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членовите 49 и 50 од Правилникот за условите и правилата за запишување и
студирање на трет циклус на студии и стекнување на научен степен доктор на
науки, до Советот за докторски студии на Факултетот за туризам и угостителство, го
поднесува следниов:

ИЗВЕШТАЈ
1. Кратка биографија за кандидатот
- датум на раѓање
- 15.09.1975 во Грција.
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- 1990 - 1994 Додипломски студии на University of Macedonia, насока Business
Administration, Солун, Грција
- 2001 – 2005 Постдипломски (мастер) студии на Hellenic Open University,
School of Social Sciences, насока Tourism Business Administration, Патра, Грција
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- податоци за практично или работно искуство:
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Оддел за туризам, екологија и информатика – Грција
- Од 2004-2010 – Член на Комитет за промоција на дестинација на областа Пела
- Грција
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- Од 2010-денес– Член на Општински комитет за дестинациски развој и
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- Од 2000 до денес – Обучувач во тренинг центри во Грција
- познавање странски јазик(ци):
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4. E.Kiriakou, G.Palisidis, A.Vasileska, S.Korunovski, S.Avdimiotis, E.Christou (2019),
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Serres, Greece 24-27 May 2018
8. E.Kiriakou, C.Faniopoulos (2017) International Congress for Sports HistoryCultural
transfers and cultural mediators in sports. The diffusion of sports in Europe: origins and
perspectives. Building culture sport networks, Connecting Destination Management
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Egnatia and Phryctoria idea together with the battle of Kaimaktsalan during WWI (World
War I) in the cross border area in SE Europe. Strasburg 6-10 Dec
9. E.Kiriakou, G.Palisidis, S.Korunovski, A.Vasileska, E.Christou. (2017) International
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3. Заклучок и оценка на трудот
Кандидатот Евангелос Кириакусе зафатил со проблематика која има не само
национално туку и меѓународно значење. Развивањето на соодветни модели и
пристапи за дестинациски менаџмент и одржлив развој на туристичките дестинации и
простори е неопходно за креирање на нови туристички понуди и проширувањето на
полето на туристички активности. Тоа е посебно важно бидејќи во повеќето земји на
Балканот, како и на територијата на Грција, каде постојат недоволно искористени
функционални целини во туристичка развојна смисла. Кандидатот ги истражил
импактите на системите за управување со квалитет врз интерните маркетинг функции
на организациите за управување со дестинациите (DMO) во разгледаната територија на
протегањето на трговската рута Виа Егнација. Оваа тематика е исклучително актуелна
и релевантна за проширување на полето на научен интерес во областа на системите за
управување со дестинациите, развојот на културниот туризам, односно тематските
културни рути и одржливиот развој. Од друга страна, оваа проблематика пројавува и
апликативна применливост, на опфатенататериторија на протегањето на оваа
историска трговска рута. Во оваа насока докторскиот труд ќе овозможи и зголемување
на директните социо-економски придобивки од интензивирање на туристичкиот развој
во овој простор. Тоа ќе претставува солидна основа за утврдувањето на идните
развојни насоки на туризмот, како и за понатамошни идни истражувања кои се
неопходни да се имплементираат, на само во Грција туку и пошироко.
Моделот на управување со дестинации како одржлив инструмент за развој на
туризмот пројавува позитивни развојни влијанијакај помалите места инаселбипреку
нивното меѓусебно поврзување. Тоа имплицира користење на материјално и
нематеријално културно наследство со кои тие простори располагаат и нивното
поврзување во заедничка целина, односно производ.Комплементарното надополнување
на културните и природните вредности ќе ја интензивира нивната конкурентна
предност во туристичко-развојна смисла. Тоа, од своја страна ќе доведе до зајакнување
на нивниот имиџ и атрибути, креирање на лични и непосредни туристички
доживувања, како иунапредување на атрактивноста и привлечноста на местата.
Крајната цел на ваквите процеси е подобрување на квалитетот на животот на
локалното население, како зголемување на квалитетот на доживувањата кај
посетителите. Докторскиот труд опфаќа истражување и анализирање на можностите за
културно-туристички развој во 3 различни земји кои се поврзани во еден единствен
систем, односно единствен коридор за културно наследство - Виа Егнација. Тоа е во
духот на меѓуграничната соработка на туристичките простори и заедничкиот настап на
меѓународниот туристички пазар на овој простор на Балканот.Кандидатот тоа го
постигнал преку користењето на иновативен модел на управување со дестинации за
одржлив развој на туризмот.
Во првата воведна главана трудот кандидатот го опфатил теоретско –
методолошкиот пристап на истражувањето. Во таа смисла посебно обработени се
дефинирањето на проблемот на истражување, односно предметот, целите на
истражување, прашањата на истражување, сигнификантноста на трудот, како и
неговата научна и апликативна оправданост. Тоа всушност претставува и појдовната
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основа според кои кандидатот се раководел во рамките на своите истражувачки
активности.
Втората глава на трудот се однесува на користењето на најрелевантните
пристапи за управувањето со дестинациите и одржливиот туристички развој. Во оваа
смисла кандидатот ги анализирал основните поими, дефинирања и сфаќања за
туристичките дестинации и одржливиот развој. Така, опфатени и обработени се
основните концепти на дестинациите, нивните атрибути, имиџ, препознатливост и
брендирање. Исто така, значајно место во овој дел заземаат и пристапите за
управувањесо туристичките дестинации кои се однесуваат на помали градови,
вклучувајќи иновативни пристапи за одржлив развој. Акцент е ставен врз развојот на
културниот туризам на потегот на рутата Виа Егнација.
Во третиот дел кандидатот ја обработил концептуалната рамка за одржлив
туристички развој. Тоа всушност опфаќа системска анализа на литературата поврзана
со основниот предмет на истражување на трудот. Со оваа глава е дефинирана главната
истражувачка хипотеза на кандидатот која претставувала појдовна основа за
поставувањето на истражувачката рамка. Подетално оваа глава се однесува на анализа
на дестинацискиот раст и развој, дескриптивна анализа на управувачките процеси на
дестинациите за културен туризам, мрежното поврзување на помалите градови и
одржливиот развој и субвенционирањето на ваквите просторни целини. Извршена е
ситуациона анализа на рутата Виа Егнација како мрежа на дестинации во која се
опфатени и анализирани градовите Воден, Охрид и Корча.
Четвртата глава се однесува на самиот процес на истражување кој го презел
кандидатот во рамките на трудот. Во оваа насока се опфатени различните
истражувачки методи, истражувачки прашања, истражувачката филозофија,
дизајнирањето на типот на истражување. Доминантно место во оваа глава имаат
квантитативниот и квалитативниот истражувачки пристап. Тоа е всушност
емпириското истражување кое кандидатот го извел во насока на проверка на
поставените хипотези, добивање на одговори на поставените прашања и доаѓањето до
релевантни и поуздани заклучоци.
Во рамките на петтата глава на докторската дисертација кандидатот ги
обработил и анализирал системите за управување со дестинациите и одржлив развој.
Така, опфатена е основната истражувачка хипотеза, демографските карактеристики за
анализираните просторни целини на потегот на коридорот Виа Егнација, анализа на
релевантноста и тестирањето на точноста на помошните хипотези. Презентирани се и
наодите од истражувањето и заклучоците до кои кандидатот дошол во претходната
глава.
Шестата глава на трудот претставува презентирање на наодите на кандидатот
од квантитативното и квалитативното истражување во рамките на трудот. Така, дадена
е детална анализа на демографскиот профил на анализираните просторни целини со
осврт на примената на одржливиот развој во нив, управувањето со одржливоста, како и
меѓусебното вмрежување на трите опфатени градови долж коридорот.
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Седмата глава се однесува на заклучоците и импликациите за носителите на
развојните политики, односно мултидимензионалноста и моделот за одржлив развој на
малите градови како дестинации. Всушност во овој дел се даваат и обработуваат
одговорите на поставените истражувачки прашања, истражувачката методологија,
лимитираноста на студијата, придобивките кои произлегуваат, апликативноста на
користениот модел на истражување и можностите за проширување со слични
истражувања. На крај се дадени заклучните согледувања на комплетниот докторски
труд.

Кандидатот користел соодветна литература и извори од 178библиографски единиции
кои овозможиле успешно научно фундирање на проблематиката која ја истражил.
Имајќи го предвид изнесеното, со задоволство на Наставно – научниот совет
наФакултетот му предлагаме да го прифати овој Извештај и да формира Комисија
заодбрана
на
докторската
дисертација,
под
наслов„ ДЕСТИНАЦИСКИ
МЕНАЏМЕНТ НА МАЛИ ГРАДОВИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
НА ТУРИЗМОТ- СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ ПО ГРАДОВИ ПО РУТА НА ВИА
ЕГНАЦИЈА“од кандидатотЕвангелос Кириаку,студент на трет циклус студии.

Комисијата за одбрана го определува датумот за одбрана што треба да биде најдоцна
во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на усвојувањето на Извештајот.

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА НА
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА:
1. Д-р Сашо Коруновски– редовен
професор с.р.
2. Д-р Науме Мариноски– редовен
професор с.р.
3. Д-р Мирослав Гвероски– редовен
професор с.р.
4. Д-р Ирина Петровска –редовен
професор с.р.
5. Д-р Евангелос Христоу- редовен
професор с.р.
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Анекс -Извештај од Советот за докторски студии за оценка на докторска
дисертација
Архивски број:

До
Наставничкиот совет на
ТРЕТ ЦИКЛУС
СТУДИИ на
Факултет за туризам и угостителствоОхрид
Преку
Служба за студентски прашања

Советот за докторски студии на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид при
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, на седницата одржана на ден
31.08.2021 со одлука бр. 02-325/3-8.2, формира Комисија за оценка на докторска
дисертација од кандидатот Џелил Бектеши под наслов КУЛТУРНИОТ ТУРИЗАМ
ВО ФУНКЦИЈА НА РАЗВОЈОТ НА КОСОВО ОД МАРКЕТИНГ АСПЕКТ во
состав:
1. Д-рСашо Коруновски – редовен професор
2. Д-р Науме Мариноски – редовенпрофесор
3. Д-р Ибиш Мазреку – редовенпрофесор
4. Д-р Ристо Гогоски – редовенпрофесор
5. Д-р Катерина Ангелевска Најдеска - редовенпрофесор

Комисијата, во наведениот состав, ја прегледа и ја оцени подготвената докторска
дисертација и во согласност со законската легислатива, како и легислативата на
Универзитетот и Факултетот што ја регулира оваа материја, како и согласно
членовите 49 и 50 од Правилникот за условите и правилата за запишување и
студирање на трет циклус на студии и стекнување на научен степен доктор на
науки, до Советот за докторски студии на Факултетот за туризам и угостителство, го
поднесува следниов:
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ИЗВЕШТАЈ
1. Кратка биографија за кандидатот
- датум на раѓање
- 01.01.1975 во Приштина, Косово.
- податоци за процесот на образованието:
- 1994 - 2002 Додипломски студии на Економски факултет, Менаџмент и
информатика, Универзитет Приштина
- 2008 – 2012 Постдипломски (мастер) студии на Економски факултет,
Универзитет – Приштина, звање – Мастер во маркетинг
- 2014 – денес Докторски студии на Факултет за туризам и угостителство Охрид, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, насока - Туризам
- податоци за практично или работно искуство:
- Од 2004-2008 година – Сметководител во N.N.T. “Kosova Hawai Group“ Приштина
- Од 2002-2009година – Координатор на финансии и буџет во Општина
Приштина
- Од 2009-2013 Директор на финансии и сопственост во Општина Приштина
- Од 2016-2017 Генерален секретар во Министерство за инфраструктура –
Приштина, Косово
- Од 2017 до денес – Заменик генерален директор на Цивилна авијација на
Косово
- познавање странски јазик(ци):
Англиски, Српски
- податоци за објавени трудови:
- 2013: Albanian Socio Economic Review, Years I XIX. No. 4 (77) 2013 "Trend
of the structure of loans and debts deposits" -Second author.
- 2020: International Journal of Entrepreneurship (Print ISSN: 1099-9264; Online
ISSN: 1939-4675).Conceptual paper on external and relationship with export
performance of SMES - Second author.
- 2020: Multidisciplinary Journal of Research “Olcinium” ISSN 2661-2674
(Online), Volume 1.No.1 (2020): April. „Factors influencing tourism developmentKosovo Case Study - First author“.
- 2020: International scientific conference proceedings ISSN 2337-0521 (Online)
April 2020. „Cultural heritage and identity as favorable development potentials - Second
author“.
- 2020: International Multidisciplinary Research Journal ISSN 2286-4822 ISSNL 2286-4822.European Academic Research, Topic: Tourism in Albanian Territories,
Second author.
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Одделните глави и подглави на докторската дисертација се:
Вовед
Предмет цел и задачи на истражувањето
Методологија на истражување
Основна и помошни хипотези
Очекувани резултати
I. КУЛТУРАТА И КУЛТУРНИТЕ РЕСУРСИ КАКО ФАКТОР ВО
ТУРИСТИЧКАТА ПОНУДА
1.1. Поим за културата
1.2. Материјална и духовна култура
1.2.1. Материјална култура
1.2.2. Духовната култура
1.3. Основни карактеристики на културата
1.4. Функционални аспекти на културата
1.5. Меѓузависност на културата и туризмот
1.6. Културата како општествена вредност во туризмот
1.7. Културата и туризмот како фактори на регионална привлечност
1.8. Културните ресурси како фактор во туристичката понуда во 21 век
II. ТУРИЗМОТ И КУЛТУРНО ТУРИСТИЧКИТЕ ВРЕДНОСТИ
2.1. Туризмот како систем
2.2. Типологија на туристите и нивните потреби, мотивација и улоги
2.3. Туристичка дестинација
2.4. Туристичко искуство
2.5. Туристичката атракција како систем
2.6. Туризмот и културните туристички вредности
2.7. Диференцијација на туристичките вредности како културна содржина
III.КУЛТУРЕН ТУРИЗАМ
3.1. Oсновни карактеристики на културниот туризам
3.2. Дефиниции на културниот туризам
3.3. Ресурси на културниот туризам
3.4. Видови на културен туризам
3.4.1. Религиозен туризам
3.4.2. Едукативен (истражувачки) туризам
3.4.3. Фолклорен туризам
3.4.4. Фестивалски туризам
3.4.5. Културен туризам, поврзан со културно и историско наследство
3.5. Туристот во културниот туризам - потреби и мотивација
3.6. Одржлив развој на културниот туризам
3.7. Ефекти од културниот туризам
3.7.1. Утврдување на придобивките од развојот на културниот туризам
3.7.2. Негативни влијанија во развојот на културниот туризам
3.8. Развој и актуелност на културниот туризам
3.9. Трендови во културниот туризам во Европа
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IV. ПРИМЕНА НА МАРКЕТИНГОТ ВО КУЛТУРНИОТ ТУРИЗАМ
4.1. Основни карактеристики на маркетингот во туризмот
4.2. Целите на маркетингот во туризмот
4.3. Неопходност од интеграција на активностите на маркетингот во туризмот
4.4. Важноста на маркетингот во културниот туризам
4.5. Примена на маркетинг стратегијата на туристичкиот пазар во Косово
4.6. Специфики на маркетинг миксот во културниот туризам на Косово
4.6.1. Производ во културниот туризам
4.6.2. Цена
4.6.3. Промоција
4.6.4. Продажба и дистрибуција
4.6.5. Процеси, луѓе и физичко опкружување
V. КАРАКТЕРИСТИКИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРНИОТ
ТУРИЗАМ ВО КОСОВО
5.1. Карактеристики на Косово како туристичка дестинација
5.2. Туристички региони во Косово
5.3. Анализа на посетителите и бројот на остварени ноќевања
5.4. Анализа на состојбата со културниот туризам во Косово
5.5. Валоризација на културните вредности во Косово
5.6. Потенцијали за развој на културниот туризам во Koсово – SWOT анализа
VI. ЕМПИРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ВРСКА СО УЛОГАТА НА
МАРКЕТИНГОТ ВРЗ РАЗВОЈОТ НА КУЛТУРНИОТ ТУРИЗАМ ВО КОСОВО
6.1. Избор на метод на истражување
6.2. Анализа на одговорите
Заклучок
ЛИТЕРАТУРА
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3. Заклучок и оценка на трудот
Кандидатот Џелил Бектеши се зафатил со проблематика која има не само
национално туку и меѓународно значење. Потребите за создавање на нови туристички
понуди и проширувањето на полето на туристички активности можат да се разрешат со
создавањето на нови атрактивни видови туризам во дестинации кои не се доволно
туристички валоризирани. Тоа е посебно важно бидејќи во повеќето земји на Балканот,
како и на територијата на Косово, сеуште постојат недоволно искористени
функционални целини во туристичка развојна смисла. Постојат реални можности за
унапредување на таквите просторни целини поради тоа што располагаат со извонредни
антропогени, природни и инфраструктурни потенцијали. Посебно важни се
туристичките потенцијали од антропоген вид за развој на културниот туризам.
Неизоставен дел притоа претставува и примената на соодветниот маркетиншки
пристап за правилно да може да се насочи развојот на оваа селективна форма на
туризам. Тоа кандидатот детално го анализирал во рамките на својот труд.Преку
примената на поголем број на методи, методски принципи и техники за прибирање,
подредување и обработка на податоци, кандидатот со цел добивање на актуелни и
практично применливи резултати, извршил анализа на културното наследство преку
детална поделба и класификација, опис на функционалните аспекти на културата,
културните туристички процеси и ефектите од културниот туризам. Притоа кандидатот
ги ставил културните развојни аспекти на територијата на Косово во функционална
поврзаност со соодветниот маркетиншки пристап и промоција. Тоа успешно го
извршил преку успешно согледување на актуелната состојба на културните вредности
со кои разгледаната територија располага, како и преку анализата на потенцијалите за
развој на културниот туризам. Основната цел на трудот е културно-туристичките
елементи да обезбедат конкурентна предност на туристичките пазари во однос на
дестинациите во соседните простори, региони и земји. Во оваа смисла територијата на
Косово се карактеризира со релативно ниско ниво на туристички развој. Од тоа
произлезе ипотребата за преземање на посистематски и посериозни истражувачки
пристапи во туризмот. Токму тоа кандидатот и го извршил во рамките на овој
докторски труд. Опфатено е значењето што валоризациските елементи ги имаат како
атрактивна компонента на туристичката понуда.Тоа овозможило носење на судови и
предлози за унапредување натуристичката конкурентност на разгледаниот простор.
Во воведниот дел од овој труд кандидатот го опфатил теориско методолошкиот пристап во истражувањето. Во рамките на оваа глава дефинирани се
предметот, целта и задачите на истражувањето, методите и методолошките принципи,
хипотезите, очекуваните резултати и придонесот во научното истражување.
Во првиот дел од оваа докторска дисертација кандидатот се осврнува на
културата и културните ресурси како фактор на туристичката понуда. Притоа,
обработени се детално поимот на културата, диференцијата на видовите културно
наследство, функционалните аспекти на културата, како и разработка на
меѓузависностите и поврзаностите помеѓу културата и туризмот. Тоа е надополнето во
ставањето на овие поими во контекст на современото туристичко работење.
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Втората глава на трудот се однесува на туризмот и културно – туристичките
вредности. Поточно извршено е поимно-содржинско анализирање на туризмот низ
призма на разгледување на туризмот како систем, типологијата на туристите и нивните
потреби, мотивации и улоги при вклучувањето во патувања од различен вид. Потоа се
анализираат поимите на туристичка дестинација, туристичко искуствои туристичка
атракција и нивната меѓузависна поврзаност во покомплексен систем. Посебно е важно
што кандидатот наведените поими ги ставил во корелативна врска со културните
вредности, односно културниот туризам.
Во третиот дел кандидатот детално и сестрано го обработува културниот
туризам како современа и атрактивна селективна форма на туризам. Тоа подетално
опфаќа анализа на основните карактеристики на културниот туризам, неговото
дефинирање, определување на основните негови развојни ресурси, како и
диференцијацијата на подвидови на културниот туризам. Анализиран е самиот турист
во културниот туризам како посебен вид на консумент, со специфични потреби и
мотивации. Исто така, кандидатот опфатил одржлив пристап во неговите анализи,
односно ја истакнал поврзаноста помеѓу одржливиот развој и културниот туризам. Во
оваа смисла се и позитивните и негативните ефекти кои можат да произлезат од
развојот на културниот туризам врз различните видови окружувања. Од поширок агол,
кандидатот ги опфатил и поважните актуелности и трендови на културно-туристичкиот
развој во поширокото окружување, за потоа да изнајде поврзаности со развојот на оваа
селективна форма на туризам во Косово.
Четвртата глава се однесува на примената на маркетингот во културниот
туризам. Кандидатот подетално ги опфатил основните карактеристики на маркетингот
во туризмот, односно основните негови цели и потребата за интеграција на
маркетиншките активности, со посебен осврт на примената на различните маркетинг
стратегии на туристичкиот пазар на Косово. Со тоа е опфатена апликативната
компонента на трудот во оваа глава бидејќи кандидатот ги анализирал спецификите на
маркетинг-миксот на културниот туризам на Косово преку разработување на
производите на културниот туризам, цената, промоцијата, дистрибуцијата и
окружувањето како составни елементи на маркетингот.
Во рамките на петтата глава на докторската дисертација кандидатот извршил
ситуациона анализа на културниот туризам на територијата на Косово. Во оваа насока
се опфатени карактеристиките на Косово како посебна туристичка дестинација, како и
туристичката регионализација на овој простор. Извршена е анализа на туристичкиот
промет, а исто така и валоризација на расположливото културно наследство и
можностите за креирање на компетитивни културно-туристички производи.
Можностите за развој на културниот туризам се разгледани преку детална SWOT –
анализа.
Шестата глава на трудот претставува емпирискиот дел на докторската
дисертација. Ова поглавје се однесува на спроведените истражувачки активности
преку кои кандидатот ги дефинирал можностите за развој на културниот туризам, како
и влијанието на маркетингот врз унапредувањето на развојот. Подетално, кандидатот
извршил анкетирање на истражувачки примерок во насока на проверка на поставените
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хипотези постигнување на целите на докторската дисертација. Од ова произлегуваат и
заклучните согледувања на кандидатот кои се опфатени во завршниот дел.

Кандидатот користел соодветна литература и извори од 149 библиографски единиции 9
интернет извори кои овозможиле успешно научно фундирање на проблематиката која
ја истражил.

Имајќи го предвид изнесеното, со задоволство на Наставно – научниот совет
наФакултетот му предлагаме да го прифати овој Извештај и да формира Комисија
заодбрана на докторската дисертација, под наслов„КУЛТУРНИОТ ТУРИЗАМ ВО
ФУНКЦИЈА НА РАЗВОЈОТ НА КОСОВО ОД МАРКЕТИНГ АСПЕКТ“ од
кандидатотЏелил Бектеши,студент на трет циклус студии.

Комисијата за одбрана го определува датумот за одбрана што треба да биде најдоцна
во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на усвојувањето на Извештајот.

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКА
ДИСЕРТАЦИЈА:
1. Д-р Сашо Коруновски – редовен професор с.р

2. Д-р Науме Мариноски – редовен професорс.р

3. Д-р Ибиш Мазреку – редовен професорс.р

4. Д-р Ристо Гогоски – редовен професорс.р

5. Д-р Катерина Ангелевска Најдеска – редовен
професор с.р
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Со Одлука на Наставно-научниотсоветбр. 08-303/11 од 20.05.2021 година, на седницата
на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје, одржана на
20.05.2021 година формирана е Комисија за оценка на докторскиот труд поднаслов:
“Идеологизација на религијата од страна на вахабизмот како радикално
исламистичко движење во насока на извршување на терористички активности“
од кандидатот Костадина Клечкароска Аврамоски, во состав: Проф. д-р Томе
Баткоски–член, ред. проф. д-р Злате Димовски – член, ментор, ред. проф. д-р–Цане Т.
Мојаноски-член, ред.проф. д-р-Славко Сасајковски-член, ред.проф, д-р-Методија
Дојчиновски-член. Од извршените проверки во системот на plagijati.gov.mk
констатирано е преклопување од 7,31%. По разгледувањето и анализата на
докторскиот труд, Комисијата до Наставно – научниот совет има чест и задоволство
да го поднесе следниот

ИЗВЕШТАЈ
за оценка на докторскиот труд со наслов “Идеологизација на религијата од страна
на вахабизмот како радикално исламистичко движење во насока на извршување
на терористички активности“ од кандидатот Костадина Клечкароска Аврамоски
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Кандидатот Костадина Клечкароска Аврамоскиe родена на 04.02.1987 година
во Струга. Основно образование завршила во О.У. „Браќа Миладиновци“ –Струга, а
средно образование завршила во ДСУ „Нико Нестор“ во Струга, насока природноматематички во период од 2001 до 2005 година. Високо образование завршува на
Факултетот за безбедност во Идризово, Скопје, во периодот 2005-2009 година со
просек 9,46. После тоа се запишува на магистерски науки при Универзитетот ФОН, во
период од 2010-2012 година каде се стекнува со титула Магистер по безбедносни
науки со просек 9,81, а магистрирала на темата „Криминалистички и кривично-правни
аспекти на кривично дело силување“. Во текот на 2014 година се запишува на
докторски студии по безбедност на Факултетот за безбедност во Скопје при
Универзитетот „Св.Климент Охридски“-Битола. Првото нејзино работно искуство е во
2015 година кога се вработува во Управата за безбедност и контраразузнавање при
МВР на РМ, се до 2019 година кога е прераспоредена на работно место во Агенцијата
за национална безбедност.
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2. ПРИКАЗ НА ТРУДОТ
Докторскиот труднатема: “Идеологизација на религијата од страна на
вахабизмот како радикално исламистичко движење во насока на извршување на
терористички активности“ од кандидатот Костадина Клечкароска Аврамоски e
изработенна 221 страни, компјутерски обработен текст, согласно стандардите за
изготвување на докторски труд.
Трудоте структуриран во шестдела (Воведен дел, Разгледување на исламот како
мисионерска религија, Историски развој на вахабизмот, Вахабизмот како радикално
исламистичко движење и неговата поврзаност со тероризмот, Вахабизмот во земјите од
Западен Балкан со посебен осврт на Република Северна Македонија и Емпириско
истражување).
Во воведниот дел кандидатот го презентира предмет на ова истражување, целта,
начинот на истражување и ги утврдува хипотезите, научната и општествена
оправданост на темата.
Предметот на ова истражување е обработка на идеологијата на вахабизмот,
односно неговите идеолошки постулати и влијанието врз суштината на исламската
религија, аво насока на вршењето на терористичките активности.
Основна цел за која се обидел и успеал да ја постигне кандидатот со
истражувањето на овој труд е добивањето на пошироки теоретски како и искуствени
сознанија за начинот на делување на како радикална групација, за промовирање на
радикален ислам за реализација на нивните цели, кои се во насока на загрозување на
виталните вредности на државата, се со цел државата која е во опасност да може
адекватно, пред се превентивно, а потоа и репресивно да одговори на тие закани.Низ
целиот

труд

кандидатот

укажува

на

тоа

декаафирмирањето

на

проблемот

совахабистите во Република Северна Македонија кои се занимаваат со промоција на
радикален ислам во иднина може да преставува значаен фактор на дестабилизација на
безбедносниот систем и стабилност во Република Северна Македонија и ваквата
состојба треба да се истражува односно да се истражуваат причините/факторите кои
помагаат и во нарушувањето на интрамуслиманските односи.Проблемот со
промовирање на радикална идеологија од страна на одредени вахабисти се наметна во
државите како сериозен проблем поради тенденцијата на нивното движење и широк
опсег на распространетост како и заканите кои се дел од нивната стратегија, а се
сериозна закани за сите нас.
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Кандидатот

преку ова

истражување

настојува

да

се

осознае

некои

карактеристики на делување на ваквите општествено опасни појави, а без намера да се
занимава со конечно решение, односно кандидатот преку ова истражување укажува на
некои аспекти на овие екстремни групации и отвора врата на други истражувачи во
иднина за нови истажувања и анализи, со што се шири фондот на знаења во науката за
безбедност и другите научни дисциплини кои се занимаваат со изучување на оваа
проблематика.
Контрудот е приложена користената домашна и странска литература, законски
и подзаконски акти од законодавставата наРепублика Северна Македонија и државите
опфатени во компаративниот преглед, интернети звори или вкупно 153 библиографски
единици.
Теоретскиот дел се состои од пет глави.
Во

првиот

дел

,,Разгледување

на

исламот

како

мисионерска

религија",кандидатот прави обид да покаже дека од исламот произлегува вахабизмот
и неговата идеологија, како главен проблем во нашето истражување. Начинот на
различна интерпретација и толкување на светата книга, особено на Суната (примерот
на пророкот Мухамед), остава голем простор за манипулација. Меѓутоа покрај
радикално толкување на исламската идеологија постојат и други толкувања за исламот
како свестка религија, поразлично од толкувањето на екстремистите. Кандидатот во
овој дел сака да посочи дека постојат и традиционални верници кои не ја оправдуваат
вахабистичката идеологија, односно нивните ставови се засноваат на фактот дека едно
од Божјите имиња во Куранот е Салем, што значи „мир,,. Сето ова доведува до судир
на интрамуслиманските односи во едно општество, односно до судир помеѓу
традиционалните верници и вахабистите. Голем број на теоретичари се согласуваат
дека вахабизмот е конзервативно и пуританско верско движење кое може да се одреди
како фундаменталистичко, бидејќи се стреми за враќање на основно и изворно
исламско учење со нескриена нетрпеливост спрема шиитите, суфиите и дервишите.
Во вториот дел насловен како ,,Историски развој на вахабизмот”, од страна
на кандидатот дадено е елаборирање за вахабизмот и неговите корени, идеологијата и
поврзаноста со Саудиска Арабија, карактеристиките на вахабизмот како и современиот
вахабизам/неовахабизам инаправено е компаративно согледување со исламскиот
фундаментализам,како и компарација со одредени исламски фундаменталстички
движења, се со цел да се утврди поврзаноста на нивните идеологии и цели. На
почетокот од оваа глава кандидатот давапреглед на зачетоците и афирматорите на ова
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движење, основачот и неговата улога во средината каде што проповедал радикална
вахабистичка идеологија, и неговите корени односно детален преглед на неговото
патешествие во пропагирањето на исламот и неговата улога во политичкиот живот
односно содејство со Кралството Сауд. Понатака, дадене краток приказ за идеологијата
на вахабизмот, односно врз што се темели ваквото верување, кое што е сведено на
монотеизам, односно верување во единство на Бог, како и стриктно толкување на
Куранот без било какви примеси и новини за што се залагаат повеќето исламски
фундаменталисти. Кандидатот ја прикажува и важноста на Саудиска Арабија како
држава од каде што произлегува вахабизмот и нејзината улога во брзата експанзија на
ваквата идеологија, земајќи ја во предвид нејзината огромна финансиска моќ.
Финансиските дејствија се огледаат во инвестирања во наука, изградба на џамии
насекаде во светот, претежно каде што населението е муслиманско, се со цел на
ваквата идеологија да се шири.
Во третиотдел, „Вахабизмот како радикално исламистичко движење и
неговата поврзаност со тероризмот“, кандидатотго разгледува во овој дел
прашањето „дали вехабизмот преставува закана за традиционалниот ислам како и
закана спрема светскиот поредок воопшто?“ Имајќи го во предвид фактот што многу
терористички организации се финансирани од страна на вахабистите, како што е
примерот со терористичкиот напад врз Кулите близначки во Њујорк 2001 година, јасно
е зошто постои и страв од вахабистичката идеологија. И покрај тоа што ја поддржуваат
идејата за строг монотеизам, вахабистите ги опишуваат како „неверни“ и
„многубошци“ сите оние за кои веруваат дека отстапиле од монотеизмот. Тие ги
сметаат за непријатели Евреите и христијаните. Имајќи го во предвид фактот дека
шеријатското право треба да биде основа од која ќе се води државата како принцип по
кој се водат вахабистите, во функција на остварување на таа цел, тие се водат од
помислата дека сите средства се дозволени во насока на остварување на тој принцип.
Земејќи го во предвид фактот деак тие се познати и како финансиери на исламската
заедница во целиот свет, кандидатот смета дека преку тоа се зголемува и опасноста од
нивното делување во светски рамки. Кандидатот успева да прикаже и дека со
ширењето на нивните идеи меѓу муслиманското население кое дотогаш го прифатило
традиционалното толкување на исламот, постои страв од индоктринација и
екстремизација на традиционалните верници. Традиционалните верници не го
прифаќаат вахабизмот, обидувајќи се да ги зачуваат вредностите и нормите коишто се
специфика на традиционалниот ислам.
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Во Четвртиот дел, „Вахабизмот во земјите од Западен Балкан со посебен
осврт на Република Северна Македонија“, кандидатот успешно ги презентира и
покажува одделно сите држави од Западен Балкан и опасноста од вахабистичкото
движење на нивни територии. Најпрво е направена анализа на целите на вахабизмот
кои што ги има на овие територии презентирајќи ја и геополитичката цел. Кандидатот
ги презеентира зачетовите на вахабизмот како радикално исламистичко движење на
територијата на Западеен Балкна и неговата опасност до појавата во Босна и
Херцеговина, од каде успешно доживеала експанзија и во другите делови од Западен
Балкан. Прикажани се бројни терористички кативности од страна на вахабистите на
ова подрачје, како и за секоја држава поединечно е опишан степенот на ризик каде што
илустративно се наведени и терористички активности во државите изведени од страна
на вахабистите, со што е разгледана опасноста од постоењето на оваа појава. И на
крајот од оваа глава кандидатот даде краток осврт на правната рамка на Република
Северна Македонија за борба против тероризмот, бидејќи тероризмот во светски рамки
зема се поголем замав, посебно кога станува збор за тероризмот од верски
побуди.Поради видот и претпоставениот интензитет на заканата, законодавниот систем
во Република Северна Македонија треба во континуитет да го следи овој вид на
тероризам, и да го прилагодува казнениот систем во насока на справување со оваа
безбедносна закана, се со цел да се делува превентивно во свеста на сторителите на ова
кривично дело. Континуираните промени во законската регулатива се резултат на
прилагодување со меѓународните документи, поради наложената потреба за успешно
справување со тероризмот кој во последниов период добива се поголем интензитет.
Петтиот дел е „Емпириско истражување“, каде кандидатот посветил многу
повеќе внимание за да ја искаже својата заинтересираност за ова радикално
исламистичко движење, односно со цел научно да се истражи поврзаноста на
вахабистичката идеологија и тероризмот, односно идеологизацијата на вахабизмот
како радикално исламистичко движење во насока на извршување на терористички
активности. За да се даде одговор на проблемот на истражувањето и за да се добие
целосна слика за сите аспекти на проблемот, во насока да се проверат поставените
поединечни хипотези кои се составен дел на главната хипотеза која, како и да се
проверат претходно утврдени истражувачки прашања кои дополнително ќе овозможат
подетална слика за проблемот на ова истражување, од страна на кандидатот беа
направени анкетно истражување и структуирано интервју.
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Анкетниот прашалник беше спроведен на завршени студенти од Факултетот за
безбедност во Идризово, Скопје, како и на вработени во Агенцијата за национална
безбедност на Република Северна Македонија и Секторот за борба против тероризам и
насилен екстремизам при Министерството за внатрешни работи на Република Северна
Македонија. Кандидатот успешно ги сублимира одговорите од анкетните прашалници
и ги обработи со цел да добие одредена слика во однос на проблем на истражувањето.
Исто така беше и со спроведеното структуирано интервју на одредени иманентни
професори кои научно ја проучуваат религијата и имаат потврдена експертиза во
областа на исламот и вахабизмот во Република Северна Македонија. Професори на кои
им беше спроведено интервјуто беа од Исламскиот факултет, Факултетот за
безбедност, како и Институтот за одбрана и мир при УКИМ, кои имаа слух и
разбирање за нашето истражување, со што дел од нив позитивно одговорија на нашето
Барање и исцрпно одговорија на претходно дефинираните прашања, чии што одговор е
од големо значење за да може научно да биде истражен проблемот.Како главни
заклучоци кои кандидатот успеа да ги издвои од спроведеното интервју беа следните:
Идеолошките постулати на вахабизмот се радикални и истите влијаат врз
дефинирањето на суштината на исламската религија; Идеологизацијата на исламот
нужно не мора да развие и да се манифестира како тероризам, но вахабизмот влијае врз
нарушување на интрамуслиманските односи; Радикалните идеолошки постулати на
вахабизмот се во насока на развивање на тероризам; Постои поврзаност помеѓу
вахабистичките форми на религиозно изразување од Западен Балкан со оние во РСМ;
Верскиот фанатизам е најголема причина која влијае врз промовирање на радикалниот
ислам во насока на формирање на терористички групации, финансиската нестабилност
и неизвесност се најголемиот фактор кој најлесно успева да трансформира дел од
муслиманската заедница како и политичко-идеолошките идеи, кои пак се причина за
подгревање и промоција на радикален ислам кој може да биде извор на
дестабилизација и деструкција на безбедносниот систем и стабилност во Република
Северна Македонија; Вахабистите во Република Северна Македонија кои се
занимаваат со промоција на радикален ислам во иднина може да преставуваат значаен
фактор на дестабилизација и деструкција на безбедносниот систем и стабилност во
Република Северна Македонија и ваквата состојба е поттикната пред се од религискиот
фанатизам, како и социо-економските или политичките услови. Афирмирањето на
проблемот соВахабистите во Република Северна Македонија кои се занимаваат со
промоција на радикален ислам во иднина може да преставува значаен фактор на
дестабилизација на безбедносниот систем и стабилност во РСМ и ваквата состојба
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треба дополнително да се истражува односно да се истражуваат причините/факторите
кои помагаат да се шири оваа идеологија.
Согласно резултатите од спроведеното анкетно истражување и интервјуто, се
потврдени четирите поединечни хипотези. Какозаклучок што би значело и
потврдување на главната хипотеза која е содржана во насловот на оваа докторска
дисертација, согласно претходно проучената достапна релевантна стручна и научна
литература, која што се занимава со идеологијата на вахабизмот, исламот, тероризмот
и сл. , како и направеното анкетно истражување и спроведеното структуирано интервју
е дека „радикалниите форми на вахабистичката идеологија може да се развијат во
тероризам, за остварување на претходно утврдени цели“ односно потрдена е главната
хипотеза дека „Идеологизацијата на религијата од страна на вахабизмот како
радикално исламистичко движење е во насока на извршување на терористички
активности.“
Согласно главната цел на ова истражување добиени се пошироки теоретски
сознанија како и искуствено применливи знаења за начинот на делување на вахабиите
како радикална групација за промовирање на радикален ислам за реализација на
нивните цели, кои се во насока на загрозување на виталните вредности на државата,
односно препознавање на опасноста од нивно делување кое може да ја доведе во
прашање безбедносната состојба на државата. Кога зборуваме за борба против
тероризмот и радикалниот екстремизам значајна грешка би направиле доколку сите
вахабисти би ги категоризирале како терористи, бидејќи сите вахабисти не ги
остваруваат своите цели преку насилни методи. Постојат одредени групи кои своите
цели ги остваруваат на тој радикален начин, како и терористички организации кои
прокламираат вахабистичка идеологија. Државата е таа која треба да ги препознае
правите намери на делување на ваквите групи се со цел да може да пружи адекватен
одговор преку безбедносните служби.
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3.Мислење, оценка и предлог
Комисијата за оценка на докторскиот труд констатира дека предложениот
ракопис ги задоволува стандардите за докторски труд, како по примената на теориска и
методолошката постапка, така и според елаборација на емпириската граѓа, онаа врз
која врши секундарна анализа и на сопствените истражувачки зафати.
ВрзоснованатемелноторазгледувањенатрудотКомисијатазаклучувадекакандидато
тправилногиидентификуваначините и методите на делување на вахабистите, како
радикално исламистичко движење, и нивната цел за ширење на оваа идеологија и
добивање на масовен број на следбеници исоодветно на истражувањето кое е
направено во рамки на трудот, дава препораки за понатамошни чекори во однос на
справување со овие радикалната закана од вахабизмот во заедничка соработка на
Службите за спроведување на законите како МВР, АНБ и судовите, но и заклучок дека
ефикасноста во борбата против тероризмот и радикалниот вахабизам е во директна
зависност од меѓународната соработка, размената на разузнавачки информации помеѓу
државите, меѓурелигиски дијалог, и постојано следење и надоградба на безбедносниот
систем преку соработка со дугите поразвиени земји, како и соработка со меѓународни
институции и организации кои се занимаваат со овој тип на експертиза, следејќи ги
нивните искуствени политики, бидејќи опасноста од ширењето на овие појави е секој
ден се поголема.
Со добиените заклучоци од спроведениот анкетен прашални и спроведеното
интервју кандидатот успеал да ја покаже важноста на анализата на оваа проблематика
земајќи ја во предвид опасноста од истата и нејзиното брзо ширење, преку нови методи
и техники за кои во иднина треба да се осознава со цел превентивно дејствување,
бидејќи опасноста од оваа појава може да се редуцира токму со превентива од страна
на институциите задолжени за оваа безбедносна појава. Преку примената на ваквите
алатки кандидатот покажува спремност и обученост за адекватна примена на
методолошките постапки при спроведување на научни истражувања.
Врз основа на претходно изнесеното, Комисијата оценувадека е направена
успешна теоретска разработка на вахабистите како радикално исламистичко движење
и нивната идеологија во насока на извршување на терористички активности со
конкретно релевантно и содржајно истражување преку кое се потврдуваат главната и
помошните хипотези. Комисијата оценувадека овој труд ќе биде од корист и во
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функција на идни истражувања, но и за практично постапување на надлежните
институции и службеници.
Врз основа на изложеното во извештајот, Комисијата има чест и задоволство да
му предложи на Наставно - научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопједа го
усвои Извештајот, да формира Комисија за одбрана на докторскиот труд
“Идеологизација на религијата од страна на вахабизмот како радикално
исламистичко движење во насока на извршување на терористички активности“
од кандидатот Костадина Клечкароска Аврамоски и да закаже јавна одбрана.
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