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До 
Наставно-научниот совет на 
Економскиот факултет – Прилеп 

 
 

Предмет:Извештај за оценка на докторска дисертација 
 

Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, на седницата одржана 
на 17.07.2020 година, со одлука број 02-453/34 формира Kомисија за оценка на 
докторската дисертација на тема: „Состојби, перспективи и ефекти од 
имплементацијата на електронското банкарство во Република Македонија“од 
кандидатот м-р  Горан Кокароски во состав: 

 
1. проф. д-р Каролина Илиеска, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола,  
2. проф. д-р Ристо Гогоски, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола,  
3. проф. д-р Марјан Ангелески, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,  
4. проф.д-р Гордана Трајкоска, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,  
5. проф.д-р Драгица Оџаклиеска, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

 
 

Врз основа на чл. 194 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола и чл.56 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп го 
поднесува следниов:  

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 

1. Биографија на кандидатот 
 

Кандидатот, Горан Кокароски,е роден на 12.04.1976 година во Прилеп.Тој се стекнал 
со средно образование во гимназијата„Мирче Ацев“-Прилеп и "Acadmic Magnet at 
Burke",Charlestone,SauthCarolina,USA. Кандидатот, Горан Кокароски, дипломирал 
наЕкономски факултет Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, во 1999 
година, а се стекнал со звање магистер по меѓународна економија и бизнис на Економски 
факултет- Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, во 2012 година. Тој 
се запишал на трет циклус студии на насоката маркетинг, на Економскиотфакултет 
Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, во 2013 година. 

Кандидатот, Горан Кокароски, се стекнал со следното работно искуство: 
-(2001-2008) менаџер за продажба, Витаминака А.Д – Прилеп; 
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-(2009 - во тек) - директор на филијала, Еуростандард банка А.Д. - Скопје (филијала 
Прилеп) 

 
Тој ги одржал следниве тематски предавања: 

-2016 година - Иницијативен глас – Прилеп, (поготовка за вработување  млади лица), на 
тема: „Од идеја до бизнис“ и 

-2015 година - Економски факултет- Прилеп, предавање на тема: Електронско 
банкарство, практична примена, случајот на Еуростандард банка. 

 
Кандидатот, Горан Кокароски, присуствувал на одделни семинари и обуки, и тоа: 

-Economic and democratic reforms in central and south eastern Europe, postgraduate course, 
Inter-University Centre –Dubrovnik , Croatia, 1997 
-Economic and democratic reforms in central and south eastern Europe, postgraduate course, 
University of Montenegro-Podgorica,Milocer , SRJ, 1998 
-Internal quality system auditing, IRCA,Скопје, Р.Македонија, 2003 
-Sales Management and Nagotiation Skills and Techniques, ECPD Regional institute for 
developement studies of the University for peace established by the United Nations, Skopje 
,R.Macedonia, 2003 
-GIS-Современа компјутерска технологија, Бизнис едукативен центар, Скопје, 
Р.Македонија, 2003 
-The Program on Corporate Management for Europe (ERCM), The Association for overseas 
technical scholarship (AOTS), Tokyo/Yokohama,Japan, 2004 
-Strategies for Maximizing the Profitin the 21stCentury, Conference held by Mr. Brian Tracy, 
Skopje, R.Macedonia, 2007 
-Customer services and sales skills, Triple S Learning, Skopje, Macedonia, 2009 
-Спречување перење пари и сигурност на информацискиот систем, Еуростандард банка 
А.Д.-Скопје-СППФТ, Скопје, Р.Македонија, 2011 
-Counterfeit Money – Features and Detection Methods,  Academy of Banking and Finance (Fund 
of National bank of Serbia), 2012. 

 
Тој ги објавил следниве трудови: 

-Kokaroski G.,Kokaroski D., Marketing strategies in order to enter new markets and the position 
of the macedonian companies, International conference: SMEs development and innovation: 
building competitive future ofSouth-Eastern Europe, Faculty of Economics-Prilep, Ohrid, 3-4 
October, 2014 
-Kokaroski G., Ilieska,K.,New service business model and marketing mix of the servicesof the E 
-banking, XIV. International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, 
Business and Management, IBANESS Congresses Series on Economics, Business and 
Management Plovdiv/Bulgaria, Organized by IBANESS, University of Agribusiness and Rural 
Development/Bulgaria, University "St. KlimentOhridski", Faculty of Economics – 
Prilep/Republic of North Macedonia, september 26-27/2020 
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Кандидатот, Горан Кокароски, реализирал меѓународна мобилност на Униврзитет за 
агробизнис и рурален развој, насока финансии, Пловдив, Р.Бугарија, 23-30.04.2017 
година. 

Исто така, тој има солидни познавања од информациско-комуникациската 
технологија и флуентно ги владее англискиот јазик.. 

 
2. Анализа и коментар на докторската дисертација 

 

Докторската дисертација со наслов „Состојби, перспективи и ефекти од 
имплементацијата на електронското банкарство во Република Македонија“ од 
кандидатотм-р Горан Кокароски е напишана на 242 страници текст, во 1,5 проред. При 
изработката на дисертацијата кандидатот користи голем број референци (книги и 
списанија) особено од странска литература и значајни линкови од релевантни интернет 
страници. Тематските подрачја што се од научен интерес во дисертацијата  разбирливо се 
напишани и објаснети, а кадидатот применува јасна и коректна научна елаборација. 

 
Промените, коишто во континуитет се случуваат во стопанството на глобално ниво, а 

се со постојано забрзано движење во последниве две децении, влијаат врз економскиот, 
општествениот и технолшкиот развој и се рефлектираат врз вкупниот начин на 
дејствување и работа на финансиските институции, а со тоа и врз банкарските системи, и 
тоа на сите нивоа. 

Денешниот виртуелен пазар е нова форма на размена на ресурси со помош 
насистемите за информациската технологија и интернет технологиите. Тоа се реализира со 
користење  електронскиврски и размена на информации,како и со користење  електронски 
мултимедијални системи.  

Електронското банкарство во споредба со класичното претставува современ начин на 
извршување на банкарските операции и е присутно во сите светски економии, затоа што 
има огромен број предности, но и свои недостатоци, а особено во делот на безбедноста на 
современите комуникациски канали. Електронското банкарство претставува современ 
начин на извршување на банкарските работи со употреба на современи технолошки 
решенија, користење на глобалната компјутерска мрежа, односно интернетот и web 
сервисите. 

Електронското банкарство, во секој случај, го унапреди деловното работење, пред сé, 
со современите производи и услуги, од аспект на банките, но и работењето на 
корисниците. Имено, електронското банкарство доведе до забрзување на промените во 
општеството. Денес, сé поголем број  правни субјекти и физички лица покажуваат желба 
да управуваат со своите сметки по електронски пат, затоа што сами согледуваат дека 
ваквиот начин на работа им го намалува потрошеното време за чекање во банките и исто 
така им ги намалува и трошоците. 

Електронското банкарство е прифатено на глобално ниво, а доказ за тоа е фактот што 
во САД за само пет години бројот на корисници на оваа услуга е зголемен од 10 на повеќе 
од 45 милони корисници. 
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Ако се земат предвид карактеристиките на електронското банкарство и за 
корисниците, и за банките, и тоа:позитивните во смисла на временско-трошочната 
дистанца; како и негативните во смисла на небезбедноста на интернетот и ограничените 
законски регулативи, тогаш може да се потенцира дека анализите укажуваат на огромните 
перспективи во развојот на електронското банкарство, од сите аспекти. 

Состојбите во Република Македонија покажуваат дека и нашата држава го следи овој 
тренд и слободно може да се каже дека бројот на корисници е со тенденција на  постојано 
зголемување. Исто така, електронското банкарство  сé повеќе е прифатено, главно, заради 
сé побрзиот начин на живеење и работење. Така, со помош на различни технологии брзо 
можат да се проверат состојбите на сметките, да се направат трансфери на средства, а сето 
тоа да ги чини клиентите  многу малку потрошени средства. Имено, без никакви 
потешкотии средствата со коишто располагаат клиентите можат да се користат насекаде 
во светот, а сето тоа е овозможено со употреба на современата технологија во 
банкарството, па оттука сите ефекти од овој тип  работење не само што покажуваат дека 
се позитивни, туку им овозможуваат на финансиските институции да размислуваат за 
развој на нови производи и услуги од современ тип. 

Електронското банкарство во РепубликаМакедонија е во фаза на динамичен развој, но 
сепак сé уште не е доволно развиено.За да се достигне развојот на светско ниво е потребно  
да се применуваат  различни законски и регулаторни мерки. 

 
Предмет и цели на истражувањето 
 

Општествената цел на овој труд е да го покаже обемот и карактеристиките на 
електронското банкарство во однос на класичното, потоа состојбите на светско ниво и 
развојот на пазарот на банкарски услуги во Република Македонија. Тоа е постигнато 
преку компаративна анализа на повеќе сегменти на пазарот и анализа на пазарите во 
земјите од  блиското опкружување, но и пошироко, а сé со цел дасе намали негативното 
влијание и несигурноста од користење на ваквиот тип  услуги. 

Покрај општествените цели на овој труд во него ќе се истражуваат состојбите и 
перспективите од имплементацијата на електронското банкарство во Република 
Македонија. 

Во Република Македонија електронското банкарство е релативно нова научна 
дисциплина,т.е. нов облик на работење. Сепак,во последниве години тоа се движи со 
неверојатно брз раст. Целта на истражувањето во ово јтруд е примената на маркетингот 
во електронското банкарство во Република Македонија, технолошките решенија и 
можностите за користење на услугите од него, како и понудата на услуги/производи од 
страна на деловните банки во областа на електронското банкарство.  

Исто така, истражувањето имаше за цел да се изврши   компаративна анализа на 
понудата на елктронското банкарство од страна на македонските деловни банки, за да се 
согледаат и перспективите на овој вид банкарство во Република Македонија. 

За постигнување на главните цели на истражување се дадени одговори на следниве 
истражувачки прашања: 
-кои се потребите на клиентите и дали со користењето на електронското банкарство може 
да се замени класичното банкарско работење; 



5 

 

 

 

-која и каква е улогата на банките и финансиските инстиуции во развојот на 
електронското банкарство; 
-кои услуги и какви производи нуди електронското банкарство во смисла на реален негов 
развој ; 
-каква стратегија користат банките и финансиските институции при дефинирањето на 
плановите за воведување електронско банкарство и кои се целите што треба да се 
постигнат; 
-кои се досегашните сознанија за постигнатите ефекти од имплементацијата на 
електронското банкарство на глобално ниво во споредба со неговата употреба во 
Република Македонија; 
-кои и од кој обем се можностите за примена на маркетингот во електронското 
банкарство, главно,од аспект на сите атрибути на маркетингот на услужните дејности; 
-какви се технолошките решенија и нивните можности за користење на услугите  од 
електронското банкарство и кои од нив се најкористени во Република Македонија; 
-какви се состојбите на електронскотоб анкарство во Република Македонија и кои се 
сознанијата за банките коишто ја нудат ваквата услуга кај нас; 
-кои се перспективите и од колкав обем тие се во насока на што поголем развој на 
електронското банкарство во Република Македонија, особено во споредба со 
достигнувањата на глобално ниво?  
 
Хипотези за истражување 
 
Главна хипотеза: Имплементацијата на електронското банкарство влијае врз 
подобрувањето на ефектите од работењето на банките во Република Македониија. 
 
Помошни хипотези: 
1.Имплементацијата и унапредувањето на  електронското банкарство кај банките во 
Република Македониија е соодветно на глобалните трендови. 
2.Имплементацијата на електронското банкарство влијае врз подобрувањето на 
перформансите на банките во Република Македонија. 
3.Имплементацијата на електронското банкарство влијае врз зголемувањето на 
задоволството на клиентите на банките во Република Македониија. 
4.Ефикасноста на работењето на компаниите во Република Македонија се зголемува со 
користење на услугите од електронското банкарство. 

 
Во Република Македонија примената на маркетингот во електронското банкарство е 

релативно нова појава којашто започна со воведување во почетокот на 21. век. 
Воведувањето на електронското банкарство во почетокот беше еден вид  услов за 
поврзување со светските финансиски текови, но подоцна се покажа како огромна и 
неминовна потреба.   

Импелементацијата на електронското банкарство од страна на деловните банки 
дефинитивно е иновација којашто дава ефекти во секојдневното функционирање на 
финансискиот сектор во Република Македонија. Според истражувањата, ефектите од 
имплементацијата и користењето на електронското банкарство, во зависност од типот, 
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односно сегментот што се користи, кај нас сé уште се на ниско ниво во споредба со 
развиените земји. Најголеми ефекти од користењето на електронското банкарство се 
забележуваат кај кредитните и дебитните картички како за плаќање на РОЅ терминалите, 
така и за нивна употреба  на АТМ (банкомати) уредите. Делумно, во помал процент, 
картичките се користат и за остварување  трансакци на web сервисите, што се понудени од 
различни провајдери за купување одделни стоки и услуги. Мрежата на АТМ уредите, исто 
така, е на ниско ниво во споредба со онаа во развиените земји, но кај овој сегмент се 
забележуваат голем број активности занејзино зголемување. РОЅ териминалите, како 
сегмент, се во постојан подем, односно се зголемува нивната бројност во продажните 
места, но сепак со многу бавно темпо. Ова се случува од различни причини, а една од 
најважните е сé уште високата провизија за користење на овој уред, којашто деловните 
банки ја наплаќаат од правните лица, и тоа  онаму каде што е поставен терминалот за 
користење. Поголемите системи во продажната мрежа ги имаат овие уреди во огромна 
застапеност и нивната искористеност дава значајни ефекти во тековното работење.  

Интеренет, односно WEB банкарството во последниве неколку години покажува 
значителни ефекти, така што кај овој сегмент се забележува раст во користењето на 
услугите што ги овозможува и сé повеќе клиенти се прилагодуваат кон негово користење.  

Мобилното банкарство, коешто сé уште е во развој, исто така, постигнува добри 
ефекти во функционирањето, но имајќи ја  предвид структурата на клиентите ( од 
демографски и образовен аспект),тоа во Република Македонијабавно се движи во 
споредба со светските трендови.  

Генерално, пак,  ефектите и придобивките од електронското банкарство во Република 
Северна Македонија се позитивни, така што сé повеќе клиенти кај деловните банки се 
заинтересирани за користење на неговите услуги, па покажуваат дури и интерес  во детали  
да се  информираат за иновациите во оваа област. Кај определен дел од клиентите сé уште 
постои недоверба за ваквиот тип услуги, но трендовите што се движат се огромна брзина 
доведуваат до зголемување на позитивните ефекти во овој сегмент. 

Ефектите од имплементацијата на електронското банкарство за деловните банки се 
многу позитивни. Имано, кај сите нив има доволен процент на намалување на 
оперативните трошоци, значајно подобрување на услугите и се чувствува задоволство 
кајкорисницитеод функционалноста на електронското банкарство.. 

Генерално, банките во Република Македонија треба да посветат повеќе внимание на 
развојот на мобилното банкарство, бидејќи корисниците на мобилни телефони  за 
десетпати се повеќе од оние кои користат персонални компјутери, а ефектите од 
имплементацијата наелектронското банкарство, во овој дел, сигурно би биле многу 
поголеми во вкупното електронско работење на финансиските институции и  кај 
корисниците на понудените услуги. 
 
Методологија на истражувањето 
 

За остварување на целите на оваа докторска дисертација, првенствено,се спроведени 
два чекора од истражувачкиот процес, и тоа: теоретско и примарно (апликациско) 
истражување. Секундарните податоци се добиени  при преглед на расположливата 
литература (книги, учебници, научни и стручни списанија, извештаи, публикации, анализи 
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и податоци добиени од интернет и сл.), каде што егзистираат најновите сознанија до 
коишто дошле голем број значајни (домашни, но пред сè странски) автори, кои се 
занимаваат со истражување на слична проблематика.   

При нивната консултацијакандидатот стекнал целосна претстава за целите на 
истражувањето, но стекнал и можност да обезбеди одговори на голем дел од 
истражувачките прашања за даја постави клучната хипотеза/претпоставка во 
експлораторната фаза на примарното истражување. 

Примената на искуствата од домашни и странски автори придонесла за соодветна 
употреба на поимите:електронско банкарство, банкарски систем, технолошки развој на 
банкарството, маркетинг во електронското банкарство, клиенти, предности и недостатоци 
на електронското банкарство, имиџ на банките и сл.  

Како странски автори и истражувачки трудови штому помогнале во успешната 
реализација на истражувачкиот проблем, главно,ги консултирал: Hadžić M (2007); Kotler,F 
и Keller,K.(2006); Kotler,F и др(2006);  Laudon С.К. и Traver G.C(2004); Kovačević 
D.Lj(2006); Todorović.M.и Ćosić.D.(2006); Uroš.T.(2008); Vasković.V.(2007) ; Vunjak M.N. и 
Kovačević D.Lj(2006);Burton.M. и Lombra.R. (2006); Chaffey.D.(2002); Claessens.M. и 
др.(2002) ; Cronin.M. (2001); Frederic.S.Mishkin (2006); Jayaram Kondabagil(2007); 
Markovič.M и Simič.R.(2004);Miller.J.(2001); Rose.S.Peter.(2002) и др. 

Од домашните автори, пак, ги консултирал: Илиеска.К.(2009),Илиеска.К.,Ристеска.А.и 
др(2002) , Илиеска.К., Ристеска.А.(2014) Снежана Ристевска Јовановска (2012) , Сашо 
Јосимовски (2006),Марика Башеска Ѓорѓиеска и др.(2003). 

Во текот на процесот на истражување и работа на докторската дисертација  
најголемиот дел од истражувачките трудови на посочените (странски) автори, како и 
останатите со кои кандидатот се сретнал во  анализите и испитувањата се обезбедени од 
неговата лична библиотека, но и библиотечниот фонд на Универзитетот „Singidunum“ во 
Белград,Р.Србија, како и електронската библиотека на FSU, Tallahassee, Florida, USA.Исто 
така, кандидатотм-р Горан Кокароски, при посетата на различни семинари, обуки и 
конференции во текот на неговото работно искуство во реалниот  и банкарскиот сектор 
разменил искуства на слични теми поврзани со електронското банкарство, електронскиот 
бизнис и маркетингсо низа експерти во оваа сфера, но и со докторанти на маркетинг кои 
се во почетна или завршна фаза на своите истражувања.  

Во експлоаторната фаза е направен преглед на работењето на деловните банки во  
Република Македонија  и нивните системи за електронско банкарство, како и понудата 
што ја имаат поврзана со него. Оттука произлегува дека се анализирани состојбите и 
ефектите од имплементацијата на електронското банкарство кај деловните банки,а врз 
основа на тоа се согледуваат и перспективите за унапредување на овој систем за работа.  

За реализација на дескриптивното истражувањее применет  методот на испитување со 
помош на структуриран немаскиран (откриен) прашалник. Притоа, за поефикасно 
собирање на потребните податоци (од временски и финансиски аспект) е  користена on-
line анкета. За потребите на изработката на овој труд во делот на примарното истражување 
се изработени  три вида прашалника, и тоа за:банки како понудувачи на услугата,  
физички лица и  правни лица, односно компании како корисници на услугата. Тие се 
реализирани врз извадок за:физички лица од 139 испитаници (основно множество 
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1.808.131); правни лица од 73 деловни субјекти (основно множество 72.315); и  банки од 5 
банки (основно множество 15). Веројатноста на оценката  при истражувањето е 95%. 

При поставувањето на on-line прашалникот е поставено ограничување со можност за 
еден одговор од само една IP адреса и само од една e-mail адреса. 

Покрај горенаведените научноистражувачки методи, како и истражувачките 
инструменти за донесување  конкретни заклучоци, се употребени и вообичаените методи 
на секој научно заснован истражувачки процес (т.е. анализа и синтеза, апстракција и 
конкретизација, индукција и дедукција, квалитативен и квантитативен метод, 
компаративен и историски метод и сл.).  
 
Концептуална рамка 
 

Електронското работење во себе содржи повеќе различни поими од аспект на 
електронското извршување на определени дејствија и задачи. Тоа подразбира: е-трговија, 
е-набавки, е-маркетинг, е-банкарство итн. Со самиот развој на современата технологија 
сите облици на работење пронајдоа свое место на интернет. Оттука, електронското 
банкарство претставува современ начин за извршување на банкарските работи со употреба 
на современи технолошки решенија, користење на глобалната компјутерска мрежа, 
односно интернетоти web сервисите. 

Во овој истражувачки труд е даден научен опис на електронското банкарство, 
неговите функции, состојби, перспективи и ефекти од неговата имплементација, а сé со 
цел да се укаже на потребата, корисноста и неизбежноста од употребата на современите 
електронски начини на работење.   
 Истражувачкиот труд,покрај воведот и заклучокот,се состои од 7 последователни и 
логички поврзани целини. 

Во првиот дел од трудот е презентиран воведот, при што се разработени целта и 
методологијата на истражувањето. 

Во вториот дел од докторската дисертација е даден осврт на современите трендови во 
развојот на банкарскиот систем на глобално ниво за  постепено дасе истакне и 
констатирагенерално која е улогата и значењето на електронското банкарство.На тој 
начин,пак, се согледува технолошкиот развој на банкарството и електронското работење 
на банките. Електронското банкарство претставува современ начин на остварување на 
банкарското работење по пат на високоразвиени технолошки решенијатака што тоа е 
познато и под називот електронски трансфер на фондови – ETF(Electronic Fund Transfer). 
Тоа подразбира трансфер на пари со употреба на компјутери и електронска технологија, 
ажурирање на податоци и нивна автоматска обработка, и тоа како замена за хартиените 
трансакции. Во сите овие трансакции и нивната обработка треба да се знае дека секогаш е 
вклучена деловната банка или каква било  друга финансиска институција што врши 
одобрување и контрола на сите овие трансфери.  

Имајќи го  предвид технолошкиот развој на општеството во целина, натамусе 
идентификувани и факторите за воведување на електронското банкарство на глобално 
ниво.Имено, развојот на информациските технологии во банкарскиот систем ги 
поедностави голем дел од функциите што се нудат на крајните корисници и доведе до (real 
time) навремена и непречена комуникација со клиентите. Овој тип технологија е скапа и 
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бара издвојување  обемни средства од страна на банките со ниско ниво за враќање на 
инвестицијата, но сепак е двигател на системот со којшто се овозможува навремено 
извршување на потребните функции кај нив. Со користењето на овие информациско-
комуникациски технологии и системи банките, всушност, добиваат поголема 
транспарентност, успешно се соочуваат со сложената и висококонкурентна околина, така 
што успеваат да ги исполнат барањата на нивните клиенти. 

Во третиот дел од трудотфокусот е ставен врз плановите за работа на електронското 
банкарство на различни нивоа и целите што треба тоа да ги достигне, воопшто. За 
имплементација на плановите за електронско банкарство важно е да се конципираат 
елементарните принципи за успешност на самиот процес, односно да се утврдат  целите, 
потребните ресурси, потребните финансии и времето. По креирањето на плановите и 
поставувањето на целите на електронското банкарство, натаму следува дефинирањето  на 
стратегиите заовој вид банкарство, при што се разгледани различни модели за креирање   
посебна стратегија за електронското банкарство, а со цел што поуспешна негова 
имплементација, и тоа  од различни аспекти при примената на стратегиите. Значи, воовој 
дел од трудот фокусот е ставен врз планот, целите и стратегијата на електронското 
банкарство со што ќе се овозможи интегриран пристап кон ефикасното управување со 
него.На новата интегрирана on-line и off-line дигитална банка и’ е потребен нов 
организациски и технички столб, што ќе овозможи креирање стратегии за услуги 
фокусираникон клиентите,а со тоа зголемување на нивното задоволство. 

Во четвртиот дел од трудот е опфатена примената на маркетингот во електронското 
работење на банките и електронското банкарство, како посебен сегмент за којшто се 
применуваат посебни маркетинг стратегии. Имено, маркетинг менаџерите се одговорни за 
формирање  пазарна понуда врз основа на податоците добиени од маркетинг 
истражувањата. Банката мора да испорачува вредност на клиентите и даовозможи 
позиционирање на брендот во нивната свест, а со што долгорочно ќе остварува 
конкурентска предност. Иновацииите во областа на електронското банкарство ги опфаќаат 
не само понудата на новите разновидни услуги, туку и осовременувањето на техниката и 
технологијата. Од маркетиншки аспект, пак, ефектите на технолошките иновации се 
наоѓаат во појава на нови канали за дистрибуција и појава на нови услуги од 
електронското банкарство. 

Во овој дел се добиени одговори на прашањето која е улогата и значењето на 
маркетингот во електронското банкарство, како дел од стратегиите на маркетингот во 
услужните дејности. Потоа се презентира значењето на сегментацијата на пазарот за овој 
вид  услуги за да може да се креира оптимален маркетинг микс, односно стратегиите за 
користење на 8П во електронското банкарство. Исто така,во овој дел се истражува 
однесувањето на корисниците на услугите од електронското банкарство, генерално на 
сите нивоа, од досегашните искуства и  глобално спроведените истражувања. 

Во петтиот дел од докторската дисертација се разработени светските трендови на 
технолошките решенија и можности за користење на услугите од електронското 
банкарство. Развојот на АТМ уредите и EFT/POS системите, коишто од ден - на ден 
користат најнови технолшки решенија, според  глобалните трендови за нивното 
користење,  покажуваат дека се зголемува нивнатаупотреба. Корисноста на куќното 
банкарство (Home Banking) е дел што, исто така, придонесува за развојот на 
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електронското банкарство. Оттука, со истражувањето  се опфатени ипоимите интернет и 
мобилно банкарство коишто се во незапирлива експанзија.  

Интернет банкарството е најсовремен начин за извршување на банкарските услуги, а 
воедно и најсовремениот облик од дистрибуциската мрежа на електронското банкарство. 
Ваквиот вид  работа е заснован врз користење на глобалната компјутерска мрежа, 
таканаречена интернет. Со ваквиот вид  работа на корисниците, по пат на интернетот, им 
се овозможува да отвараат сметки, да прават апликации за кредити, да тргуваат, плаќаат 
сметки, инвестираат, да креираат свои валутни портфолија, да добиваат совети и 
известувањаитн. 

Можностите што ги имаат мобилните уреди, денес, овозможуваат комплетна замена 
на персоналните компијутери со тенденција на се повисока сигурност и поголема брзина 
на извршувањето на потребните услуги барани од страна на клиентите. Предностите на м-
банкарството се резултат и на развојот на мобилниот интернет кој во моментов ја 
подготвува петтата генрација, а со тоа корисниците од било каде можат да ги извршат 
потребните трансакци или друг тип на услуги поврзани со нивното банкарско работење. 

 
Во овој дел од трудот, како најразвиен дел од технолошките решенија во 

електронското банкарство, детално се анализирани платежните картички, нивните 
брендовите  и системите за поддршка за нивно непречено функционирање. 
 Со оглед на тоа што во претходните пет дела од дисертација се истражувани 
електронското банкарство, неговите состојби и перспективи (според научните 
истражувања и искуства на светско ниво), во шестиот дел од трудот се разгледуваат и 
истражуваат состојбите и перспективите на овој вид банкарство во Република Македонија. 
Во овој дел е даден осврт на современите трендови во развојот на банкарскиот систем во 
Република Македонија и развојот на електронското банкарство во  државата. Притоа, од 
различни аспекти е  разгледувана дистрибуциската мрежа и понудата на услугите за 
електронско банкарство од страна на деловните банки во Република Македонија, при што 
е изработена и детална компаративна анализа на понудата од страна на банките коишто 
функционираат на територијата на државата. Делот што ги опфаќа перспективите на 
електронското банкарство во Република Македонија е опсервиран од аспект на глобалната 
предност или како глобален проблем за, на крајот од шестиот дел, кандидатот да ја 
согледа и презентира иднината на електронското банкарство во Република Македонија 
што, евидентно, чекори кон забрзан раст и развој. 

Во седмиот дел од овој истражувачки труд фокусот е ставен врз ефектите од 
имплементацијата на електронското банкарство во Република Македонија, согледувајќи 
ги конкретно предностите и недостатоците од неговата имплементација и користење, и 
тоа како за корисниците,  така и за деловните банки и финансиските институции. Имено, 
со воведувањето на електронското банкарство банката создава имиџ наиновативна 
организација којашто е подготвена на своите клиенти да им понудинајсовремени услуги и 
технолошки решенија. 

Во овој дел од трудот се разгледуваат и истражуваат ризиците од работењето во 
електронското банкарство со што, на крајот од овој дел,се добиени информации за 
вкупните ефекти од имплементацијата на електронското банкарство во Република 
Македонија. Имено, се констатира дека банките се соочуваат со проблеми при 
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управувањето со големите бази на податоци, управувањето со трансакциите и нивната 
заштита. Тие прават напори да ги заштитат нивните системи и бази на податоци за 
нивните клиенти од несакани фактори и ризици, и тоа од различен вид и обем. Банките за 
зголемување на безбедноста на услугите на електронското банкарство, најчесто,користат 
различни форми на механизми за автентификација, електронски сертификати, еднократни 
шифри, односно пасворди, дигитални потписи, како и шифрирање на податоците на 
комуникациските линии. Притоа, тие сопствените системи ги обезбедуваат со современи 
софтверски решенија како што се: антивируси, детектори што откриваат напади на 
системите, заштитни бариери и др. 

Осмиот делод трудот опфаќа студија на случај, односно истражување на состојбите, 
перспективите и ефектите на електронското банкарство во Република Македонија. Во овој 
дел, којшто е апликативен, се анализира актуелната состојба, можностите и перспективите 
на електронското банкарство, ефектите од неговата имплементација и неговото 
користење, понудата од страна на деловните банки во Република Макеоднија и 
задоволството на корисниците на него. За таа цел се користени претходно наведените 
методи на истражување. Добиените резултати од истражувањето се анализирани и се 
дадени определени соодветни препораки и заклучни согледувања.  
 
Резултати и значење на истражувањето 

 
Покрај истакнувањето на голем број сознанија поврзани со одговорите на 

истражувачките прашања, како краен производ и придонес на докторската дисертација би 
се издвоиле повеќе корисни препораки, а со чија примена треба да се направи значителен 
прогрес во насока на развојот и перспективите на електронското банкарство во Република 
Македонија. Тоа претставува клучен поттик за реализација на предметната докторска 
дисертација и главните цели што треба да се постигнат со преземените истражувачки 
активности.  

Од анализираните податоци, пак, може да се заклучи дека во последниве неколку 
години деловните банки работеле на намалување на сложеноста на операциите кај е-
банкарството и м-банкарството за да  привлечат што повеќе корисници на овие услуги. 
Тие не штеделе во вложувањата за подобрување на системите, набавка на  нови 
технологии и  промоција на овие услуги, а пред сé со цел промоција на заемните 
придобивки од нив. 

Добиените резултати од истражувањето укажуваат на тоа дека правните субјекти во 
Република Македонија ги користат услугите од електронското банкарство, но не сите 
функции коишто се понудени. Поголем дел ( од објективни причини) немаат потреба од 
некои услуги или немаат доволно обучен кадар, т.е. човекови ресурси со потребното ниво 
на знаење за користење на услугите од електронското банкарство.Според тоа, слободно 
може да се заклучи дека нашите компании заостануваат зад компаниите од развиените 
земји, на глобално ниво, и тоа од различни причини, но најчесто од страв од грешки и 
делумно од недоволно стекната сигурност во новите технологии. Сепак, трендот покажува 
нагорна линија на придвижување, иако таа се движи многу забавено.  

Исто така, од резултатите на истражувањето може да се заклучи дека најчесто 
користен банкарски канал кај населението се АТМ уредите, односно банкоматите. Тоа  
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покажува дека најчесто се повлекува готовина од овие уреди , а тоа пак укажува на фактот 
дека навиките за безготовинско плаќање кај нас, сепак, се на ниско ниво. Определен дел 
од населението, односно клиентите преферираат да користат е-банкинг ( 19%)  и м-
банкинг (24%) што е под просекот на глобалните трендови за овој вид  услуги коишто, 
генерално, ги нудат деловните банки. 

Со примена на научни методи за анализа на податоците добиени од истражувањето е 
потврдена главната хипотеза дека: имплементацијата на електронското банкарство влијае 
врз подобрување на ефектите од работењето на банките во Република Македонија, а исто 
така се потврдени и помошните хипотези. 
  

3. Констатација и предлог 
 

 Имајќи предвид сé што во претходниот текст е кажано, врз основа на анализата на 
содржината на докторската дисертација, поднесена од кандидатотм-р Горан Кокароски, 
Комисијата за оценка на докторската дисертација, под наслов „Состојби, перспективи и 
ефекти од имплементацијата на електронското банкарство во Република 
Македонија“ ги констатира следниве мислења. 

Истражувањето во докторската дисертација е реализирано врз основа на коректно и 
соодветно избран и имплементиран методолошки пристап. Притоа, кандидатот прецизно 
ги дефинира проблемот, предметот и целите на истражувањето,при што тојпоставил 
генерална хипотеза и повеќе помошни хипотези.  

Во докторскиот труд кандидатот,м-р Горан Кокароски, дава компатибилен преглед 
на досегашнитетеоретски и емпириски истражувања во оваа област и врши аналитички 
осврт на нивните согледувања и резултати. Исто така, тој спровел сопствено истражување, 
применувајќи три вида  прашалника, и тоа за: одделнибанки како понудувачи на услугата, 
физички лица и  правни лица, односно компании,како корисници на услугата. Притоа, 
прашалникот е реализиран врз  извадок соодветно, и тоа: за физички лица врз извадок од 
139 испитаници; за правни лица врз извадок од 73 деловни субјекти и за банки врз  
извадок од 5 банки. Истражувањето е реализирано со веројатност на оценката од 95%.  

Научниот придонесна истражувањето во докторската дисертација се гледа во   
креираниот теоретски модел за проценка на нивото на примена на електронското 
банкарство,  постојните состојби и неговите перспективи во Република Македонија. Тој ќе 
може да се користи/развива и при идни слични научноистражувачки проекти коишто ќе се 
реализираат од страна на целокупната научна јавност, чиј предмет на интерес е 
конкретната проблематика. Во таа насока, пак, посебно се истакнува и предложениот 
модел за развој  стекнување дополнителни ефекти од електронското банкарство, како и 
градење   стратегии за што поголемо негово користење  во Република Македонија. 

Врз основа на добиените резултати  кандидатот  констатира декаденес информациите 
се движат со огромна брзина, па оттука сé што се случува на глобално ниво во овој 
сегмент многу брзо се шири насекаде. Деловните банки во Република Македонија ги 
следат глобалните трендови и вложуваат многу голем потенцијал од своите ресурси за да 
се приклучат кон развиениот пазар, а посебно кон големите банки. Во зависност од 
потребите на корисниците на услугата, најчесто, деловните банки ја прилагодуваат 
нивната понуда и преземаат големи напори таа понуда за услуги од електронското 



13 

 

 

 

банкарство да биде соодветна на глобалните трендови. Тие се посветени на подобрување 
на услугата, а и според определени компаративни анализи, сепак, заостанувањето во однос 
на глобалните трендови не е со големи отстапувања. Мотивите за воведување, односно 
имплементација на електронското банкарство деловните банки ги гледаат во погодноста 
за работа и функционирање, можноста да ги задржат постојните клиенти, како и да 
привлечат нови, да се приклучат кон новите трендови и да ја засилат нивната 
конкурентност. 

Со своето практично значење се издвојуваат и предложените методолошки пристапи 
за реализација на некои целосни процеси од истражувањето, и тоапрвенствено на 
задоволството на клиентите и профилирањето на имиџот на деловните банки, каде што се 
наведени голем број корисни техники и истражувачки инструменти, како и алатки за 
анализа и прикажување на добиените резултати.  

Овие методолошки пристапи би можеле да се искористат и како солидна база при 
креирањето методологија според којашто овој тип  услуги - понудени во банкарскиот 
сектор  на Република Македонија - ќе можат да се рангираат според определени индекси. 
На тој начин би се направил дополнителен чекор кон побрзо прифаќање и соодветна 
примена на маркетиншката филозофија во работењето на деловните банки, а во насока на 
зголемување на употребата на електронското банкарство, и тоа врз заемно задоволство на 
субјектите инволвирани во процесот на функционирање на овој сегмент од севкупното 
живеење и работење. 
 

Поaѓајќи од претходно наведените мислења и констатации, Комисијата едногласно 
и со особено задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на Економскиот 
факултет во Прилеп докторската дисертација на тема „Состојби, перспективи и ефекти 
од имплементацијата на електронското банкарство во Република Македонија“, 
поднесена од кандидатот м-р  Горан Кокароски, да ја прифати и да определи термин за 
јавна одбрана. 

 
Прилеп,       Лекторирал: Анкица Стојаноска 
28/09/2020       Овластен лектор 
         
 
Комисија за оценка на докторската дисертација 
 
1.Проф. д-р Каролина Илиеска, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола,  
 
2.Проф. д-р Ристо Гогоски, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола,  
 
3.Проф. д-р Марјан Ангелески, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,  
 
4.Проф.д-р Гордана Трајкоска, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,  
 
5.Проф.д-р Драгица Оџаклиеска, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола. 
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Со Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет – Кичево бр. 02-273/16 од 
26.06.2020 година и со Одлука од ректорска управа бр. 14–753/10-4 од 30.09.2020 година, а 
врз основа на членот 110 став 1 точка 21 од Законот за високото образование и член 16 
став 1, 2 и 4 од Правилникот за организирање на издавачката дејност на 
Универзитетот„Св. Климент Охридски“ –Битола определени сме за рецензенти на делото: 
“Јавни финансии” од авторот Вонр. проф. д-р Анастас Џуровски во состав: Проф. д-р 
Љубе Трпески , Редовен професор на Економскиот факултет, Универзитетот Св. „Кирил и 
Методиј“ – Скопје  и Проф. д-р Михаил Петковски Редовен професор на Економскиот 
факултет Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“-Скопје. Согласно на истото го 
доставуваме следниот:  

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ  

НА ДЕЛОТО СО НАСЛОВ „ЈАВНИ ФИНАНСИИ“ ОД АВТОРОТ ВОНРЕДЕН 
ПРОФ. Д-Р АНАСТАС ЏУРОВСКИ 

 

Обеми  содржина на трудот 

Трудот под наслов „ЈАВНИ ФИНАНСИИ“ што ни го достави авторот Проф. Д-р Анастас 
Џуровски содржи 396 страници текст, три страници Поимник, каде се објаснети 
најзначајните поими употребувани во текстот на трудот, и три страници Референци на 
користена литература.Притоа,Авторот водел сметка материјалот  да бидесо оптимален 
број на страници имајќи ја во предвид големината на темата која што се обработува,од 
една страна,и дидактичките барања, од друга страна.Распоредот на градивото е тематски 
фокусиран на следните прашања :  

1.Обработка на основните поими на јавните финансии со акцент на нивната правна 
дефиниција во домашното законодавство,  

2.Принципите на јавните финансии погледнати низ призмата на либералната економска 
доктрина и кејнзијанската економска доктрина, 

3.Јавните расходи со екстензивна примена на соодветните правни решенија присутни во 
македонското законодавство,  

4.Буџетските корисници и нивната правна регулираност, 

5.Јавните приходи со екстензивна примена на соодветните правни решенија присутни во 
македонското законодавство,  најголемите извори на приходи и нивната правна 
регулираност. 

На крајот е обработена најголемата отворена тема  како за македонските така и за 
светските јавни финансии – јавниот долг со детална обработка на неговата правна 
регулација. Делото има и две студии на случај –едната за Данокот на додадена вредност  а 
втората за остварување и губење на правото од пензиско и инвалидско осигурување.  
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Содржина и структура на делото 

 

Делото е составено од вовед и пет делови. Меѓусебно истите се структурно и тематски 
поврзани при што најпрво се поаѓа од концетпот на јавните финансии и неговото 
дефинирање, Во воведниот дел се обработени клучните функции на современото 
управување со јавните финансии . Во првиот дел е обработен буџетскиот процес. Во 
вториот дел е обработен буџетскиот процес. Во третиот дел се обработени буџетските 
расходи . Во четвртиот дел се обработени буџетските приходи. Во петтиот дел е 
обработен јавниот долг. Вака поставена структурата на делото е во согласност со 
вопоставената методологија на разработка на јавните финансии преку трилогијата јавни 
потреби-јавни расходи –јавни приходи. На крајот на секој дел авторот поставил повеќе 
прашања за утврдување на материјалот од темата која што се обработува во него и што е 
уште поважно како посебен дел навел референтна листа со литература за понатамошно 
читање со автори и трудови кои што се однесуваат на секоја тема поединечно.  

 

Оригиналност на текстот 

 

Текстот претставува изворно оригинално дело на авторот со  вклучено обележување на 
сите користени референци и цитати. Референците доаѓаат од  извори на податоци кои 
вклучуваат домашни и странски законски решенија,  научни трудови од областа како и во 
помал дел други учебници. Со оглед на фактот што делото е пред се конципирано за 
употреба од страна на студенти од областа на правото,  материјата која што е обработена е 
посветена најмногу на правните прашања од областа на јавните финансии на многу 
едноставен и разбирлив стил . Преку формата и стилот во која што делото е напишано , 
студиите на случај преку кои се разработуваат поодделни законски решенија и 
елаборацијата на истите решенија од домашното законодавство произлегува и 
оригиналноста на делото.  

Во Република Македонија постојат повеќе учебници по Јавни финансии. Тоа е и 
неопходно со оглед на големината на темата.  Меѓутоа постои недостаток од материјал по 
однос на учебници од областа на Јавните финансии кои што ќе бидат насочени претежно 
кон студентите по право. Според овој основ учебникот има  оригиналност бидејќи истиот 
обработува содржини кои што се однесуваат на правната уреденост на Јавните финансии 
првенствено во нашата земја но исто така и во регионот и пошироко. Оттука интенцијата 
на авторот е да направи практичен материјал кој што ќе ги подготви студентите по право 
за нивните идни професии.  
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Степен на соодветност на текстот со наставната програма 

 

Предметот Јавни финансии како и на голем број домашни и светски Правни факултети е 
задолжителен во програмскиот материјал како што е случај и на Правниот факултет 
Кичево од каде доаѓа авторот на трудот. Оттука учебникот е потребен и истиот ќе биде 
задолжителна и основна литература за студентите во изучувањето на наставата по Јавни 
финансии на Правниот факултет Кичево. 

 

Методичко-дидактички вредности на пооделните делови и на текстот во целина 

 

Ова дело се карактеризира со стил кој што е приемчив за студентите. Особено е водена 
грижада нема употреба на разни кованици кои што во голем би потекнале од 
непореведени зборови од странската литератураи би биле неразбиливи за студентите. 
Исто така направено е успешно приближување на комплицираните законски решенија од 
областа на Јавните финансии до читателот на логичен и разбирлив јазик.Авторот тргнува 
од економските потреби и прашања во националната и светската економија на истите ги 
придодава одговорите кои за таквите потреби и прашања постојат во јавните финансии а 
потоа ги претставува правните решенија преку кои всушност тие одговори се дадени во 
праксата.  

 

ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Соодветност на насловот на делото со насловот на наставната дисциплина 

Делото во целост одговара на насловот Јавни финансии. Во него е поместена исклучиво 
содржина од областа на јавните финансии и се обработени исклучиво теми од областа на 
јавните финансии. Обработените содржини како што се принципите на јавните финансии, 
приходната страна на буџетот,расходната страна на буџетот како и останатите правно-
економски теми од областа на јавните финансии.  Сметаме дека поради истото насловот  е 
целосна рефлексија на обработената материја.  

 

Делови на делото, содржина и нивно обележување  

Делото е составено од пет делови кои што претставуваат заокружени тематски целини , 
сите заедно поместени на 416 страници текст а во кои што се обработени 86 поединечни 
прашања. Во првиот дел со наслов Вовед во јавните Финансии најпрво се обработени 
клучните функции на современите влади. Потоа е обработен пазарниот неуспех и 
интервенцијата на власта. Понатаму следуваат начините на решавање на современите 
макроекономски прашања преку јавните финансии. Исто така обработена е алокационата 
функција на пазарот како и условите на парето оптимумот.  После тоа е анализирана 



17 
 

меѓувременската распределба на средствата и совршената конкуренција. Во овој дел се 
обработени и пречките за оптимализацијата на распределбата на расположливите ресурси 
и улогата на јавните финансии. Понатаму следува и анализата на концептот на пазарните 
структури и општеството на благосостојба. Исто така обработена е посебно и улогата на 
јавните финансии во Економиите во развој. После тоа обработени се функциите на 
буџетската политика и системите на планирање-програмирање-буџетирање како и 
анализата трошоци/придобивки. Потоа следува разработка на даночните инциденци како 
поим и концепт. Тука е посветено внимание на факторите кои ја одредуваат даночната 
инциденца. Во оваа глава има општа анализа и на даноците на личен доход, данокот на 
добивка  и даноците на недвижен и движен имот. Како прашање е поместено и 
одданочувањето на монополите, како и односот на јавните финансии и приватните 
финансии. Исто така обработено е и прашањето на економските основи и анализата на 
јавниот долг како и причините за зголемување на јавниот долг. Обработени се прашањата 
на  целите на јавниот долг , методите на откуп на јавниот долг, товарот  на јавниот долг , 
улогата на јавниот долг во економскиот развој и класификацијата на јавните долгови 
според Хикс како и Хансоновата класификација на јавниот долг. Во вториот дел со наслов 
-„Буџетски процес во Република Македонија“ најпрво се обработени Буџетските цели и 
начела. Потоа е обработен планот на приходи и други приливи кај буџетите како и 
резервите и задолжувањето. Исто така обработени се и буџетските класификации 
,техниката за подготовка на буџетите , фискалната стратегија , буџетскиот циркулар и 
доставувањето на буџетските барања. Во понатамошниот текст се обработени 
донесувањето на буџетите , управувањето со буџетите и извршувањето на буџетите. Исто 
така обработени се и користењето на одобрените средства , постапката за вработување 
,завршните сметки и транспарентноста на буџетите. Во третиот дел со наслов-“Системот 
на јавни расходи во Република Македонија“ најпрво е обработена структурата на јавните 
расходи , потоа се обработени принципите на јавните расходи као и основното 
структурирање и основните карактеристики на јавните раходи . Потоа следува детална 
анализа на системот на пензиско осигурување во Република Македонија како најголем 
корисник на буџетски средства . Истото е направено низ основите на реформата на 
пензискиот систем, институиите на пензискиот систем, анализа на осигурениците начинот 
на стекнување и правата на старосна пензија, правата врз основа на инвалидност, повреда 
при работа и професионални заболувања , паричниот надоместок за телесно оштетување 
како и стекнување на правата на категориите осигуреници за кои важат посебни услови со 
акцент на осигурениците од одбраната,внатрепните работи и  казнено-поправните 
установи . Во понатамошниот дел обработен е пензискиот стаж , стажот на осигурување 
со зголемено траење како и задолжително капитално финансираното пензиско 
осигурување. Исто така анализанот е задолжително капитално финансираното пензиско 
осигурување.  

Во понатамошниот дел од текстот е анализиран системот на здравственото осигурување 
од аспект на неговите корисници, остварувањето на правото на здравствени услуги, 
паричните надоместоци, мајчинство и бременост, исплата на надоместок на плата и оцена 
за спреченоста за работа. Исто така регулирана е и постапката за остварување на правата 
од задолжително здравствено осигурување како и учеството на финансирањето на 
услугата од страна на осигурените лица. Во овој дел се обработени и обезбедувањето на 
средства за потребите на државното здравствено осигурување и системот за финансирање 
на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравствено осигурување. 



18 
 

На крајот од овој дел се анализирани прашањата на трезорот и здравствената трезорска 
сметка и надоместокот на штета.  

Четвртиот дел е со наслов –“Основите на системот на приходи во Република Македонија“. 
Во него  најпрво е направена општа анализа на системот на јанвите приходи со анализа на 
даночното право на Европската унија и изворите на европското даночно право како и 
состојбата во тнр. Западен Балкан. Понатаму следува разработка на прашањето за 
даночната постапка и примената на правото од Законот за даночна постапка. Потоа се 
обработени основните поими од областа на општото даночно право на Република 
Македонија како и поимот и содржината на даночно правниот-однос. Тука е поместена и 
анализата на даночниот долг и идентификацијата и регистрацијата на даночните 
обврзници. Во понатамошниот дел се обработени и суштинските елементи на даночната 
постапка и даночните акти како и деловните евиденции, даночната пријава и  
изведувањето и оцената на докази . Потоа следува анализа на законската поставеност на 
утврдувањето на даноците како и реализацијата и наплатата на данокот . Потоа се 
обработени поединчено данокот на имот со правилата за негово утврдување и наплата , 
данокот на добивка со правилата за негово утврдување и наплата, персоналниот данок на 
доход со правилата за негово утврдување и наплата и данокот на додадена вредност со 
правилата за негово утврдување и наплата. На крајот од овој дел  обработени се и 
правилата за утврдување и наплата на акцизите. Во петтиот дел со наслов-“Јавен долг“ 
најпрво е дадена дефинција на јавниот долг а потоа се обработени методите на мерење на 
јавниот долг , кредитниот рејтинг и политиката за управување со јавниот долг. После тоа 
следува анализа на задолжувањето на општините и градот Скопје . Потоа се анализирани 
државните гаранции како и забраната за задолжување. Овој дел завршува со долгот кој 
што го има централната власт и траспарентноста во постапката за задолжување.  

 

Актуелност и оргигналностнаделото 

Јавните финансии претставуваат актуелна тема во континуитет и се една од основните 
теми кои што се обработуваат како во рамките на економската мисла така и  во рамките на 
политичките мисла , правните мисла како и во други општествени области и полиња .  

Илустрации 

Делото содржи солиден број на графикони и табели односно 13 графикони и 12 табели. 
Истите се добро поставени низ текстот и се со цел визуелно да се објаснат поставените 
тези и заклучоци во самиот текст. Како новитет, после секој дел се наведени клучни 
дефиниции и прашања за утврдување на материјалот. Исто така поместени се и две студии 
на случај.  

Литература 

Делото користи 36 референци користена литература од домашно и странско потекло. 
Истите се користени најмногу во деловите каде што се објаснуваат општите  светски 
прифатени принципи , поими и дефиниции во јавните финансии како и извештаи и закони 
кои се релевантни за објаснување на насоките , состојбите и пред се законската 
поставеност на домашните јавни финансии како и оние на Европската унија.  
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Терминологија, стил и јазик 

Делото е напишано со екстензивна правна и економска терминологија. Посебно е водена 
грижа таквата терминологија да не бидат непреведени  зборови од странски говорни 
подрачја а уште помалку да бидат внесувани и измислувани нови кованици кои што 
непотребно би го оптовариле читателот и би го направиле самото дело неразбирливо за 
читателот со просечно знаење а читателот со напредно знаење би се нашол пред 
прашањето на вештачката употребата на стански кованици. Делото е напишано на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо.  

 

ЗАКЛУЧОК 

Делото Јавни финансии на авторот Проф.д-р Анастас Џуровски претставува солиден труд 
за елаборирање на предметот Јавни финансии. Истиот е правилно тематски насочен и 
претставува логички поврзана целина која е од корист за читателите – како студенти така 
и други заинтересирани да стекнат знаења и да ги надградат своите знаења од областа на 
Јавните финансии. Делото солидно ги исполнува стандардите за оригиналност дидактика 
во поглед на обемот содржината структурата и поставеноста на текстот. Посебно е важно 
да се истакне дека истото е напишано на многу разбирлив стил со солиден број на 
илустрации и студии на случај. Поради  горните констатации , изразувајци благодарност 
до Наставно Научниот Совет на Правниот Факултет-Кичево, при Универзитетот „Климент 
Охридски, што ни укажал поверение да бидеме рецензенти на Трудот „Јавни Финансии“ 
од Авторот проф. Д-р Анастас Џуровски, имаме чест и задоволство да му предложиме на 
Наставно научниот совет при Правниот Факултет –Кичево , Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ истиот да биде издадено како учебник.   

 

Рецезентска Комисија  

 

Проф. Др Љубе Трпески  

 

Проф . Др Михаил Петковски 
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Р Е Ф ЕР А Т 

 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ 
ЗВАЊА ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 40723 - АНДРОЛОГИЈА И 

ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, 40724 - ГИНЕКОЛОГИЈА И 
АКУШЕРСТВО СО СТЕРИЛИТЕТ И 40734 - ДРУГО НА 

ВЕТЕРИНАРНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА“ 

 
Врз основа на чл. 165, 166, 172 и 173  од  Законот за високото образование (Сл. весник 

82/18) и членовите 14, 15, 29, 30, 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, а во врска со 
објавениот Конкурс во весниците “Нова Македонија” и “Коха”од 23.09.2020  година, за 
избор на наставник во сите наставно – научни звања од научните области: Андрологија и 
вештачко осеменување (40723), Гинекологија и акушерство со стерилитет (40724) и 
Друго (40734) на Ветеринарниот факултет во Битола, со одлука бр.02/240-3 од 02.10.2020 
година, Наставно научниот совет формира Рецензентска комисија во состав: 
    Проф. д-р Иван Станчиќ, вонреден професор - Департмант за ветеринарна медицина -
Земјоделски факултет, Универзитет во Нови Сад – Претседател;   

Проф. д-р Љупче Кочоски, редовен професор - Факултет за биотехнички науки, 
Универзитет „Св. Климент Охридски  Битола” - Член;  

Доц. д-р Наташа Пејчиновска - Ветеринарен факултет, Универзитет „Св. Климент 
Охридски  Битола” – Член. 

По разгледувањето на пристигнатите материјали по објавениот конкурс, Комисијата го 
доставува следниов: 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

На објавениот конкурс во весниците “Нова Македонија” и “Коха” од 23.09.2020  
година, за избор на наставник во сите наставно – научни звања од научните области: 
Андрологија и вештачко осеменување (40723), Гинекологија и акушерство со 
стерилитет (40724) и Друго (40734) на Ветеринарниот факултет во Битола,  во 
предвидениот рок се пријави само кандидатот  д-р Игор Здравески, ДВМ. 
 
 
Биографски податоци за кандидатот,  д-р Игор Здравески 
 

Кандидатот д-р Игор Здравески е роден на 16.01.1981 година во Битола. Средно 
образование завршил во СЗУ “Кузман Шапкарев“ во Битола, насока ветеринарен техничар. 
Дипломирал во 2006 година на Факултетот за Ветеринарна медицина при Шумарскиот 
Универзитет во Софија, Р.Бугарија, на интегрираните универзитетски студии од прв и втор 
циклус, при што се стекнал со образовен квалификациски степен магистер, со просечна 
успех 8.24. Од мај 2007 година работи како доктор по ветеринарна медицина во 
ветеринарно друштво до октомври 2008 година, кога се вработува во Идеал Шипка” 
Битола како  директор на суровина се до октомври 2011 година. Од февруари 2012 година 
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е  вработен на Ветеринарниот факултет во Битола како помлад асистент, а од 2015 година 
до денес е асистент во научните области Андрологија и вештачко осеменување и 
Гинекологија и акушерство со стерилитет. Во академската  2014/15 година се запишува на 
трет циклус– интегрирани докторски студии на Департментот за ветеринарна медицина на 
Земјоделскиот факултет во Нови Сад Р. Србија.  Студиите ги завршил со просечен успех 
9.2. Докторската дисертација под наслов „Влијание на протеините во спермалната плазма 
врз квалитетот на ејакулатот и продуктивните резултати на приплодните нерези” успешно 
ја одбранил на 21.02.2020 година, пред Комисија во состав: Проф. д-р Иван Станчиќ, 
вонреден професор на Департмантот за ветеринарна медицина на Земјоделскиот факултет 
во Нови Сад; Проф. д-р Слободанка Вакањац, редовен професор на Факултетот за  
ветеринарна медицина во Белград, Проф. д-р Саша Драгин, вонреден професор на 
Департмантот за ветеринарна медицина на Земјоделскиот факултет во Нови Сад, Проф. д-р 
Зденко Каначки, вонреден професор на Департмантот за ветеринарна медицина на 
Земјоделскиот факултет во Нови Сад и Д-р. Јелена Апиќ, Научен соработник во Научниот 
институт за ветеринарство во  Нови Сад. Со тоа се стекнал со научното звање: доктор по 
медицински науки – ветеринарна медицина.  
 Одлично познава еден од светските јазици (англиски), познавање на работа со 
компјутери (Microsoft Office, Internet);  
 
 
 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен 
и научно-истражувачки подмладок 
 

Во рамките на наставно-образовната дејност на Ветеринарниот факултет при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски”-Битола, кандидатот д-р Игор Здравески изведува 
практична настава на интегрираниот прв циклус на додипломски студии од студиската 
програма ветеринарна медицина по предметите Андрологија и вештачко осеменување и 
Гинекологија и акушерство со стерилитет. Според резултатите од извештајот за 
еваулација на асистентите вработени на Ветеринарен факултет-Битола, извршена од 
страна на студентите  во 2015 година, кандидатот д-р Игор Здравески е позитивно оценет 
со просечна оцена 4,82. 

 
Резултати од научно-истражувачка работа 
 
Кандидатот д-р Игор Здравески е автор или коавтор на 12 рецензирани научни трудови 

објавени во референтни меѓународни научни списанија и меѓународни научни публикации 
(дел од трудовите се објавени во публикации индексирани во некоја од следниве бази: 
Ebsco, Scopus, Web of Science – Emerging Sources Citation Index). Во последните 5 години, 
кандидатот е автор или коавтор на 8 научни публикации, објавени во референтни 
публикации односно индексирани меѓународни списанија. 

 
Публикации во референтно научно/стручно списание со меѓународен уредувачки одбор 

(со импакт фактор): 
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1. Stančić, B, I., Zdraveski, I., Dragin, S., Apić, J., Vakanjac, S., Dodovski, P., Krstović, S.,  
Galić, I.: Тhe influence of different molecular weight seminal plasma protein content on 
some fertility parameters in boar’s ejaculates, Slov Vet Res  56 (4): 163–71, 2019. 

2. Stančić, I., Radović, I., Dragin, S., Mirkov, M., Pihler, I., Horvatović, M.P, Apić, J., 
Zdraveski, I. : Influence of transcervcal infusion of seminal plasma on the farrowing rate 
and litter size in artificially inseminated sows, Arq. Bras. Med. Vet. Zootec, Vol.72 (5): 
1691-1697, 2020. 
 
 

 Публикации во референтно научно/стручно списание со меѓународен уредувачки 
одбор: 

1. Karabolovski, N., Pejchinovska, N., Dameski, P., Dodovski, P., Hristovska, T., Ristevski, 
M., Zdraveski, I., Avramov, A., Crnec, I.: Expression of E- Catherine in canine 
mammary tumors,  Horisons series B, Vol. 5, pp. 17-25, 2020. 

2. Dameski, P., Karabolovski, N., Dodovski, P., Ristevski, M., Avramov, A., Zdraveski,  I., 
Pejcinovska, N., Hristovska, T.: Management of canine transmissible venereal tumor, 
retrospective study of five cases, Horisons series B, Vol. 5, pp. 7-16, 2018. 

3. Pejchinovska, N., Lalosevic D.,  Karabolovski, N., Dodovski, P., Avramov A., 
Zdraveski, I.. Dameski, P.: Identification of Helicobacter spp. in gastric mucosa of 
conventionally breeding pigs. Horisons series B, Vol. 4, pp. 39-50, 2017. 

4. Karabolovski, N., Pejchinovska, N., Dameski, P., Dodovski, P., Zdraveski, I., 
Stojanovski, S.: Feline mammary tumors, prevalence and patho-histological 
classification. Horisons series B, Vol. 3, pp. 61-68, 2017. 

5. Petrovska B., Petrovska, N., Gacovski, Z, Cilev G., Zdraveski, I., Ristevski, M.: 
Analysis of the views of citizens in relation to animal poisoning. Agro- knowledge 
Journal, Vol.16, No. 3, 399-406, University of Banja Luka, Banja Luka, R. Srpska 2015. 

6. Stojanovski, S., Gacovski, Z., Zdraveski I., Cocheva, B., Chipeva, V., Kirilov, N., 
Ivanova, I.V.: STUDY OF THE DIVERSITY OF THE LACTOBACILLUS 
MICROFLORA IN RAW DRY SAUSAGE LUKANKA DURING RIPENING, Science 
& Technologies, 113-117, 2015. 

7. Petrovska, B., Gacovski, Z., Cilev, G., Petrovska, N., Zdraveski, I.: The trend of 
increase or decrease in sheep breeding in separate regions of R. Macedonia, Agro- 
knowledge Journal, Vol.15, No. 2, 207-216, University of Banja Luka, Banja Luka, R. 
Srpska, 2014. 

8. Petrovska, B., Gacovski, Z., Petrovska, N., Zdraveski, I., Cilev, G., Dimeski Z., Fejzulah 
F.: Manner of keeping and welfare of cows and heifers , International Conference-20 
years of Faculty of Veterinary Medicine-Sofia. Proceedings pp. 42, 2014, University of 
,Foresty, Faculty of Veterinare Medicine, Yundola, R. Bulgaria, 2014. 

9. Jankovski, V., Trpchevski, T., Stefanovski, G., Cilev, G., Pejchinovska, Natasha, 
Zdraveski, I.: Intracytoplasmatic sperm injection (ICSI): Method and application in 
human and veterinary reproduction, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 16, Suppl. 
1, 89-94, Stara Zagora, Bulgaria 2013. 

10. Petrovska, N., Petrovska, B., Zdraveski I.: Researching the company’s competitiveness 
in the purchase of milk in the Bitola region, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 
16, Suppl. 1, 220-227, Stara Zagora, Bulgaria, 2013. 
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Стручно-применувачка дејност и проектни активности 
 

Д-р Игор Здравески  учествувал на бројни обуки, како и во научно-истражувачки и 
апликативни проекти, од кои позначајни се: 

 "Protection of Autochtonous population of Pelagonia Sheep breed in the cross border 
area – acronym: PAPESHE", 2016 – present (меѓународен научно-истражувачки 
проект финансиран од ЕУ); 

 Потврда за едукација за совладана обука за безбедна употреба и основно 
корисничко одржување на системот за анализа на млеко BacSomatic (FOSS, 
Danska), Labena doo, 15.06.2020; 

 Потврда за едукација за совладана обука за безбедна употреба и основно 
корисничко одржување на системот за анализа на млеко MilkoScanMars (FOSS, 
Danska), Labena doo, 15.06.2020. 

Покрај учеството во наведените обуки и научно-истражувачки и апликативни 
проекти, кандидатот Д-р Игор Здравески  ги има и следниве ангажмани и 
членства: 

 Раководител на проектот ”Protection of Autochthonous populations of Pelagonia 
sheep breed in the cross-border area”  од  2018 до денес; 

 Член на комисија за самоевалуација на Ветеринарен факултет- Битола во 
времетраење од 2013 до 2017 година; 

 Член на конкурсна комисија за упис на студенти на Ветеринарен факултет- 
Битола во академската 2020/2021 година. 

Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни звања 

Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени со Законот за високо 
образование, кандидатот д-р Игор Здравески исто така ги исполнува и посебните услови 
предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-
научни, наставно-стручни, научни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски” – Битола. Имено, кандидатот исполнува вкупно 11 услови од наведените во 
табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови (со Правилникот се 
предвидени најмалку 2 од било кој критериум од Анекс 1). 

За исполнетоста на условите, кандидатот има доставено соодветна документација и 
истите се дадени во Табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови за избор 
во звања. 

 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 
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) 
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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

 

 

X 

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 

 
X 

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 
институции 

домашни или Странски Научни здруженија, друштва, асоцијации или  

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  

Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна 
област со која професионално се занимава 

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната 
област за која се избира (како автор или во коавторство)2

 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум  
2 

 
 

ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно- 

истражувачки 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, 
почесно и сл.) 

 



25 
 

 
 

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 

 
X 

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. 

 
 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5 
години 

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 3 

 
 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка 

дејност 
УСЛОВИ X 

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 

X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од 
релевантна институција 

X 

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 

X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 
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Бил уредник на речник или енциклопедија  

Регистрирал      
сопственост 

патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индуст 
риска 

 

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.) 

X 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  

Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за 
стопанството 

X 

вкупно исполнети услови од трет 
критериум 

6 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ  
  
11 

 

 

 

 

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 
 

Врз основа на целокупната доставена документација за резултатите од научно-
истражувачката, наставната и стручно-применувачката активност на д-р Игор Здравески, 
Комисијата констатира дека кандидатот покажува континуиран и сериозен однос кон 
развојот на професијата, давајќи значаен придонес во областите во кои се избира.  

Анализирајќи ја научно-истражувачката работа на кандидатот, Комисијата констатира 
дека тој е автор или коавтор на рецензирани научни трудови објавени во референтни 
меѓународни научни списанија и меѓународни научни публикации индексирани во 
меѓународни бази. Врз база на резултатите од наставно-образовната дејност на 
кандидатот, Комисијата оценува дека тој совесно и одговорно ги извршува своите работни 
задачи и на лесен и разбирлив начин го пренесува своето знаење на студентите. Покрај 
горенаведените активности, важно е да се нагласи и определбата на кандидатот за 
перманентно професионално и стручно усовршување и надоградување, за што сведочат 
реализираните обуки и учеството во меѓународни истражувачки и апликативни проекти.  

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот до денот на 
пријавување на конкурсот, Комисијата заклучи дека д-р Игор Здравески поседува научни 
и стручни квалитети и ги исполнува општите услови предвидени со Законот за високото 
образование (Сл. весник 82/18) и посебните услови од критериумите за избор на нставник 
во звање доцент 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.  

 Според гореизнесеното, Рецензентската комисија едногласно му предлага на Наставно-
научниот совет на Ветеринарниот факултет Битола, кандидатот д-р Игор Здравески, да  биде 
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избрана во научно звање ДОЦЕНТ во научните области Андрологија и вештачко 
осеменување (40723), Гинекологија и акушерство со стерилитет (40724) и Друго 
(40734).                                  
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