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Р Е Ф Е Р А Т 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК  
од областa:  

ГРАЃАНСКО ПРАВО  
на Економски Факултет – Прилеп 

 
 

Врз основа на Конкурсот за избор во сите наставно-научни звања од областа 
граѓанско право на Економски факултет - Прилеп, објавен во дневните весници: 
„Нова Македонија“ и „Lajm“, на 23 јули 2021 година, Наставно - научниот совет на 
Економскиот факултет – Прилеп, со одлука бр. 02-745/2 од 05.08.2021 година, 
формира Рецензиона комисија за избор на наставник во состав:  

 
1. д-р Арсен Јаневски, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан 

Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во пензија; 
2. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска, редовен професор на Правниот 

факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје и 

3. д-р Татјана Зороска - Камиловска, редовен професор на Правниот факултет 
„Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје; 

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

 
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  
 

На објавениот конкурс за избор во сите наставно-научни звања од областа 
граѓанско право на Економски факултет - Прилеп во весниците: „Нова 
Македонија“ и „Lajm“ на ден 23.07.2021 година, во предвидениот рок единствено 
се пријави кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска, насловен доцент на Економски 
факултет-Прилеп. 
 

 
1. Биографски податоци за кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска 

 
Кандидатката д-р Емилија Јоска Ѓорѓиоска (род. Матеска) е родена во 

Прилеп на 4.7.1986 година, каде и го завршува основното, а во 2005 година со 
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континуиран одличен успех и средното образование во Гимназија „Мирче Ацев“ – 
Прилеп, на насоката општа гимназија. За време на основното и средното 
образование е наградувана со повеќе награди на локално и на државно ниво.   

На Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје се запишува во академската 2005/2006 година. Факултетот го 
завршува во јуни 2008 година со просечен успех од 9,73, како еден од најдобрите 
студенти на генерацијата, по што се стекнува со звање дипломиран правник. 

Во академската 2008/2009 година ги продолжува студиите на втор циклус на 
студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“-Скопје на правосудната насока: 
Модул А- граѓанско право. Предвидените 13 (тринаесет) испити ги положила во 
пропишаниот рок со просечен успех 10,00. На 2.10.2010 година успешно го 
одбранила магистерскиот труд под наслов: „Овластувања на нотарите во 
вонпарнична постапка во Република Македонија и во компаративното право“, по 
што се стекнува со звање магистер по право. 

Во академската 2012/2013 година се запишува на трет циклус на студии на 
Правниот факултет „Јустинијан Први“-Скопје на студиската програма граѓанско 
право. Предвидените 8 (осум) испити ги положила со просечен успех 9,87. На 
10.7.2017 година успешно ја одбранила докторската дисертација под наслов: 
„Арбитража и медијација во спорови од индустриска сопственост“, по што се 
стекнува со звање: доктор на правни науки од областа на граѓанско право. 

Во февруари 2013 година успешно го положила правосудниот испит пред 
надлежната комисија од Министерството за правда на Република Македонија.  

Кандидатката го има положено и испитот за овластени лица за јавни 
набавки во организација на Бирото за јавни набавки, Министерство за финансии во 
јуни 2012 година, а истиот го има обновено во 2015 година, 2018 година и во 
ноември 2020 година. 

Кандидатката активно го користи англискиот јазик, за што поседува повеќе 
сертификати за познавање на англиски јазик, меѓу кои и меѓународно признат 
сертификат за познавање на англиски јазик - БУЛАТС (Business Language Testing 
Service) од Одделот за сертифицирање на англиски јазик при Универзитетот 
Кембриџ, со CEFR level: B2. 

Кандидатката има одлични познавања на Microsoft Windows 
XP and Microsoft Office.  

 
 

2. Научно-истражувачка дејност 
 

Kандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска се јавува како автор и коавтор на 
повеќе научно-истражувачки трудови, објавени во земјата и странство. Нејзиниот 
истражувачки интерес е главно фокусиран на областите граѓанско право, трговско 
право и право на индустриска сопственост.  
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Во последните пет години пред објавувањето на огласот, д-р Емилија 
Ѓорѓиоска се јавува како автор и коавтор на следниве трудови објавени во 
референтни научни публикации и тоа: 

 
1. Еmilija Gjorgjiоska PhD, Dijana Gorgieva PhD, Zorica Stoilеva PhD, 

COMPARATIVE PROCESS SOLUTIONS TO DEAL WITH THE COVID – 19 
PANDEMIC WITH SPECIAL FOCUS ON THE SITUATION IN CIVIL 
PROCEEDINGS IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA, IUSTINIANUS 
PRIMUS LAW REVIEW, Volume 11 Issue 2 Year 2020, pp.1-10. 

2. Dijana Gorgieva PhD, Еmilija Gjorgjoska PhD, Zorica Stoilova PhD FOR THE 
NEED OF A SCIENTIFIC DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN CIVIL 
PROCEDURE LAW, 7th International Scientific Conference “Social Changes in 
the Global World” | Shtip, 3 - 4, September, 2020, pp.165-181. 

3. Ѓорѓиева Дијана, Стоилева Зорица, Ѓорѓиоска Емилија, ВОНРЕДНИ 
ПРАВНИ ЛЕКОВИ ВО ШПАНСКОТО ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО, 
Годишен зборник на Правен факултет бр.10, 2020 Универзитет „Гоце 
Делчев“- Штип, Штип, стр. 57-65. 

4. Dijana Gorgieva, Zorica Stoileva, Emilija Gjorgjioska, THE E-COMMERCE IN 
THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA Digital transformation of the 
economy and society: shaping the future: proceedings / 11th International 
conference, 19-20 October, 2019 Prilep. - Prilep: Faculty of Economics, October 
2019, pp.466-472. 

5. Tatjana Spaseska, Dragica Odzaklieska, Emilija Gjorgjioska, Harmonization of 
public procurement legislation in the Republic of North Macedonia with the EU 
law, a never-ending process, International Scientific Conference, “Towards a 
Better Future: Democracy, EU Integration and Criminal Justice”, Bitola 2019, 
pp.23-32. 

6. Snezana Obednikovska, Kosta Sotiroski, Emilija Gjorgjioska: WEB SITE – 
BASIC INTERNET MARKETING STRATEGY TOOL OF DIGITAL 
COMPANIES, ANNALS OF THE “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” 
UNIVERSITITY OF TÂRGU JIU, Economy Series, ISSUE 3 / 2019, pp.82-91.  

7. Aleksandar Mateski, Emilija Gjorgjioska, Violations of Trademark Rights from 
the Average Consumer Perspective, XII. IBANESS Congress Series on 
Economics, Business and Management – Plovdiv April 20-21, 2019, pp.11-19. 

8. Dragica ODZAKLIESKA, Tatjana SPASESKA, Aneta RISTESKA-
JANKULOSKA, Emilija GJORGJIOSKA, Perspectives of Investment Banking in 
the Republic of North Macedonia, XII. IBANESS Congress Series on Economics, 
Business and Management – Plovdiv April 20-21, 2019, pp.148-153. 

9. Емилија Ѓорѓиоска, Еднаквите можности за учество на жените во пазарот на 
трудот- правна регулатива и реалност, ЖЕНАТА ВО СОВРЕМЕНОТО  
ОПШТЕСТВО-монографија, Европски Универзитет Република Македонија 
– Скопје, 2019,  стр.76-83. 
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10. Emilija Gjorgjioska, Zorica Stoileva, Dijana Gorgieva, INTERIM MEASURES 
IN ARBITRATION, KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol. 
28 No 6, December 2018. pp.2155-2160 

11. Emilija Mateska, PhD, RESOLVING OF INTERNET DOMAIN NAMES 
DISPUTES USING ARBITRATION, HORIZONS INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC JOURNAL, Series A Social Sciences and Humanities, Year XII 
Volume 22, November 2018, Bitola, pp.63-75. 

12. PhD Emilija Gjorgjioska, Industrial Property Disputes Resolution Using 
Arbitration and Mediation, International Balkan and Near Eastern Social Sciences 
Congress Series X. IBANESS Congress Series - Ohrid, 2018, MACEDONIA, 
pp.453-460. 

13. E. Mateska, “Punitive Damages and Publication of Judicial Decisions as Specific 
Requests for Protection of Industrial Property Rights”, IBANESS Conference 
Series – Ohrid/ Republic of Macedonia, October 28-29, 2017, pp. 9-14. 

14. E.Матеска, „Објективна медијабилност на спорови од индустриска 
сопственост“, Годишен зборник на Правен факултет бр.7, 2017, Универзитет 
„Гоце Делчев “- Штип, Штип, стр. 175-186. 

15. E.Mateska,“Activities of the Customs Administration for Protecting the 
Intellectual Property Rights“, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 
Vol.2, Number 4, 2016, pp. 128-133.  

16. E. Mateska, “Activities of the Customs Administration for Protecting the 
Intellectual Property Rights“, International Balkan and Near Eastern Social 
Sciences Conference Series (IBANESS), Proceedings, Prilep, Macedonia, 
October 28-30, 2016, pp. 581-586. 
 

Од наведените референтни научни публикации во кои кандидатката д-р 
Емилија Ѓорѓиоска се јавува како автор/коавтор, четири трудови, и тоа трудовите 
под реден број: [1], [6], [11] и [15] се објавени во научни списанија во кои 
трудовите подлежат на рецензија и кои се индексирани во најмалку една 
електронска база на списанија со трудови достапна на интернет (Ebsco).  

Исто така, трудовите под реден број [6] и [11] се цитирани во научни трудови 
објавени од други автори, и тоа трудот под реден број [6] е цитиран во 5 трудови од 
различни автори, додека пак трудот под реден број [11] е цитиран во 2 трудови од 
различни автори, достапно на профилот на кандидатот на Google Scholar. 

Од објавените научни трудови во последните пет години пред објавувањето на 
огласот: пет [5] трудови се објавени во научни списанија во кои трудовите што се 
објавуваат подлежат на рецензија и кои имаат меѓународен уредувачки одбор, осум 
[8] трудови се објавени во зборник на рецензирани научни трудови презентирани 
на меѓународни академски собири, два [2] трудови се објавени во годишни 
зборници и еден [1] труд е објавен во монографија.  
 
- објавена МОНОГРАФИЈА во која коавтор е кандидатката:  
 

17. ЖЕНАТА ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО-монографија, Европски 
Универзитет Република Македонија – Скопје, 2019, ISBN 978-608-4574-85-9 
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Желбата за научно-истражувачка работа кај д-р Ѓорѓиоска е евидентна и во 
периодот пред повеќе од пет години пред објавувањето на огласот, кога 
кандидатката се јавува како автор/кoавтор на повеќе научни трудови објавени во 
земјата и странство и тоа: 
 
1. E. Mateska, S. Obednikovska, A.Mateski, “Financial Discipline of Enterprises’ 
activities in the Republic of Macedonia”, L’Association 1901 “SEPIKE” Social 
Education Project of Improving Knowledge in Economics, Journal, Ausgabe 10, 
Osthofen, Deutschland, Poitiers, France, Los Angeles USA, 31.10.2015, pp.105-110.  
2. E.Mateska, S.Obednikovska, A.Mateski, “Financial Discipline in Republic 
Macedonia way of more Efficient Mode for Enterprises’ Activities, Annals of the 
„Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2015, 
„ACADEMICA BRÂNCUŞI” PUBLISHER, pp. 372-376. (индексиран во Ebsco) 
3. A. Mateski, E.Mateska, “The Effects of Mandatory Listing on the Macedonian 
Stock Exchange”, Međunarodna naučna konferencija ”Finansijsko izveštavanje u funkciji 
korporativnog upravljanja”, Beograd, Srbija, 05.12.2014, pp. 70-72. 
4. I. Sushak, E.Mateska, “Mediation аs аn Alternative оf Criminal Procedure“, 
International Scientific Conference, Criminalistic education, situation and perspectives -
20 years after Vodinelic, Faculty of Security-Skopje, Skopje, 24-25 October 2014, pp. 
52-59. 
5. E. Mateska, A. Mateski,” Expert Report as Evidence in Litigation Procedure “, 
Horizonti, University “St.Kliment Ohridski”-Bitola, Volume 16, Year X, Bitola, 
September 2014, pp. 179-190. (индексиран во Ebsco) 
6. E. Mateska, “Notary’s authority in non-contentious proceedings in Republic of 
Macedonia, comparative experiences and perspectives for greater process economy “, 
Horizonti, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola, No.10, Bitola, May 2013, pp. 77-86. 
(индексиран во Ebsco) 
 

Покрај тоа, кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска учествувала на следниве научни и 
стручни собири во земјата и странство: 

1. 11th International conference, Faculty of Economics, Prilep, 19-20 October, 2019. 
2. International Scientific Conference, “Towards a Better Future: Democracy, EU 

Integration and Criminal Justice”, Bitola 10-12 May 2019. 
3. XII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – 

Plovdiv April 20-21, 2019. 
4. 19th International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE (14-

16.12.2018), Bansko, Bulgaria. 
5. Работилница ЖЕНАТА ВО СОВРЕМЕНОТО  ОПШТЕСТВО, Европски 

Универзитет Република Македонија – Скопје, Факултет за правни науки, 
20.11.2018 година. 

6. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series X. 
IBANESS Congress Series, Ohrid, Republic of Macedonia, October 27-28, 2018. 

7. INTERNATIONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCIAL SCIENCES 
CONFERENCE SERIES (IBANESS), Ohrid, Republic of Macedonia, October 
28-29, 2017. 
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8. INTERNATIONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCIAL SCIENCES 
CONFERENCE SERIES (IBANESS), Prilep, Macedonia, October 28-30, 2016. 

9. Međunarodna naučna konferencija ”Finansijsko izveštavanje u funkciji 
korporativnog upravljanja”, Beograd, Srbija, 05.12.2014. 

10. International Scientific Conference, Criminalistic education, situation and 
perspectives -20 years after Vodinelic, Faculty of Security-Skopje, Skopje, 24-25 
October 2014. 

11. XX Skup TRENDOVI RAZVOJA, “RAZVOJNI POTENCIJAL VISOKOG 
OBRAZOVANJA”, UNIVERZITET U NOVOM SADU i FAKULTET 
TEHNIČKIH NAUKA – NOVI SAD Kopaonik, 24. - 27. 02. 2014 godina. 

12. XVII Skup TRENDOVI RAZVOJA: “EVROPA 2020: društvo zasnovano na 
znanju”, UNIVERZITET U NOVOM SADU i FAKULTET TEHNIČKIH 
NAUKA – NOVI SAD, Kopaonik, 07. - 10. 03. 2011 godina. 

 
 

3. Наставно-образовна дејност 
 

Кандидатката д- Емилија Ѓорѓиоска со Одлука на Наставно-научниот совет на 
Економски факултет-Прилеп бр.02-1034/13 од 25.09.2018 година избрана е за 
насловен доцент од областа граѓанско право.  

Во текот на во академските: 2018/2019 година, 2019/2020 година и 2020/2021 
година била ангажирана во изведување на настава и испити на втор циклус на 
студии на Економски факултет-Прилеп по предметните програми: иновации и 
интелектуална сопственост и право на Европска Унија.  

Исто така, со Одлука на Советот на втор циклус на студии била назначена за 
член во Комисија за оценка на пријава за изработка на магистерски труд (студент: 
Гордана Сисиркоска). 

 
4. Работно искуство и стручно-применувачка дејност  

 
Од биографските податоци на кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска и 

доставените документи, може да се констатира дека кандидатката има 
повеќегодишно работно искуство во граѓанската и трговската материја. 
Кандидатката има волонтирано неколку месеци во Основниот суд Прилеп на 
граѓанска и трговска материја и има работно искуство во адвокатска канцеларија.   

Во периодот од октомври 2010 година до јуни 2011 година е договорно 
ангажирана на Економски факултет-Прилеп за извршување на правни услуги. 

Од јуни 2011 година до декември 2012 година има работно искуство во 
фирмите: ДОО Фам Прилеп и Крин Производство ДОО-Прилеп.  

Од 26.12.2012 година е вработена на Економски факултет-Прилеп како 
Раководител на сектор за општи и правни работи. Во рамките на работните задачи 
на Економски факултет, кандидатот го има застапувано Факултетот во повеќе 
постапки пред управни органи, во судски постапки, стечајни постапки, постапки 
пред извршители и нотари во Република Македонија. Учествувала и во постапки за 
заштита на права од индустриска сопственост пред Државниот завод за 
индустриска сопственост. 
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Кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска учествувала во работата на повеќе 

работни тела и органи на Економскиот факултет-Прилеп и Универзитетот „Св 
Климент Охридски“ –Битола, и  била носител на други овластувања, и тоа: 

- Учесник во повеќе работни групи при изработката на општите акти на 
Факултетот и Универзитетот, (Статут и други општи акти на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“- Битола и Економски факултет-Прилеп), 

- Член на Комисијата за нормативна дејност на Универзитетот „Св.Климент 
Охридски“-Битола од ноември 2015 година,  

- Овластено лице за извршување на работи од областа на јавните набавки, за 
потребите на Факултетот од декември 2014 година, 

- Овластено лице за информациониот систем за управување со човечките 
ресурси (ИСУЧР) за Економски факултет-Прилеп од август 2015 година, 

- член на Комисија за изработка на елаборати за реакредитација на студиските 
програми на прв циклус на студии во 2021 година. 

 
Исто така, кандидатката избрана е за член на Организациониот одбор на 

маѓународната научна конференција „International Balkan and Near Eastern Social 
Sciences Conference Series“ која се одржа во Прилеп во октомври 2016 година и за 
член на Организационен одбор на меѓународна научна конференција на тема: 
„DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY AND SOCIETY:  SHAPING 
THE FUTURE“ во организација на Економски факултет-Прилеп која се одржа во 
октомври 2019 година. 

 
 Во контекст на своето професионално усовршување кандидатката 
учествувала на обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници 
и сл. од стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или 
домашни институции:  
 
 Обука на лица за јавни набавки за продолжување на важноста на потврдата 

за лице за јавни набавки – (обука за ресертификација), Биро за јавни 
набавки, 07.10.2020 година, Скопје. 

 Практична обука на тема: „Специфичности на новиот Закон за јавните 
набавки и насоки за негова правилна примена“, АЦТ ДОО Скопје, 
13.03.2019 година, Скопје. 

 Втора арбитражна конференција на тема: „АРБИТРАЖАТА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - ПРЕДИЗВИЦИ ЗА РАЗВОЈ “, Стопанската 
комора на Македонија, Скопје, 15.05.2015 година.  

 70-та средба на Правниците на Република Македонија, Охрид 8-10 мај 2014 
година. 

 International Scientific Conference “Arbitration in the CEFTA Region – A Way 
toward Economic Development, Скопје, Р. Македонија (февруари, 2014). 

 69-та средба на Правниците на Република Македонија, Охрид 24-26 
октомври 2013 година. 

 Семинар на тема: „Искуствата и дилемите во спроведувањето на измените и 
дополнувањата на ЗТД од 2010 и 2011 година во врска со статутите на 
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акционерските друштва“, Здружение на правници на Република Македонија, 
Скопје, 14 март 2012 година. 

 Семинар на тема: „Измените на законот за парнична постапка и нивната 
примена“, Здружение на правници на Република Македонија, Скопје, 
06.10.2011 година.  

 Семинар на тема: „Заштита на правата од интелектуална сопственост“, 
Здружение на правници на Република Македонија, Скопје, 09.12.2010 
година. 

 Семинар на тема: „Инсолвентност, стечај и ликвидација на трговско 
друштво – легислатива и практика“, Здружение на правници на Република 
Македонија,Скопје, 01-02.12.2010 година. 

 
 

Кандидатката се јавува како автор/коавтор и на следниве објавени стручни 
трудови: 

 
1. Ph.D. Emilija Gjorgjioska, Ph.D. Miroslav Andonovski, Ph.D. Aleksandar 

Mateski, PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS AS A 
STIMULATOR FOR ECONOMIC GROWTH, HORIZONS INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC JOURNAL Series A Social Sciences and Humanities Year XIII 
Volume 24, February 2020, pp.127-138. (индексирано во Ebsco) 

2. Е. Ѓорѓиоска, Електронската трговија од аспект на македонскиот 
потрошувач, Економија и Бизнис, година 22, број 260/261/262, 
април/мај/јуни 2020, стр.57-60. 

3. Е. Ѓорѓиоска, Насмевни се, те снимаат!, Економија и Бизнис, година 21, број 
247, февруари 2019, стр.60-63. 

4. Е. Ѓорѓиоска, НАДЛЕЖНОСТ НА СУДОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ПАРНИЧНА ПОСТАПКА ВО ПРВ СТЕПЕН ВО 
СПОРОВИ ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ, Институт за човекови 
права, Правен дијалог бр. 18 - јули 2018, стр.2-10. 

5. Е. Ѓорѓиоска, „Спорови од заштитата на интернет домен имиња”, Економија 
и бизнис, година 20, број 236, февруари 2018, стр.62-65. 

6. E. Ѓорѓиоска, „Предностите на арбитражата во споровите од индустриска 
сопственост”, Економија и бизнис, мај 2017, стр.62-65. 

7. E.Mateska, S.Obednikovska,“Consumerism and consumer protection in the 
Republic of Macedonia”, Horizonti, University “St.Kliment Ohridski”-Bitola, 
Volume 17, Year XI, Bitola, September 2015, str.57-66. (индексирано во Ebsco) 

8. Е. Матеска „Потребата за ревидирање на одредбите за извршување врз 
платата и другите парични примања на должникот“, Правник, Здружение на 
правници на Република Македонија,  бр.266, јуни 2014 гoдина, стр.14-17. 

9. Е. Матеска, „Регулатива y Републици Македонији o рангирању 
високообразовних установа“, XX Skup Trendovi razvoja, “Razvojni potencijal 
visokog obrazovanja” , Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka – 
Novi Sad Kopaonik, 24. - 27. 02. 2014 godina, str.1-3. 

10. M. Andonovski, E. Mateska, „Praktična nastava i mogučnosti za profesionalno 
usavršavanje“, XVII Skup Trendovi razvoja: “Evropa 2020: Društvo zasnovano 
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na Znanju”, Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad, 
Kopaonik, 07. - 10. 03. 2011 godina, str.1-4. 

11. Е. Матеска, „Улогата на нотарите во Република Македонија при 
спроведување на оставинска постапка и составување на тестаменти“, 
Правник, Здружение на правници на Република Македонија, бр.225, јануари 
2011 гoдина, стр.52-56. 

 
Од објавените стучни трудови на кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска, трудовите 
под реден број [1] и реден број [7] се објавени во научно списание индексирано во 
Ebsco. 
 
 

Кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска ги има реализирано и следниве студиски 
престои: 
 

1. Универзитет Sofia Antipolis од Ница во периодот од 04.- 08.07.2011 во 
рамките на Темпус проектот SM DOCSTUD (CO39B06).  

2. Правeн факултет во Марибор, при Универзитетот во Марибор во 
периодот од 21 - 28.03.2016 година. 

3. Економски факултет - Ниш при Универзитетот од Ниш, Србија, во 
периодот од 31.05 до 04.06.2021 година во рамките на програмата 
Erasmus +. 

 
 

Кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска била учесник и во следниве проекти: 

1. Темпус проектот: 510993-TEMPUS-1-2010-1-IT-TEMPUS-JPCR (2010-
3187/001-001): „DEVELOPING A REGIONAL JOINT DOCTORAL 
PROGRAMME IN ENTREPRENEURSHIP AND SMES MANAGEMENT FOR 
THE WESTERN BALKAN COUNTRIES “ (DOCSMES). Партнери во проектот: 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Italy (UNIBO); University 
"St.Kliment Ohridski" Bitola, Republic of Macedonia (UKLO); Universitat 
Autonima de Barcelona, Spain; University of Nice, France; South East European 
University, Republic of Macedonia; University of Tirana, Albania; Agricultural 
University of Tirana, Albania and Dardania University, Prishtina, Kosovo; Seavus 
dooel Skopje, Republic of Macedonia (SEAVUS) – Partner; Agency for 
Promotion of Entrepreneurship of the Republic of Macedonia (APPRM), 
Macedonian Chambers of Commerce, Republic of Macedonia (MCC) , 
Konfederata e Industrive te Shqiperise- Albanian Confederation, Albania 
(Konfindustria). 

2. „Алијанса на знаење во Еко-иновативно претприемништво за зголемување 
на конкурентноста на малите и средни претпријатија“/A knowledge 
Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness 
(SMecoMP), во рамките на Transnational Cooperation Programme Interreg 
Balkan-Mediterranean. Партнери во проектот: Agency for Promotion of 
Entrepreneurship, Bulgarian Industrial Association, Union of the Bulgarian 
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Business; Cypriot Enterprise Link; Cyprus University of Technology; Federation 
of Industries of Northern Greece; Trakia University - Stara Zagora и University 
"St. Kliment Ohridski" – Bitola, Faculty of Economics-Prilep. 

 
 

5. Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни звања 
 
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за 

високо образование, кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска исто така ги исполнува и 
посебните услови предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за 
избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички 
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.  

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 предвидено е дека во наставно-
научно звање доцент може да биде избрано лице коешто покрај општите услови 
исполнува најмалку уште два услови од било кој критериум од Анекс 1. 

Согласно доставените докази во прилог на пријавата од кандидатката д- р 
Емилија Ѓорѓиоска, кандидатката исполнува вкупно 16 посебни услови за избор во 
звање и истите се обележани во Табелата за оценување на исполнетоста на 
посебните услови за избор во звања. 

 
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ 

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ  
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ  

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш предавач), 
два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа), односно 
три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во 
референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен доказ со 
достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web пребарувач за цитираност 
(профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него) 

Х 

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/) 

Х 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од 
предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање 

X 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)  
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува во 
научно-истражувачки проект кој е во тек 

 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на сесија на 
научна конференција 

 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на меѓународна 
научна конференција или меѓународно научно списание 

X 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија,  
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практикум, збирка задачи и сл. 
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени проекти  
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања  
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или институции X 
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна област 
со која професионално се занимава  

 

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

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 5 

 
ВТОР КРИТЕРИУМ  

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно-истражувачки 
подмладок 

УСЛОВИ  
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство 

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии X 
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска 
високообразовна установа по различни основи 

Х 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на англиски 
наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност  

 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно, почесно и 
сл.) 

 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите за 
најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за далечинско учење (Moodle и 
сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот 

 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или докторски 
труд  

X 

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 спроведените самоевалуации во последните 5 години од најмалку 3,5  

вкупно исполнети услови од втор критериум 5 
 

 
ТРЕТ КРИТЕРИУМ  

Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 
УСЛОВИ 

 
 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, елаборат, 
идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, правилник, 
статут, закон и сл. 

X 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од стручен или X 
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професионален карактер организирани од меѓународни или домашни институции  
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 Х 
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 

Х 

Учествувал во промотивни активности на факултетот  
Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска сопственост  
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката област за 
која се врши изборот 

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации (списание, 
весник, зборник на трудови и сл.) 

Х 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за стопанството  

вкупно исполнети услови од трет критериум 6 

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 16 

 
 
 
 

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 
 
 

Врз основа на изнесените податоци за резултатите од научно-истражувачката, 
наставната и стручно-применувачката активност на д-р Емилија Ѓорѓиоска, 
Комисијата констатира дека кандидатката во целост ги исполнува законските 
услови за избор во наставно-научно звање доцент.  

 
Имено, кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска го надминува законскиот праг од 

остварен просечен успех од 8,00 на студииите на прв и на втор циклус на студии, 
бидејќи истата има остварено просечен успех од 9,73 на првиот циклус на студии 
на Правниот факултет „Јустинијан Први“-Скопје и просечен успех од 10,00 на 
вториот циклус на студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“-Скопје на 
правосудната насока: Модул А- граѓанско право. 

 
Кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска има научен степен доктор на науки од 

областа од која се избира, односно таа е доктор на правни науки од областа на 
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граѓанско право, а предвидените испити на трет циклус на студии ги завршила со 
просечен успех 9,87. 

Во последните пет години пред објавувањето на огласот за избор, кандидатката 
има објавено повеќе од дваесет научни и стручни трудови, при што најголем дел од 
трудовите се објавени во референтни научни публикации.  

 
Активно го користи англискиот јазик, за што поседува повеќе сертификати за 

познавање на англиски јазик, меѓу кои и меѓународно признат сертификат за 
познавање на англиски јазик - БУЛАТС (Business Language Testing Service) од 
Одделот за сертифицирање на англиски јазик при Универзитетот Кембриџ, со 
CEFR level: B2. 

 
Имајќи ги предвид објавените научни и стручни трудови, нивната цитираност, 

учеството на академски собири, учеството во проекти, евидентно е дека 
кандидатката, д-р Емилија Ѓорѓиоска како млад научен работник има значаен 
творечки опус и располага со потенцијал за научно-истражувачка работа, но и со 
способност за изведување на високообразовна дејност. 

 
Стекнатото искуство како насловен доцент од областа граѓанско право на 

Економски факултет-Прилеп, ангажманот при изведувањето на наставата и испити 
на предметни програми на втор циклус на студии во изминатите три академски 
години, се уште една потврда за способноста на кандидатката за изведување на 
високообразовна дејност. 

 
Покрај научно-истражувачките и наставни активности, кандидатката, д-р 

Емилија Ѓорѓиоска, континуирано професионално и стручно се усовршува и 
надоградува, за што сведочат и големиот број реализирани обуки, положени 
стручни испити, посетени семинари, работилници, учества во меѓународни 
проекти, како и реализирани студиски престои во странство. Исто така, 
кандидатката е активно вклучена во повеќе органи и тела на Факултетот и 
Универзитетот, давајќи значаен придонес во нивното работење. Ваквиот пристап го 
потврдува високиот степен на професионалност, одговорност и посветеност на 
кандидатката, и постојаниот стремеж за професионално усовршување и 
напредување.  

 
Врз основа на изнесените и аргументирани констатации во извештајот, 

Рецензионата комисија констатира дека кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска во 
целост ги исполнува општите услови предвидени со Законот за високото 
образование и посебните услови од критериумите за избор за наставник 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. 

 
Комисијата со задовоство му предлага на Наставно-научниот совет на 

Економскиот факултет – Прилеп да ја избере кандидатката д-р Емилија 
Ѓорѓиоска  за наставник во наставно-научно звање доцент од областа: граѓанско 
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право на Економскиот факултет - Прилеп, при Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола. 
 

 
 

Рецензиона комисија:  
 

1. д-р Арсен Јаневски, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан 
Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје -во пензија  с.р. 
 

2. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска, редовен професор на Правниот 
факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје с.р. 

 
         

3. д-р Татјана Зороска - Камиловска, редовен професор на Правниот факултет 
„Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК  
од областa:  

МЕНАЏМЕНТ 
на Економски факултет – Прилеп 

 
 

Врз основа на Конкурсот за избор во сите наставно-научни звања од областа 
менаџмент на Економски факултет - Прилеп, објавен во дневните весници: „Нова 
Македонија“ и „Lajm“,на 23 јули 2021 година, Наставно - научниот совет на 
Економскиот факултет – Прилеп, со одлука бр.02-745/3 од 05.08.2021 година, 
формира Рецензиона комисија за избор на наставник во состав:  

 
1. д-р Анета Ристеска Јанкулоска, вонреден професор на Економски факултет - 

Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски “- Битола, 
 
2. д-р Моника Ангелоска Дичовска, вонреден професор на Економски 

факултет - Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски “- Битола,  
 

 
3. д-р Мирослав Гвероски, редовен професор на Економски факултет - Прилеп, 

Универзитет „Св. Климент Охридски “- Битола. 

Врз основа на член 173 став 8 и став 10 од Законот за високото образование, 
како и член 31 и член 32 од Правилникот за посебните услови и постапката за 
избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички 
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и по разгледувањето  на 
пријавата и сите приложени документи,  Рецензиона комисија, во претходно 
наведениот состав, го поднесува следниов:  

 
И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

 
На објавениот конкурс за избор во сите наставно-научни звања од областа 

менаџмент на Економски факултет - Прилеп во весниците: „Нова Македонија“ и 
„Lajm“ на ден 23.07.2021 година, во предвидениот рок единствено се пријави 
кандидатката д-р Виолета Глигоровски. 
 
 
 
 
 

 



16 
 

 

1. Биографски податоци за кандидатката д-р Виолета Глигоровски 
 

Кандидатката д-р Виолета Душан Глигоровски е родена во Сиднеј, 
Австралија на 06.02.1976 година. Средното образование го завршила во 
гимназијата„Мирче Ацев“ – Прилеп, на насоката математика - информатика.  

По завршувањето на средното образование, во учебната 1996/97 година, 
кандидатката се запишала на Филозофски факултет – Скопје, при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ на насоката филозофија, а истиот го завршила во 2002 
година со просечен успех 8.7, со што се стекнала со звање дипломиран професор 
по филозофија и способност за реализирање на наставна дејност.  

Со цел да обезбеди континуирана наобразба и да го надогради своето 
знаење во учебната 2008/09 год., таа се запишала на втор циклус студии на 
насоката маркетинг менаџмент на Економскиот факултет - Прилеп, при 
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола, каде што предвидените испити ги 
положила со просечна оценка 9,60. На 18.06.2012 година, пак, успешно го 
одбранила магистерскиот труд на тема: “Виртуелниот простор и неговата 
економска моќ“ и се стекнала со научен степен магистер по маркетинг 
менаџмент.  

Кандидатката, во академската 2012/13 година, се запишала на трет циклус 
студии на насоката менаџмент на Економски факултет – Прилеп, при 
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола. Испитите ги положила во 
предвидениот рок со просечна оценка 9.00. На 29.06.2018 година таа успешно ја 
одбранила докторската дисертација на тема:"Мапирање на промените во 
компаниите и квантификација на имплицираниот стрес кај менаџерите "и  
се стекнала со звање доктор на економски науки од областа на менаџментот. 

Исто така, кандидатката флуентно го владее англискиот јазик, а за тоа како 
доказ има приложено сертификат за познавање  англиски јазик. Но, треба да се 
нагласи дека таа има иисклучителни познавања од информациско-
комуникациските технологии, и тоа: напредно познавање од Microsoft Office 
програмите (Word, Excel, Power Point), Photoshop CS6, InDesign CS6, Corel, 
Ilustrator CS6, Dreamweaver CS6, одлично познавање на статистичкиот софтвер 
за анализа на податоци SPSS, познавање од софтверскиот книговодствен пакет 
MYOB 14, 20201 Operate accounting application, (Сертификат II Information 
Technology, Акредитиран национален курс од Мелбурн, Австралија) и 
познавање на интернет маркетинг, односно SEO, GoogleAdSense, Facebook Ads. 
Има искуство во администрирање и едитирање  веб страници, како и користење  
аналитички апликации, како што се: Google Analytics, Statcounter и др. 

 

 

.  
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2. Научноистражувачка дејност 
 

Кандидатката, за време на студиите на трет циклус студии,  во консултација 
со предметните наставници, има изработено повеќе семинарски трудови,  и тоа: 

1. Е- бизнис план по предметот Е-бизнис менаџмент, Веб – продавница за 
Конфекцијата Кули, проф. д-р Марјан Ангелески; проф. д-р Ѓорѓи 
Манчески; 

2. Семинарски труд по предметот Е-бизнис менаџмент: „Имплементација 
на RFID во Конфекцијата Кули“, проф. д-р Марјан Ангелески; проф.д-р 
Ѓорѓи Манчески; 

3. Семинарски труд по предметот стратегиски менаџмент: 
„Реконцептуализацијата на стратегијата на компанијата – студија 
на случај Конфекција Кули„ проф. д-р Марика Башеска Ѓорѓиеска, проф. 
д-р Љубомир Дракулевски; 

4. Семинарски труд по предметот менаџмент: „Перспективите на 
стеикхолдерите како BALANCED SCORECARD елемент во високото 
образование и проценка на перформансите“, проф. д-р Снежана 
Саламовска Мојсовска, проф. д-р Сашо Атанасоски; 

5. Семинарски труд по предметот економија:„Импликациите на 
дигиталната технологија врз пазарот на труд –студија на случај за 
Р.Македонија“, проф. д-р Сашо Атанасоски, проф. д-р Димитар 
Николоски; 

6. Проект - скица за истражување по семинарот Методологија, на тема: 
„Влијанието на технолошките промени врз продуктивноста во 
компаниите во текстилната индустрија во Пелагонискиот регион во 
Р.Македонија“, проф. д-р Љупчо Печијарески, проф. д-р Димитар 
Николоски; 

7. Семинарски труд по предметот економија: „Новата економија и 
нејзините структурни промени како импликација на техничко-
технолошкиот развој, проф. д-р Сашо Атанасоски, проф. д-р Димитар 
Николоски; и 

8. Истражувачки проект: „Влијанието на технолошките промени врз 
човечкиот капитал и продуктивноста на компанијата„, под 
менторство на проф. д-р Ѓорѓи Манчески. 

 

Kандидатката, д-р Виолета Глигоровски, се јавува како автор и коавтор на 
повеќе научноистражувачки трудови, објавени во земјата и странство. Нејзиниот 
истражувачки интерес, главно, е фокусиран на областите: менаџмент, менаџмент со 
промени, стрес менаџмент, менаџмент со човечки ресурси, статистички алатки за 
анализа и оптимизација на веб страници итн. 

Од приложените трудови може да се констатира дека сите тие се посветени 
на современи теми од областите на интерес, како и теми што се однесуваат на 
дигиталната економија, односно анализа на веб страници со помош на современи 
статистички алатки. Содржинската анализа на публикуваните трудови јасно 



18 
 

 

индицира дека тие даваат придонес за развојот на научната мисла од соодветните 
области. 

Во изминатиот период кандидатката, д-р Виолета Глигоровски, како автор и 
коавтор има објавено повеќе трудови во референтни научни публикации, и тоа: 

 
 

1. Violeta Gligorovski, Dragica Odzaklieska, Snezana Mojsovska Salamovska: 
Using The Statcounter As A Web Analytical Tool to Understand The Web 
Visitors And Increase The Web Traffic, 11 International Conference Digital 
Transformation of the Economy and Society Shaping the Future, Prilep, 2019; 

2. Violeta Gligorovski, Gjorgji Mancheski, Agim Mamuti: The Importance of 
The Acquisition Overview Report Using Google Analytics to Measure the 
Performance of Various Traffic Sources In A Digital Economy. 24 
International Scientific Symposium Strategic Management and Decision 
Support Systems in Strategic Managemnet, Subotica, 2019 ; 

3. Violeta Gligorovski, Gjorgji Mancheski, Marjan Angeleski: Quantification of 
the Managerial stress,  TEM Journal. Volume 7, Issue 1, Pages 201-210, ISSN 
2217-8309, DOI: 10.18421/TEM71-25, February 2018; 

4. Violeta Gligorovski, Gjorgji Mancheski, Marjan Angeleski: Increasing the 
Engagement of Audience in Seo Of An Actual Page Using Google Ads , 
Balkan and Near Eastern Journal of Social Science,volume 4, number 4, 2018 

5. Gligorovski Violeta: Overview of the implementation models of changes and 
their utilization in Macedonian companies, Ecoforum [volume 6, issue 3(13), 
2017]; 

6. Violeta Gligorovski, GjorgjiMancheski, MarjanAngeleski: Adaptation model 
for reducing the managerial stress,Annals of the „Constantin Brâncuşi” 
University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 6/2017; 

7. GjorgjiMancheski, Gligorovski Violeta: Mapping the Changes in companies 
in the Republic of Macedonia, according to the size of the company, 
International Journal of Management (IJM)  Volume 8, Issue 4, July–August 
2017, pp.88–97, Article ID: IJM_08_04_012  Journal Impact Factor (2016): 
8.1920 (Calculated by GISI) www.jifactor.com  ISSN Print: 0976-6502 and 
ISSN Online: 0976-6510 ,  IAEME Publication; 

8. Violeta Gligorovski, Gjorgji Mancheski, Lidija Simoncheska: Mapping the 
changes in the companies in the Republic of Macedonia in relation to the 
industry and the activity in which they operate, International Balkan and Near 
Eastern Social Sciences Congress Series, October 28-29, 2017; 

9. Gligorovski Violeta: The Impact of Technological Changes on Human 
Capital and Company Productivity, International Journal of Information, 
Business and Management, Elite Hall Publishing House, Taiwan Vol.8, No.3, 
2016, Issn 2076-9202, 2016; 

10. Gligorovski Violeta: Redesign of CMT–base production towards company’s 
own brand name in the textile industry in Republic of Macedonia, 
International Academic Conference on Economics, Management and 
Marketing in Prague, 2014; 
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11. Gligorovski Violeta: Increasing the absorptive capacity in SMEs for 
innovation in Macedonia, International conference: SMEs Development and 
Innovation: Building Competitive Future Of south – Eastern Europe, Ohrid 3-4 
October 2014; 

12. Gligorovski Violeta: The Implications of digital technology on the labor 
market – case study for Macedonia, Horizons, International scientific Journal 
(special edition) Economics , Bitola, April, 2014; 

13. Виолета Глигоровски, Снежана Саламовска Мојсовска: „Перспективите 
на стеикхолдерите BALANCEDSCORECARDкако елемент во 
високото образование и проценка на перформансите“, Втора 
меѓународна научна конференција: Современите менаџерски предизвици 
и организациските науки БАС, Битола, 2013; 

14. Snezana Salamovska Mojsovska, Gligorovski Violeta, Digital Marketing in 
the virtual space challenges for companies in Macedonia and western 
Balkans, International scientific conference, REDETE Economic Development 
and Enterpreneurship in transitions Economies: A search for New Paradigms, 
Banja Luka, 25-26 October, 2012. 

 
Покрај тоа,  д-р Виолета Глигоровски во последните пет години учествувала на 

следниве научни собири: 

1. INTERNATIONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCIAL SCIENCES 
CONFERENCE SERIES (IBANESS), Prilep, Macedonia, October 28-30, 2016. 

2. INTERNATIONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCIAL SCIENCES 
CONFERENCE SERIES (IBANESS), Ohrid/ Republic of Macedonia, October 
28-29, 2017; 

3. INTERNATIONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCIAL SCIENCES 
CONGRESS SERIES X. IBANESS CONGRESS SERIES-OHRID / 
MACEDONIA, (27-28.10.2018); 

4. 11th INTERNATIONAL CONFERENCE, DIGITAL TRANSFORMATION OF 
THE ECONOMY AND SOCIETY; SHAPING THE FUTURE,: Faculty of 
Economics, Prilep, October 2019. 
 

Научните и стручните трудови на кандидатката, д-р Виолета Глигоровски, се 
достапни на: 

 електронскиот репозиториум на УКЛО  
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Gligorovski=3AVioleta=3A=3A.html 

 академската социјална мрежа Research Gate 
https://www.researchgate.net/profile/Violeta-Gligorovski 

 Google Scholar 
https://scholar.google.com/citations?user=7MGsaK4AAAAJ&hl=en. 

 
Од информациите кои што се добиени од Google Scholar профилот на д-р 

ВиолетаГлигоровски 
(https://scholar.google.com/citations?user=7MGsaK4AAAAJ&hl=en)  
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може да се констатира дека нејзините публикации забележале 7 цитирања, а за 
тоа кандидатката има приложено и соодветен доказ. 

 
Кандидатката д-р Виолета Глигоровски, исто така  има реализирано студиски 

престој во Универзитетот London South Bank University, Лондон, Велика Британија, 
каде што остварила консултации во врска со докторскиот труд  со проф. д-р 
Shushma Patel. 

 
3. Работно искуство  

 
Од биографските податоци на д-р Виолета Глигоровски и доставените 

документи, пак, може да се констатира дека таа има повеќегодишно работно 
искуство. Определен период таа волонтирала во компанијата за книговодствени 
услуги „Голд“, и тоа со следниве работни обврски: внесување  податоци во 
компјутер, процесуирање  фактури и извршување други обврски со клиенти.  Исто 
така, таа била ангажирана како преведувач во фирмата за финансиски консалтинг 
„Finance“, Мелбурн, Австралија. 

 Освен тоа, кандидатката, д-р Виолета Глигоровски, реализирала низа 
активности како администратор на веб страницата www.domistil.mk за словенечка 
компанија, и тоа : подготвка и превод на текстови, зголемување на видливоста на 
веб страницата и сл. Од 2005 година таа е ангажирана  на Економски факултет – 
Прилеп како деловен секретар со редовни дневни обрски во контактите со 
студенти, соработници и професори од Факултетот. Исто така, кандидатката 
учествувала во изработка и дизајнирање на голем број промотивни и други 
материјали за потребите на Факултетот, како што се, на пример: постери за 
гостувачки предавања, флаери, брошури и сл. Таа веќе долго време учествува во 
техничката подготовка на списанието Еквилибриум (30 изданија) и меѓународното 
списание SERBE, што ги издава Економски факултет – Прилеп,  

Кандидатката е основач, администратор и едитор на својата веб страница веќе 
пет години, www.vegansproducts.com. 
 Исто така, кандидатката има стекнато и соодветно искуство во доменот на 
организацијата на одделни настани и научни собири, и тоа како член на 
Организациски одбор за организација на 60- годишниотј убилеј на Економски 
факултет – Прилеп и член на Организацскиот одбор на меѓународната 
конференција DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY AND SOCIETY: 
SHAPING THE FUTURE, во организација на Економски факултет - Прилеп, 
одржана во октомври 2019 година. 

Кандидатката, д-р Виолета Глигоровски, била учесник во Темпус проектот: 
510993-TEMPUS-1-2010-1-IT-TEMPUS-JPCR(2010-3187/001-001): „DEVELOPING 
A REGIONAL JOINT DOCTORAL PROGRAMME IN ENTREPRENEURSHIP AND 
SMES MANAGEMENT FOR THE WESTERN BALKAN COUNTRIES “ 
(DOCSMES).  
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4.Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни звања 
 
Покрај тоа што ги исполнува општите услови, предвидени во Законот за 

високо образование, кандидатката д-р Виолета Глигоровски, исто така ги 
исполнува и посебните услови, предвидени со Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.  

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 е предвидено  дека во наставно-
научно звање - доцент може да биде избрано лице коешто, покрај општите услови, 
исполнува најмалку уште два услова од  кој било  критериум од Анекс 1. 

Согласно доставените докази во прилог на пријавата од кандидатката, д- р 
Виолета Глигоровски, таа исполнува вкупно 9 посебни услови за избор во звање и 
истите се обележани во Табелата за оценување на исполнетоста на посебните 
услови за избор во звања. 

 
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ 

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ  
Резултати од научноистражувачка работа 

УСЛОВИ  

Кандидатот е цитиран најмалку во едентруд (за избор во доцент, предавач или виш предавач), 
два труда (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа), односно три 
труда (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) 

Х 

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/) 

Х 

Има објавено најмалкутри дополнителни труда во референтни научни публикации од 
предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање 

X 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)  
Раководел или учествувал во научноистражувачки проект или раководи или учествува во 
научноистражувачки проект којшто е во тек 

 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на сесија на 
научна конференција 

 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на меѓународна 
научна конференција или меѓународно научно списание 

X 

Бил рецензент на најмалку еден научноистражувачки или стручен труд  
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 

 

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

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 4 

 
ВТОР КРИТЕРИУМ  

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување  наставен и научно-
истражувачки подмладок 

УСЛОВИ  
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство  

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии  
Реализирал ме 
ѓународна мобилност на странски универзитет, односно странска високообразовна 
установа по различни основи 

 

Учествува или учествувал во студиска програма, чијашто настава се изведува на 
англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на 
мобилност  

 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно, 
почесно и сл.)  

Подготвил дигиталниресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за 
студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на onlineплатформа за 
далечинско учење (Moodleи сл.)или на webстраницата 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 првпат се воведува во студиска 
програма  

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска 
прграма на прв, втор или трет циклус студии   

Има стекнато искуство во високообразовна дејносткако: ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациска 
единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или 
универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на 
Совет на докторски студии на Универзитет/единица; член во Комисија за 
самоевалуација; член на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација 
и евалуација. 

 

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

вкупно исполнети услови од втор критериум / 
 

 
ТРЕТ КРИТЕРИУМ  

Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 
УСЛОВИ 

  

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, X 
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елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, 
стратегија, правилник, статут, закон и сл. 
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од 
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни 
институции  

 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден 
од релевантна институција 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 коешто 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 
Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска 
сопственост  

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката 
област за којашто 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 мерења наменети за 
стопанството  

вкупно исполнети услови од трет критериум 5 
 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 9 

 
 
 

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 
 

Комисијата детално ја разгледа пријавата, документите и прилозите 
доставени од страна на единствениот пријавен кандидат, д-р Виолета Глигоровски, 
па врз основа на истите и професионалната соработка со кандидатката заклучи дека 
таа во целост ги исполнува законските услови за избор во звање доцент.  

Кандидатката, во текот на целокупниот процес на формално образование, 
покажува исклучитени резултати. Високиот просечен успех  што  кандидатката, д-р 
Виолета Глигоровски, го има остварено во текот на студиите од 8.70  на првиот 
циклус  студии на Филозофскиот факултет, при Универзитетот „Св. Кирил и 
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Методиј“ Скопје, и 9.60 на вториот циклус  студии на Економскиот факултет - 
Прилеп, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола јасно индицира дека 
таа поседува респектабилен капацитет за академски напредок и професионален 
развој. 

Имено, кандидатката, д-р Виолета Глигоровски, веќе има стекнато научен 
степен доктор на економски науки од областа менаџмент што во целост 
кореспондира со  областа определена во конкурсните услови. Освен тоа, 
исполнетоста на овој конкурсен услов се потврдува и со приложениот список на 
публикувани трудови коишто, во најголем дел, обработуваат прашања и проблеми 
од областа на менаџментот.  

Кандидатката, д-р Виолета Глигоровски има објавено повеќе трудови во 
референтни научни публикации, при што најголем дел од трудовите се објавени во 
меѓународни научни публикации. Бројот на публикувани трудови јасно и 
недвосмислено потврдува дека постои сериозна определба и посветеност на 
кандидатката за континуирано надоградување и усовршување на знаењата. 

Од приложените податоци за објавените научни и стручни трудови, 
учеството на академски собири, учеството во проекти, како и останатите 
активности реализирани во досегашниов период  слободно може да се констатира 
дека  д-р Виолета Глигоровски располага со значаен потенцијал за научно 
истражувачка работа. 

Освен тоа, особено треба да се акцентира учеството и  придонесот на 
кандидатката во повеќе активности и проекти насочени кон промоција и 
афирмација на Факултетот. 

Нејзиниот повеќегодишен ангажман на Економскиот факултет – Прилеп 
покажа дека таа професионално ги извршува своите обрски и е посветена кон 
работата и контактите со вработените, студентите и странките.  

Кандидатката активно го користи англискиот јазик и има исклучителни 
познавања од информациско-комуникациските технологии. 

Имајќи ги предвид горенаведените констатации, Рецензионата комисија 
смета дека кандидатката, д-р Виолета Глигоровски, ги исполнува сите услови 
предвидени со Законот за високото образование, општите акти на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“- Битола, како и општите акти на Економскиот факултет-
Прилеп за избор во звање доцент.  

Рецензионата комисија со особена чест и задоволство му предлага на 
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет да ја избере кандидатката, д-р 
Виолета Глигоровски,  за наставник во наставно-научно звање доцент од областа 
менаџмент на Економскиот факултет - Прилеп, при Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола.  
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Рецензиона комисија: 
 

1 д-р Анета Ристеска Јанкулоска, вонреден професор на Економски 
факултет - Прилеп “ при Универзитетот „Св. Климент Охридски “- 
Битола с.р. 

 
               2. д-р Моника Ангелоска Дичовска, вонреден професор на Економски 

факултет - Прилеп “ при Универзитетот „Св. Климент Охридски “- 
Битола  с.р. 

 
        3  д-р Мирослав Гвероски, редовен професор на Економски факултет - 

Прилеп “ при Универзитетот „Св. Климент Охридски “- Битола  с.р. 
 
 

 
 
 


