како и
податоци за пријавените, обвинети и осудени сторители на кривични дела (Државен завод
за статистика на РСМ).
Во вториот дел од оваа глава, авторите обработуваат поголем број типови
криминал, односно насилниот (крвни деликти, сексуални деликти, злосторства од омраза,
криминал на прогонување, мобинг, семејно насилство, насилство врз животните),
организираниот криминал (трговија со луѓе и криумчарење мигранти), политичкиот
криминал, тероризмот, имотниот, компјутерскиот, еколошкиот, економскиот криминал
(перење пари, криминал на белите јаки, корупција), сообраќајната и малолетничката
делинквенција.
Четвртата глава „Теоретски објаснувања на криминалното однесување
(криминална етиологија)“ ги обработува класичните и современите објаснувања за
појавата на криминалот. Авторите анализираат голем број криминолошки теории, истите
класификувајќи ги првично по научната област од каде потекнуваат факторите кои ги
опфаќа теоријата, а потоа и хронолошки. Прво посочени се духовните и натуралистичките
објаснувања за криминалното однесување, потоа учењето на класичната и неокласичната
школа, позитивистичката школа, криминалната антропологија, биолошкиот позитивизам,
теоријата на наследување, аномалииите на хромозомите и други биолошки објаснувања на
криминалното однесување; психолошкиот позитивизам, бихејвиорална психологија,
когнитивна психологија; психопатолошките теории каде е обработена е врската меѓу
криминалното однесување и душевните заболувања; Чикашката школа, теориите на
аномија и напнатост, теориите на културен конфликт, теориите на општествен конфликт,
теориите на општествено учење, теориите на општествена контрола, теориите на
етикетирање, теориите на можности, теориите на рутински активности, теориите на
животен тек; зелената криминологија; теориите на виктимизација; како и посебен дел кој
се однесува на објаснувањата на криминалното однесување на жените и феминистичките
теории. Во секоја генерална група теории обработени се повеќе теоретски објаснувања и
посочена е работата на повеќе клучни авторски имиња. На крајот од овој дел, авторите
посочуваат која е важноста на криминолошките теории, притоа укажувајќи чии
објаснувања за нив се најприфатливи.
1.2. Оригиналност на трудот
Ракописот е резултат на потребата од следење на структурните промени на
криминалното однесување, појавата на нови облици на криминал, промени на старите
облици и промени во нивниот обем. Исто така, се наметнува и потребата од зголемување
на знаењата за криминолошките истражувања, методите и техниките кои се користат во
нив, што би овозможило основно запознавање на студентите од втор циклус со овој
сегмент од криминолошката наука. Понатаму, авторите, обработувајќи ги и новите теории
за криминалното однесување, даваат хронолошки и содржински преглед на најважните
теоретски објаснувања, притоа навлегувајќи во нивна анализа.
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1.3. Степен на соодветност на текстот со програмата
Текстот „Криминологија“ се совпаѓа со наставната програма по предметите
„Криминологија“ на студиската програма Правни студии (прв циклус) и „Криминологија“
на студиската програма „Казнено право и криминологија“ (втор циклус).
1.4. Методичко – дидактички вредности
Текстот е пишуван на јасен и разбирлив начин, неговите делови се јасно и
системски образложени, постои постапност во пишувањето. Преку неговата употреба,
студентите ќе би требало да бидат воведени во анализа и изучување на криминалната
феноменологија и криминалната етиологија, но имајќи предвид дека учебникот е наменет
и за вториот циклус на студии, тоа да го вршат и на продлабочен начин. Прашањата за
дискусија на крајот од секоја од главите не се наменети за колоквиумска употреба, туку
преку нив студентите би требало да се поттикнат да дискутираат и да го развијат своето
логичко и критичко размислување.
2. Мислење и предлог
Покрај неспорните вредности на ракописот изнесени во претходниот дел од
Рецензентскиот извештај, по неговото внимателно разгледување, слободни сме во во
својство на рецензенти, да дадеме неколку општи констатации, без притоа, да ја намалиме
вредноста на трудот.
Авторите не до крај успеале да ги разграничат содржините што се наменети за
првиот и вториот циклус на студии. Таков впечаток се стекнува и кога се разгледуваат
силабусите по криминологија кои се однесуваат на двата циклуси на студии, а беа
приложени кон ракописот по барање на рецензените. Оттука се чини дека студентите,
особено оние на првиот циклус на студии, ќе имаат поблеми во совладувањето на
одредени содржини од приложениот ракопис, при што олеснителна околност е фактот што
се тоа студените на завршната- четврта година на студирањето. Исто така, останува
впечатокот дека делот за теориите (етиологијата) е доста обемен, посебно имајќи го
предвид негов однос со другите делови (глави) на ракописот или поинаку кажано се
работи за несразмерност во однос со остантите делови (глави). Притоа, се чини дека
авторите понекогаш се „губат“ во деталното прераскажување на некои од теориите, без да
се согледа јасниот фокус и порака што од нив произлегува. Тоа, само по себе, може да
претставува проблем за студентите во совладувањето на предвидените содржини.
Наведените констатации не се задолжителни, туку можат да им послужат на
авторите при работата на наредното издание на учебникот.
Напоменуваме дека во меѓувреме, поточно од нашиот избор за рецензенти до
изработката на корегеираната и финална верзија на трудот, до авторите беа доставени и
конкретни забелешки и сугестии (пр. во однос на ситематиката на трудот, уточнувањето
на називот на некои теории, избегнувања на некои повторувања, техничките и јазичните
грешки и др.), кои тие во целост ги прифатија и по нив постапија.
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Сето погоре спомнато, уште еднаш нагласуваме, не го доведува во прашање
општиот позитивен впечаток за ракописот што ни е даден за рецензирање, но зборува за
сериозноста на рецензентите со која и пристапиле на поставената задача и големата
одговорност кога е во прашање рецензирање на овој труд, како и за подготвеноста на
авторите да ги надминат воочените слабости/недостатоци и на тој начин трудот да ги
исполни стандардите за универзитетски учебник во научна и методичко- дидактичка
смисла.
На самиот крај од овој Извештај чест ни е и задоволство да му предложиме на
Наставно- научниот совет на Правниот факултет во Кичево да го прифати овој
Извештај, а трудот: „Криминологија“ од авторите д-р Ангелина Станојоска и ред.
проф. д-р Пере Аслимоски да биде објавен како основен заеднички учебник за
првиот и вториот циклус на студии на факултетот.
Београд, Скопје
септември 2019
Проф. д-р Весна Николиќ – Ристановиќ
Проф. д-р Оливер Бачановиќ
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊАОД
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ
ИСХРАНА И ДИЕТЕТИКА НА ЖИВОТНИ (40806) И ДРУГО (40808)
НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ
СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-БИТОЛА
Врз основа на член 165, 166, 172, 173 од Законот за високо образование (Сл.
весник на Р.М 8/2018), член 223 од Статутот на Универзитетот “Св. Климент
Охридски” во Битола, член 14, 15, 29, 30, 31, 32 од Правилникот за единствените
критериуми и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставностручни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски” во
Битола и Правилникот за внатрешните односи и работењето на Ветеринарниот
Факултет во Битола, Наставно-научниот Совет на седницата одржана на ден 26. 09.
2019 година, а во врска со избор на наставник во сите наставно-научни звања во
научните области Исхрана и диететика на животни (40806) и Друго (40808), донесе
Одлука (бр. 02-289/3 од 26.09.2019 година) за формирање на Рецензентска комисија
за преглед и оцена на научните и стручните трудови на кандидатот пријавен за
избор на наставник во наставно-научно звање Редовен професор во научните
области Исхрана и диететика на животни (40806) и Друго (40808) на
Ветеринарниот Факултет при Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола.
Комисијата во состав: Проф. д-р Драган Шефер, редовен професор во
научната област Исхрана и диететика на животни на Факултетот за ветеринарна
медицина во Белград-Претседател; Проф. д-р Радмила Марковиќ, редовен
професор во научната област Исхрана и диететика на животни на Факултетот за
ветеринарна медицина во Белград - член и Проф. д-р Љупче Кочоски, редовен
професор на Факултетот за биотехнички науки во Битола-член, по прегледот на
целокупната доставена документација го доставува до Наставно-научниот Совет на
Ветеринарниот Факултет при Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола
следниов:
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс за избор на наставник во наставно-научно звање
Редовен професор во научните области Исхрана и диететика на животни (40806) и
Друго (40808) на Ветеринарниот Факултет при Универзитетот “Св. Климент
Охридски” во Битола, објавен во весникот “Нова Македонија” и “Коха” од
19.09.2019 година се пријави само кандидатот Вонр. Проф. Д-р Гоце Цилев,
вонреден професор во научните области Исхрана и диететика на животни (40806)
и Друго (40808), вработен во Ветеринарниот Факултет во Битола.

I. 1. Биографски податоци
Кандидатот Д-р Гоце Цилев е роден 11. III. 1972 година во Кавадарци, Р.
Македонија. Основно образование завршил во Неготино, а средно ветеринарно
училиште во Битола во 1990 година, со одличен успех.
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Во 1990/91 година ја регулирал воената обврска.
На Факултетот за земјоделски науки и храна насока-Сточарство се запишал
во учебната 1991/92 година и дипломирал на 25. X. 1995 година, со среден успех од
9,10 како студент на генерацијата 1995/96 година, за што има добиено
Пофалница од Ректорот на Универзитетот ”Св. Кирил и Методиј” во Скопје.
Во учебната 1995/96 година се запишал на постдипломски студиимагистратура на Факултетот за ветеринарна медицина во Белград, Катедра за
исхрана на домашни животни, група-хранливи и штетни материи во исхраната на
домашните животни, при Универзитетот во Белград, каде ги завршува со среден
успех од 9,25.
По завршувањето на основните студии, на 01. IV. 1996 година, се вработил
во Институтот за сточарство при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје,
на работното место помлад асистент во научната област исхрана на домашните
животни. Веднаш по доаѓањето се вклучил во проблематиката на оценување на
енергетската вредност на крмите (евалуација) што се користат во исхраната на
преживарите. Покрај тоа, како соработник-истражувач бил вклучен во
реализацијата на 3 научно-истражувачки проекти кои биле финансирани од страна
на Министерството за образование и наука.
На 26. VI. 2000 година го одбранил магистерскиот труд под наслов
Ботанички састав и хранљива вредност сена са појединих пашњачких региона
Македоније, пријавен на Факултетот за ветеринарна медицина-Катедра за исхрана
на домашните животни при Универзитетот во Белград и со тоа се стекнал со
академски назив магистер на ветеринарни науки (специјалност-исхрана на
домашни животни). На 12. XII. 2000 година е избран во соработничкото звање
асистент-истражувач во научната област Исхрана на домашните животни во
Институтот за сточарство (Билтен бр. 766 од 15. XI 2000 година).
По завршувањето на постдипломските студии продолжил со активно
учество во проблематиката на исхраната на домашните животни и тоа како
соработник-истражувач бил вклучен во реализацијата на 5 научноистражувачки
проекти кои биле финансирани од страна на Министерството за образование и
наука и 1 апликативен проект кој бил финансиран од страна на Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство. Од 27. I. 2005 година бил назначен за
Раководител на хемиската лабораторија за контрола на квалитетот на добиточната
храна која се наоѓа во склоп на Заводот за исхрана на домашните животни при
Институтот за сточарство во Скопје.
На 03. XI. 2006 година ја одбранил докторската дисертација под наслов
Испитивање ефикасности делимичне супституције кукуруруза споредним
производима прераде поврќа и воќа у смешама за свиње у порасту и тову,
пријавена на Факултетот за ветеринарна медицина-Катедра за исхрана на
домашните животни при Универзитетот во Белград и со тоа се стекнал со
академски степен доктор на ветеринарни науки (специјалност-исхрана на домашни
животни). На 20. IX. 2007 година е избран во научното звање научен соработник во
научната област исхрана на домашните животни во Институтот за сточарство
(Билтен бр. 925 од 31. VIII. 2007 година). Од 01. II. 2009 година бил назначен за
Раководител на Заводот за исхрана на домашните животни при Институтот за
сточарство-Скопје, додека на 02. XI. 2009 е назначен и за Раководител на Секторот
за високообразовна дејност при Институтот за сточарство-Скопје, под чие
раководство е изработен и успешно акредитиран од страна на Одборот за
акредитација на високото образование Елаборатот за постдипломски студии со што
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Институтот за сточарство-Скопје се стекнал со право да организира настава на втор
циклус студии.
На 18. II. 2010 година е избран во наставно-научното звање Доцент во
научната област Исхрана на домашните животни и Патологија на исхраната на
домашните животни на Ветеринарниот Факултет во Битола (Билтен бр. 333 од 01.
II. 2010 година). На 29. XI. 2010 година е назначен за Раководител на Центаротсточарски фарми со репроцентри при Ветеринарниот Факултет-Битола. Од 03. XII.
2010 година до денес во 2 мандата е член на Сенатот на Универзитетот ”Св.
Климент Охридски” во Битола. Од 11. IV. 2011 година бил назначен за Шеф на
Катедрата за општо-образовни предмети при Ветеринарниот Факултет во Битола.
Од 27. V. 2013 година до денес е член на Комисијата за соработка со
универзитетите во земјата и странство при Универзитетот Св. Климент Охридски
Битола. На 17. I. 2014 година бил назначен за ПРОДЕКАН за наука и меѓународна
соработка при Ветеринарниот Факултет во Битола. На 21. X. 2014 година бил
назначен за ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР при Ветеринарниот Факултет во Битола.
Досега има објавено 126 научни, 2 стручни труда и 2 книги. Со сопствени
научни трудови има учествувано на повеќе конгреси, симпозиуми и други научни и
стручни собири во земјата и во странство.
Во 2008 година по повод 15 годишниот јубилеј од организацијата на
Меѓународните советувања по технологија на сточна храна и исхрана на
домашните животни КРМИВА добитник е на Пофалница за значаен научен и
стручен придонес во организација на досегашните 15 советувања КРМИВА,
Опатија, Р. Хрватска. Во библиографијата на 15те Советувања КРМИВА од 19932008 година објавена во 2009 година, вброен е меѓу првите 5 странски автори кои
имаат највеќе објавени трудови како автор и коавтор во тој период, што исто така
претставува особена чест за нашата држава Македонија на едно многу значајно
меѓународно европско советување од областа на технологија на сточна храна и
исхрана на домашните животни. Од почетокот на 2009 година е и член на
Уредувачкиот одбор на меѓународното научно списание KRMIVA кое објавува
трудови од сите подрачја врзани со сточна храна и исхрана на домашните животни.
По ранг е изедначен со списанијата со меѓународно призната рецензија, а
објавените трудови се реферираат во CAB Abstacts, Agricola, Food Sci. and Tech.
Abstract, Agris.
Во Август 2009 година од 200 пријавени кандидати од Европа избран е како
добитник на школарина за млад научен работник до 37 годишна возраст од страна
на Секретаријатот на EAAP (Европска асоцијација за анимално производство) во
Рим, Италија, која му обезбедила активно учество на најпрестижната Европска
конференција-60th Annual Meeting of Animal Federation (EAAP 2009) кој се одржала
во Барселона, Р. Шпанија во периодот од 24-27 Август 2009 година.
Во периодот од 22 Ноември до 12 Декември 2009 година остварил студиски
престој во Кралството Холандија (Вагенинген/Хаг) на MTEC Animal Health
course меѓу 50 кандидати од Европа кои биле избрани од страна на Холандската
влада-Министерството за земјоделство, која им ги обезбедила потребните
финансиски средства.
Добитник е на 8 Ноемвриското признание на Општина Неготино за 2009
година за особени постигнувања во областа на науката и образованието, што
укажува на фактот дека кандидатот е доста ценет и респектиран од луѓето од
неговата општина.
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Во 2011 година добитник е на Признание за меѓународен член на Унијата на
научници на Бугарија-Стара Загора како истакнат научен работник по повод Јубилејот 50
години од постоењето на Унијата на научници на град Стара Загора, Р. Бугарија.
Во 2013 година по повод 20 годишниот јубилеј од организацијата на
Меѓународните советувања по технологија на сточна храна и исхрана на
домашните животни КРМИВА добитник е на Признанието-ЛАУРЕАТ за значаен
научен и стручен придонес во организација и реализацијата на досегашните 20
советувања КРМИВА, Опатија, Р. Хрватска.
Во 2016 година се стекнува со ЛИЦЕНЦА ЗА МЕНТОР НА ДОКТОРСКИ
СТУДИИ на Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола, добиена од Одборот
за акредитација и евалуација на високото образование на Р. Македонија.
Во 2018 година по повод 25 годишниот јубилеј од организацијата на
Меѓународните советувања по технологија на сточна храна и исхрана на
домашните животни КРМИВА добитник е на Признанието-ЛАУРЕАТ за значаен
научен и стручен придонес во организација и реализацијата на досегашните 25
советувања КРМИВА, Опатија, Р. Хрватска
Бил Координатор на Проектот за надградување и осовременување на
Лабораторијата за контрола на квалитетот на добиточната храна при УКИМ
Институт за сточарство-Скопје кој е прифатен од страна на Владата и е дојден до
фаза на тендерска документација и објавување на тендер која ке ја спроведе
Министерството за образование и наука. Исто така како раководител на
Лабораторијата иницирал постапка за акредитација на истата по стандардот EN
ISO:17025 која е стигната до фаза на консалтинг фирма која треба да ги
докомплетира сите постапки и документи потребни за аплицирање за акредитација,
со што би се задржало или обновило Овластувањето за анализа на добиточната
храна. Исто така бил Координатор и на Проектот за организирање на
постдипломски студии од втор циклус при Институтот за сточарство-Скопје кој
поминал на Комисија за настава при Ректоратот на Универзитетот ”Св. Кирил и
Методиј” во Скопје со висока оценка односно дека е квалитетно изработен и е во
склад со болоњската декларација. Истиот по добивање на согласности од ННС на
институциите вклучени во него беше проследен до Ректорска управа и Сенат и по
добивање на согласностите од овие две тела на Универзитетот помина и на
Одборот за акредитација на високото образование на РМ и денеска е
функционален.
Има изработено Програми-Елаборати за формирање на краварска, овчарска
и козарска фарма со репроцентри кои ќе функционираат во склоп на
Ветеринарниот Факултет во Битола. Исто така има рецензирано Проект-Студија за
формирање на Репроцентар за овци и кози за општина Чешиново-Облешево во
Источниот плански регион на Р. Македонија.
Бил рецензент при избори во соработнички и научно-наставни звања на
повеќе соработници, научни работници и доценти во областа на сточарството и
ветеринарната медицина во делот на исхраната и диететиката на домашните
животни и одгледувањето на домашните животни. Од 2000 година до денес е член
на Меѓународниот Научен Одбор на Меѓународното Советување за технологија на
производство на храна и исхрана на домашни животни КРМИВА, Р. Хрватска. Има
учествувано како член на Организациониот одбор на Симпозиумот за сточарство
со меѓународно учество во Струга 2001, Охрид 2003 и 2007 година, а на IV
Меѓународен Симпозиум по сточарство во Струга 2009 година е и Претседател на
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Научниот одбор. Во 2011 година станува член на Меѓународниот Научен Одбор во
списанието НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА V секција - Сточарство и ветеринарна
медицина кое го издава периодично по години Сојузот на научниците на град
Стара Загора, Р. Бугарија. Во 2013 година е член на Меѓународниот Научен
Комитет на 10 Јубилеен Меѓународен Симпозиум -Модерни трендови во
сточарското производство-во организација на Научниот институт за сточарство во
Белград, Р. Србија. Во 2014 година е член на Меѓународниот Научен Комитет на
Меѓународната Конференција за храна CEFOOD 2014 која се одржа во Охрид. Во
2018 година е член на Меѓународниот Научен Комитет на Меѓународната
Конференција во организација на Селскостопанската академија и Министерството
за земјоделство на Р. Бугарија која се одржа во Сливен, Р. Бугарија. Сите овие
наведени учества во Уредувачки одбори на меѓународни списанија и меѓународни
одбори на меѓународни конференции, претставуваат сатисфакција за неговата
вредна и макотрпна посветеност према научно-истражувачката и наставнообразовната работа и градење на професионална кариера, како и авторитет и углед
кој го поседува во меѓународни рамки.
I. 2. Работно искуство
Работното искуство во научно-истражувачката и наставно-образовната
сфера кандидатот Вонр. Проф. Д-р Гоце Цилев го започнува во далечната 1996
година кога се вработил во УКИМ Институт за сточарство во Скопје, каде бил
избран во соработничкото звање-ПОМЛАД АСИСТЕНТ во научната област
Исхрана на домашните животни, да во 2000 година магистрирал на Факултетот за
ветеринарна медицина-Катедра за исхрана на домашните животни при
Универзитетот во Белград и бил избран во соработничкото звање-АСИСТЕНТ во
истата научна област Исхрана на домашните животни. Кон крајот на 2006 година,
докторирал исто така на Факултетот за ветеринарна медицина-Катедра за исхрана
на домашните животни при Универзитетот во Белград, да во наредната 2007 година
е избран во научното звање-НАУЧЕН СОРАБОТНИК во истата научна област
Исхрана на домашните животни при УКИМ Институт за сточарство во Скопје.
Во учебната 2009/10 година се вработува како наставник на Ветеринарниот
Факултет при Универзитетот ”Св. Климент Охридски” во Битола каде бил избран
во наставното-научното звање-ДОЦЕНТ-во истата научна област Исхрана на
домашните животни.
Во учебната 2014/15 година исто така како наставник на Ветеринарниот
Факултет при Универзитетот ”Св. Климент Охридски” во Битола бил избран во
наставното-научното звање-ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР-во научните области Исхрана
и диететика на животни и Друго, во кое звање е и до денес.
Значи дека развојниот пат во научно-истражувачката и наставнообразовната дејност на кандидатот Вонр. Проф. Д-р Гоце Цилев е континуиран во
неговата научна област од изборот во соработничките звања преку изборот во
наставното-научни звања па до денес, што дава за право да констатираме дека
истиот ќе се изгради во добар и квалитетен наставник кој ќе го пренесе своето
знаење и искуство на идните генерации на студенти.
Во наставно-образовниот процес во делот на реализација на предавањата,
кандидатот Вонр. Проф. Д-р Гоце Цилев успешно и беспрекорно ги извршува
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своите работни задачи, се залага за осовременување на наставниот процес и е
почитуван и ценет од страна на колегите и студентите.
II. Наставно-образовна дејност
Од доаѓањето како Доцент на Ветеринарниот Факултет во Битола,
кандидатот Вонр. Проф. д-р Гоце Цилев бил вклучен во одржувањето на
теоретскиот и практичниот дел од испитот на предметот Исхрана на домашни
животни и Одгледување на домашни животни, како и во одржувањето на
практичните и теренските вежби со студентите од студиската програмаинтегрирани студии по ветеринарна медицина од учебната 2009/10 година до
денес.
Во исто време кандидатот покажува и голема ангажираност во одржувањето
и работата на Лабораторијата за квалитет и хигиенска исправност на сточната
храна.
Од учебната 2009/10 година Вонр. Проф. д-р Гоце Цилев ги одржува
наставата и вежбите по задолжителните предмети: Исхрана на домашни животни 1
(општ дел); Исхрана на домашни животни 2 (специјален дел); Одгледување на
домашни животни 1 (општ дел) и Одгледување на домашни животни 2 (специјален
дел), Хигиена на сточрски објекти 1 (општ дел) и Хигиена на сточарски објекти 2
(специјален дел). Истовремено кандидатот е наставник и по изборните предмети:
Нутритивна патологија и Патологија и хигиена на исхраната на домашните
животни.
Во учебната 2014/15 година Вонр. Проф. Д-р Гоце Цилев одржува настава
(предавања) по предметот: Суровини во прехрамбената индустрија на Технолошкотехничкиот Факултет во Велес, единица во состав на Универзитетот Св. Климент
Охридски во Битола.
Во учебната 2016/17 година (17.10-21.10.2016) Вонр. Проф. Д-р Гоце Цилев
остварува мобилност по ЕРАЗМУС+ програмата за наставен кадар во траење од 5
работни дена (8 часа) каде одржува настава (предавања) од неговата област на
Ветеринарно-медицинскиот Факултет при Тракискиот Универзитет во Стара
Загора, Р. Бугарија.
Исто така, во текот на досегашната работа, Вонр. Проф. д-р Гоце Цилев
изработил повеќе учебни помагала, скрипти и книги наменети за одржување на
предавањата и вежбите од областа на Исхраната на домашните животни за
студентите на ветеринарна медицина.
Книги:
Палашевски Б., Шокаровски Ј., Цилев Г., Налетоски З. ИСХРАНА
НА ВИСОКОМЛЕЧНИ КРАВИ. УКИМ Институт за сточарство,
Скопје, 2001
Палашевски Б., Налетоски З., Цилев Г. СИЛАЖА-СЕНАЖА-СЕНОТехнологија на подготовка. УКИМ Институт за сточарство, Скопје,
2003
Цилев Г. ПРАКТИКУМ ПО ИСХРАНА НА ДОМАШНИ
ЖИВОТНИ. УКЛО Ветеринарен Факултет, Битола, 2015
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Учествувал во изработка на ЕЛАБОРАТ за акредитација на студиска
програма од прв и втор циклус (интегрирани студии) по ВЕТЕРИНАРНА
МЕДИЦИНА на Ветеринарниот Факултет во Битола
Од последниот избор во вонреден професор Д-р Гоце Цилев е МЕНТОР на
11 дипломски работи, бил и член во Комисија за оцена и одбрана на 15 дипломски
работи.
Оцена од спроведена самоевалуација
Покрај стручното изведување на наставата според наставната програма,
кандидатот покажува правилен методолошки пристап кон наставните единици со
тренд на перманентно збогатување на своите познавања како и на студентите од
областа на наставната материја и пошироко и покажува постепен прогресивен
развој во солиден наставен работник.
За успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност на Вонр.
Проф. Д-р Гоце Цилев потврда е и континуираната позитивната оценка од
процесот на самоевалуација која изнесува 4.62/5.00. Резултатите од
спроведената анонимна анкета на студентите во 2015 година се презентирани во
продолжение на текстот:
1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата: 4.77
2. За време на наставата наставникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите: 4.62
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа: 4.64
4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес: 4.67
5. Наставникот стимулира дополнителна активност на студентите (изработка
на домашна работа, проекти, семинарски тудови, ...): 4.64
6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување
на знаењата од предметот: 4.38
7. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови: 4.67
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература: 4.49
9. Наставникот применува современи технологии вореализацијата на наставата
(компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.): 4.74
10. Личната култура и односот на наставникот е на соодветно ниво: 4.77
11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со
студентите: 4.82
12. Испитните/колквиумските прашања се во рамките на предметната програма
и предвидената основна литература: 4.54
13. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања
овозможуваат објективно оценување: 4.46
14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите: 4.49
III. Научно-истражувачка дејност
III. 1. Учество во научно-истражувачки проекти
Вонр. Проф. Д-р Гоце Цилев како соработник-истражувач има учествувано
во 8 научноистражувачки проекти одобрени и финансирани од Министерството за
образование и наука и 1 апликативен проект одобрен и финансиран од
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а кои обработуваат
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тематика главно од областа на исхраната и диететика на домашните животни и
одгледување на домашните животни, и тоа: евалуација на хранливата вредност на
крмите; подобрување на квалитетот на зрнестите крми; користење на
неконвенционални крми во исхраната на домашните животни; правилна и
квалитетна исхрана како фактор за експонирање на производните својства кај
високомлечните крави; производство и користење на минерално-витамински
предсмеси, дополнителни протеински смеси и други додатоци кои се користат во
исхраната на животните со висок генетски потенцијал; проучување на генетскиот
капацитет за репродукција на свињите при одгледување во услови на стрес и
користење на фиксирани и мешани модели при селекција и одгледување на
млечните популации раси овци.
1.”Евалуација на крмите за исхрана на добитокот”
(во периодот 1996-1999 - како соработник-истражувач)
2.”Проучување на генетските капацитети за репродукција на свињи во
услови на стрес “
(во периодот 1996-1999 - како соработник-истражувач)
3. “Подобрување на нутритивните вредности на некои домашни житни
култури што се користат во исхраната на домашните животни”
(во периодот 1996-1999 - како соработник-истражувач)
4. “Користење на неконвенционални крми во исхрана на домашни животни”
(во периодот 1999-2000 - како соработник-истражувач)
5. “Евалуација на крмите за исхрана на добитокот”- продолжение на
проектот
(во периодот 2000-2002 - како соработник-истражувач)
6. “Идентификација и карактеризација на разни видови житарки за
исхрана на домашните животни”
(во периодот 2000-2002 - како соработник-истражувач)
7. “Исхраната-фактор за експонирање на производните способности
кај високомлечните крави во услови на Р. Македонија”
(во периодот 2004-2006 - како соработник-истражувач)
8. “Производство и користење на минерално-витаминските
предсмеси, дополнителните протеински смеси и други додатоци
за исхрана на животните со висок генетски потенцијал во услови
на еколошко производство на храна”,
меѓународен истражувачки проект во соработка со Р.Србија
(во периодот 2005-2007 - како соработник-истражувач)
9. “Користење на фиксирани и мешани модели при селекција на
млечните популации на овци во Р. Македонија”
(во периодот 2010-2012 - како соработник-истражувач)

III. 2. Учество на Конференции и симпозиуми
1. International Conference-20 years of Faculty of Veterinary Medicine-Sofia,
University of Foresty-Faculty of Veterinary medicine, Sofia, R. Bulgaria, 2014
2. International Conference of Food-NUTRICON, Journal of Higienic and
Engineering and Design, KEY Consalting Company, Ohrid, R. Macedonia, 2014
3. 5th International Conference of Animal Science, Macedonian Journal of Animal
Sciences, UKIM Institute of Animal Science, Skopje, R. Macedonia, 2014
4. III International Symposium and XX Scientific Conference of Agronomists of R.
Srpska, Bijeljina, University of Banja Luka, Banja Luka, R. Srpska, 2014
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5. IV International Symposium and XX Scientific Conference of Agronomists of R.
Srpska, Bijeljina, University of Banja Luka, Banja Luka, R. Srpska, 2015
6. Pre-Conference Workshop on Inovative Technologies for Advanced Food
Processing and Nutrition Towards Better Health, University Ss. Cyril and
Methodius-IAS Skopje with collaboration St. Clement of Ohrid-Faculty of
Technology and Technical Sciences, Veles, R. Macedonia, 2015
7. First International Symposium of Veterinary Medicine” ONE HEALTH-NEW
CHALLENGES Vrdnik, 2015, Serbia (ISVM2015), Scientific Institute of
Veterinary Medicine, N. Sad, R. Serbia, 2015
8. 6th Annual Conference with International participation- INNOVATIONS IN
AGRICULTURAL SCIENCE FOR EFFICIENT FARMING-Shumen, R. Bulgaria,
Agricultural Institute Shumen-Agricultural Academy-Sofia, R. Bulgaria, 2015
9. 5th International Congress-New Perspectives and Challenges of Sustainable
Livestock Production, Biotechnology in Animal Husbandry Belgrade-Zemun, R.
Serbia. 2015
10. International Scientific Conference SCIENCE-TECHNOLOGIES Animal studies
& Veterinary medicine, Union of Scientists of Stara Zagora, R. Bulgaria, 2015
11. International Scientific Conference-TRADITION AND MODERNITY IN
VETERINARY MEDICINE-Faculty of Veterinary Medicine-Sofia, University of
Foresty-Sofia, R. Bulgaria, 2016
12. The Scientific Conference of International Participation-115 years The National
Diagnostic Science and Research Veterinary Medical Institute'' and ''135 years
Since the Birth of its Patron Prof. Dr. Georgy Pavlov'', National Diagnostic
Science and Research Veterinary Medical Institute-Sofia, Bulgaria, 2016
13. International Scientific Conference-Biotechnical Faculty, University of
Montenegro-Podgorica, R. Montenegro, 2016
14. 6th International Congress-New Perspectives and Challenges of Sustainable
Livestock Production, Biotechnology in Animal Husbandry Belgrade-Zemun, R.
Serbia. 2017
15. УКЛО21-УИК Универзитетска Интерна Конференција-Науката
перспективи и предизвици-МОДЕРАТОР (Проф. Д-р. Гоце Цилев) Научно
подрачје: БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ, Универзитет Св. Климент
Охридски-Битола, Крушево, Р. Македонија, 2017
16. International Scientific Conference SCIENCE-TECHNOLOGIES Animal studies
& Veterinary medicine, Union of Scientists of Stara Zagora, R. Bulgaria, 2018
17. International Scientific Conference LIVESTOCK BREEDING-TRADITIONS,
BIODIVERSITY AND EXPERIENCE EXCHANGE, Ministry of Agriculture,
Food and Foresty, Agricultural Academy and Center for Risk Assessment on the
Food Chain, Sliven, R. Bulgaria, 2018
18. International Scientific Conference-90 years of Creativity, Growth, Development
in Agrarian Science-Researh Center of Stockbreeding and Agriculture-Smolyan,
Agricultural Academy-Sofia, R. Bulgaria, 2018
19. 25th International Conference, KRMIVA 2018, Opatia, R. Croatia, 2018
20. International Conference - 95 years of Faculty of Veterinary Medicine. Faculty of
Veterinary Medicine, Stara Zagora, R. Bulgaria, 2018
III. 3. Објавени трудови
Рецензирани научни и стручни трудови
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a) Во Билтенот бр. 655 од 1. III. 1996 година (избор во звањето помлад
асистент) при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.
Во оваа Рецензија потенциран е одличниот среден успех од 9.10 од
додипломските студии на кандидатот со што се стекнал со Пофалница за најдобро
дипломиран студент во учебната 1995/96 на Факултетот за земјоделски науки и
храна при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Исто така истакнат е и
интересот на кандидатот кон научно-истражувачка работа што го покажал со
запишување на последипломски студии од областа на исхраната на домашните
животни во учебната 1995/96 на на Универзитетот во Белград, што секако го
насочува правецот на развој на кандидадот во научната работа.
b) Во Билтенот бр. 766 од 15. XI. 2000 година (избор во звањето асистентистражувач) при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје,
рецензирани се 10 научни и 2 стручни труда на кандидатот.
Во оваа група се рецензирани трудови од научно развојниот пат од
вработувањето преку завршување на магистерскиот студиум во областа на
исхраната на домашните животни и учество во повеќе теми и проекти што
овозможиле како автор и коавтор да објави 10 научни и 2 стручни труда, каде што
се опфатени тематиките од областа на исхраната на домашните животни.
v) Во Билтенот бр. 925 од 31. VIII 2007 година (избор во звањето научен
соработник) при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје,
рецензирани се 20 научни труда и 2 книги на кандидатот.
По изборот за асистент-истражувач, д-р Гоце Цилев продолжил да работи на
своето научно и стручно усовршување. Оваа констатација се потврдува со
приложените 20 научни труда и 2 книги.
g) Во Билтенот бр. 333 од 01. II. 2010 година (избор во наставнонаучно звање-Доцент) при Универзитетот “Св. Климент
Охридски” во Битола.
По изборот за научен соработник, д-р Гоце Цилев продолжил интензивно да
работи на своето научно и стручно усовршување и во оваа рецензија се опфатени
во целост трудовите од почетокот на неговата научно-истражувачка работа преку
завршување на магистерскиот и докторскиот студиум во областа на исхраната на
домашните животни и продолжување на кариерата како наставник на
Ветеринарниот Факултет при Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола.
d) Во Билтенот бр. 391 од 01. X. 2014 година (избор во наставнонаучно звање-Вонреден Професор) при Универзитетот “Св.
Климент Охридски” во Битола, рецензирани се 34 научни труда
на кандидатот.
По изборот во наставно-научно звање-Доцент, д-р Гоце Цилев продолжил да
работи на своето научно и стручно усовршување. Оваа констатација се потврдува
со приложените 34 научни труда.
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Трудови приложени за рецензија:
По изборот за Вонреден професор, д-р Гоце Цилев продолжил уште
поинтензивно да работи на своето научно и стручно усовршување. Оваа
констатација се потврдува со приложените 34 научни труда.
Научни трудови објавени по последниот избор во наставно-научно звање Вонреден
Професор:
1

Laleva Staika, Slavova Petia, Bonev G., Popova Yovka, Cilev G. (2014)
Comparison of the Ovulation rate, Fertility and Birth weight in sheep of Trakian merino breed and their
crosses with Booroola
Macedonian Journal of Animal Science, Vol. 4, No 2, pp. 49-53 (2014), Skopje, R. Macedonia

2

Cilev, G., Gacovski, Z., Petreski A., Zdraveski, I. (2014)-IF
Effect of partial maize substitution in fattening pig rations with by-products from vegetable and fruit processing on
some carcass traits

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, Vol. 17 No. 2, pp. 104-110, (2014), Stara Zagora, Bulgaria
3

Pavlova Valentina, Cilev G.,Pacinovski, N., Petreski, A. (2014)
Examination of quality and higienic correctness of the by-products obtained in manufacturing vegetables and fruits
Journal of Hygienic Engineering and Design, Vol. 7, pp. 100-106, (2014), Skopje, R. Macedonia

4

Cilev G., Gacovski, Z, Petrovska Biljana, Stojkovic, J. (2014)
Efekti upotrebe razlicitih obroka u ishrani visokoproizvodnih krava na kolicinu i kvalitet mleka
Journal Agroknowledge, Vol. 15, No. 2, pp. 185-194, (2014), University of Banja Luka, Banja Luka, R. Srpska

5

Gacovski, Z, Cilev G., Petrovska Biljana (2014)
Introduction of genetically modified organisms (GMO) treat and Health benefites of animals and sitizens
of R. Macedonia
Journal Agroknowledge, Vol. 15, No. 3, pp. 309-317, (2014), University of Banja Luka, Banja Luka, R. Srpska

6

Petrovska Biljana, Gacovski, Z, Cilev G., Petrovska Natasha, Zdraveski, I. (2014)
The trend of increase or decrease in sheep breeding in separate regions of R. Macedonia
Journal Agroknowledge, Vol. 15, No. 2, pp. 207-216, (2014), University of Banja Luka, Banja Luka, R. Srpska

7

Cilev G., Gacovski, Z, Petrovska Biljana, Pacinovski N., Dimeski, Z. (2014)
The effect of partial maize substitution in growing and fattening pigs rations with by-products from vegetables and
fruits processing
Proceedings of full papers from International Conference-20 years of Faculty of Veterinary Medicine-Sofia
pp. 14-24, (2014)., University of Foresty, Faculty of Veterinary Medicine, Sofia, R. Bulgaria

8

Gacovski, Z, Cilev G.,Petrovska Biljana, Sasho Stojanovski, Fejzulah F., Dimeski, Z. (2014)
The influence of genetically modified soya organisms (GMSO) in the animals and sitizens of R.
Macedonia
Proceedings of full papers from International Conference-20 years of Faculty of Veterinary Medicine-Sofia
pp. 9-13, (2014)., University of Foresty, Faculty of Veterinary Medicine, Sofia, R. Bulgaria

9

Petrovska Biljana, Gacovski Z, Petrovska Natasha, Zdraveski I., Cilev G., Dimeski Z., Fejzulah F. (2014)

Manner of keeping and welfare of cows and heifers
Proceedings of full papers from International Conference-20 years of Faculty of Veterinary Medicine-Sofia
pp. 273-278, (2014), University of Foresty, Faculty of Veterinary Medicine, Sofia, R. Bulgaria

10

Dimeski, Z., Gacovski, Z, Cilev G., Petrovska Biljana, Fejzulah F. (2014)
Leischmaniasis in two years old male dog race bullmastiff-case of study
Proceedings of full papers from International Conference-20 years of Faculty of Veterinary Medicine-Sofia
pp. 169-174, (2014), University of Foresty, Faculty of Veterinary Medicine, Sofia, R. Bulgaria

11

Cilev G., Gacovski, Z, Petrovska Biljana, Pacinovski N. (2015)
Hranljiva vrednost stocnih hraniva od uvoza koji se koriste u hranidbi zivotinja u R. Makedoniji.
IV International Symposium and XX Scientific Conference of Agronomists of R. Srpska, 02-06.03.2015,
Bijeljina, Proceedings pp. 208, (2015) University of Banja Luka, Banja Luka, R. Srpska

12

Gacovski, Z, Cilev G., Petrovska Biljana, Gacovska Maja, Hristovska Talija. (2015)
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The influence of genetically modified artificial sweetener aspartame in the animal diet and sitizens of R.
Macedonia
IV International Symposium and XX Scientific Conference of Agronomists of R. Srpska, 02-06.03.2015,
Bijeljina, Proceedings pp. 157, (2015), University of Banja Luka, Banja Luka, R. Srpska

13

Petrovska Biljana, Petrovska Natasha, Gacovski, Z, Cilev G., Zdraveski I. (2015)
Analysis of the views of citizens in relation to animal poisoning
Journal Agroknowledge, Vol. 16, No. 3, pp. 399-406, (2015), University of Banja Luka, Banja Luka, R. Srpska

14

Dimeski, Z., Petrovska Biljana, Gacovski, Z, Cilev G., Buntevska E., Stamadziovski B (2015)
Vector borne infection (Ehrlichia canis)-Clinical case

ONE HEALTH-NEW CHALLENGES First International Symposium of Veterinary Medicine” 21-23 May,
Hotel Premier Aqua, Vrdnik, 2015, Serbia (ISVM2015) Proceedings pp. 234-236, (2015), Scientific Institute
of Veterinary Medicine, N. Sad, R. Serbia

15

Dimeski, Z., Petrovska Biljana, Gacovski, Z, Cilev G., Trajanoska B., Kamceski M., Buntevska E.,
Stamadziovski B (2015)
Leishmaniasis in 12 years old male Pekingese-Clinical case

ONE HEALTH-NEW CHALLENGES First International Symposium of Veterinary Medicine” 21-23 May,
Hotel Premier Aqua, Vrdnik, 2015, Serbia (ISVM2015) Proceedings pp. 237-241, (2015), Scientific Institute
of Veterinary Medicine, N. Sad, R. Serbia

16

Gacovski, Z, Cilev G., Petrovska Biljana, Stojanovski S. (2015)
The influence of nutrition with a genetic modified corn on animal and people health
6th Annual Conference with International participation-INNOVATIONS IN AGRICULTURAL SCIENCE FOR
EFFICIENT FARMING-September 24-25, 2015 Shumen, R. Bulgaria, Proceedings pp. 3, (2015), Agricultural
Institute Shumen-Agricultural Academy-Sofia, R. Bulgaria

17

Gacovski, Z. Petrovska, B., Cilev G., Stojanovski, S., Fejzulah, F., Dimeski, Z. (2015)-IF
The influence of genetically modified oil seed rape in the diet of animals and humans.
International scientific on-line Journal SCIENCE-TECHNOLOGIES vol. V, Number. 5, (2015) Animal studies &
Veterinary medicine, pp.103-107, Publiser Union of Scientists of Stara Zagora, R. Bulgaria

18

Pacinovski N., Dzabirski, V., Porcu, K., Dimov, G., Cilev G., Antunovic, Z., Trajkovski G.(2015)
Simplification of A4 to AC4 method of test day yield of east Friesian sheep in Macedonia.
Macedonian Journal of Animal Science, Vol. 5, No. 2, pp. 51-58 (2015), Skopje, R. Macedonia

19

Pacinovski N., Dimitrovska G., Kocoski Lj., Cilev G., Menkovska M., Petrovska B., Pacinovski A. (2015)
Nutritive advantages of goat milk and possibilities of its production in Republic of Macedonia.
Macedonian Journal of Animal Science, Vol. 5, No. 2, pp. 81-88 (2015), Skopje, R. Macedonia

20

Pacinovski , N., Dzabirski, V., Porcu, K., Joshevska, E., Cilev, G., Petrovic M.P. (2015)
Productivity of milk and milk composition of an indigenous sheep breed in Macedonia
nd
Biotechnology in Animal Husbandry, 5 International Congress New Perspectives and Challenges
of Sustainable Livestock Production, vol. 31 (4) pp. 491-504 (2015), Belgrade, R. Serbia.

21

Cilev G., Gacovski, Z,Petrovska Biljana, Pacinovski N (2016)-IF
The effect of partial maize substitution with by-products in piglet nutrition. I. Productive results
Bulgarian Journal of Agricultural Science, Vol. 22 (No. 5), pp. 829-835, (2016) Agricultural Academy-Sofia, R.
Bulgaria

22

Cilev G., Pacinovski N., Gacovski, Z, Petrovska Biljana, Isjanovska Tamara (2016)
Quality and Hygienic Correctness of Goat Milk in the Skopje Region of the Republic of Macedonia
Macedonian Journal of Animal Science, Vol. 6, No. 2, pp. 85-93 (2016), Skopje, R. Macedonia

23

Dimeski, Z., Gacovski, Z, Cilev G., Petrovska Biljana, Trajanoska Blagica, Stamadziovski B. (2016)
Babesia Canis in 7 years female cane corso (mother) and 3 years male cane corso (son)-case report
International Scientific Conference-TRADITION AND MODERNITY IN VETERINARY MEDICINE-Faculty of
Veterinary Medicine-Sofia. Proceedings pp. 56, (2016), University of Foresty, Faculty of Veterinary Medicine,
Sofia, R. Bulgaria

24

Gacovski, Z, Petrovska Biljana, Cilev G., Stojanovski S., Fejzulah F., Dimeski, Z. (2016)
Comparative Analysis of Compliance of Genetic Potential of the Race for Milk Production Breed of Goats Alpina in
Mancipality of Struga in the R. Macedonia
Journal TRADITION AND MODERNITY IN VETERINARY MEDICINE-Faculty of Veterinary Medicine-Sofia.
Vol. 1, No. 1, pp. 3-6, 2016, Sofia, R. Bulgaria
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25

Pacinovski N., Dzabirski V., Nakov D., Porcu K., Trajchev M., Cilev G., Joshevska E. (2016)
Effects of non-genetic factors on daily milk production in Awassi breed of sheep in Macedonia
Journal Agriculture and Forestry, Vol. 62, No. 4, pp. 35-44, 2016, Podgorica, Montenegro

26

Petrovska Biljana, Petrovska Natasha,Gacovski Z, Cilev G., Pacinovski N., Zdraveski I., Dimeski Z. (2017)
Offer and Demand of Products from Goat Milk in R. Macedonia
Journal TRADITION AND MODERNITY IN VETERINARY MEDICINE-Faculty of Veterinary Medicine-Sofia.
Vol. 2, No. 1, pp. 53-58, 2017, Sofia, R. Bulgaria

27

Pacinovski N., Dzabirski V., Dimov G., Porcu K., Cilev G. (2017)-IF
The Accuracy of A4 and AC Methods for Determining Lactation in Control Day in Threefold Milking of
Awassi Breed of Sheep
Bulgarian Journal ofAgricultural Science, Vol. 23 (No. 4), pp. 648-652, (2017) Agricultural Academy-Sofia, R.Bulgaria

28

Pacinovski N., Dzabirski V., Dimov G., Porcu K., Eftimova E., Nikolova N., Mateva N., Palashevski
B., Cilev, G., Petrovic M.P., Petrovic M.M., Palashevska A. (2017)
Prediction of test day milk yield by AC method in indigenous Balkan goats in Macedonia
Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 33 (3) pp. 299-308 (2017), Belgrade, R. Serbia.

29

Pacinovski N., Dzabirski V., Dimov G., Porcu K., Cilev G., Eftimova Elena, Nikolova Nedeljka,

Mateva Natasha, Palashevski B., Trajkovski G., Palashevska Ana (2018)-IF
Accuracy of AC and AT methods in milk recording in the Balkan Goats Breed in Macedonia
Bulgarian Journal of Agricultural Science, Vol. 24 (Suppl. 2), pp. 3-9, (2018) Agricultural Academy-Sofia, R. Bulgaria

30

Cilev G., Gacovski, Z. Petrovska Biljana, Mano Mario, Mano Martin, Pacinovski N. (2018)-IF
Comparative analisys of dog nutrition with dehydrated food without additives and those with
additives (carbonhydrates and calcium) in race American akita.
International scientific on-line Journal SCIENCE-TECHNOLOGIES vol. VIII, Number. 5, (2018) Animal
studies & Veterinary medicine, pp.30-40, Publiser Union of Scientists of Stara Zagora, R. Bulgaria

31

Cilev G., Gacovski, Z. Petrovska Biljana, Crnec Ivana (2018)-IF
Lumpy skin disease (BRC)-Occurrence, causes, economic losses of cattles in Pelagonia region of R. Macedonia
International scientific on-line Journal SCIENCE-TECHNOLOGIES vol. VIII, Number. 5, (2018) Animal studies
& Veterinary medicine, pp.41-47, Publiser Union of Scientists of Stara Zagora, R. Bulgaria

32

Gacovski, Z. Petrovska Biljana, Cilev G., Uzunova K., Fejzulah F. (2018)-IF
Treatment of genetic potential for production of the meat of range hybrids of the pigs on the farmof
the Agricultural cooperative Edinstvo in the village Chelopek in the mancipality Tetovo, R. Macedonia
International scientific on-line Journal SCIENCE-TECHNOLOGIES vol. VIII, Number. 5, (2018) Animal
studies & Veterinary medicine, pp.48-57, Publiser Union of Scientists of Stara Zagora, R. Bulgaria

33

Petrovska Biljana, Petrovska Natasha, Gacovski, Z. Cilev G., Uzunova K., Pacinovski N.,
Colakovic J. (2018)-IF
Housing and Welfare of high production dairy Cows in intensive breeding conditions
International scientific on-line Journal SCIENCE-TECHNOLOGIES vol. VIII, Number. 5, (2018) Animal
studies & Veterinary medicine, pp.58-63, Publiser Union of Scientists of Stara Zagora, R. Bulgaria

34

Gacovski, Z, Petrovska Biljana, Cilev G., Fejzulah F., Petrovska Natasha (2019)
The fulfillment of genetic potential for egg production of hybrid Lohmann Brown chickens on Agripro farm in the
mancipality of Valandovo in the R. Macedonia
Journal TRADITION AND MODERNITY IN VETERINARY MEDICINE-Faculty of Veterinary Medicine-Sofia.
Vol. 4, No. 2(7), pp. 66-71, 2019, Sofia, R. Bulgaria

Кандидатот Д-р Гоце Цилев, континуирано работи на своето научно и
стручно усовршување. Научното поле и истражувачката работа на кандидатот се
истражувања во областа на Исхраната и диететиката на животните, конкретно кај
домашните животни, за што зборува и неговата магистерска теза и докторската
дисертација, како и научните трудови кои ги има објавено после неговата
докторска дисертација, изборот во научното звање-научен соработник, во наставнонаучното звање-доцент, во наставно-научното звање-вонреден професор и после
овој период. Неговата активност е потврдена во оваа научна област со неговиот
избор за наставник во редовен работен однос во научната област Исхрана на
домашните животни и реализација на настава/предавања по предметите Исхрана на
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домашните животни 1 (општ дел), Исхрана на домашните животни 2 (специјален
дел), Одгледување на домашните животни 1 (општ дел), Одгледување на
домашните животни 2 (специјален дел), Хигиена на сточарски објекти 1 (општ дел)
и Хигиена на сточарски објекти 2 (специјален дел), Нутритивна патологија и
Хигиена и патологија на исхраната на домашните животни на Ветеринарниот
Факултет при Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола.
Неговите истражувања претежно се насочени кон утврдување на
енергетската вредност на крмивата (11) и квалитетот на споредните продукти (3)
кои се користат во исхраната на животните; влијанието на генетски модифицирани
крмива кои се користат во исхраната на домашните животни (5, 8, 12, 16, 17);
потребите во хранливи материи и исхраната на пооделни домашните животни како
фактор за експонирање на нивните продуктивни способности, конкретно во
истражувањето на продукцијата на млеко и неговиот квалитет кај високомлечните
крави (4, 31); влијанието на исхраната кај одбиени прасиња (21); влијанието на
исхраната кај свињите во пораст и гоење и продукцијата на месо кај свињите (7,
32); влијанието на исхраната врз квалитетот на месото од свињи (2); влијанието на
исхраната на продукцијата кај кокошките несилки (34); влијанието на одделни
фактори при одгледувањето, исхраната и продукцијата кај овците (1, 6) и
квалитетот на овчото млеко (18, 19, 20, 25, 27), влијанието на одделни фактори при
одгледувањето, исхраната и продукцијата кај козите и квалитетот на козјото млеко
(22, 24, 26, 28, 29), истражувања во делот на третманот на исхраната на кучињата
при појава на одредени заболувања (10, 14, 15, 23, 30); зоотехнички мерки при
одгледување на домашни животни (9, 33) и однесувањето и благосостојбата во
однесувањето со животните (13).
Од приложените трудови за рецензија се гледа дека 9 (26.47%) од вкупно 34
труда се со Импакт фактор или фактор на влијание објавени на Web of Science
листата, односно во референтни научни публикации што ја покажува неговата
меѓународна активност на полето на науката и научните истражувања.
Учествувал на 20 интернационални научноистражувачки конференции и
симпозиуми, каде имал активно учество во составот на меѓународните одбори и
работните председателства на определени секции во состав на научните
конференции, симпозиуми и советувања од неговата научна област.
Вонр. Проф. Д-р Гоце Цилев, паралелно со своите научни истражувања од
областа на Исхраната и диететиката на домашните животни, давал свој придонес и
во едукацијата преку предавањата по предметите за кои е избран како наставник на
Ветеринарниот Факултет во Битола, единица во состав на Универзитетот “Св.
Климент Охридски” во Битола. Се јавува како ментор на семинарски работи и
завршни дипломски трудови во склоп на студиската програма, како и во
реализацијата на практичната настава во склоп на редовните студии.
Резултатите во научно-истражувачката работа на кандидатот, укажуваат во
едукацијата на една континуирана работа со евидентни резултати што е и
определена гаранција за понатамошно работење во полето на научноистражувачката дејност преку давање придонес во едукацијата на помладите кадри,
како и оформување и оспособување на помлади наставници за продолжување на
развојот во неговата научна област Исхрана и диететика, конкретно кај домашните
животни.
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IV. Стручно-апликативна дејност
Кандидатот Вонр. Проф. д-р Гоце Цилев уште веднаш по изборот за помлад
соработник во областа на исхраната на домашните животни, па до изборот во
наставно-научно звање до денес, а со оглед на проблемите од областа на исхраната
на домашните животни што се јавуваат во фармите, на кои работеше УКИМ
Институт за сточарство-Скопје и моментално работи УКЛО Ветеринарен
Факултет-Битола, е вклучен во подготовката и обработката на дажби и крмни
смески за разни видови животни. Во извештајниот период земал активно учество
во изработката на програми за исхрана на високомлечни крави во поголемите
фарми што се во склоп на ЗК Пелагонија со која Ветеринарниот Факултет од
Битола има потпишано и Договор за соработка. Покрај тоа, тој работи и на
програмирање на смески за разни видови домашни животни кои се ставаат во
функција на сточарското производство и во терапевтски и диететски цели кај
рековалесцентните животни во ветеринарната медицина. Има изработено
Програми-Елаборати за формирање на краварска, овчарска и козарска фарма со
репроцентри кои ќе функционираат во склоп на Ветеринарниот Факултет во
Битола.
Со својата досегашна работа, Вонр. Проф. д-р Гоце Цилев се профилира
како солиден стручњак во областа на Исхраната и диететиката и Одгледувањето на
домашните животни како во земјата, така и во странство.
Кандидатот Вонр. Проф. д-р Гоце Цилев бил член и во КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР ВО ЗВАЊА на 3 во Асистент на Ветеринарниот Факултет во Битола и 1 во
Доцент на Факултетот за биотехнички науки во Битола. Исто така бил член во
СОВЕТОТ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ при Научен Институт за тутун-Прилеп во
периодот од 2016-2019 година.
Потоа бил Претседател на Комисијата за самоевалуација на Ветеринарниот
факултет во Битола за период од 2013-2017 година, како и Заменик Претседател на
Уписната Комисија на ВФБ во академската 2018/19.
Активно учествувал во ПРОМОТИВНИТЕ АКТИВНОСТИ на Факултетот
презентирани на локални и национални телевизиски програми, радиоемисии, како
и афирмативни и едукативни предавања во средни училишта.
Кандидатот на увид, приложи и Анекс во кој се поместени информациите за
неговите достигнувања, поврзани со критериумите и исполнетоста на посебните
услови за избор во наставно-научни звања утврдени со Правилникот на
Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола.
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АНЕКС 1
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА
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ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш предавач),
два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа),
односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чии што 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
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од
предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува во
научно-истражувачки проект кој е во тек
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на
сесија на научна конференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија,
практикум, збирка задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени
проекти
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или институции
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна
област со која професионално се занимава
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната
област за која се избира (како автор или во коавторство)
вкупно исполнети услови од прв критериум

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
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ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок
УСЛОВИ
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга
високообразовна установа од земјата или странство
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет 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 докторскин студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член
на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација.
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5
години
вкупно исполнети услови од втор критериум

X
X
X
X

X
X
X

X
7
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ

X

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, елаборат,
X
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
X
или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни институции
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од X
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
X
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
X
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 КРИТЕРИУМ

5
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V. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
После деталното разгледување на приложената документација и според оценката
од областите кои се значајни за донесување на предлогот за избор (наставно-образовна,
научно-истражувачка и стручно-апликативна дејност) Комисијата е на мислење дека
кандидатот Вонр. Проф. Д-р Гоце Цилев ги исполнува сите критериуми да биде избран.
Рецензентската комисија, имајќи го предвид изнесените биографски податоци,
работното искуство, целокупната оценка на досегашна наставно-образовна, научноистражувачка и стручно-апликативната дејност, Законот за високо образование, Статутот
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, Правилникот за посебни услови и
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и
соработнички звања на Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола и Статутот на
Ветеринарниот Факултет во Битола, објавениот конкурс, како и пријавениот кандидат,
има чест да му предложи на Наставно-научниот Совет на Ветеринарниот Факултет при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, да го избере пријавениот кандидат Вонр.
Проф. Д-р Гоце Цилев, во наставно-научно звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР во научните
области Исхрана и диететика на животни (40806) и Друго (40808), како и да ја проследи
Предлог-одлуката до Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола на
потврдување.
Рецензентска комисија
Проф. д-р Драган Шефер, с.р,
редовен професор на Факултетот за
ветеринарна медицина во Белград-Претседател

Проф. д-р Радмила Марковиќ, с.р,
редовен професор на Факултетот за
ветеринарна медицина во Белград-член
Проф. д-р Љупче Кочоски, с.р,
редовен професор на Факултетот за
биотехнички науки во Битола - член

120

РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ НАУЧЕН СОВЕТНИК ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА
ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ ИСТРАЖУВАЊА ПРИ ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОДОХРИД

Со Одлука на Советот на ЈНУ Хидробиолошки завод- Охрид, бр. 02-353/3 од
27.08.2019 година, именувани сме за членови на Рецензентска комисија за избор на еден
научен работник во звање научен советник во Одделението за физичко-хемиски
истражувања:
1. Проф. д-р инг. Момчула Јорданоски, редовен професор на Ветеринарен
факултет- Битола, во пензија, претседател;
2. Проф. д-р Трајче Стафилов, редовен професор на Природно-математички
факултет- Скопје, во пензија, член;
3. Д-р Ленче Локоска, научен советник во ЈНУ Хидробиолошки завод- Охрид;
На објавениот Конкурс во весникот „Вечер“ од 10.07.2019 г., за избор на еден
научен работник во Одделението за физичко-хемиски истражувања во ЈНУ
Хидробиолошки завод- Охрид, се пријави д-р Елизабета Велјаноска-Сарафилоска, виш
научен соработник во истото одделение.
Комисијата, благодарејќи на укажаната чест и доверба, ги разгледа поднесените
документи на кандидатот, ја зеде во предвид досегашната работа на кандидатот во
Заводот, особено постигнатите резултати, и врз основа основа на тој увид го поднесува
следниот:
ИЗВЕШТАЈ
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Кандидатот д-р инг. Елизабета Велјаноска-Сарафилоска е родена на 16.08.1971
г. во Охрид. Основното и средното гимназиско образование ги завршува во родниот град.
На Технолошко- металуршки факултет во Скопје, насока биотехнологија, се
запишува во учебната 1990/91 г. Дипломира во 1996 г., со дипломска работа под наслов:
“Студирање на одзивите на процесот цврсто-течна екстракција за системот коприва
“Urtica dionca L” - етанол”.
Во учебната 1996/97 година, се запишува на последипломски студии на истиот
факултет.
Во периодот од ноември 1997 до октомври 1998 година, активно учествува, со
полно работно време (волонтерски), во колекционирањето на проби и нивна изработка по
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проектот “Влијанието на некои притоки врз трофичката состојба на Охридското
Езеро” во Хидробиолошки завод во Охрид. Добиените резултати од тие истражувања се и
дел од нејзиниот магистерски труд.
Од 02.11.1998 г. се вработува во ЈНУ Хидробиолошки завод-Охрид, како помлад
асистент во Одделението за физичко-хемиски истражувања.
На 04.10.2002 г., на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје го има успешно
одбрането магистерскиот труд со наслов “Азотно и фосфорно оптоварување на
Охридското Езеро под влијание на Велгошка и Коселска Река” под менторство на д-р
Момчула Јорданоски, виш научен соработник во ЈНУ Хидробиолошки завод-Охрид и
проф. д-р Ацо Димитровски, редовен професор на Технолошко-металуршки факултет Скопје. Со тоа се стекнува со академски степен магистер по технички науки и е избрана
како асистент истражувач во лабораторијата за физичко-хемиски истражувања при ЈНУ
Хидробиолошки завод-Охрид. Во 2006 година е преизбрана како асистент истражувач.
Во рамките на проектот SECO (кој во ЈНУ Хидробиолошки завод бил
имплементиран од страна на м-р Андреас Матцингер, од институтот EAWAG Швајцарски федерален институт за еколошки науки и технологија од Швајцарија),
кандидатот бил на студиски престој и усовршување во траење од четири месеци
(февруари - јуни 2004 година) на Природно-математичкиот факултет, Катедра за хемиска
технологија и заштита на животната средина, при Универзитетот во Нови Сад.
На 15.06.2011 година, на Природно-математичкиот факултет во Скопје, Институт
за хемија, успешно ја одбранува докторската дисертација под наслов: “Хроматографски
истражувања на органохлорни пестициди во водата и седиментите на Охридското,
Преспанското и Дојранското Езеро”, под менторство на проф. д-р Момчула Јорданоски,
редовен професор на Ветеринарниот факултет во Битола (Научен советник во ЈНУ
Хидробиолошки завод - Охрид) и проф. д-р. Трајче Стафилов, редовен професор на
Природно-математичкиот факултет во Скопје и се стекнува со академски степен доктор
на хемиски науки.
Со Одлука на Советот на Заводот бр. 02-140/3 од 16.03.2012 година е избрана во
звање научен соработник во Одделението за физичко-хемиски истражувања.
Како резултат на нејзината активност на полето на науката и реализацијата на
другите активности на ниво на Институтот и пошироко, со Одлука бр. 02-97/2 од
04.03.2015 година и е избрана во повисоко звање виш научен соработник.
Од 2015 година кандидатот Елизабета Велјаноска Сарафилоска е член на
Редакцискиот одбор при ЈНУ Хидробиолошки завод од Охрид (како технички секретар).
Исто така избрана е и како член на Рецензенската комисија за издавање на Зборникот на
работите на ЈНУ Хидробиолошки завод, Охрид во 2015 година.
Од 2012 до јули 2016 година како член на Советот на ЈНУ Хидробиолошки завод од
Охрид, учествува во неговата работа и носење на одлуки.
Од јули 2016 година ја извршува функцијата Директор на ЈНУ Хидробиолошки
завод, Охрид.
Кандидатот дал свое мислење за авторезиме на докторска дисертација со наслов:
"Компаративни показатели за хемискиот и маснокиселинскиот состав на месото од
јагниња добиени од домашната меринизирана овца и јариња од балканската коза" на м-р
Невена Груевска, при Факултет за биотехнички науки - Битола (допис бр. 03-8/1 од
12.01.2016).
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Исто така кандидатот бил и ментор на повеќе студенти од земјава и од странство
кои ја извршувале праксата во ЈНУ Хидробиолошки завод Охрид (Адријан Шмитц од
Германија од институцијата Friedrich-Albert-Lange Berufskolleg Duisburg), студенти од
биотехнички факултет и сл., кои биле вклучени директно во практичните активности во
Одделението за физичко-хемиски истражувања, односно проценка на квалитетот на
водата на Охридското Езеро врз основа на WFD 2000. Кандидатот учествувал и во
припрема на ученици - од охридската Гимназија ОСУ “Св. Климент Охридски”, за
државни натпревари по предметот Хемија.
2. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ НА КАНДИДАТОТ
Поле на истражување и програмски активности во Одделението за физичко-хемиски
истражувања при Хидробиолошкиот завод, Охрид и работно искуство на кандидатот
Елизабета Велјаноска – Сарафилоска:







Истражувања на квалитетот на водата во литоралната и пелагијалната
(централна) зона, во природните езера на Република Македонија од физичкохемиски аспект;
Физичко-хемиски истражувања на отпадни води и површински води;
Физичко-хемиски истражувања на водени акумулации кои се користат како
извори за вода за пиење, рибници во Македонија;
Физичко-хемиски истражувања на подземни води и атмосферски падавини
(дождовна вода)
Физичко-хемиски истражувања за одредување на квалитетот на водата на реките
во сливните подрачја на природните езера и акумулациите во Република
Македонија
Воведување нови методи и техники за квалитативно и квантитативно
определување на поедини органски перзистентни загадувачи (органохлорни
пестициди и сл.), во различни медиуми: вода, седимент и ткиво од риба.

Д-р. инг. Елизабета Велјаноска-Сарафилоска, комплетно ги има запознаено и
совладано сложените современи техники и методи кои се применуваат во Одделението за
физичко-хемиски истражувања. Таа работи со современа софистицирана опрема со која
располага ова Одделение (работа со инструменти за спектрални анализи: GC 3800, Saturn
2100 T GC/MS, HPLC).
Темелниот научно-истражувачки приод кон работата на кандидатот му овозможува
активно учество во реализацијата на повеќе национални и меѓународни проекти. Исто
така е евидентно учеството на кандидатот во реализација на одредени активности од
сферата на предметната проблематика во земјата и странство.
Во предметниот период (после последниот избор) кандидатот:


Член e на Научен и организационен комитет на Заедничката ESENIAS и DIAS
научна конференција и 9-та ESENIAS работилница за видови, екосистеми и
заштитени области под закана од инвазивни видови кои се одржуваат во од 3-6
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сепрември 2019 година, во Охрид, Македонија (Joint ESENIAS and DIAS Scientific
Conference and 9th ESENIAS Workshop).
Учествува како експерт во изготвувањето на Тематскиот извештај за загадување
(преку спроведување на прекугранична дијагностичка анализа (Transboundary
Diagnostic Analysis – TDA) со идентификација и проценка на прекугранични
проблеми, вклучувајќи ја водата и другите природни ресурси, како и проблемите во
животната средина и проценка на влијанијата врз животната средина и економските
последици од секој идентификуван проблем и при изработката на Стратешкиот
акционен план за Дримскиот Басен, во рамките на Дрим проектот (DRIN Project).

Во изминатиот период кандидатот д-р Елизабета Велјаноска - Сарафилоска, била
вклучена во изработка на студии, стратегии за развој и акциони планови:
 Студија за квалитетот на водата во Акумулацијата Глажња, годишни промени и
флуктуации на индикаторските параметри (01-366/1 од 31.07.2015).
 Изработка на стратешки план на ЈНУ Хидробиолошки завод, Охрид (2019-2023)
(Development of a Strategic plan for Hydrobiological Institute, Ohrid), Prespa Ohrid
Nature Trust (PONT), 2018-2019 – како експерт и асистент на проектот
 Член е на Локалниот Управен Комитет за подготовка на Локален Еколошки
Акционен План за животна средина - ЛЕАП за Општина Охрид 2019 - 2025 година
Учество на генерални собранија, завршни и годишни конференции:





Во рамките на проектот (ECOPOTENTIAL Annual Meeting and General Assembly)
учествував на три генерални собранија на кои беа презентирани вредностите на
заштитените подрачја Охридско и Преспанско Езеро:
- 15-20 мај 2017 – 2-ро Генерално собрание во Ираклион, Крит, Грција
- 18-22 јуни 2018 - 3-то Генерално собрание во Маталаскањас, Шпанија
- 20-24 мај 2019 - 4-то Генерално собрание во Рим, Италија
Учество на Завршна конференција по проектот "Assesment of ecological status
according to the Water Framework Directive-intercalibration among Western-Balkan
countries NIVA", 11-13 март 2019, Белград, Србија;
Учество на 6-та конференција на засегнатите страни Дрим, 14-15 ноември 2018
година, Охрид (6th Drin Stakeholders Conference in Ohrid 14-15 November 2018);

Учество на работилници во земјава и странство
 9-11 март 2016, Охрид, Македонија – Темис мрежа, Работилница за Прекугранично
спроведување на законите во заштитени подрачја (Themis Network Subregional
training on Trans-boundary Law Enforcement in Water and Nature Protected Areas,
Ohrid, Macedonia;
 12-14 септември 2017, Охрид, Македонија – Работилница: Потребите на
заштитените подрачја – улогата на природните, културните и социо-економските
фактори (Ecopotential Workshop: Requirements of Protected Areas – the role of
environmental, cultural and socio-economic factors – a survey of Ecopotential WP9-1112);
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21 ноември 2017, Рим, Италија - Работилница за вклучување на граѓаните во
науката - (Citizen science Workshop, Rome, Italy);
11.04.2018, Охрид - Подигнување на јавната свест по однос на заштита на рибите и
животната средина на Охридското Езеро – Влијание на изгубените, заборавени и на
друг начин оставени рибарски алати во Езерото“ ;
04.02.2019, Ресен, Македонија - Работилница за оценка на ефективноста во
управувањето со СП Преспанско Езеро со користење на МЕТТ алатката (МЕТТ –
Management Effectiveness Tracking Tool – Алатка за следење на ефективноста на
управувањето), организирана од Општина Ресен;
15.03.2019, Охрид, Македонија - Работилница за Проценката на капацитетот на
Хидробиолошкиот завод, Охрид со примена на специјална алатка за следење на
граѓанското општество (CSTT- civil society tracking tool);
19-23 декември 2017 година, Загреб - Работна посета на Природно-математичкиот
факултет- Биолошки отсек и Земјоделскиот факултет, при Универзитетот во
Загреб, Хрватска;

Резултатите од научните истражувања кои ги вклучуваат анализите на различните
медиуми (вода, седимент и ткиво) ги презентирала на неколку интернационални
симпозиуми, конгреси и конференции:


Меѓународна конференција за зоологија и зоонози одржана во периодот од 26 до 28
октомври, 2016 година во Хисар, Бугарија;
- Veljanoska Sarafiloska, E., Lokoska, L. Corelation between organochlorine pesticide
residues, organic matter and lipolitic bacteria in sediment samples from Lake’s Ohrid and
Prespa” (146p), Book of abstracts
- Vasilevska, S., Veljanoska Sarafiloska, E., Lokoska, L. 2016. The water quality of the
tributaries of the Lake Ohrid”. (144p), Book of abstracts
- Lokoska, L., Veljanoska-Sarafiloska, E., Vasilevska, S. 2016. The water quality of the
river Sateska from microbiological and chemical aspects” (145p), Book of abstracts.



7-ми Меѓународен симпозиум на еколози, одржан од 4 до 7 октомври, 2017 година,
во Сутоморе, Црна Гора;
- Veljanoska-Sarafiloska, E., Lokoska, L Comparation between organochlorine
pesticide residues, organic matter and lypolitic bacteria in sediments from Lake Ohrid
and Lake Dojran (Republic of Macedonia). 7th International Symposium of Ecologists of
Montenegro – ISEM.,The Book of Abstracts and Programme (169p);
- Kostoski, G., Tasevska, O., Gušeska, D., Veljanoska Sarafiloska, E. 2017.
Crustaceans as water quality bioindicators in the littoral zone of Lake Prespa. 7th
International Symposium of Ecologists of Montenegro – ISEM., Book of Abstracts,
Sutomore, Crna Gora. 99p
- Lokoska, L., Patceva, S., Veljanoska Sarafiloska, E., 2017. Water quality of River
Crn Drim. 7th International Symposium of Ecologists of Montenegro – ISEM., Book of
Abstracts, Sutomore, Crna Gora. 154p
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Tasevska, O., Kostoski, G., Gušeska, D., Špoljar, M., Veljanoska Sarafiloska, E.,
Patceva, S., Leshoski, J., 2017. Spatial and seasonal pattern of zooplankton in
Streževo reservoir (Macedonia). 7th International Symposium of Ecologists of
Montenegro – ISEM.,The Book of Abstracts and Programme, p. 101

13-ти Хрватски биолошки конгрес, одржан во периодот од 19 до 23 септември,
2018 година во Пореч, Хрватска:
- Veljanoska-Sarafiloska, E., Tasevska, O., 2018. Water quality at Lake Ohrid bay based
on physical-chemical and biological parameters during the touristic season. Book of
Abstracts, p. 235
- Tasevska, O., Špoljar, M., Shumka, S., Kuczyńska-Kippen, N., Dražina, T., Ternjej, I.,
Gušeska, D., Veljanoska Sarafiloska, E., Slavevska-Stamenković, V., 2018.
Comparison of zooplankton functional response traits in deep lakes across Europe. Book
of Abstracts, p. 231



24-ти Конгрес на Хемичари и технолози на Македонија во периодот од 11-14
септември 2016 година, во Охрид, Македонија:
- Veljanoska Sarafiloska, E., Lokoska, L. 2016 Physico-chemical and microbiological
investigations of Lake Prespa, Book of Abstracts, 11-14 September, Ohrid, (EN 024),
174p
- Lokoska, L., Veljanoska Sarafiloska, E. 2016. Microbiological and chemical
characteristics of River Crn Drim from the outflow of Lake Ohrid to the inflow into
reservoir Globocica", (EN 025, 175p). Book of Abstracts.



14-ти Меѓународен конгрес за зоогеографија и екологија на Грција и соседните
региони, одржан од 27 до 30 јуни, 2019 година во Солун, Грција:
- Veljanoska-Sarafiloska, E., Tasevska, O., Lokoska, L., 2019. Assessment of the
trophic state of Lake Ohrid littoral zone during the summer period based on physicalchemical and biological indicators. Proceedings of the International Congress on the
Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions 14: 166

Учество во проекти:
Во периодот после последниот избор, кандидатот д-р Елизабета ВелјаноскаСарафилоска, активно е вклучена на експертско ниво или како одговорна за физичкохемиските истражувања, во следните проекти:
1. 2013-2016 – “Проект за заштита на Преспанското Езеро”, финансиран од
Швајцарската Агенција за развој и соработка (СДЦ) имплементиран од УНДП
Restoration of Prespa Lake ecosystem, (експерт за физичко-хемиски истражувања);
2. 2013-2015 – “Проект за заштита на Преспанското Езеро, Студија за подземните
води во сливот на Преспанското Езеро”, финансиран од Швајцарската Агенција за
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развој и соработка (СДЦ) имплементиран од УНДП. Restoration of Prespa Lake
ecosystem (експерт за физичко-хемиски истражувања);
3. 2017 година – “Следење на нутриентното оптоварување на водата во крајбрежниот
дел на Охридското Езеро - централно градско подрачје на Охрид (Мазија,
Пристаниште, Сараиште)", проект финансиран од Општина Охрид (како
координатор и експерт за физичко-хемиски истражувања);
4. 2015 – 2019 „ЕКОПОТЕНЦИЈАЛ: Подобрување на идните придобивки од
екосистемите преку набљудување на Земјата (ECOPOTENTIAL: Improving future
ecosystem benefits through earth observations)“, проект кој се изведува по Програмата
на Европска Унија „Хоризонт 2020“ – Рамковна програма за истражување и
иновации (2014-2010);
5. 2018 – 2019 „Изработка на стратешки план на ЈНУ Хидробиолошки завод, Охрид
(2019-2023)“ (Development of a Strategic plan for Hydrobiological Institute, Ohrid),
Prespa Ohrid Nature Trust (PONT) (како координатор и експерт за физичко-хемиски
истражувања);
Како производ од целокупната научно-истражувачка работа на кандидатот
Елизабета Велјаноска-Сарафилоска објавени се околу деведесет научни трудови, во
својство на прв автор или коавтор. Дванаесет труда се објавени после последниот избор и
се рецензирани во овој извештај. Од нив пет се со импакт фактор, три се објавени во
Зборник на работите на ЈНУ Хидробиолошки завод - Охрид, три се објавени во
меѓународни списанија и еден е дел од Извештај по спроведен проект како посебно
издание.
Објавени научни трудови после последен преизбор:
1. Veljanoska-Sarafiloska, Е., Stafilov, Т., Jordanoski, М., 2015. Organochlorine pesticides
in water, sediment and muscle fish tissue samples from the littoral zone of Lake Ohrid. PSI
Hydrobiological Institute-Ohrid, Review, 43(1), (2015), 1-18.
2. Vasilevska, S., Veljanoska-Sarafiloska, E., 2015. State of water from littoral part of the
Ohrid Lake based on physico-chemical parameters during 2013/2014 year, Review, PSI
Hydrobiological Institute, Ohrid, 43(1), 19-31 (2015).
3.

Leshoski, J., Veljanoska-Sarafiloska, E., Vasilevska, S., Patceva, S. 2015. Trophic status
of the Prespa lake in 2014 year, Review, PSI Hydrobiological Institute, Ohrid, 43(1), 64-71
(2015).

4. Peveling, R.; Brämick, U.; Densky, H.; Parr, B.; Pietrock, M.; Adhami, E.; Bacu, A.;
Beqiraj, S.; Djuranović, Z.; Djurašković, P.; Gusheska, D.; Hadžiablahović, S.; Ilik-Boeva,
D.; Ivanovski, A.; Kashta, L.; Koçy, E.; Kostoski, G.; Lokoska, L.; Mirta, Y.; Mrdak, D.;
Palluqi, A.; Pambuku, A.; Patceva, S.; Pavićević, A.; Peruničić, J.; Rakaj, M.; Rakočević,
J.; Saliaga, V.; Veljanoska-Sarafiloska, E.; Spirkovski, Z.; Shumka, S.; Talevska, M.;
Talevski, T.; Tasevska, O.; Trajanovska, S.; Trajanovski, S.; (2015): Initial characterization
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Zusammenarbeit (GIZ), Bonn, Eschborn. Pegi Sh.P.K. Book Publishers, Tirana, 99 pp.
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Основната дејност на ЈНУ Хидробиолошки завод- Охрид се биолошки и физикохемиски истражувања на природните и вештачки водни екосистеми во Република
Македонија. Во тој домен се движат и истражувањата во Одделението за физичко-хемиски
истражувања. Од проектите и презентираните трудови се гледа дека истражувањата се
изведувани на повеќе просторни сегменти на водните екосистеми, со што се ствара слика
за целите системи.
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Кандидатот, во презентираните трудови од последниот избор, како предмет на
истражување ги опфаќа природните езера во Р. Македонија (Охридско, Преспанско и
Дојранско), и вештачките акумулации, како неделива целина на македонските
слатководни ресурси. Преку пратење на основните физико-хемиски, микробиолошки и
планктолошки параметри е дефиниран квалитетот на водите во предметните водни
ресурси. Исто така, е одредувана и состојбата во литоралната зона на Охридско Езеро
(труд 2) при што се укажува дека поедини делови се изложени на засилено антропогено
влијание и се посочуваат потенцијални загадувачи и "жешки точки" во регионот. Во
трудот 12 дадена е комплетна слика за состојбата со квалитетот на водата и еколошкиот
статус врз основа на физички, хемиски и биолошки параметри во локалитетот Велидаб,
локалитет каректеристичен по бројноста на евидентирани ендемични видови. Во трудот
10 е направена компарација на квалитетот на водата од Охридско и Преспанско Езеро врз
основа на нутриентното и органско оптоварување, хетеротрофните бактерии и содржината
на хлорофил а.
Во трудот 6 дадена е сезонската и просторна карактеристика на зоопланктонот во
Охридското Езеро во зависност од концентрацијата на нутриентите (вкупен азот и вкупен
фосфор).
Во истражувањата е опфатено и влијанието на притоките врз состојбата со
квалитетот на водата од Охридското и Преспанското Езеро (труд 8, 9, 11). Квалитетот на
водата од речните екосистеми во сливните подрачја на овие Езера, е следен врз основа на
физичко-хемиски параметри и биолошки индикатори, и е извршена проценка на нивното
влијание врз литоралната зона во близина на речните устија (претставено во трудовите 8 и
9). Во трудот 11 е направена прелиминарна проценка на еколошкиот статус според
Рамковната директива за вода на некои притоки од македонскиот дел на Охридското Езеро
врз основа на дијатомеите и нутриентните концентрации претставени преку вкупен
фосфор и вкупен азот.
Резултатите од истражувањата на претставниците од групата на органохлорни
пестициди се презентирани во трудовите 1 и 7. Во трудот 1 споредбено се презентирани
резултати од истражување на органохлорни пестициди во три различни медиуми (вода,
седименти и мускулно ткиво од риби) во Охридскиот литорал. Споредбените истражувања
на присуството на органохлорни пестициди во трите медиуми укажуваат на различната
моќ на апсорпција на овие соединенија од страна на медиумите, како и липофилниот
карактер на органохлорните пестициди. Во трудот 7 претставени се корелациите помеѓу
содржината на органохлорни пестициди, содржината на органски материи и
липолитичките бактерии во примероците седимент од Охридското и Дојранското Езеро.
Во овој труд акцентот е ставен на акумулацијата на органохлорните пестициди во
седиментот и зависноста на концентрацијата на детектираните пестициди од трофичката
состојба на водниот екосистем (Охридско Езеро како олиготрофен екосистем и Дојранско
Езеро како еутрофен екосистем).
Со пресметување на нумеричката вредност на Карлсоновиот индекс за трофичка
состојба, врз основа на концентрациите на вкупен фосфор и хлорофил а, дефиниран е
трофичкиот статус на Преспанското Езеро (труд 3) и на акумулацијата Стрежево (труд 5).
Комплексни се истражувањата презентирани во трудот бр.4, во кој, заедно со
научни работници од трите земји Македонија, Албанија и Црна Гора, се презентирани
споредбени резултати од истражувањата на Охридско, Преспанско и Скадарско Езеро.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на изнесениот осврт и согледувањата, може да се заклучи дека д-р
Елизабета Велјаноска-Сарафилоска, виш научен соработник во Одделението за физичкохемиски истражувања при ЈНУ Хидробиолошки завод - Охрид, успешно се вклопила во
програмските активности и методите на работа во доменот на подрачјето за кое се избира.
Во периодот, до предметниов избор, кандидатката постигнала завидни резултати, како во
самостојни истражувања, така и во соработката со истражувачи од другите области, со
што се створени услови за избор во повисоко звање - научен советник. Рецензентската
комисија проценува дека Елизабета Велјаноска-Сарафилоска активно учествува и во
реализирањето на научно-истражувачките програми на Заводот.
Ценејќи ја научно-стручната активност на кандидатот, како и методолошкото
усовршување, чест ни е да му предложиме на Советот на ЈНУ Хидробиолошки завод во
Охрид, да ја избере д-р Елизабета Велјаноска-Сарафилоска во научното звање научен
советник во Одделението за физичко-хемиски истражувања.
Рецензентска комисија:
1. Проф. д-р инг. Момчула Јорданоски, редовен професор на
Ветеринарен факултет- Битола, во пензија, с.р
2. Проф. д-р Трајче Стафилов, редовен професор на
Природно-математичкиот факултет- Скопје, во пензија, с.р
3. Д-р Ленче Локоска, научен советник во ЈНУ
Хидробиолошки завод- Охрид, с.р

130
РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ НАУЧЕН СОВЕТНИК ВО
ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЗООПЛАНКТОН ПРИ ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ
ЗАВОД, ОХРИД

Со Одлука бр. 02-353/2 од 27.08.2019 година, од страна на Советот при
ЈНУ Хидробиолошки завод, Охрид именуванa е Рецензентска комисија за избор
во научно звање научен советник во Одделението за зоопланктон при ЈНУ
Хидробиолошки завод, Охрид, во следниот состав:
1. Д-р Гоце Костоски, научен советник при ЈНУ Хидробиолошки
завод, Охрид;
2. Д-р Дафина Гушеска, научен советник при ЈНУ Хидробиолошки
завод, Охрид;
3. Проф. д-р Дана Прелиќ, редовен професор при Институтот за
биологија, Природно - математички факултет, Скопје
На распишаниот Конкурс објавен во весниците „Вечер“ бр. 17072 и
„Коха“ бр. 3702 од 10.07.2019 година, се пријави еден кандидат, д-р Орхидеја
Тасевска, виш научен соработник при ЈНУ Хидробиолошки завод, Охрид.
Комисијата, благодарејќи за укажаната чест и доверба ги разгледа
поднесените документи од кандидатот Орхидеја Тасевска и врз основа на тој
увид го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ
I. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Кандидатот Орхидеја Тасевска е родена на 30.11.1973 година во Охрид.
Основното и средното образование го завршила во својот роден град.
Во учебната 1992/93 година се запишала на Природно - математичкиот
факултет во Скопје на група биологија, наставна насока. Дипломирала во 1998
година, со среден успех 8,88.
Во септември 1998 година, Орхидеја Тасевска се вработила во ЈНУ
Хидробиолошки завод, Охрид како помлад асистент-истражувач во
Одделението за зоопланктон.
Постдипломските студии по биологија, еколошко-таксономска насока
кандидатот ги започнал во учебната 1998/99 година на Природноматематичкиот факултет во Скопје. Според наставниот план за постдипломски
студии, ги положува сите предвидени испити со среден успех 9,70.
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Магистерската теза под наслов „Еколошко - таксономски истражувања
на ротиферите од Охридското Езеро” ја одбранила во мај 2002 година, на
Природно - математичкиот факултет во Скопје, стекнувајќи се со академски
степен магистер на биолошки науки.
На 15.07.2002 година од страна на Советот при ЈНУ Хидробиолошки
завод, Охрид е избрана за асистент истражувач во Одделението за зоопланктон.
На 25.10.2006 година од страна на Советот на Заводот е реизбрана во асистент
истражувач во Одделението за зоопланктон.
Докторската дисертација под наслов „Компаративни таксономскоеколошки истражувања на ротиферите од Охридското, Преспанското и
Дојранското Езеро“ кандидатот ја одбранил на 12.03.2010 година на Природноматематичкиот факултет, Скопје, со што се стекнува со академски степен
доктор на биолошки науки.
Со одлука на Советот на Заводот бр. 02-140/2 од 16.03.2012 година
избрана е во научно звање научен соработник во Одделението за зоопланктон.
Од октомври, 2012 година, до денес, кандидатот активно учествува во
работата на Советот на ЈНУ Хидробиолошки завод, Охрид.
Во академската 2014/2015 година, со решение бр. 03–400/7 од 04.11.2014
година, како доцент е вклучена во наставно – образовниот процес преку
изведување на настава на Ветеринарниот факултет, Универзитет „Св. Климент
Охридски“, Битола.
Со Одлука на Советот на Заводот бр. 02-177/3 од 24.04.2015 година
избрана е во научно звање виш научен соработник во Одделението за
зоопланктон.
Со решение бр.02-1198/2/2 од 23.06.2015 година, донесено од Наставнонаучниот совет на Факултетот за земјоделски науки и храна, Скопје, избрана е
за член на Рецензентска комисија за избор на д-р Катерина Беличовска за
наставник во научната област Зоологија на Факултетот за земјоделски науки и
храна во состав на УКИМ во Скопје.
Во академската 2015/2016 година, со одлука бр. 02–242/3-4 од 24.08.2015
год., донесена од Наставно-научниот совет на Ветеринарен факултет, Битола,
како вонреден професор била вклучена во наставно–образовниот процес преку
изведување на настава на Ветеринарниот факултет, Универзитет „Св. Климент
Охридски“, Битола.
Била член на научниот комитет на Заедничката ESENIAS и DIAS научна
конференција и 9-та ESENIAS работилница за видови, екосистеми и заштитени
области под закана од инвазивни видови одржана во сепрември 2019 година, во
Охрид, Македонија (Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 9th
ESENIAS Workshop).
II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА АКТИВНОСТ НА КАНДИДАТОТ
Согласно со тековната работа на Заводот, во рамките на Одделението за
зоопланктон, д-р Орхидеја Тасевска е вклучена во следните програмски задачи:


Зоопланктонски истражувања (таксономија, морфологија, екологија и
репродукција, временски и просторен распоред на зоопланктонот) на
Охридско, Преспанско и Дојранско Езеро.
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Истражувања на групата Rotifera од пелагијалната и литоралната зона на
езерата: таксономија, морфологија, екологија и репродукција, временски
и просторен распоред.
Одредување на квалитетот на водата во литоралниот регион на трите
големи природни езера и акумулациите во Македонија врз база на
биоиндикаторските видови од Rotifera, Crustacea (Copepoda, Cladocera).
Биолошки истражувања на површинските води кои се користат и како
вода за пиење.
Биолошки истражувања на сите природни езера во Македонија, на
мочуриштата и на акумулациите.

Од последниот избор до денес д-р Орхидеја Тасевска како виш научен
соработник активно е вклучена во научно-истражувачката дејност на Заводот
преку учество во национални и меѓународни проекти:
2017 година – „Следење на нутриентното оптоварување на водата во
крајбрежниот дел на Охридското Езеро – централно градско подрачје на Охрид
(Мазија, Пристаниште, Сараиште)“, проект финансиран од Општина Охрид –
како експерт за зоопланктон
Во периодот од јуни 2015 година до октомври 2019 година е локален
координатор, експерт и тим лидер на ЈНУ Хидробиолошки завод, Охрид, кој е
еден од 47 европски и светски партнери кои учествуваат во меѓународниот
проект „ЕКОПОТЕНЦИЈАЛ: Подобрување на идните придобивки од
екосистемите преку набљудување на Земјата (ECOPOTENTIAL: Improving
future ecosystem benefits through earth observations)“, а се изведува по Програмата
на Европска Унија „Хоризонт 2020“ – Рамковна програма за истражување и
иновации (2014-2020).
Во рамките на проектот учествувала на четири генерални собранија
(ECOPOTENTIAL Annual Meeting and General Assembly) на кои ги презентирала
вредностите на заштитените подрачја Охридско и Преспанско Езеро, како и
резултатите од проектните активности кои се однесуваат на овие заштитени
подрачја, преку постери, усни презентации и изготвена приказна за регионот:
„Екосистемски услуги и криза на биодиверзитетот во планинските езера –
заштитено подрачје Охридско и Преспанско Езеро („Ecosystem services and
biodiversity crisis across mountain lakes” – PA Ohrid/Prespa lakes; „An ecosystem
services approach for the sustainable management of Lake Ohrid”):
 26-29 јуни 2016 – Прво Генерално собрание во Тесел, Холандија
 15-20 мај 2017 – 2-ро Генерално собрание во Ираклион, Крит, Грција
 18-22 јуни 2018 - 3-то Генерално собрание во Маталаскањас, Шпанија
 20-24 мај 2019 - 4-то Генерално собрание во Рим, Италија
Исто така, кандидатот учествувал на повеќе работилници и имал можност
да ги прошири своите познавања од примената на теренски и сателитски
податоци во одредувањето на состојбата со заштитените подрачја, како и низа
алатки за мониторинг и менаџирање со истите, вклучување на граѓанството во
истражувачките активности и слично:
 9-11 март 2016, Охрид, Македонија – Темис мрежа, Работилница за
прекугранично спроведување на законите во заштитени подрачја (Themis
Network Subregional training on Trans-boundary Law Enforcement in Water
and Nature Protected Areas, Ohrid, Macedonia)
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26-29 април 2016, Барселона, Шпанија – Средба на работните пакети 4 и
5 (Eco Potential WP4/WP5 f2f meeting in Barcelona, Spain)
2-5 мај 2017, Пиза, Италија - Работилница за искористување на алатките
за набљудување на Земјата во заштитените подрачја (Application of Earth
Observation tools in protected areas workshop, Pisa, Italy)
12-14 септември 2017, Охрид и Ресен, Македонија – Работилница:
Потребите на заштитените подрачја – улогата на природните, културните
и социо-економските фактори (Ecopotential Workshop: Requirements of
Protected Areas – the role of environmental, cultural and socio-economic
factors – a survey of Ecopotential WP9-11-12, Ohrid and Resen, Macedonia)
21 ноември 2017, Рим, Италија - Работилница за вклучување на граѓаните
во науката - (Citizen science Workshop, Rome, Italy)
19-23 декември 2017 – Работна посета на Природно-математичкиот
факултет, Биолошки отсек и Земјоделскиот факултет при Универзитетот
во Загреб, Хрватска
26-30 март 2018, Бург Рабенштајн, Баварија, Германија - Работилница за
интегрирање на производите во науката – (Integrating Products into
Science Workshop, Burg Rabenstein, Bavaria, Germany)
09-13 јули 2018 во Јерсеке, Холандија - Работилница за еколошките,
социолошко-културните и економски аспекти на екосистемските
функции, структури и услуги и закани во заштитените подрачја –
(Workshop on ecological, socio-cultural and economic aspects of ecosystem
functions, structures, services, and threats in protected areas; Yerseke, The
Netherlands)
04 февруари 2019, Ресен, Македонија - Работилница за оценка на
ефективноста во управувањето со СП Преспанско Езеро со користење на
МЕТТ алатката (МЕТТ – Management Effectiveness Tracking Tool –
Алатка за следење на ефективноста на управувањето), организирана од
Општина Ресен
15 март 2019, Охрид, Македонија - Работилница за Проценката на
капацитетот на Хидробиолошкиот завод, Охрид со примена на
специјална алатка за следење на граѓанското општество (CSTT - civil
society tracking tool)

Во изминатиот период д-р Орхидеја Тасевска била вклучена во изработка
на студии и стратегии за развој:
 Студија за валоризација на Дојранско Езеро, Споменик на природата
(Valorization Study of Lake Dojran Monument of Nature) – REC (Macedonia)
and Euro-Mediterranean Center on Climate Change (CMCC), Italy, (2016) –
како експерт за биодиверзитетот на меиофауната
 Изработка на стратешки план на ЈНУ Хидробиолошки завод, Охрид
(2019-2023) (Development of a Strategic plan for Hydrobiological Institute,
Ohrid), Prespa Ohrid Nature Trust (PONT), 2018-2019 – како експерт и
асистент на проектот
 План за управување со Споменикот на природата Преспанско Езеро
(2018-2028) – како експерт за Екологија и биодиверзитет/ Биогеографски
карактеристики на подрачјето, Флора, Фауна, Екосистеми и живеалишта,
Природни вредности
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Член на Работна група за заштита на биолошката разновидност,
формирана за изработка на ЛЕАП на Општина Охрид за периодот 20192025

Резултатите од научните истражувања се презентирани на неколку
интернационални симпозиуми и конференции:
 Меѓународна конференција за зоологија и зоонози одржана во периодот
од 26 до 28 октомври, 2016 година во Хисар, Бугарија
Tasevska, O., Špoljar, M., Gušeska, D., Kostoski, G., 2016. Summer rotifer
assemblage in three Macedonian reservoirs (Konče 1, Konče 3 and Špilje).
Book of Abstracts, p. 88
 7-ми Меѓународен симпозиум на еколози, одржан од 4 до 7 октомври,
2017 година, во Сутоморе, Црна Гора
Tasevska, O., Kostoski, G., Gušeska, D., Špoljar, M., Veljanoska Sarafiloska,
E., Patceva, S., Leshoski, J., 2017. Spatial and seasonal pattern of zooplankton
in Streževo reservoir (Macedonia). The Book of Abstracts and Programme, p.
101
Gušeska, D., Tasevska, O., Kostoski, G., Gušeski, D., 2017. Temporal
variations of zooplankton Crustacea (Copepoda, Cladocera) biomass from
pelagial zone of Lake Ohrid. The Book of Abstracts and Programme, p. 100
Kostoski, G., Tasevska, O., Gušeska, D., Veljanoska Sarafiloska, E., 2017.
Crustaceans as water quality bioindicators in the littoral zone of Lake Prespa.
The Book of Abstracts and Programme, p. 99
 13-ти Хрватски биолошки конгрес, одржан во периодот од 19 до 23
септември, 2018 година во Пореч, Хрватска
Tasevska, O., Špoljar, M., Shumka, S., Kuczyńska-Kippen, N., Dražina, T.,
Ternjej, I., Gušeska, D., Veljanoska Sarafiloska, E., Slavevska-Stamenković,
V., 2018. Comparison of zooplankton functional response traits in deep lakes
across Europe. Book of Abstracts, p. 231
Slavevska-Stamenković, V., Hinić, J., Tasevska, O., Cvetkovska-Gjorgievska,
A., Ristovska, M., Kostov, V., Arsovska, J., 2018. An updated checklist of
aquatic and terrestrial invertebrates and fish fauna from Dojran Lake and its
surrounding (R. Macedonia). Book of Abstracts, p. 226
Veljanoska-Sarafiloska, E., Tasevska, O., 2018. Water quality at Lake Ohrid
bay based on physical-chemical and biological parameters during the touristic
season. Book of Abstracts, p. 235
 14-ти Меѓународен конгрес за зоогеографија и екологија на Грција и
соседните региони, одржан од 27 до 30 јуни, 2019 година во Солун,
Грција, на кој била и ко-модератор на Сесија за таксономија,
биогеографија и екологија на зоопланктонот
Tasevska, O., 2019. A checklist of monogonont rotifers (Rotifera:
Monogononta) of Lake Dojran, Republic of North Macedonia. Proceedings of
the International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and
Adjacent Regions 14: 150
Veljanoska-Sarafiloska, E., Tasevska, O., Lokoska, L., 2019. Assessment of
the trophic state of Lake Ohrid littoral zone during the summer period based
on physical-chemical and biological indicators. Proceedings of the
International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and
Adjacent Regions 14: 166
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Преку ваквите учества остварени се многубројни контакти со европската
и светската научна јавност, со што се афирмира работата на ЈНУ
Хидробиолошки завод и неговиот научен кадар и се прошируваат можностите
за соработка.
Во изминатиот период д-р Орхидеја Тасевска била член на
Рецензентската комисија за издавање на Зборникот на работите на ЈНУ
Хидробиолошки завод, Охрид во 2015 година, како и рецензент на повеќе
научни трудови презентирани на меѓународни симпозиуми и конференции и
објавени во научни списанија:
- „Temporal and spatial variations in abundance and diversity of
zooplankton fauna of Opa reservoir, Obafemi Awolowo University, Ile
Ife, Southwest Nigeria" за журналот Notulae Scientia Biologicae;
„Zooplankton structure in two interconnected ponds: similarities and
differences” објавен во Croatian Journal of Fisheries во 2016 година;
- „Impact of water level fluctuation in shaping of zooplankton assemblage
in shallow lake” објавен во Croatian Journal of Fisheries во 2017
година;
- „Zooplankton
traits
in
the
water
quality
assessment
and restoration of shallow lakes” за Првата Меѓународна конференција
Холистички пристап кон животната средина, одржан во Сисак,
Хрватска, 2018 година (1st International conference „The Holistic
Approach to Environment”, Croatia, Sisak, 13-14 September, 2018)
- „An empirical approach for measuring the impact of access to curbside
recycling on quantity recycled in Prespa Park watershed” за Првата
Меѓународна конференција Холистички пристап кон животната
средина, одржан во Сисак, Хрватска, 2018 година (1st International
conference „The Holistic Approach to Environment”, Croatia, Sisak, 1314 September, 2018)
„The impact of invasive eastern mosquitofish (Gambusia holbrooki
Girard, 1859) on zooplankton in small Mediterranean ponds” за 54
Хрватски и 14 Меѓународен симпозиум на агрономи кој се одржа во
Водице, Хрватска, 2019 година
Производ од целокупната научно-истражувачка работа на кандидатот се
повеќе објавени научни трудови, во својство на прв автор или коавтор. Во овој
извештај се рецензирани осум труда објавени после последниот избор, од кои
четири се со импакт фактор, два се објавени во Зборник на работите на ЈНУ
Хидробиолошки завод, Охрид, еден во меѓународно списание, еден е дел од
Извештај по спроведен проект како посебно издание. Два труда се во печат во
меѓународни списанија со импакт фактор.
Tasevska, O., Guseska, D., Kostoski, G., 2015. Composition of the monogonont
rotifers in Lake Prespa (Macedonia). Hydrobiological Institute, Ohrid,
Review, Vol. 43, No 1, 72–77
Авторите во овој труд даваат листа на пелагијалните и литоралните
моногононтни ротифери од Преспанското Езеро, изработена врз база на
истражувања спроведени во периодот од 2004 до 2010 година. Тие укажуваат на
присуство на 44 видови, сместени во 24 родови и 15 фамилии. Триесет и три од
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нив се постојани жители на литоралниот регион, додека 11 се пелагијални. Со
најголем број видови е застапен родот Lecane (5 видови) и Trichocerca (5
видови). Авторите во трудот се осврнуваат и на сезонскиот и просторниот
распоред на видовите, како и на условите кои го одредуваат ваквиот распоред.
Guseska, D., Tasevska, O., Kostoski, G., Guseski, D., 2015. Динамика на
биомасата на пелагијалните Crustacea, Copepoda и Cladocera од
Преспанското Езеро. Зборник на работите на ЈНУ Хидробиолошки завод,
Охрид, Вол. 43, Бр. 1, 78–84
Во периодот од октомври 2008 до септември 2009 година истражувана е
биомасата на пелагијалните Crustacea, Copepoda и Cladocera во Преспанското
Езеро. Претставниците на поткласата Copepoda биле доминантни во вкупната
биомаса на крустацеите во текот на целата година, при што како доминантен
вид се издвојува ендемичниот Arctodiaptomus steindachneri. Авторите
истакнуваат дека во однос на истражувањата од претходните години, во летниот
период вкупната биомаса на крустацеите достигнува значително високи
вредности, што се должи на високата квантитативна застапеност на
кладоцерите, особено големата бројност на Daphnia cuculata кој е типичен вид
за еутрофни езера. Тоа укажува на сериозни негативни промени, како во
зоопланктонот, така и во квалитетот на водата од Преспанското Езеро. Од
добиените резултати, може да се заклучи дека поголем дел од годината
Преспанското Езеро има мезотрофен карактер, со тенденција кон еутрофен
карактер во летниот период.
Peveling, R., Brämick, U., Densky, H., Parr, B., Pietrock, M., Adhami, E., Bacu, A.,
Beqiraj, S., Djuranović, Z., Djurašković, P., Gusheska, D., Hadžiablahović, S.,
Ilik-Boeva, D., Ivanovski, A., Kashta, L., Koçy, E., Kostoski, G., Lokoska, L.,
Mirta, Y., Mrdak, D., Palluqi, A., Pambuku, A., Patceva, S., Pavićević, A.,
Peruničić, J., Rakaj, M., Rakočević, J., Saliaga, V., Veljanoska-Sarafiloska, E.,
Spirkovski, Z., Shumka, S., Talevska, M., Talevski, T., Tasevska, O.,
Trajanovska, S., Trajanovski, S., 2015. Initial characterization of Lakes
Prespa, Ohrid and Shkodra/Skadar. Implementing the EU Water Framework
Directive in South-Eastern Europe. Deutsche Gesellshaft fȕr Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), Bonn, Eschborn. Pegi Sh.P.K. Book Publishers,
Tirana, 99 pp
Трудот претставува дел од Иницијалната карактеризација на Преспанско,
Охридско и Скадарско Езеро, изработена како производ од истражувањата
спроведени во рамките на проектот „Conservation and Sustainable use of
Biodiversity at Lake Prespa, Ohrid and Shkodra/Skadar (CSBL)“ финансиран од
Германското здружение за меѓународна соработка (GIZ).
Даден е извештај за состојбата на зоопланктонот во пелагијалната и
лиоторалната зона на Преспанското Езеро, во текот на истржувањата
спроведени во 2013 година. Авторите даваат преглед на регистрираните видови,
нивната абундантност и дистрибуција во езерото, индексот на диверзитет
(Shannon-Wiener index (H)), како и сапробниот индекс кој укажува на βмезосапробен карактер на водата од литоралниот регион на Преспанското
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Езеро. Авторите ја потенцираат потребата од долгогодишни, континуирани
истражувања на зоопланктонот, истакнувајќи ја неговата важност како
компонента на синџирот на исхрана, но и неговата улога во одредувањето на
квалитетот на водата и стабилноста на еден екосистем.
Tasevska, O., Špoljar, M., Gušeska, D., Kostoski, G., Patcheva, S.,
Veljanoska Sarafiloska, E., 2017. Zooplankton in ancient and oligotrophic
Lake Ohrid (Europe) in association with environmental variables. Croatian
Journal of Fisheries, 75, 128-141
Целта на истражувањата во овој труд е да се утврдат сезонските и просторни
карактеристики на зоопланктонот во поглед на начинот на исхрана, а во
зависност од условите во животната средина, односно олигомиктичкото и
ологотрофно Охридско Езеро. Металимнионот е одреден како најпродуктивна
средина, каде што биомасата на фитопланктонот и абундантноста на
зоопланктонот го достигнуваат својот максимум. Микрофагниот зоопланктон
воглавно е претставен со абундантниот вид од групата Rotifera Kellicottia
longispina во лето, науплиалните стадиуми од копеподите Eudiaptomus gracillis
и Cyclops ochridanus во пролет и видот Cyclops ochridanus во есен. Поради
нивната потреба од суспензија на бактерии и детритус во исхраната,
микрофагите го населуваат афотичкиот хиполимнион. Од друга страна,
предаторите типично се претставени со копеподитни стадиуми и адултни
копеподи во металимнионот, каде се под значително влијание на температурата
(r = 0.417, p = 0.001), растворениот кислород (r = 0.463, p = 0.0001) и биомасата
на фитопланктонот (r = 0.708, p = 0.00001).
Tasevska, O., Špoljar, M., Gušeska, D., Kostoski, G., 2017. Summer Rotifer
Assemblages in Three Reservoirs in the Republic of Macedonia. Acta zool.
bulg., Suppl. 8, 77-84 (IF 0.413)
Од анализата на зоопланктонот, особено на ротиферите, во три акумулации во
Р. Северна Македонија, различни по своите морфометриски карактеристики,
како и по степенот на трофија: еутрофните Конче 1, Конче 3 и олиготрофната
Шпиље, авторите укажуваат на значителни разлики во составот на
зоопланктонот, видовиот диверзитет и абундантност, што се должи на
разликите во карактеристиките на животната средина. Повисока абундантност,
како и доминантност на групата Rotifera е забележана во попродуктивните
акумулации Конче 1, Конче 3 во споредба со акумулацијата Шпиље, каде што
доминираат планктонските крустацеи. Од ротиферите, како подоминантни во
еутрофните акумулации се издвојуваат Brachionus falcatus, Brachionus angularis
и Hexarthra mira, додека во Шпиље доминантен вид бил Kellicottia longispina,
карактеристичен за помалку продуктивни води. Значителната корелација
помеѓу индексот на трофичка состојба и абундантноста на ротиферите укажува
на полезноста на ротиферите како биоиндикатори за еколошкиот статус на
водените тела.
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Shumka S., Špoljar M., Tasevska O., 2018. The Zooplankton of Lake
Skadar/Shkodra: Species Diversity and Abundance. In: The Skadar/Shkodra
Lake Environment. The Handbook of Environmental Chemistry. Vol. 80,
Springer, Berlin, Heidelberg, pp.16 (IF 0.85)
Овој труд е дел од комплексните истражувања на Скадарско Езеро, а ги
обработува видовиот диверзитет и абундантноста на претставниците од
зоопланктон во ова езеро. Авторите во воведот го потенцираат значењето на
зоопланктонот во слатководниот екосистем и даваат историски преглед на
истражувањата. Трудот содржи и листа на констатирани видови, но и
популациона динамика на зоопланктерите и нивниот просторен распоред, како
и причините кои го одредуваат истиот. Исто така, во едно од поглавјата се
анализирани и промените во структурниот состав на зоопланктонот и
потенцијалното искористување на видовите во одредување на трофичкиот
статус на езерата. Ротиферите се доминантна група во зоопланктонот на
Скадарското Езеро како по бројот на видови (вкупно детерминирани 205
видови), така и по својата абундантност, додека копеподите се претставени со
29, а кладоцерите со 54 видови и се со значително пониски вредности за
густината на нивните популации.
Tasevska, O., Gušeska, D., Kostoski, G., 2019. A checklist of monogonont rotifers
(Rotifera: Monogononta) of Lake Ohrid, Republic of Macedonia. Acta zool.
bulg., Suppl. 13, 57-62 (IF 0.369)
Врз база на долгогодишни истражувања, авторите во овој труд даваат листа на
пелагијалните и литорални моногононтни ротифери од Охридското Езеро. Тие
укажуваат на присуство на 73 видови сместени во 27 родови и 17 фамилии, од
кои 12 видови се жители на пелагијалната зона, а 61 се регистрирани во
литоралот на езерото. Најголем број видови се од родот Lecane (12), Trichocerca
(11) и Cephalodella (6). Генерално, заедницата на ротиферите е претставена со
широко распространети (94.5%), космополитски видови, опишани како
литорални и/или бентосно-перифитонски.
Guseska, D., Tasevska, O., Kostoski, G., Guseski, D., 2019. Biomass Dynamics of
Pelagic Crustacea in Lake Ohrid, Republic of Macedonia, in the period 2000–
2009. Acta zool. bulg., Suppl. 13, 63-67 (IF 0.369)
Во овој труд авторите ги истакнуваат промените во биомасата на крустацеите
од пелагијалот на Охридското Езеро во периодот 2000–2009 година. Во текот на
долгогодишните истражувања се констатира дека во биомасата на Crustacea
доминираат претставниците на Copepoda. Меѓутоа, летно–есенскиот период е
секогаш период на забележителен пораст на вредностите на биомасата на
крустацеите, што се должи на значителниот пораст на биомасата како на
копеподите така и на кладоцерите. Авторите укажуваат на фактот дека порастот
на средната летна температура во горните слоеви на водата во 2007 и 2008
година, како и антропогениот притисок врз Охридското Езеро, се дел од
причините за значителното зголемување на биомасата на крустацеите во 2008 и
2009 како резултат на значителниот пораст на биомасата на претставниците на
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Cladocera. И покрај констатираните промени, според авторите, доминантноста
на претставниците на Copepoda во текот на целиот истражуван период укажува
на добра трофичка состојба на Охридското Езеро, односно на олиготрофен
карактер на Езерото.
Wilden, B., Tasevska, O., Traunspurger, W., 2019. A comparison of benthic
meiofaunal communities in the oldest European lake. Journal of Great Lakes
Research (во печат)
Kärcher, O., Filstrup, C. T., Brauns, M., Tasevska, O., Patceva, S., Walz, A., Frank,
K., Markovic, D., 2019. Chlorophyll a – Nutrient and Temperature
Relationships, and Predictions for Lakes across Mountain Regions. Inland
Waters (во печат)

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Следејќи ја целокупната досегашна активност на д-р Орхидеја З. Тасевска
со задоволство можеме да констатираме дека успешно и со голема одговорност
пристапува кон работните задачи во научно-истражувачкиот процес и е
изградена во сериозен научен работник. Со темелниот пристап кон обврските и
постигнатите резултати во научно-истражувачката работа кандидатот во целост
одговори на поставените цели и обврски во изминатиов период и ги исполнува
условите предвидени со Законот за научна дејност и Статутот на ЈНУ
Хидробиолошки завод – Охрид за избор во звањето за кое што конкурира.
На Рецензентската комисија и претставува посебна чест и задоволство да
му предложи на Советот д-р Орхидеја З. Тасевска да ја избере во научно звање
научен советник во Одделението за зоопланктон при ЈНУ Хидробиолошки
завод - Охрид.

Рецензентска комисија:
1. Д-р Гоце Костоски, научен советник при
ЈНУ Хидробиолошки завод – Охрид, с.р
2. Д-р Дафина Гушеска, научен советник при
ЈНУ Хидробиолошки завод – Охрид, с.р
3. Проф. д-р Дана Прелиќ, редовен професор,
Природно–математички факултет, Скопје, с.р
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ НАУЧЕН СОВЕТНИК ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА
ФАУНА НА ДНО ПРИ ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД ОХРИД
Советот на ЈНУ Хидробиолошки завод - Охрид, со Решение бр. 02-353/4 од 27.08.2019
година, формира Рецензентска комисија за избор во научно звање Научен советник во
Одделението за фауна на дно при ЈНУ Хидробиолошки завод - Охрид во состав:
1. Д-р Сашo Трајановски, научен советник при ЈНУ Хидробиолошки заводОхрид, претседател;
2. Д-р Здравко Крстановски, научен советник, ЈНУ Хидробиолошки завод-Охрид,
во пензија, член;
3. Д-р Дафина Гушеска, научен советник при ЈНУ Хидробиолошки завод-Охрид,
член.
Во својство на членови на оваа Комисија, а по разгледување на целокупната потребна
документација приложена по објавениот Конкурс, до Советот на ЈНУ Хидробиолошки
завод-Охрид, го доставуваме следниов:

ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот Конкурс објавен во дневните весници ֦Вечер֞ и К
֦ оха֞ од 10.07.2019
година, за избор на научен работник во научно звање Научен советник во Одделението
за фауна на дно при ЈНУ Хидробиолошки завод-Охрид се пријави кандидатот д-р
Билјана Буџакоска-Ѓореска, вработена како виш научен соработник во Одделението за
фауна на дно при ЈНУ Хидробиолошки завод - Охрид.
Врз основа на конкурсната пријава, биографските податоци и научната активност на
кандидатот а во својство на Рецензентска комисија, го констатиравме следното:
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Кандидатот д-р Билјана Буџакоска-Ѓореска е родена на 22.09.1977 година во Охрид.
Основното и средното образование го завршила во Охрид. Во учебната 1996/97 година,
се запишала на Природно-математичкиот факултет во Скопје, отсек-Биологија, насокаНаставна. Во април 2001 година дипломирала со постигнат просечен успех 8.76.
Летото, 2000-та година во Одделението за фауна на дно во Хидробиолошкиот завод, ја
изработила својата дипломска работа со наслов: ֦Состав на фауната на планариите
(Turbellaria: Tricladida) од Охридското Езеро и неговите крајбрежни води֞, под
непосредно раководство на проф. д-р Јонче Шапкарев, и вработените во оваа
лабораторија д-р Здравко Крстановски и д-р Сашо Трајановски. Од мај 2001 година како
волонтер во истата лабораторија, активно е вклучена во проучувањето на бенталната
фауна од Охридското Езеро.
Во учебната 2001/2002 година, се запишала на последипломски студии на ПМФ во
Скопје, отсек Биологија, група Еколошко-таксономска. Предвидените испити ги
положила со просечен успех од 8.90.
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Од јули 2003 година, Билјана Буџакоска-Ѓореска е вработена во Одделението за фауна
на дно при ЈНУ Хидробиолошки завод-Охрид, како помлад асистент истражувач со што
активно се вклучила во тековните проекти што ја третираат проблематиката од областа
на лимнологијата.
На 14.10.2005 година, Билјана Буџакоска-Ѓореска на Институтот за Биологија при ПМФСкопје, под непосредно раководство на проф. д-р Јонче Шапкарев успешно го одбранила
својот магистерски труд со наслов: ֦Дистрибуција и биоценолошки истражувања на
гастроподната фауна (MOLLUSCA: GASTROPODA) од Охридско Езеро и неговите
крајбрежни води֞ и се стекнува со академски степен магистер на биолошки науки насока еколошко-таксономска.
Во декември 2005 година е избрана во соработничко звање асистент-истражувач во
Одделението за фауна на дно при ЈНУ Хидробиолошки завод-Охрид, каде продолжува
со проучувањето на фауната на дното од Охридското Езеро, со посебен акцент на
проучување на гастроподите како составен дел од макрозообентосот во Езерото и
неговите крајбрежни води.
На 10.10.2012 година, на Институтот за биологија при ПМФ-Скопје, под непосредно
раководство на проф. д-р Здравко Крстановски ја одбрани својата докторска дисертација
со наслов: ֦Gastropoda од Охридското Езеро и неговите крајбрежни води како објект
за развивање на GIS-базиран мониторинг согласно со ЕУ-директивата за води֞ и се
стекна со научен степен - академско звање Доктор на биолошки науки.
На 19.12.2012 година е избрана во научно звање научен соработник во Одделението за
фауна на дно при ЈНУ Хидробиолошки завод-Охрид.
На 15.09.2015 година избрана е во научно звање виш научен соработник во Одделението
за фауна на дно при ЈНУ Хидробиолошки завод-Охрид; додека на 30-ти ноември истата
година избрана е во вонреден професор.
Како резултат на активната научно-истражувачка работа, како автор или коавтор има
објавено шеесетина стручни трудови публикувани како цели трудови и апстракти во
научни списанија од национален и интернационален карактер.
Од 2015 година член е на Екоменлог Здружение за екологија Охрид.
Покрај учеството во научно истражувачки проекти, кандидатот активно е вклучена во
организирање и реализација на неколку домашни и светски научни собири како: SIAL 5 Speciation in Ancient Lakes, GEC-Group of European Charophytologists и Симпозиум за
заштита на природните езера во Македонија.
Со Одлука на Советот на Заводот бр.02-56/4 од 11.02.2015 година избрана е како член во
Организацискиот одбор за одбележување на јубилејот 80 години од основањето на ЈНУ
Хидробиолошки завод Охрид (II Симпозиум за Мониторинг, Проценка и Заштита на
слатководните екосистеми).
Член е на научниот комитет на Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 9th
ESENIAS Workshop за видовите, екосистемите и областите на зачувување под закана од
инвазивните видови кој е во организација на ЈНУ Хидробиолошки завод и се одржа од 3ти до 6-ти Септември 2019-та година.
Резултатите од досегашната научно истражувачка активност во рамките на повеќето
научно-истражувачки проекти како учесник или раководител (после последниот избор)
ги има презентирано на конгреси, конференции, симпозиуми, работилници, научни
собири и трибини во земјата и надвор од неа.
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2. НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА АКТИВНОСТ
Во согласност со тековните и комплексните лимнолошки истражувања на ЈНУ
Хидробилошки завод, а во рамките на Одделението за фауна на дно, д-р Билјана
Буџакоска-Ѓореска активно е вклучена во проучувањето на фауната на дното од водните
екосистеми, со посебен акцент на гастроподите како составен дел од макрозообентосот
во езерата и крајбрежните води. Тоа подразбира нејзино активно вклучување во
проучување на техниките на теренското колекционирање на материјалот, обработка на
колекционираниот животински материјал; таксономски истражувања - детерминација до
ниво на вид, како и детални еколошки истражувања (следење на дистрибуцијата и
динамиката на густината на фауната на дно како во езерата така и во крајбрежните
води); сапробиолошки истражувања (креирање на листи на индикаторски видови
базирани на нивните индикаторски способности), истражувања за заштита и
конзервација (истражувања на инвазивни видови и ефекти од глобалното затоплување
како и проектни активности за заштита на биодиверзитетот на фауната на дно). Како дел
од Одделението за фауна на дно интензивно работи на популаризација на значењето на
макрозообентосот за одржување на стабилноста на езерскиот екосистем преку негова
популаризација во научно-образовните институции, печатените и електронски медиуми
и преку активно учество во иницијативата за “Граѓанска наука”.
2.1. Научни трудови
Кандидатот д-р Билјана Буџакоска-Ѓореска од почетокот на нејзината научна кариера до
аплицирањето за избор во научно звање научен советник има публикувано шеесетина
трудови (научни трудови и апстракти) публикувани во афирмирани научни списанија во
земјата и странство, како прв автор или коавтор, од кои 7 со импакт фактор после
последниот избор.
Во продолжение ќе биде даден краток осврт на објавените трудови на кандидатот од
последниот избор во научно звање виш научен соработник.
1. Budzakoska-Gjoreska, B., Trajanovski S., Trajanovska S. and Zdraveski, K. 2015.
Structural indexes (d, H', J(e)) of Gastropoda from Lake Ohrid and its watershed.
Review. Hydrobiological Institute Ohrid, Macedonia. Vol. 43, No. 1, 104-115.
Овој труд ги обединува резултатите од истражувањата врз составот на класата
Gastropoda во литоралот на Охридското Езеро, како и хоризонталната и вертикалната
дистрибуција на одредени таксони по длабочини и хабитати во текот на 2009/2010
година. Дел од резултатите се однесуваат и на составот на гастроподната фауна од
крајбрежните води во Охридско-струшката котлина. Од вкупно 37 истражувани
локалитети во литоралот на Охридското Езеро и неговите крајбрежни води од Охридскострушката котлина авторите евидентирале 50 таксони на Gastropoda кои припаѓаат на
поткласата Orthogastropoda.
Структурата на гастроподните заедници е прикажана преку индексот на богатство (d),
индексот на диверзитет (H') и индексот на хомогенитет (J(e)), (рамномерно
претставување на видовите во групата) при различни хабитати и локалитети.
Највисоки вредности по хабитати, структурните индекси на гастроподната фауна во
Охридското Езеро имаат во ливадите од Chara, потоа на тињесто дно со вегетација и во
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черупкината зона. Во литоралниот регион на Охридското Езеро, највисоки вредности
индексот на богатство (d) има во черупкина зона; индексот на хомогенитет (J(e)) на дно
со ситна песок; додека вредноста на индексот на диверзитет (H') на песокливокаменесто дно е највисока.
2. Трајановска, С., Талевска, М., Буџакоска Ѓореска, Б. & Трајановски, С. 2015. Преглед
на досегашни истражувања на харофитската флора (Charophyta) од Охридското
Езеро. Зборник на работите. Хидробиолошки завод, Охрид, Македонија. Год. 43,
Бр. 1, 96-103.
Во овој труд се направени истражувања на харофитската флора (Charophyta) од
Охридското Езеро за периодот од 1910 па се до 2013 година. Авторите прикажале
резултати од еколошки аспект и значење на оваа вегетација, таксономски истражувања,
промена во видовиот состав во подолг временски период, резултати за површината и
биомасата на појасот на овие алги, пресметка на макрофитскиот индекс (вклучувајќи ги
и харите) за определување на трофичкиот статус на водата. Авторите во овој труд
укажуваат на важноста на овој појас во Езерото како хабитат, хранлив ресурс и
засолниште на бројни видови од макроинвертебратните организми. Долгиот период на
опстојување на Охридското Езеро, непроменетите животни услови, како и
олиготрофниот карактер претставуваат одлична средина за развој на харофитската
вегетација. Според авторите, со истражувањата во текот на годините воочливи се
промените во видовиот состав на харофитската вегетација во Охридското Езеро. Овие
промени не се како резултат на методите на колекционирање, туку на бројот на
истражувани локалитети со годините на истражување, како и на влијанието на
антропогениот фактор кој во голема мера, во одредени локалитети од литоралот на
Eзерото, ги изменал физичко-хемиските услови на водата, што следствено подразбира
промена и на биолошките компомненти.
3. Trajanovski S., Budzakoska Gjoreska, B., Trajanovska, S. and Zdraveski, K. 2015. Habitat
change-driving force for endemic/cosmopolitan ratio perturbation in the benthic fauna
of ancient Lake Ohrid and its watershed. Review. Hydrobiological Institute Ohrid,
Macedonia. Vol. 43, No. 1, 116-130.
Во овој труд е прикажан квалитативно-квантитативниот сооднос на групите од
бенталната фауна кои го населуваат горниот крајбрежен литорал и притоките посебно
Црн Дрим како единствен природен истек на Езерото. Имајќи го предвид значењето на
одржливоста на природните услови на хабитатот за опстанокот на видот, особено
ендемичните видови, во истражувањето авторите дале акцент на проценката на промена
на живеалиштето, како еден од главните движечки сили со кое се определува
специфичноста на структурата на заедницата што го населува.
Резултатите укажуваат на тоа дека во најголем број од истражуваните локалитети од
литоралот на Езерото ендемичните видови преовладуваат во однос на космополитските
видови. Ваквата состојба била евидентирана во литоралните локалитети кои одговараат
на изворот на реката Црн Дрим и каналот Студенчишта. Проценката на промена (во 10
од вкупно 15 истражувани локалитети) на природните хабитати во истражуваните
локалитети укажуваат на речиси целосно пропорционална поврзаност помеѓу нивото на
промена на хабитатите и промена на односот ендемични/космополитски видови и
истиснување на ендемичните видови во корист на космополитските.
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4. Zdraveski, K., Trajanovski, S., Budzakoska Gjoreska, B. and Trajanovska, S. 2015. The
Nature of ecosystem services valuation: Lake Ohrid - theory vs. reality. Review.
Hydrobiological Institute Ohrid, Macedonia. Vol. 43, No. 1, 147-156.
Во текот на изминатите неколку децении достигнувањата во областа на изучувањето на
екосистемите ја зголемија важноста на придобивките кои се генерирани од страна на
функционални и здрави екосистеми. Еколошките економисти имаат развиено бројни
методи за вреднување на економските услуги, од кои некои најчесто се користат за
евалуација на слатководните екосистеми. Недостатокот на економска проценка на
животната средина на Охридското Езеро и неговата околина е очигледен. Всушност, до
моментов нема спроведено таков вид на проценка ниту на езерото како целина, ниту пак
на било кој локалитет во неговата непосредна близина кој се користи за рекреативни и
други општествено корисни потреби. Исто така, не е направена економска проценка на
ниту еден локалитет кој е познат по високиот степен на ендемизам и биодиверзитет, кои
од друга страна се основните карактеристики на овој акватичен екосистем.
Авторите во овој труд укажуваат на природата на вреднувањето на екосистемските
услуги: Охридско Езеро - теорија наспроти реалност каде Охридското Езеро како воден
екоситем обезбедува бројни екосистемски услуги кои не се тргуваат на ниту еден пазар,
следствено тие услуги можат најдобро да бидат оценети и измерени со примена на
nonmarket методи кои се развиени од страна на економистите, вклучувајќи го методот на
контингентно вреднување, вредност на патувањата, методот на хедонистичка вредност
на имотот како и методот на промени во продуктивноста. Со примена на било кој од
овие методи, ќе се добијат резултати во однос на употребната и неупотребната вредност
на Езерото и неговите екосистемски услуги, резултирајќи со нивната вистинска вредност
или цена.
5. Trajanovski, S., Budzakoska Gjoreska, B., Trajanovska, S., Zdraveski, K. and Loshkoska,
T. 2016. IBI Index application in assessment of the ecological status of Lake Ohrid
tributaries. International Scientific Journal: Micro Macro & Mezzo Geo Information,
Gee-SEE Institute, Skopje, Macedonia. No. 6, ISSN: 1857-9000; EISSN: 1857-9019;
108-120. (IF) 0.722
Важноста на притоките на Охридското Езеро е во тоа што придонесуваат со околу 50 %
од вкупниот воден баланс на овој воден екосистем. Исто така, тие претставуваат важни
хабитати кои позитивно влијаат на одржување на биодиверзитетот на
макроинвертебратите. Предмет на ова истражување било да се процени дали притоките
на Охридското Езеро се погодени од антропогеното влијание и на кој начин промените
се рефлектираат на структурата на заедницата. Така, преку ИБИ (Ирски биотички
индекс), за прв пат авторите направиле проценка на еколошкиот статус на притоките во
согласност со ЕУ рамковната директива за води. Резултатите укажуваат на понизок
еколошки статус во поголемиот дел од истражуваните точки. Всушност, умерен до лош
еколошки статус (во есен) за реката Сатеска, и лош за реките Коселска и Черава и во
есен и во пролет.
6. Trajanovski, S., Budzakoska Gjoreska, B. Trajanovska, S., Talevska, M. and Zdraveski, K.
2016. Macrophyte vegetation as a structuring factor of the macrozoobenthic
communities in Lake Ohrid. Botanica Serbica, Volume 40, Issue 2, pp. 145-151
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Макрофитските заедници од Охридското Езеро имаат клучна улога во одржувањето на
езерскиот метаболизам. Тие се посебно важни за структурата и дистрибуцијата на
богатите бентални заедници на макроинвертебратите бидејќи обезбедуваат проток на
кислород, претставуваат важен хранлив ресурс и овозможуваат заштита од предатори. За
потребите на овој труд авторите истражувале 6 локалитети по должина на крајбрежието
на литоралот на Охридското Езеро, со цел да се утврди улогата на макрофитската
заедница во структуирање на макрозообентосот кој го населува литоралниот дел на
Езерото. Резултатите од истражувањето покажале дека од 7 регистрирани групи на
макрозообентосот, најголем биодиверзитет имало во класата Gastropoda каде биле
регистрирани 23 видови. Потоа следуваат класата Insecta со 11 видови, Hirudinea и
Oligochaeta со 7 видови, и Crustacea со 6. Најмалку видови авторите регистрирале од
класите Turbellaria и Bivalvia - по три видови.
Авторите забележале дека мешовитите заедници на Charophyta со останатите
макрофитски видови во кои Charophyta доминираат, е атрактивен хабитат населен со 54
видови, во однос на хомогените заедници на Chara tomentosa, каде регистрирале 36
видови. Најабундантни видови биле Dreissena presbensis и Radix relicta чија максимална
густина е регистрирана во хомогени заедници на густи ливади на Chara tomentosa.
7. Budzakoska Gjoreska, B., Trajanovski, S. and Trajanovska, S. 2017. Ecological research of
endemic gastropod species Valvata hirsutecostata from Lake Ohrid. 7th International
Conference of Ecosystems (ICE 2017), Tirana, Albania, June 2-5. International Journal
of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES). Vol. 7 (4): 737-742.
Valvata hirsutecostata Polinski, 1929 е еден од многуте ендемични видови на Gastropoda
од Охридско Езеро (подкласа Prosobranchia). Главната цел на авторите била следење на
дистрибуцијата и густината на овој ендемичен вид. За таа цел колекционирале бентален
материјал од 6 различни длабочински точки користејќи метод на трансекти, на неколку
различни локалитети по должината на литоралниот регион од Охридско Езеро.
Резултатите укажале на следното: од 27-те крајбрежни локалитети кои биле предмет на
истражување во Охридско Езеро, ендемичниот вид Valvata hirsutecostatа бил
евидентиран во три локалитети (Парк, Канео и Пристаниште) само на длабочина од 20
m. Максималната густина на видот била забележана во април 2010 година (575 ind·m-2),
додека најмала густина во август 2009 (200 ind·m-2). Примероци не биле регистрирани во
другите длабочински точки, каде што хабитатот бил песокливо-каменесто, песокливотињесто, песочно дно, субмерзна вегетација, тињесто дно, тињесто дно со вегетација и
појаси на Chara.
Резултатите од еколошките истражувања на Valvata hirsutecostata, покажале дека
густината е во корелација со хабитатот односно видот е регистриран само на тињесто
дно со празни черупки (черупкина зона).
8. Trajanovska, S., Talevska, M., Imeri A., Budzakoska Gjoreska, B. and Trajanovski, S.
2017. Distribution, ecology and morphological variability of Chara globularis Tuiller,
1799 from Lake Ohrid. 7th International Conference of Ecosystems (ICE 2017), Tirana,
Albania, June 2-5. International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES).
Vol. 7 (4): 731-736.
Охридското Езеро како најстарото и едно од најдлабоките езера во Европа е познато
како воден екосистем кој треба да се окарактеризира како најбогат со Charophyta меѓу
оние кои се наоѓаат на Балканскиот Полуостров. Важноста на видот Chara globularis се
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должи на неговата висока дистрибуција и изобилство што го прави респектибилен
придонесувач во одржувањето на општиот метаболизам и балансот на Езерото.
Видот Chara globularis е важен дел од видовите на Charophyta во Охридско Езеро каде
што се детерминирани 19 видови од родот Charophyta. Тие се регистрирани во 21
локалитет од Езерото од вкупно 59 истражувани локалитети. Во Езерото видот C.
globularis е дистрибуиран на песокливо-тињесто и тињесто дно. Плодните растенија од
овој вид биле собирани во периодот од Јули до Август. Истржувањата на авторите
покажале дека постојат морфолошки разлики во делови во хабитусот на овој вид во
различни локалитети и длабочини. Според IUCN (1994), C. globularis во Охридското
Езеро се класифицира во групата на LR category (Balk).
9. Budzakoska Gjoreska, B. and Trajanovski, S. 2017. A Comparative study on the density of
Gastropoda from Lake Ohrid for the period 1963-2016. The Proceedings of 7 th
International Symposium of Ecologists of Montenegro - ISEM7, October, 4-7, 2017,
Sutomore, Montenegro: 57-64.
Промените во густината на Gastropoda, како и во другите групи од фауната на дно, имаат
сезонски карактер и се сметаат за природен феномен кој е зависен од еколошките услови
и физиолошката адаптација на организмите. Но, како овие промени се рефлектираат во
целокупната густина на популацијата во период од неколку децении? Ова било
прашањето на кое авторите се обиделе да одговорат во истражувањето кое го извршиле
во периодот од 2015-2016 година на профилот ХБЗ-Радожда во Охридското Езеро. Со
месечна динамика на истражување од 10 длабочински точки (од 0 до 50 m) се следеле
промените во густината на претставниците од класата Gastropoda. Резултатите ги
потврдиле месечните промени каде авторите регистрирале два максимуми во густината
на популацијата на гастроподите (април и мај) во пролетниот период. Споредбите
помеѓу податоците за густина добиени во изминатите години 1963/64, 1998/99,
1999/2000, 2000/2001, 2005/2006 и сегашните (2015/2016) покажале генерално тренд на
намалување на густината на видовите од Gastropoda во Охридското Езеро.
10. Budzakoska Gjoreska B., Trajanovski S., Trajanovska S. & Zdraveski K. 2019. Assessing
the status of endangered invertabrates from the ancient Lake Ohrid: The endemic
species Gocea ohridana Hadžišče, 1956 (Gastropoda:Hydrobiidae). Acta Zoologica
Bulgarica Supplementum 13 2019. Biodiversity and Ecological State of Ancient Lakes
Ohrid and Prespa, Republic of Macedonia, Dedicated to the 80th Anniversary of the
Hydrobiological Institute Ohrid: 75-80. (IF) 0.369
Главната цел на авторите во овој труд било следење на дистрибуцијата и густината на
ендемичниот гастроподен вид Gocea ohridana Hadžišče, 1956. За таа цел биле
истражувани шест различни длабочински точки од локалитетите Велидаб и Свети Заум
од југоисточниот литорален регион на Охридското Езеро. Во локалитетот Велидаб видот
Gocea ohridana бил евидентиран на 0.5 m длабочина, додека примероци од овој вид во
литоралниот профил Свети Заум на 0.5 и 2 m длабочина со ниска густина. Резултатите
покажуваат највисока густина на популацијата на Gocea ohridana во карпесто-песочнокаменесто дно покриено со ниска и ретка Chara tomentosa. Најниска густина на
популацијата била забележана на каменесто дно со Cladophorа. Примероци од видот не
биле евидентирани во други истражувани длабочини, каде дното е песокливо-тињесто,
дно со ситна песок, субмерзна вегетација, тињесто дно, тињесто дно со вегетација,
черупкина зона, како и ливади од Chara. Авторите на овој труд укажуваат дека во
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иднина овие клучни литорални локалитети (подрачја или живеалишта) на Охридското
Езеро мора да се заштитат со што ќе се земат во предвид специфичните еколошки
услови на ендемичниот вид Gocea ohridana, а со тоа ќе се одржи високиот
биодиверзитетот на класата Gastropoda во Охридското Езеро и неговите крајбрежни
води.
11. Trajanovska S., Talevska M., Budzakoska Gjoreska B. and Trajanovski S. 2019.
Macrophyte-based assessment of nutrient pollution of Lake Prespa, Republic of
Macedonia. Acta Zoologica Bulgarica Supplementum 13 2019. Biodiversity and
Ecological State of Ancient Lakes Ohrid and Prespa, Republic of Macedonia, Dedicated
to the 80th Anniversary of the Hydrobiological Institute Ohrid: 45-49. (IF) 0.369
Макрофитите се едни од четирите задолжителни билошки квалитативни елементи кои се
користат при проценка на еколошкиот статус на водните екосистеми. Авторите на
трудот ги анализирале макрофитите од четири литорални локалитети од Преспанското
Езеро со метод на трансекти. Евидентирале вкупно 15 видови макрофити. Со цел да се
опише загадувањето со хранливите материи, го пресметале макрофитскиот индекс за
секој локалитет и трансект. Резултатите покажале дека станува збор за умерено
загадување, огромно и масивно. Само на еден трансект загадувањето било тешко, додека
на друг трансект загадувањето било многу ниско.
12. Zdraveski K., Petri L., Trajanovski S., Beqiraj S., Budzakoska Gjoreska B., Trajanovska
S. & Trichkova T. 2019. First contingent valuation of the endemic species: Salmo
letnica Karaman, 1924 (Actinopterygii:Salmonidae) and Gocea ohridana Hadžišce,
1956 (Gastropoda: Hydrobiidae) from Lake Ohrid. Acta Zoologica Bulgarica
Supplementum 13 2019. Biodiversity and Ecological State of Ancient Lakes Ohrid and
Prespa, Republic of Macedonia, Dedicated to the 80th Anniversary of the
Hydrobiological Institute Ohrid: 99-106. (IF) 0.369
Овој труд за прв пат овозможи контингентно вреднување на двата ендемични видови
Salmo letnica и Gocea ohridanа во Охридското Езеро и ги генерира вкупните економски
вредности (TEV) на нивната заштита врз основа на методот за вреднување на
контингентот за двете земји (Република Македонија и Република Албанија). Резултатите
покажале дека средната подготвеност за плаќање (WTP) за заштита на овие видови е
повисока кај Македонците од онаа кај Албанците. Трудот јасно покажа дека има висок
интерес за финансиски придонес на локалното население за заштита на двата ендемични
видови во Охридското Езеро. Оттаму и предлогот на авторите за локален годишен данок
кој може да се воведе и наплатува од општинските даночни служби како дел од мерките
за зачувување на двата вида.
13. Trajanovski S., Budzakoska Gjoreska B., Kenderov L., Trajanovska S., Zdraveski, K. &
Trichkova T. 2019. Potential threats to benthic macroinvertebrate fauna in Lake Ohrid
watershed: Water pollution and alien species. Acta Zoologica Bulgarica Supplementum
13 2019. Biodiversity and Ecological State of Ancient Lakes Ohrid and Prespa,
Republic of Macedonia, Dedicated to the 80th Anniversary of the Hydrobiological
Institute Ohrid: 91-98. (IF) 0.369
Старите езера, вклучително и Охридското Езеро се одликуваат со висок биодиверзитет и
ендемизам на видови, но и се сметаат за особено осетливи на негативното влијание на
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инвазивните видови. До неодамна, малку се знаеше за присуството на инвазивни видови
од фауната на дно од Охридското Езеро и неговото сливно подрачје. Истражувањата на
авторите на трудот извршени во притоките на Езерото и неговиот горен литорал,
укажуваат дека не постои ниту еден вид од листата на 100 најинвазивни видови на
Европа. Два вида (Gammarus roeselii Gervais, 1835 и Theodoxus fluviatilis Linnaeus, 1758)
евидентирани во сливот и во крајбрежниот дел на Езерото, по листата на EASIN се
инвазивни видови со мало влијание, но тие се сметаат за нативни за регионот на
Охридско Езеро. Вознемирува фактот што повеќето од хабитатите каде се земени
пробите се променети поради антропогеното влијание. Овие промени по должина на
речните корита, имаат влијание на литоралните точки од реките и предизвикуваат
промени во составот на фауната на дно. Имајќи во предвид дека притоките може да се
сметаат за потенцијални патишта за евентуален пристап на инвазивните видови,
нарушените (променети) живеалишта ја зголемуваат можноста за колонизација на
инвазивните видови.
14. Loshkoska T., Trajanovski S., Zdraveski K., Patceva S., Kupe L., Veljanoska-Sarafiloska
E., Trajanovska S. and Budzakoska-Gjoreska B. 2019. Preliminary assessment of the
ecological status of some tributaries of Lake Ohrid (Macedonian part) based on diatom
community according to the Water Framework Directive. Acta Zoologica Bulgarica
Supplementum 13 2019. Biodiversity and Ecological State of Ancient Lakes Ohrid and
Prespa, Republic of Macedonia, Dedicated to the 80th Anniversary of the
Hydrobiological Institute Ohrid: 39-44. (IF) 0.369
Авторите на трудот планирале да го одредат квалитетот на водата во сливот на
Охридското Езеро (македонскиот дел) врз основа на индексите на дијатомеите во
согласност со Европската Директива за води. Истражувани биле притоките на Езерото:
Сатеска, Коселска, Велгошка, Рачанска и Черава, и каналот Студенчишта; како и истекот
Црн Дрим/реката Дрим. Индексот на сапробност се движел од 1.6 (олиго-β мезосапробен
карактер) до 1.9 (β мезосапробен карактер) регистриран во вливот на Река Черава.
Трофичкиот индекс на дијатомеите се движи во рамките од 1.6 (мезосапробен карактер)
во горниот тек на река Сатеска и средниот тек на Коселска Река до 2.5 (еутрофен
карактер) во вливот на Велгошка Река. Авторите укажуваат дека согласно резултатите од
нивните истражувања реките Велгошка и Черава покажале највисоко загадување и
негативно влијание врз Охридското Езеро.
15. Trajanovski S., Zdraveski K., Trajanovska S., Budzakoska Gjoreska B., VeljanoskaSarafiloska E., Loshkoska T. & Trichkova T. 2019. Conseravation of Velidab, the
biodiversity hotspot in Lake Ohrid: Species inventory and site valuation. Acta
Zoologica Bulgarica Supplementum 13 2019. Biodiversity and Ecological State of
Ancient Lakes Ohrid and Prespa, Republic of Macedonia, Dedicated to the 80th
Anniversary of the Hydrobiological Institute Ohrid: 81-90. (IF) 0.369
Резултатите за одредување на еколошкиот статус врз основа на физичко-хемиски
параметри на водата, бенталните дијатомеи, макрофитската вегетација и
макроинвертебратите покажале намалување на некои параметри и нестабилни услови.
Авторите укажуваат дека овие промени може да се сметаат за еден од факторите кои
може да влијаат на биолошките заедници, изгледот и исчезнувањето на одредени видови
од локалитетот Велидаб. Имајќи го предвид нивото на ендемизам, како и присуството на
еден од најуникатните видови на овој локалитет, полжавот Gocea ohridana, треба да се
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следат факторите (промените) кои доведуваат до промена во условите на животната
средина (водата). Примероците од видот, авторите ги евидентирале во многу мала
густина и само на една длабочина. Прашање е кога, од научен поглед и под кои хемиски
и физички услови критично загрозениот вид ќе престане да се спротивставува на
околниот притисок и ќе исчезне. Врз основа на истражувањата во овој труд, авторите
заклучиме дека е потребна заштита на локацијата. Затоа, иницирале предлог за
назначување на Велидаб како строг природен резерват и негово вклучување во
планирање на локалниот развој и распределбата на буџетот. Како мерки на итна заштита
и конзервација, авторите предлагаат: 1) хемиски и биолошки мониторинг за откривање
на потеклото на загадувањето и други потенцијални закани; 2) непосредни методи за
конзервација; 3) ДНК баркодирање и ин витро одгледување; 3) физичка заштита со
поставување на визуелна бариера на 200 метри од брегот и 4) подигнување на јавната
свест.
2.2. Апстракти
1. Trajanovska, S., Talevska, M., Budzakoska Gjoreska, B. and Trajanovski, S. 2017.
Morphological variability, distribution and ecology of Nitellopsis obtusa (Desv. in
Loisel.) J. Groves 1919 from Lake Ohrid. Abstract. The Book of Abstracts and
Programme. 7th International Symposium of Ecologists of Montenegro - ISEM7,
October, 4-7, 2017, Sutomore, Montenegro: 114.
Charophyta се единствена група на комплексни алги со еволутивна и еколошка важност.
Како важни компоненти на макрофитната вегетација, посебно во олиготрофните езера,
тие формираат огромни ливади кои покриваат голем дел од езерскиот литорал.
Харофитната флора на Охридското Езеро е населена со вкупно 19 видови хара, кои
придонесуваат во езерскиот метаболизам и баланс. Меѓу нив, Nitellopsis obtusa зема
важен дел. Авторите на овој труд за прв пат ја регистрирале во Македонија, и во
Охридското Езеро. Видот е регистриран во 3 од 59 истражувани локалитети. Според
добиените резултати, постојат разлики и морфолошка варијабилност на овој вид на
различни места и различни длабочински точки.
2. Talevska, M., Trajanovska, S., Budzakoska-Gjoreska, B. and Trajanovski, S. 2017.
Biodiversity of macrophytes and macroinvertebrates from Lake Prespa. Abstract. The
Book of Abstracts and Programme. 7th International Symposium of Ecologists of
Montenegro - ISEM7, October, 4-7, 2017, Sutomore, Montenegro: 61.
Во овој труд авторите презентирале истражувања (во текот на летото 2016 година) за
биодиверзитетот на макрофитите и макроинвертебратите од 4 локалитети (Отешево,
Езерани, Крани и Наколец) од македонскиот дел од Преспанското Езеро. Резултатите
покажуваат дека во истражуваните локалитети биле евидентирани 33 макрофити кои
припаѓаат на 15 фамилии (Poaceae, Typhaceae, Cyperaceae, Sparganiaceae, Alismataceae,
Polygonaceae, Lemnaceae, Potamogetonaceae, Halorhagaceae, Ceratophyllaceae, Najadaceae,
Hydrocharitaceae, Lentibulariaceae, Ranunculaceae и Characeae). Во однос на
макроинвертебратите, 26 видови се евидентирани од 8 систематски групи (Turbellaria,
Oligochaeta, Hirudinea, Gastropoda, Bivalvia, Isopoda, Amphipoda и Insecta). Во
локалитетите (Отешево и Езерани) каде внесот на хранливи материи е присутен,
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авторите евидентирале разновидност на макрофити, како и макроинвертебрати во однос
на локалитетите (Крани и Наколец) каде влезот на хранливи материи е помал.
3. Trajanovski, S., Zdraveski K., Trajanovska, S., Budzakoska Gjoreska, B. and Trichkova T.
2018. Disturbed ecological status may facilitate the introduction of invasive alien
species in Lake Ohrid watershed. Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference and
8th ESENIAS Workshop. Abstract. Book of Abstracts, 26-28 September 2018,
Bucharest, Romania: 76-77.
Инвазивните видови (Invasive alien species) се сметаат за една од главните закани за
стабилноста на екосистемот на старото Охридско Езеро. Целта на авторите на овој труд
била да го следат Охридското Езеро, неговите притоки и истеци за појава на туѓи видови
и да го проучат потенцијалот на нивните извори и вектори за нивно воведување.
Истражувањата се одвивале во текот на 2016 година (во притоките на Охридското Езеро
и реката Црн Дрим) и 2017 (литоралот на Охридското Езеро). Еколошкиот статус на
водата, авторите го следеле преку структурата на бенталните дијатомеи, макрофити и
макрозообентосот. Резултатите покажале присуство на два инвазивни видови риби, еден
вид од макрофитите и еден инвазивен вид од гастроподите. За разлика од притоките кои
се поотворени за инвазивни видови, локалитетите во езерото поради специфичите
услови и стабилноста на еколошките ниши кои се целосно окупирани од ендемичните и
реликтните елементи, создаваат природен отпор и го попречуваат лесното
прилагодување на инвазивните видови. Била воспоставена позитивна корелација помеѓу
нивото на нарушен еколошки статус на водата и присуство на инвазивни видови,
посебно во притоките и реката Црн Дрим. Бидејќи квалитетот на водата како медиум е
од суштинско значење за стабилноста на заедниците во слатководните екосистеми, како
и соодносот помеѓу нивото на нарушен квалитет на водата и присуството на туѓи
видови, оттаму нарушен еколошки статус може да се смета како фактор што би можел да
ја олесни колонизацијата на инвазивни видови во сливот на Охридското Езеро.

2.3. Научно-истражувачки проекти
Кандидатот е учесник и главен истражувач во реализација на целите и програмите на
повеќе национални и меѓународни научно-истражувачки проекти, и тоа:
1. Лимнолошки истражувања на Охридското Езеро (2004-2006);
2. Subaquatic springs in ancient Lake Ohrid – assessment of ecological importance and
anthropogenic change (2007/2008);
3. Dreissena sp. native range and recent invasions – current knowledge, potential
approaches and further actions (2008/2009);
4. Биоценолошки истражувања на макрозообентосот во макрофитска вегетација во
Охридско Езеро (2009/2011);
5. Assessment and Management of Dreissena species invasions in the Bulgarian Water
Bodies (2009/2011);
6. Developing Ecological Tools according to the European Water Directive (2009/2012);
7. Влијание на трофичката состојба на Охридско Езеро врз продукцијата, биомасата
и биодиверзитетот на макрофити (Charophyta) (2010/2012);
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8. Climate Change and Invasive Alien Species – growing threats to biodiversity and
ecosystem functionality in ancient Lake Ohrid and its watershed (2012-2014);
9. Мониторинг Програма за водите на Преспанското Езеро, Реставрација на
екосистемот на Преспанско Езеро (2013-2016);
10. Assessment of ecological status according to the Water Framework Directive intercalibration among Western-Balkan countries (2015-2018);
11. East and South European Network for Invasive alien species a tool to support the
management of alien species in Bulgarian (ESENIAS-TOOLS) (2015-2017);
12. Conservation of Velidab - Biodiversity Heaven in Lake Ohrid (COVEL-BIOHEVLO)
(2017-2018);
13. Фауна на полжавите (Gastropoda) од Охридско Езеро (2018) ;
14. Развивање на иницијатива граѓани-научници за заштита на ретките полжави од
Охридско Езеро-иновативен пристап на конзервација на биодиверзитетот (20182019);
15. Изготвување на стратегија на ЈНУ Хидробиолошки завод Охрид (2018-2019).
Главната цел на националниот проект ֦Фауна на полжавите (Gastropoda) од Охридско
Езеро֞ каде кандидатот бил раководител е зголемување на јавната еколошка свест кај
локалното население и учениците од примарното образование во градот за улогата и
важноста на фауната на полжавите од Охридско Езеро за одржување на вкупната
стабилност на Езерото, како и афирмација на нивната научна важност, нагласениот
диверзитет и ендемизам но и нивната еволутивна старост која се совпаѓа и ја отсликува
еволуцијата на езерскиот екосистем.
Целта на теренските и лабораториските активности во рамките на проектот била
запознавање на учениците со научно-истражувачката работа и унапредување на научноистражувачките активности во областа на биологија и екологија, како и внесување на
нови содржини и унапредување на образованието по предметите природни науки и
биологија. По завршување на сите активности учениците го изразиле своето задоволство
од учеството во овој проект. Тие ги продлабочиле своите знаења, се стекнале со нови
знаења, ги унапредиле своите вештини за истражување и развиле одредени ставови во
однос на потребата за заштита на Охридското Езеро. Исто така, учениците ја согледале
важноста на научно-истражувачката работа и се инспирирале за својот понатамошен
образовен развој.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на изнесеното во овој Извештај, научниот степен на образование,
целокупната научно-истражувачка активност во научните проекти, било како учесник
или главен истражувач, учеството на конгреси, конференции, работилници, повеќето
научни трудови со фактор на влијание (импакт фактор) објавени самостојно или во
соработка со други автори, Рецензентската комисија е на мислење дека кандидатот д-р
Билјана Буџакоска-Ѓореска, виш научен соработник е подобен кандидат за избор во
научно звање научен советник од областа биологија.
Затоа, Рецензентската комисија му предлага на Советот при ЈНУ Хидробиолошки завод
од Охрид, Д-Р БИЛЈАНА БУЏАКОСКА-ЃОРЕСКА да ја избере во научно звање
НАУЧЕН СОВЕТНИК во ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ФАУНА НА ДНО.
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