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     Врз основа на член 94, точка 35, а во врска со член 86 од  Законот за високото 

образование, како и на член 80 и 86 од Статутот на  Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ - Битола, Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ - Битола,  на 180-та седница одржана на ден 29.04.2020 година, го донесе 

следниов  

 

ПРАВИЛНИК  

ЗА УРЕДУВАЊЕ  НА  РАБОТАТА  НА 

ЦЕНТАРОТ  ЗА КАРИЕРА, АЛУМНИ  И ДОЖИВОТНО  УЧЕЊЕ  

НА  УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 

 

Општи одредби 

 
Член 1 

  Со овој Правилник се уредува работата на Центарот за кариера, алумни и 

доживотно учење на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола (во натамошниот 

текст Центарот) односно неговите цели, структура, раководење, активности, развој на 

кариера, алумни, доживотно учење, соработка со стопанските и нестопанските субјекти, 

волонтирање, простор, опрема и финансирање на Центарот. 

 

Основање на Центарот 

Член 2 

   Центарот е внатрешна организациона единица на Универзитетот, која се основа 

со одлука од Универзитетскиот сенат, на предлог на Ректорската управа. 

   Центарот функционира интегрирано на ниво на Универзитет, преку центри за 

кариера или задолжени лица на единиците на УКЛО, па активностите се реализираат во 

соработка или преку Центарот на УКЛО. 

  Услугите на Центарот се достапни за сите студенти на УКЛО од прв, втор и трет 

циклус, како и за студентите кои веќе имаат завршено на еден од овие три циклуси на 

студии (алумни). 

   

 

Цели на Центарот 

Член 3 

 

    Целта на Центарот е да ги стимулира студентите и алумните на УКЛО да се 

вклучат во процесот на себеспознавање и насочување на професионалниот развој, преку 
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идентификација, проценка, осознавање и развивање на нивните знаења, вештини, 

компетенции, интереси, лични вредности и карактеристики.  

Центарот соработува и ги поврзува студентите на УКЛО со трговски друштва, 

државни институции, владини и невладини организации, стопански комори и други 

субјекти, заради нивно успешно вклучување на пазарот на трудот, а иницира и 

потпишување на договори за соработка со нив. 

 

Член 4 

 

   Центарот, поврзува различни целни групи и нуди помош во советување за 

професионален развој на студентите, алумните (вработени/невработени), како и 

поврзување на работодавачите со академската  заедница, заради развивање на нивните 

вештини и стратегии за полесен пристап до работно место. 

   Центарот им помага на студентите при добивање на информации за нивно 

кариерно планирање, професионална обука и помош за разбирање на реалниот бизнис. 

    Центарот ги охрабрува студентите да носат одлуки во врска со нивните планови 

за развој на кариерата. 

    Центарот ги стимулира студентите да ги развијат своите знаења и вештини за 

барање работа, подобрување на нивните комуникациски и презентациски вештини и 

вештини со кои ќе можат реално да ги оценуваат своите можности и квалитети. 

    Центарот на студентите им обезбедува можност за практиканска работа и 

мобилност во деловната заедница, чија основна цел е збогатување на нивното практично 

знаење. 

     Центарот обучува студенти, а и ги стимулира студентите и алумните на УКЛО, 

да се вклучат во процесот на предлагање на нови обуки и нивно реализирање, односно 

Центарот ја сензибилизира академската заедница и надворешното окружување, во 

создавање врски помеѓу деловната заедницата, универзитетот и институциите на 

системот. 

    Центарот, остварува врски со алумните, стопанските и нестопанските субјекти и 

други институции кои обезбедуваат можности за развој на професионални компетенции, 

интеграција и имплементација на академските знаења во реална работна средина и 

создавање на контакти и истражување на идните можности за работа и развој на 

кариера. 

    Центарот активно користи информатички и комуникациски технологии за да ги 

следи современите текови за развој на кариерата. 

    Центарот гради партнерства со трговски друштва, државни институции, владини 

и невладини организации, стопански комори и други субјекти, во духот на взаемна 

соработка и почитување. 

 

Структура и раководење со Центарот   

Член 5 

  Центарот е внатрешна организациона единица на Универзитетот, чиишто 

активности се насочени кон  четири  сегменти: 

1. Развој на кариера и советување, 

2. Алумни, 

3. Доживотно учење и 
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4. Соработка со трговски друштва, државни институции, владини и 

невладини организации, стопански комори и други субјекти. 

             Активностите на Центарот ги реализираат дел од вработените во Централната 

стручна и административна служба на УКЛО, во согласност со внатрешната 

организација и систематизацијата на работните места. 

 

Раководител на Центарот 

Член 6 

   Центарот на Универзитетот има Раководител, кој го претставува Центарот.  

     Раководителот на Центарот го избира Ректорот на Универзитетот, од редот на 

вработените во Централната стручна и административна служба на УКЛО, врз основа на 

спроведена постапка по интерен оглас. 

   Раководителот на Центарот изготвува План и Програма за работа, кои ги усвојува 

Универзитетскиот сенат.   

  Раководителот на Центарот изготвува Извештај за работата на Центарот, кој 

претставува составен дел од Годишниот извештај за работата на Универзитетот и 

Ректорот. 

  Работата на Центарот ја координира еден од проректорите на УКЛО, кој го 

назначува Ректорот. 

 Раководителот на Центарот иницира промоција на Универзитетот во земјата и 

странство во делот на кариерата,  доживотното учење, алумните и соработката со 

трговски друштва, државни институции, владини и невладини организации, стопански 

комори и други субјекти. 

 

 

Активности на Центарот 

Член 7 

   Активностите на  Центарот се остваруваат во согласност со: 

• Стратегијата за развој на УКЛО; 

• Програма за работа на Универзитетот и 

• Планот и Програмата за работа на Центарот. 

 Преку активностите на Центарот се обезбедува: 

• Согледување на потребите на пазарот на труд и креирање соодветни 

програми за едукација и тренинг; 

• Информирање на работодавачите за расположливиот стручен кадар 

едуциран на Универзитетот; 

• Креирање база на податоци за деловните субјекти и воспоставување 

перманентна двонасочна комуникација за динамично следење и 

разрешување на проблемите; 

• Организирање промоциски предавања, семинари, работилници и слично. 

   Сите активности преземени од страна на Центарот се насочени кон кариерниот 

развој на студентите и се во согласност со мисијата и визијата на Универзитетот и 

приоритетите за развој. 
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 При спроведувањето на своите активности, Центарот соработува со сите единици 

на Универзитетот, со академскиот кадар, со Универзитетското/факултетското 

студентско собрание, трговски друштва, државни институции, владини и невладини 

организации, стопански комори и други субјекти. 

   Центарот воспоставува и одржува врски со други центри за кариера, во земјата и 

во странство. 

   Центарот одржува контакти и обезбедува информации за проекти, програми, 

натпревари и други иницијативи со Министерството за образование и наука, 

Министерството за труд и социјална политика, Министерството за информатичко 

оштество и администрација, Агенцијата за вработување на РС Македонија и 

регионалните служби за вработување, како и други министерства и институции. 

   Центарот подготвува информации за активностите и услугите на Центарот, преку 

печатени изданија, брошури, публикации во електронски медиуми, во изданија на 

Универзитетот, усни презентации, лични консултации и програми за водство. 

   Активностите кои Центарот ги остварува, се насочени кон четирите структурни 

сегменти. 

 

 

Развој на кариера и советување  

Член 8 

   Центарот обезбедува кариерно советување и професионално ориентирање за 

студентите на УКЛО во сите циклуси на студии. Покрај студентите на УКЛО, пристап 

до услугите на Центарот имаат и учениците од средните училишта. 

   Центарот, активно ги промовира услугите за кариерно советување меѓу 

студентите на УКЛО и ги стимулира студентите да ги искористат предностите на овие 

услуги уште во раната фаза на студирање. 

   Центарот обезбедува настани и обуки за кариерно советување и професионална 

ориентација во рамките на однапред планирани сесии за консултација, спонтани средби 

иницирани од студентите, курсеви за кариерно планирање, специјализирани настани 

како отворени денови, денови за кариера, едукативни презентации и слично.  

   Центарот одржува база на податоци со информации за компаниите, 

работодавачите и позициите по сектори и региони.  

   Во рамките на услугите за кариерно советување, Центарот ги охрабрува и им 

помага на студентите да истражуваат различни професии во различни сектори, преку 

реализирање на практикантска работа и/или привремено вработување и учество во 

експериментални наставни програми и пилот проекти во областа на стручното 

оспособување. 

   Центарот ги мотивира студентите да се надградуваат и ги води во процесот на 

оценување на нивните знаења и вештини. Паралелно со изградбата на вештини за реална 

проценка на знаењето и способностите, Центарот ги мотивира студентите да 

учествуваат активно и во процесите поврзани со доживотно учење со цел да ги 

развиваат постојано своите знаења и вештини. 

   Во рамките на услугите за кариерното советување, Центарот ги обучува 

студентите како да ги подобрат своите комуникациски и презентациски вештини со цел 

успешно претставување на интервју за работа. 
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   Центарот, нуди курсеви на студентите и обуки за лидерство и донесување одлуки 

како и обука за управување со организација на времето и тимска работа.  

   Во контекст на процесите на интернационализација, a со цел да се подобрат т.н. 

глобални вештини на студентите за работа во мултикултурното опкружување, Центарот 

организира семинари и тренинзи во областа на меѓукултурното комуницирање. 

    Услугите за кариерно советување и професионална ориентација, кои Центарот ги 

нуди, им помагаат на студентите на УКЛО да направат свој кариерен избор врз основа 

на прецизно и постепено себеспознавање и стекнување познавања во светот на реалниот 

бизнис.    

    Центарот им помага на студентите да научат да обработуваат и разбираат 

информации поврзани со стручно оспособување и практично вработување. 

    Центарот им помага на студентите да формулираат краткорочни и долгорочни 

професионални цели. 

    Центарот ги охрабрува студентите да бараат и проучуваат активни можности за 

развој на кариерата преку практични согледувања, практики во деловната заедница, 

учење во реална работна средина и други слични кариерни активности. 

    Во процесот на советување за кариера, Центарот обезбедува практична помош за 

апликантите при подготовка на портфолио за способноста и работното искуство.  

    Центарот обезбедува соодветно советување за кариера за студентите со 

попреченост. 

   Со цел подобро информирање за активностите кои се преземаат, Центарот 

користи електронски технологии, web страна,  социјални мрежи, универзитетско радио 

УКЛО ФМ, како и локални и националните електронски и печатени медиуми. 

Член 9 

            Во рамките на Центарот има психолошко советувалиште кое им помага на 

студентите во стратегиите на учење во студирањето, унапредување на менталното 

здравје на студентите, развивање на здрави животни стилови, негување на отпорност, 

помагање во разрешување на актуелните и развојни проблеми,  потешкотии кои 

потекнуваат од социјалната средина (конфликти со родителите, учење на партнерски 

односи итн.).    

 

Алумни 

Член 10 

   Центарот одржува  актуелна  база на податоци со дипломирани,  магистрирани и 

докторирани студенти на УКЛО, којашто вклучува информации за нивниот 

професионален развој и тековната позиција. Овие информации периодично се 

ажурираат. 

   Регистрацијата во алумни базата се врши преку iKnow системот на УКЛО со 

пополнување на електронски Алумни образец, од страна на дипломирани, магистрирани 

и докторирани студенти.  

   Центарот може да основа Алумни клуб на Универзитетот и да организира 

конференции и други настани. 
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                                                         Доживотно учење 

                                                                   Член 11 

   Центарот  во соработка со единиците на УКЛО, организира тренинзи и обуки за 

професионален развој на компетенции, вештини и стручни квалификации на алумни на 

УКЛО и други возрасни групи, во согласност со концептот за доживотно учење (lifelong 

learning), со цел да се зголемат квалификациите, вештините и професионалниот 

потенцијал на лицата кои учествуваат во процесот на доживотно учење 

   Во рамките на поттикнувањето на неформалното образование, Центарот во 

соработка со единиците на УКЛО,  нуди пристап до информации и можности за 

доквалификации/преквалификации во рамките на Универзитетот. 

Центарот има за цел, преку обуки, тренинзи и доквалификации/преквалификации 

да им помогне на вработените во стопанските и нестопанските субјекти, за нивно 

оспособување и усовршување според современите трендови на пазарот на труд. 

 

Соработка со трговски друштва, државни институции, владини и 

невладини организации, стопански комори и други субјекти 

 

Член 12 

   Центарот создава нови и ги одржува веќе воспоставените контакти со 

стопанските и нестопанските субјекти и работодавачите во сектори во кои студентите и 

алумните би обезбедиле професионално ангажирање, при што ги следи принципите на 

професионалност, транспарентност и еднаков третман. 

   Остварува редовни средби со партнери од стопанските и нестопанските субјекти 

во рамките на работни билатерални средби и организирани настани, како саеми за 

вработување, денови за кариера, отворени денови, презентации, конференции, 

семинарии слично. 

   Ја поддржува организацијата на гостинските предавања од страна 

претставниците на стопанските и нестопанските субјекти. 

   Центарот може да е посредник помеѓу кандидатите за работа-студентите и 

работодавачите. 

   При соработка со работодавачите, Центарот ги штити  интересите на 

Универзитетот и студентите. 

   Организира посети и средби во Универзитетот со трговски друштва, државни 

институции, владини и невладини организации, стопански комори и други субјекти.

   Центарот ги консултира трговските друштва, државните институции, владините 

и невладини организации, стопанските комори и други субјекти при планирањето на 

практикантската работа наменета за студентите на Универзитетот, како и ги информира 

подетално за програмите на Универзитетот.  

    Центарот објавува корисни информации на веб-страницата на Универзитетот. 

   Центарот ги користи добрите практики од бизнисот, со цел акредитација на 

студиски програми согласно потребите на пазарот на трудот. 

   

Волонтирање во Центарот 

Член 13 
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     Студентите и алумните на Универзитетот имаат можност да волонтираат во 

Центарот. 

     Волонтирањето се реализира во согласност со потребите на Центарот и може да 

биде во траење до 3 мeсeци во текот на академската година. 

     За време на волонтирањето, волонтерите немаат право на паричен надомест, но 

добиваат сертификат за реализираното волонтирање.  

 

Стручно усовршување на вработените во Центарот 

Член 14 

  Вработените во Центарот посетуваат обуки, работилници, семинари, конференции, 

со цел нивно стручно усовршување и следење на новите текови. 

 

Информации и информативни материјали за работата на Центарот 

 

Член 15 

   Центарот собира, обработува и ажурира податоци и информации за можностите 

за развој на кариерата и создава база на податоци со најнови информации за стопанските 

и нестопанските субјекти, обезбедува транспарентност и пристап на студентите до нив. 

   Центарот ја гарантира доверливоста на собраните податоци и информации,  како 

и заштитата на личните податоци на студентите.  

   Центарот објавува редовно ажурирани информации за достапни работни 

позиции, стипендии, можности за практикантска работа, волонтирање и сл. на веб 

страницата на Центарот, на веб-страниците и социјалните мрежи на единиците, на 

УКЛО, на Универзитетското студентско собрание и на Факултетските студентски 

собранија и на униврзитетското радио УКЛО ФМ. 

   

Член 16 

 

   Центарот подготвува информативен материјал (водич, брошури, флаери, видео 

материјали) за користење на услугите кои ги нуди.  

   Информативниот материјал содржи:  

• Информации за обуките за меки вештини (подготовка на CV, комуникациски 

вештини, интервју при барање работа, лидерство, тимска работа, решавање 

проблеми, креативно размислување и сл.) 

• Информации за потребата на Алумни клубот, 

• Информации за курсевите кои се нудат во делот на доживотното учење, 

• Информации за услугите кои ги нуди психолошкото советувалиште, 

•    Информации за потребата и можностите кои ги нудат стопанските и 

нестопанските субјекти. 
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Простор и опрема за Центарот  

Член 17 

   За потребите на Центарот, се обезбедува канцеларија, простор за обуки и 

соодветна опрема, кои на Центарот му обезбедуваат можност за спроведување на 

активностите во согласност со Планот и Програмата за работа на Центарот. 

Член 18 

   Универзитетот и единиците на Универзитетот, за работата на Центарот 

обезбедуваат соодветна хардверска и софтверска поддршка.   

   Центарот располага со потребната техничка опрема за спроведување на 

активностите (компјутери достапни на студентите, пристап до безжичен интернет, 

принтери, камери за снимање, систем за видео конференции и др.). 

 

  Финансирање на Центарот 

Член 19 

   Финансирањето на Центарот се врши од средства на УКЛО, во согласност со 

Планот и Програмата за работа. 

   Центарот може да се финансира и со средства од донации и спонзорства. 

   Центарот работи на привлекување на средства од европски и домашни проекти. 

 

Член 20 

 

   Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот.  
 

 

 

 

 Претседател на Сенат 

 

Вонр.проф. д-р Светлана Вељановска 
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Врз основа на член 94, точка 43, во врска со член 186 од Законот за високото 

образование и на член 274 од Статутот на Универзитетот, Универзитетскиот сенат на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола, на 180-та седница одржана на ден 

29.04.2020 година, го донесе следниот 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ  

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА  

 

Општи одредби  

 

Член 1 

 

Со овој Правилник се уредува остварувањето на правата и обврските на 

вработените на Универзитетот поврзани со нивното образование и стручно усовршување. 

 

Член 2 

 

Универзитетот, односно единицата на Универзитетот поттикнува и овозможува 

стручно усовршување и образование на вработените во областа на наставно-научната, 

истражувачката, уметничката и административната работа, во согласност со потребата за 

унапредување и зголемување на квалитетот на извршувањето на поодделните работни 

задачи и подобра организација и ефикасност на целокупното работење. 

Образованието и стручното усовршување ги опфаќа правата за: 

• Учество на научни и стручни собири кои се организираат во земјата и 

странство (како што се конгреси, симпозиуми, семинари, советувања, стручни 

состаноци и слично); 

• Отсуство заради специјализација и студиски престој во странство, 

дообразување, односно доквалификација или преквалификација, оспособување во 

текот на работата низ посебни програми за специјалистички курсеви од областите 

од значење за Универзитетот, односно единицата на Универзитетот; 

• Овозможување на различни видови и форми на стручно усовршување на 

административниот кадар на Универзитетот. 

 

Член 3 

 

Средствата за образование и стручно усовршување на вработените се предвидуваат 

со годишниот финансиски план, а се обезбедуваат од: 

• Буџетот на државата 

• Универзитетот 

• Единиците во состав на Универзитетот 

• Програми за мобилност, стипендии или проекти од национален или 

меѓународен карактер. 

Средства од Буџетот на државата може да се обезбедат преку аплицирање при

Министерство за образование и наука, други релевантни министерства и други соодветни 

меѓународни, национални или локални институции и организации. 
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Универзитетот и единиците во негов состав, донесуваат сопствени оперативни 

програми и фондови за реализација на планираните активности за образование и стручно 

усовршување, кој е составен дел од годишниот буџет на Универзитетот и единицата. 

Средствата од програми за мобилност, стипендии или проекти се обезбедуваат со 

аплицирање по распишан повик за обезбедување на вакви средства. 

 

Стручно усовршување на наставно-образовниот и научниот кадар 

 

Член 4 

 

Во насока на стручно усовршување и следење на научните достигнувања, 

Универзитетот организира научни и стручни собири (конференции, симпозиуми, 

семинари) од национален и меѓународен карактер.  

Универзитетот, нема да наплаќа од својот наставен и соработнички кадар за 

објавување на стручни и научни трудови во научното списание на Универзитетот. 

 

Член 5 

 

Под стручно усовршување на вработените особено се подразбира: 

1. Постдокторско усовршување во земјата или во странство 

2. Стручни или истражувачки специјализации во земјата и во странство 

3. Посети и студиски престои на универзитети во земјата и странство во рамките на 

одобрени проекти или меѓу универзитетски соработки 

4. Учество на домашни или меѓународни научни и стручни собири 

5. Учество на семинари, стручни советувања и сл. 

6. Други облици на усовршување во согласност со овој Правилник. 

 

Член 6 

 

Заради стручно и научно усовршување на наставниот и соработничкиот кадар, 

единиците на Универзитетот, во согласност со став 4 од член 5, ги покриваат трошоците 

за најмалку едно учество со труд на домашни или меѓународни научни и стручни собири 

и за еден објавен труд во списание со импакт фактор, во текот на една академска година, 

за наставничкиот, научниот и соработничкиот кадар на единицата кој аплицирал за 

покривање на овие трошоци. 

Ако организаторот на научниот/стручниот собир ги поднесува или делумно ги 

поднесува патните и другите трошоци, тогаш единицата не ги покрива, односно делумно 

ги покрива овие трошоци. 

По исклучок, заради ограничени финансиски можности на единицата на 

Универзитетот, Деканатската управа/Управата/Советот може да донесе одлука за 

покривање на трошоците од став 1 на овој член, до одреден износ во текот на една година. 

Лицата кои ги користат средствата од ставот 1, доставуваат соодветен доказ за 

направените трошоци како и извештај за остварената активност. 

 

Член 7 

 

Соработниците кои се вработени на Универзитетот, а се запишани на трет циклус 

студии на единицата каде се и вработени, се ослободуваат од школарината на тие студии, 

за што потпишуваат договор со единицата, во кој се регулираат соодветните меѓусебни 
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односи.  

Единицата на Универзитетот, може да партиципира во трошоците за школување на 

соработникот кој е запишан на студии од трет циклус на друга единица на УКЛО, како и 

друг универзитет во земјата или странство, за што единицата донесува акт во кој се 

предвидуваат критериумите под кои истото може да се реализира. 

 

Платено и неплатено отсуство  

 

Член 8 

 

 На лице избрано во наставно-научно, наставно-стручно, научно, наставно и 

соработничко звање на негово барање, на секои 5 (пет) години, високообразовната 

установа може да му одобри платено отсуство во траење до 1 година, односно неплатено 

отсуство во траење до 3 години заради стручно усовршување, односно истражување во 

соодветната научна, односно уметничка област или за престој во соодветна институција, 

при што неговите обврски во наставата се прераспределуваат во зависност од потребите и 

можностите на институцијата. 

Платеното, односно неплатеното отсуство, лицата од став 1 можат да го користат, 

доколку: 

● се во работен однос на единица на Универзитетот; 

● отсуството го користат за стручно усовршување што ќе биде во функција на 

професионален развој или унапредување на квалитетот на наставниот, односно 

научно-истражувачкиот процес; 

● отсуството го користат за реализирање истражувања во соодветната научна, 

односно уметничка област; 

● отсуството го користат за престој во соодветна институција заради реализирање 

соодветни студии (докторски студии, постдокторски студии и сл.) или вршење 

наставна, односно научно-истражувачка дејност во странство; 

● со отсуството да е обезбедено да не се нарушува процесот на наставната, односно 

научно-истражувачката дејност на единицата. 

 

Член 9 

 

Вработениот може да користи платено отсуство, во текот на академската година, и 

тоа: 

1. Заради посета на настава на трет циклус студии на друг универзитет во земјата и 

странство, вкупно во траење до 1 година 

2. Заради постдокторско усовршување во земјата или во странство, вкупно во траење до 

1 година 

3. Извршување на стручни или истражувачки специјализации во земјата и во странство 

вкупно во траење до 6 месеци 

4. Посети и студиски престои на универзитети во земјата и странство во рамките на 

одобрени проекти или меѓу-универзитетски соработки вкупно во траење до 3 месеци 

5. Учество на домашни или меѓународни научни и стручни собири вкупно во траење до 

30 дена 

6. Учество на вработените, надвор од наставниот процес на семинари, стручни 

советувања и слично вкупно во траење до 10 дена  

7. Други облици на усовршување во согласност со овој Правилник. 
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Член 10 

 

Доколку вработениот сака да учествува на некој конкурс објавен од страна на 

странски универзитети или фондации, за студиски престој на научна институција или 

универзитет во странство, пред да конкурира мора да поднесе барање до 

Деканот/Директорот на единицата заради добивање согласност и овозможување на 

исполнување на обврските од наставата во текот на престојот во странство. 

 

Член 11 

 

По добивањето на согласност и обезбедувањето на средства за престојот, 

вработениот поднесува барање за отсуство во писмена форма, со образложение и 

документација која овозможува поблизок увид во целта и содржината на отсуството. 

По барањето, Деканот/Директорот, односно Наставно-научниот /Наставничкиот/ 

Научниот совет, одлучува и донесува решение за одобрување на отсуство или го одбива 

барањето во рок од 8 дена. 

Доколку барањето за отсуство е одбиено од Деканот/Директорот, односно 

Наставно-научниот/Наставничкиот/Научниот совет, кандидатот истото барање може да го 

достави на разгледување до Ректорот на Универзитетот. Одлуката на Ректорот е конечна. 

 

Член 12 

 

Барањето за отсуство подолго од три месеци треба да се поднесе до надлежниот 

орган најдоцна 30 дена пред реализацијата на отсуството. 

 

Член 13 

 

Отсуствата во траење до 30 дена ги одобрува Деканот, односно Директорот на 

единицата на Универзитетот. 

Отсуствата во траење повеќе од 30 дена ги одобрува Наставно-

научниот/Наставничкиот/Научниот совет на единицата на Универзитетот. 

Во исклучителни случаи, отсуства од ставовите 1 и 2 може да одобрува и Ректорот, 

според негова лична проценка, доколку е тоа од посебен интерес за Универзитетот, 

односно единицата. 

 

Надоместоци и организација на наставата и обврските на отсутниот 

наставник/соработник  

 

Член 14 

  

За отсуства заради стручно, односно научно усовршување во соодветната научна, 

односно уметничка област или за престој на високообразовна, научна или уметничка 

установа, на отсутниот наставник му следува надомест на плата, доколку истиот ги 

исполни и следните услови: 

- Отсуство до еден месец, отсутниот наставник треба да си ги заврши 

обврските со наставата и испитите во тековниот семестар; 

- Отсуство од еден до два месеци, отсутниот наставник треба да си ги заврши 

обврските со наставата и испитите во тековниот семестар. Доколку тоа не е 

можно, тогаш единицата на Универзитетот треба да обезбеди услови за 
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непречено одвивање на наставно-образовниот процес; 

- При отсуство од два месеци до една година, единицата на Универзитетот 

треба да обезбеди непречено одвивање на обврските на отсутниот наставник со 

ангажирање како замена на одредено време на друг соодветен 

наставник/соработник (до враќањето на отсутниот наставник /соработник). 

            Согласно член 186 од Законот за високото образование доколку стручното 

усовршување, истражувањето, односно престојот од став (1) на наставникот е на некој од 

првите сто универзитети рангирани на последната објавена листа од следните институции: 

Институт за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US News and 

Report и Times Higher Education Supplement – World University Ranking, покрај платеното 

отсуство, Министерството надлежно за работите од високото образование ги надоместува 

трошоците за сместување, исхрана, здравствено осигурување и патни трошоци, доколку 

истите не се надоместени од институцијата на која се остварува престојот или од друга 

институција. 

 

Користење на платена студиска година (сабатна година)  

или платен студиски семестар 

 

Член 15 

 

Вработените наставници од единиците на Универзитетот избрани во наставно-

научно звање редовен или вонреден професор, имаат право на користење на сабатна 

година, или платен студиски семестар, на секои 10 години непрекината работа на 

единицата, заради стручно усовршување или подготовка на научна работа.  

 

Член 16 

 

Сабатна година, или платен студиски семестар, во една академска година може да 

користи најмногу еден вработен на единицата, доколку со тоа не е нарушен процесот на 

изведување на наставата.  

 

Член 17 

 

Единицата е должна, пред да му го одобри на наставникот правото на користење на 

сабатна година, да обезбеди соодветна замена со наставник во наставно-научно звање, 

заради одржување на наставата и исполнување на другите обврски на отсутниот 

наставник.  

 

Начин на стекнување на правото 

 

Член 18 

 

Сабатна година, или платен студиски семестар се одобрува во академската година 

која претходи на годината на користење.  

Барањето за користење на сабатна година, или платен студиски семестар со 

програмата за тоа што ќе работи наставникот за тоа време, како и со потврдата на 

катедрата за обезбедена соодветна замена, се поднесува до Наставно-научниот 

/Наставничкиот /Научниот совет најмалку 6 месеци пред користењето.  
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     Член 19 

 

Сабатната година, или платениот студиски семестар го одобрува Наставно-

научниот/Наставничкиот/Научниот совет под услов да е обезбедено изведување на 

наставата, на предметите кои ги води наставникот кој го поднел барањето, за периодот во 

кој истиот ќе биде отсутен.  

 

Обврски на корисникот на платена студиска година (сабатна година)  

или платен студиски семестар 

 

Член 20 

 

Во рок од 30 дена од завршувањето на користењето на сабатната година, или 

платениот студиски семестар, наставникот е обврзан на Деканот да му поднесе писмен 

извештај за реализацијата на програмата која ја остварил во текот на користењето на 

сабатната година, или платениот студиски семестар.  

Деканот/Директорот е должен да ги запознае членовите на Наставно-научниот/ 

Наставничкиот/ Научниот совет на единицата со извештајот за реализираната програма на 

наставникот. 

 

Стручно усовршување на административниот кадар 

 

Член 21 

 

Вработените во Централната стручна и административна служба на Универзитетот 

и стручните и административните служби на единиците на Универзитетот, имаат право и 

обврска стручно да се усовршуваат заради поквалитетно извршување на работните задачи. 

Стручното усовршување вклучува: 

- подобрување на знаењата потребни за поквалитетно извршување на нивните 

работни задачи; 

- подобрување на знаењата поврзани со познавање на странски јазик, во 

зависност од природата на работните задачи; 

- подобрување на знаењата поврзани со користењето на информатичката 

технологија во зависност од природата на работните задачи; 

- стекнување на други знаења и вештини во функција на нивно понатамошно 

стручно усовршување. 

 

Член 22 

 

Универзитетот/единицата на Универзитетот има обврска за создавање на услови за 

стручно усовршување на административниот кадар низ конкретни форми и активности на 

стручно усовршување. 

 

Член 23 

 

Универзитетот/единицата на Универзитетот обезбедува механизми и средства за 

поттикнување на вработените за нивно стручно усовршување. 
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Член 24 

 

Стручното оспособување и усовршување на административниот кадар се 

обезбедува во рамките на Универзитетот/единиците, во центри за обука, во други 

специјализирани институции за обука, како и во други универзитети во земјата и 

странство, за период од најмногу 3 месеци во текот на годината. 

 

Преодни и завршни одредби  

 

Член 25 

 

Стручното усовршување започнато пред влегувањето во сила на овој Правилник ќе 

заврши според одредбите од Правилникот за образование и стручно усовршување на 

вработените на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола од 01.03.2011 година. 

 

Член 26 

 

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за 

образование и стручно усовршување на вработените на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“- Битола од 01.03.2011 година. 

 

                                                                   Член 27 

 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот. 

 

 

 

 

 
 

           Претседател на Сенат 
 
             Вонр.проф. д-р Светлана Вељановска 
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Рецензија на текстот Мултипликативната видска конфигурација во 

македонскиот јазик од вонреден професор д-р Виолета Јанушева од 

Педагошкиот факултет – Битола на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола 
 

 

Со Одлука број 02-67/5.3 од 17.2.2020 г., од Деканатската управа на Педагошкиот 

факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола, определен сум за 

рецензент на текстот Мултипликативната видска конфигурација во македонскиот јазик 

од вонреден професор д-р Виолета Јанушева.  

 

По разгледувањето на ракописот, го доставувам следниот 

  

И З В Е Ш ТА Ј 
 

I Општ дел 

1. Вид на делото 

Според Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ – Битола, текстот Мултипликативната видска конфигурација во 

македонскиот јазик претставува монографија. Покрај монографскиот карактер, текстот 

покрива и поголем дел од предметната програма по пет предмети на пет студиски 

програми на Педагошкиот факултет, што значи дека во зависност од предметот може да се 

користи и како основна и како дополнителна литература. Во текстот се поаѓа од 

семантичката теорија за глаголскиот вид (аспект) и се претставува мултипликативната 

видска конфигурација во македонскиот јазик.  

2. Обем и распоред на градивото  

Текстот содржи 132 страници (компјутерски обработен текст, со проред 1, фонт Times 

new Roman, големина на буквите 12). Основниот текст има формат Б5 и 8 авторски 

табаци. Во однос на распоредот на содржините, авторката води сметка за принципот 

постапност, односно на почеток дава преглед на испитувањата на мултипликативната 

видска конфигурација во странската и домашната литература, а потоа ја објаснува 

суштината на семантичката теорија за глаголскиот вид во македонскиот јазик. Понатаму, 

таа ги претставува сите начини и модели за изразување на мултипликативната видска 

конфигурација во македонскиот јазик и ги определува формалните показатели на 

структурите за нејзино изразување, групирани според структурната и семантичката 

сложеност. Содржината на текстот е распоредена во пет глави и е соодветно поделена во 

наслови и поднаслови. 

3. Содржина и структура на текстот 

Текстот е составен од: содржина, предговор, пет дела, заклучоци и користена 

литература.  

Првиот дел, Мултипликативноста во аспектолошката литература е составен од две 

целини.  

Во првата, Мултипликативноста во странската литература, авторката дава преглед 

на истражувањата на мултипликативноста во странската аспектолошка литература, ги 

нагласува улогата на странските лингвисти и придонесот што го имаат тие во 

аспектолошки ориентираните истражувања и ги споредува нивните ставови и сфаќања за 
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мултипликативноста со семантичката теорија за аспектот во македонскиот јазик. Во овој 

дел, авторката се задржува на семантичката теорија за глаголскиот вид (аспект) на 

Каролак во која за првпат се споменува мултипликативноста како семантичка категорија и 

ги истакнува двата видски поими во оваа теорија, поимот на неограничено времетраење 

или континуативен вид и поимот на апстрахирање од неограниченото времетраење или 

неконтинуативен вид. 

Во втората целина на првиот дел, Мултипликативноста во македонската 

аспектолошка литература, авторката прави преглед на истражувањата во македонската 

аспектолошка литература. Авторката го истакнува значењето на Конески зашто дел од не-

говите истражувања, согледувања и заклучоци се вградени во семантичката теорија за 

видот во македонскиот јазик, а особено внимание му посветува на придонесот на Спасов 

(1995) за развојот на семантичката концепција во разгледувањето на глаголскиот вид 

(аспект) во македонскиот јазик како главен истражувач во проектот „Глаголскиот вид 

(аспект) во македонскиот јазик“. На крајот од овој дел, авторката ги истакнува и 

придонесот на Пановска-Димкова (2002, 2003) и нејзината улога во анализата на 

лимитативната и на хабитуалната видска конфигурација, на Тофоска (2005) за анализата 

на примарните телични семантеми во македонскиот јазик, како и на Миркуловска (1997) и 

Јанушева (2004). 

Во вториот дел, Видот како семантичка категорија, авторката ја објаснува 

семантичката теорија за глаголскиот вид (што се базира на истражувањата на Гијом, кои, 

пак, своја основа имаат во сфаќањето на Ајдукјевич) според која глаголскиот вид се 

определува како категоријален поим и на поимите свршеност/несвршеност, кои се, 

всушност, членови на категоријата глаголски вид. Потоа, се претставуваат видските 

конфигурации со доминанта момент и со доминанта континуум. На крајот од овој дел, 

авторката го дава метајазикот на семантичката теорија за видот, односно ги објаснува 

термините што се употребуваат во неа во однос на мултипликативната видска 

конфигурација. 

Во третиот дел, Мултипликативната видска конфигурација во македонскиот јазик, 

авторката наведува дека моментот што се разгледува кај мултипликативната видска 

конфигурација може да се сфати како прост момент, односно како еднократен чин кој се 

мултиплицира, т.е. се повторува во рамките на временскиот континуум и како сложен 

момент (настан сфатен како момент), при што се апстрахираат единечните моменти од 

настанот во еден момент, кој, понатаму се мултиплицира во рамките на временскиот 

континуум. Во овој дел, авторката ја дава логичката дефиниција на мултипликативната 

видска конфигурација и ги објаснува надредената и подредената видска вредност, 

надградувањето и улогата на контекстот. На крајот од овој дел, авторката ги истакнува 

заемните релации на мултипликативната видска конфигурација со простиот момент и со 

конфигурациите со доминанта момент и со простиот континуум и со конфигурациите со 

доминанта континуум. 

Во четвртиот дел, Модели на сложени семантеми од прв степен со мултипликативна 

видска конфигурација и нивниот заемен однос, авторката укажува дека 

мултипликативната видска конфигурација на сложените семантеми од прв степен 

семантички покажува сложеност од две рамништа: а) сложеност од прво рамниште или 

проста мултипликација, односно мултипликација на семантички простиот момент и б) 

сложеност од второ рамниште или сложена мултипликација, односно мултипликација на 

семантички сложениот момент (мултипликација на моментот кај конфигурациите со до-
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минанта момент и континуум). Понатаму, таа покажува дека во македонскиот јазик не 

постојат мултипликативни коренски морфеми туку само моментни коренски морфеми и го 

наведува видот на моментот во коренската морфема. И во овој дел, авторката ја нагласува 

разликата меѓу хабитуалната и мултипликативната видска конфигурација и ги наведува 

сите сложени мултипликативни семантеми од првото рамниште на сложеност, што е, 

всушност, мултипликација на простиот момент и сите сложени мултипликативни 

семантеми од прв степен од второто рамниште на сложеност, што е, всушност, 

мултипликација на сложениот момент. 

Во петтиот дел, Модели на мултипликативни сложени семантеми од втор степен и 

нивниот заемен однос, авторката го покажува начинот на образување на овие семантеми:  

сложена семантема од прв степен со моментна доминанта и континуативен суфикс. Трите 

видски вредности се претставени преку три морфеми: а) префикс со моментна видска 

вредност, континуативен корен и суфикс со континуативна видска вредност и б) 

континуативен корен, суфикс со моментна видска вредност и суфикс со континуативна 

видска вредност. Во овој дел, авторката ги наведува сите мултипликативни семантеми од 

втор степен и ја покажува повеќезначноста на мултипликативните семантеми од овој вид. 

Во делот Заклучоци, авторката ги наведува заклучоците од истражувањето. 

Делот Користена литература содржи список на референтни истражувачи на 

глаголскиот аспект во македонскиот и во другите јазици. 

4. Оригиналност на текстот 

Имајќи предвид дека во тектот за првпат се анализира и истражува мултипликативната 

видска конфигурација, овој текст е оргинален, а тоа се согледува во претставувањето на 

сите начини и модели за изразување на мултипликативната видска конфигурација во 

македонскиот јазик и во определувањето на формалните показатели на структурите за 

изразување на мултипликативната видска конфигурација, групирани според структурната 

и семантичката сложеност. 

II Посебен дел 

1. Делови на делото, содржина и нивно обележување 

Текстот се состои следните делови: содржина, предговор, пет дела, заклучоци и 

користена литература. Петте делови се поделени во глави и подглави и соодветно 

нумерирани. Содржината и предговорот имаат наслов, се обележани, но не се нумерирани. 

Нумерирањето почнува од првиот дел, во кој насловот е обележан со 1, а потоа 

последувателно се обележани сите делови и подделови на првиот дел. Вториот дел, исто 

така, започнува со 1, а потоа последувателно се обележани сите делови на вториот дел 

итн. 

2. Актуелност и оригиналност на делото 

Како што веќе се напомена, во тектот за првпат се анализира и истражува 

мултипликативната видска конфигурација во македонскиот јазик, имајќи ја предвид 

семантичката теорија за глаголскиот вид (аспект), што ја потврдува оригиналноста на 

текстот.  

3. Илустрации 

Текстот не содржи илустрации, од едноставна причина што природата на содржините 

е од експликативен карактер и не постои потреба од илустрации.  

4. Литература 

Користената литература опфаќа вкупно 63 извори и е целосно соодветна на 

содржините во текстот. Дел од извори се извори на авторката, што претставува потврда за 
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нејзиниот континуиран ангажман во истражувањата поврзани со глаголскиот вид 

(аспекти) во стандардниот македонски јазик. 

6. Терминологија, јазик и стил 

Користената терминологијата се надоврзува на општоприфатената терминолошка 

лексика во семантичкаа теорија за видот во македонскиот јазик. Јазикот и стилот се 

одликуваат со карактеристиките на строго научниот потстил. Текстот со одликува со 

висок степен на кохерентност. 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

Според својот карактер, текстот Мултипликативната видска конфигурација во 

македонскиот јазик претставува монографија и е оригинален труд на авторката. Во него 

за првпат се испитува мултипликативната видска конфигурација во македонскиот јазик 

според семантичката теорија за глаголскиот вид (аспект) воведена во македонскиот јазик 

од Каролак и Спасов. Текстот се одликува со сите карактеристики на строго научниот 

потстил.  

Оттука, со задоволство ѝ предлагам на Деканатската управа на Педагошкиот факултет 

во Битола да го прифати Извештајот од рецензијата на текстот Мултипликативната 

видска конфигурација во македонскиот јазик и да донесе одлука за издавање на текстот 

како монографија.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 25.3.2020 г. 

       Рецензент: 

          

        

       проф. д-р Д. Пандев 
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Рецензија на текстот Мултипликативната видска конфигурација во 

македонскиот јазик од вонреден професор д-р Виолета Јанушева од 

Педагошкиот факултет – Битола на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола 
 

 

Со Одлука број 02-67/5.3 од 17.2.2020 г.,од Деканатската управа на Педагошкиот 

факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола, определен сум за 

рецензент на текстот Мултипликативната видска конфигурација во македонскиот јазик 

од вонреден професор д-р Виолета Јанушева. 

 

По разгледувањето на ракописот, го доставувам следниот 

 

И З В Е Ш ТА Ј 
 

I Општ дел 

1. Вид на делото 

Според Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ – Битола, текстот Мултипликативната видска конфигурација 

вомакедонскиот јазик претставува монографија. Покрај монографскиот карактер, текстот 

покрива и поголем дел од предметната програма по пет предмети на пет студиски 

програми на Педагошкиот факултет, што значи дека во зависност од предметот може да се 

користи икако основна, но и како дополнителна литература. Во текстот се поаѓа од 

семантичката теорија за глаголскиот вид (аспект) и се претставува мултипликативната 

видска конфигурација во македонскиот јазик.  

2. Обем и распоред на градивото  

Текстот содржи 132 страници (компјутерски обработен текст, со проред 1, фонт Times 

New Roman, големина на буквите 12). Основниот текст има формат Б5 и 8 авторски 

табаци.Во однос на распоредот на содржините, авторката води сметка за принципот 

постапност, односно на почеток дава преглед на испитувањата на мултипликативната 

видска конфигурација во странската и домашната литература, а потоа ја објаснува 

суштината на семантичката теорија за глаголскиот вид во македонскиот јазик. Понатаму, 

таа ги претставува сите начини и модели за изразување на мултипликативната видска 

конфигурација во македонскиот јазик и ги определуваформалните показатели на 

структурите за нејзино изразување, групирани според структурната и семантичката 

сложеност. Содржината на текстот е распоредена во пет глави и е соодветно поделена во 

наслови и поднаслови. 

3. Содржина и структура на текстот 

Текстот е составен од: содржина, предговор, пет дела, заклучоци и користена 

литература.  

Првиот дел, Мултипликативноста во аспектолошката литература е составен од две 

целини.  

Во првата, Мултипликативноста во странската литература, авторката дава преглед 

на истражувањата на мултипликативноста во странската аспектолошка литература, ги 

нагласува улогата на странските лингвисти и придонесот што го имаат тие во 

аспектолошки ориентираните истражувања и ги споредува нивните ставови и сфаќања за 
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мултипликативноста со семантичката теорија за аспектот (глаголскиот вид) во 

македонскиот јазик. Во овој дел, авторката се задржува на семантичката теорија за 

глаголскиот вид (аспект) на Каролак во која за првпат се споменува мултипликативноста 

како семантичка категорија и ги истакнува двата видски поими во оваа теорија, поимот на 

неограничено времетраење или континуативен вид и поимот на апстрахирање од не-

ограниченото времетраење или неконтинуативен вид. 

Во втората целина на првиот дел, Мултипликативноста во македонската 

аспектолошка литература, авторката прави преглед на истражувањата во македонската 

аспектолошка литература. Авторката го истакнува значењето на Конески зашто дел од не-

говите истражувања, согледувања и заклучоци се вградени во семантичката теорија за 

видот во македонскиот јазик, аособено внимание му посветува на придонесот на Спасов 

(1995) за развојот на семантичката концепција во разгледувањето на глаголскиот вид 

(аспект) во македонскиот јазик како главен истражувач во проектот „Глаголскиот вид 

(аспект) во македонскиот јазик“. На крајот од овој дел, авторката ги истакнува и 

придонесот на Пановска-Димкова (2002, 2003) и нејзината улога во анализата на 

лимитативната и на хабитуалната видска конфигурација, на Тофоска (2005) за анализата 

на примарните телични семантеми во македонскиот јазик, како и на Миркуловска (1997) и 

Јанушева (2004). 

Во вториот дел, Видот како семантичка категорија, авторката ја објаснува 

семантичката теорија за глаголскиот вид (што се базира на истражувањата на Гијом, кои, 

пак, своја основа имаат во сфаќањето на Ајдукјевич) според која глаголскиот вид се 

определува како категоријален поим и на поимите свршеност/несвршеност, кои се, 

всушност, членови на категоријата глаголски вид. Потоа, се претставуваат видските 

конфигурации со доминанта моменти со доминанта континуум. На крајот од овој дел, 

авторката го дава метајазикот на семантичката теорија за видот, односно ги објаснува 

термините што се употребуваат во неа во однос на мултипликативната видска 

конфигурација. 

Во третиот дел, Мултипликативната видска конфигурација во македонскиот јазик, 

авторката наведува дека моментот што се разгледува кај мултипликативната видска 

конфигурација може да се сфати како прост момент, односно како еднократен чин кој се 

мултиплицира, т.е. се повторува во рамките на временскиот континуум и како сложен 

момент (настан сфатен како момент), при што се апстрахираат единечните моменти од 

настанот во еден момент, кој, понатаму се мултиплицира во рамките на временскиот 

континуум. Во овој дел, авторката ја дава дефиниција на мултипликативната видска 

конфигурација со јазикот на логиката и ги објаснува надредената и подредената видска 

вредност, надградувањето и улогата на контекстот. На крајот од овој дел, авторката ги 

истакнува заемните релации на мултипликативната видска конфигурација со простиот 

момент и со конфигурациите со доминанта момент и со простиот континуум и со 

конфигурациите со доминанта континуум. 

Во четвртиот дел, Модели на сложени семантеми од прв степен со мултипликативна 

видска конфигурација и нивниот заемен однос, авторката укажува дека 

мултипликативната видска конфигурација на сложените семантеми од прв степен 

семантички покажува сложеност од две рамништа: а) сложеност од прво рамниште или 

проста мултипликација, односно мултипликација на семантички простиот момент и б) 

сложеност од второ рамниште или сложена мултипликација, односно мултипликација на 

семантички сложениот момент (мултипликација на моментот кај конфигурациите со до-
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минанта момент и континуум). Натаму, таа покажува дека во македонскиот јазик не 

постојат мултипликативни коренски морфеми туку само моментни коренски морфеми и го 

наведува видот на моментот во коренската морфема. И во овој дел, авторката ја нагласува 

разликата меѓу хабитуалната и мултипликативната видска конфигурација и ги наведува 

сите сложени мултипликативни семантеми од првото рамниште на сложеност, што е, 

всушност, мултипликација на простиот момент и сите сложени мултипликативни 

семантеми од прв степен од второто рамниште на сложеност, што е, всушност, 

мултипликација на сложениот момент. 

Во петтиот дел, Модели на мултипликативни сложени семантеми од втор степен и 

нивниот заемен однос, авторката го покажува начинот на образување на овие семантеми:  

сложена семантема од прв степен со моментна доминанта и континуативен суфикс. Трите 

видски вредности се претставени преку три морфеми: а) префикс со моментна видска 

вредност, континуативен корен и суфикс со континуативна видска вредност и б) 

континуативен корен, суфикс со моментна видска вредност и суфикс со континуативна 

видска вредност. Во овој дел, авторката ги наведува сите мултипликативни семантеми од 

втор степен и ја покажува повеќезначноста на мултипликативните семантеми од овој вид. 

Во делот Заклучоци, авторката ги наведува заклучоците од истражувањето. 

Делот Користена литература содржи список на референтни истражувачи на 

глаголскиот аспект во македонскиот и во другите јазици. 

4. Оригиналност на текстот 

Имајќи предвид дека во тектот за првпат се анализира и се истражува 

мултипликативната видска конфигурација, овој текст е оргинален, а тоа се согледува во 

претставувањето на сите начини и модели за изразување на мултипликативната видска 

конфигурација во македонскиот јазик и во определувањето на формалните показатели на 

структурите за изразување на мултипликативната видска конфигурација, групирани 

според структурната и семантичката сложеност. 

II Посебен дел 

1. Делови на делото, содржина и нивно обележување 

Текстот се состои следните делови: содржина, предговор, пет дела, заклучоци и 

користена литература. Петте делови се поделени во глави и подглави и се соодветно 

нумерирани. Содржината и предговорот имаат наслов, се обележани, но не се нумерирани. 

Нумерирањето почнува од првиот дел, во кој насловот е обележан со 1, а потоа 

последувателно се обележани сите делови и подделови на првиот дел. Вториот дел, исто 

така, започнува со 1, а потоа последувателно се обележани сите делови на вториот дел 

итн. 

2. Актуелност и оригиналност на делото 

Како што веќе се спомена, во тектот за првпат се анализира и истражува 

мултипликативната видска конфигурација во македонскиот јазик, имајќи ја предвид 

семантичката теорија за глаголскиот вид (аспект), што ја потврдува оригиналноста на 

текстот. 

3. Илустрации 

Текстот не содржи илустрации, од едноставна причина што природата на содржините 

е од експликативен карактер и не постои потреба од илустрации.  

4. Литература 

Користената литература опфаќа вкупно 63 извори и е целосно соодветна на 

содржините во текстот. Дел од извори се извори на авторката, што претставува потврда за 
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нејзиниот континуиран ангажман во истражувањата поврзани со глаголскиот вид 

(аспекти) во стандардниот македонски јазик. 

6. Терминологија, јазик и стил 

Користената терминологијата се надоврзува на општоприфатената терминолошка 

лексика во семантичкаа теорија за видот во македонскиот јазик. Јазикот и стилот се 

одликуваат со карактеристиките на строго научниот потстил. Текстот со одликува со 

висок степен на кохерентност. 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

Според својот карактер, текстот Мултипликативната видска конфигурација во 

македонскиот јазик претставува монографија и е оригинален научен труд на авторката. 

Во него за првпат се испитува мултипликативната видска конфигурација во македонскиот 

јазик според семантичката теорија за глаголскиот вид (аспект) воведена во македонскиот 

јазик од Каролак и Спасов. Текстот се одликува со сите карактеристики на строго 

научниот потстил. 

Според наведеното, со особено задоволство ѝ предлагам на Деканатската управа на 

Педагошкиот факултет во Битола да го прифати Извештајот од рецензијата на текстот 

Мултипликативната видска конфигурација во македонскиот јазик и да донесе одлука за 

издавање на текстот како монографија.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 25.3.2020 

       Рецензент: 

          

       проф. д-р Љ. Спасов 
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Р Е Ф Е Р А Т 

 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНА 

ПАТОЛОГИЈА (51123) И ОБЛАСТ ДРУГО (51128) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ, ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“-

БИТОЛА 

 

 

 

           Факултетот за безбедност-Скопје, распиша конкурс за избор на еден наставник во 

сите наставно-научни звања на научните области Социјална патологија (51123) и област 

Друго (51128), објавен во дневните весници „Слободен печат“ и „Коха“ на ден 21.03.2020.  

Врз основа на член 164, 165, 166, 172 и 173 од Законот за високо образование („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 82/18) и член 25, 26, 29 и 30 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, 

Наставно-научниот Совет на Факултетот за безбедност-Скопје, на седницата одржана на 

ден 30.03.2020 година донесе Одлука бр. 08-235/9, со која формира Рецензиона комисија 

за избор на еден наставник во научните области Социјална патологија (51123) и област 

Друго (51128). 

За членови на Рецензионата комисија Наставно-научниот совет ги избра: 

1. Ред. проф. д-р Оливер Бачановиќ, претседател 

2. Ред. проф. д-р Томе Батковски, член  

3. Ред. проф. д-р Пере Аслимоски, член. 

           По разгледувањето на пристигнатите материјали по распишаниот и објавен 

конкурс, Рецензионата комисија на Наставно-научниот совет на Факултетот за 

безбедност-Скопје, му го доставува следниот  

 

  И З В Е Ш Т А Ј 

 

Рецензионата комисија констатира дека на распишаниот конкурс се пријавил само 

кандидатот вон. проф. д-р Саше Герасимоски, вонреден професор на на Факултетот за 

безбедност-Скопје.  Кон пријавата, кандидатот вон. проф. д-р Саше Герасимоски доставил 

докази за исполнетост на општите и посебните услови согласно објавениот конкурс, како 

и останатата потребна документација.  Кандидатот ја доставил потребната документација 

(пријава, докази и останата документација) лично во архивата на Факултетот за 

безбедност - Скопје на 25.03.2020. 

           Рецензионата комисија констатира дека доставената пријава, доказите и останатата 

документација се навремени и комплетни, дека се исполнети општите и посебните услови 

предвидени со Законот за работните односи, Законот за високото образование, актите на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и актите на Факултетот за безбедност - 

Скопје, поради што прифати да ги разгледа, да ги вреднува и да достави реферат за избор 

на еден наставник до Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност - Скопје. 
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1. Основни биографски податоци 

 

           Вонр. проф. д-р Саше Герасимоски е роден на 19.06.1977 година во Охрид.  

Основно и средно училиште завршува во Охрид, а во 2001 година дипломира на 

Факултетот за туризам и угостителство во Охрид.  Во 2002 година се запишува  на 

постдипломските студии на Филозофскиот факултет во Скопје, Институт за социологија, 

кадешто во 2006 година магистрира и се стекнува со научниот степен магистер на 

социолошки науки.  Во 2007 година се запишува на истиот Институт на трет степен 

докторски студии кои успешно ги завршува со одбрана на докторската дисертација во 

2010 година, со што се стекнува со научен степен доктор на социолошки науки.  Темата на 

одбранетата докторска дисертација носи наслов „Културните вредности и ризикот во 

современото општество со посебен осврт на македонското општество“. Во периодот од 

2003 до 2005 година бил активен и во НВО секторот како дел од регионалната НВО 

„Лихнидос“ од Охрид.  Од 2006 година па до денес е вработен на Факултетот за 

безбедност-Скопје при Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола. 

 

2. Наставно-образовна дејност, научно-стручно и работно напредување 

 

           Работниот ангажман во високото образование на вонр. проф. д-р Саше 

Герасимоски, започнува на 01.10.2006 година, со изборот за помлад асистент на 

Факултетот за безбедност-Скопје по предметот Систем на приватна безбедност и 

доверениот предмет Современи безбедносни системи.  Во 2009 година е избран за 

асистент по предметите Систем на приватна безбедност, Безбедност во приватен сектор, 

Социјална патологија и Современи безбедносни системи.  На 17.03.2011 година е избран 

за доцент во областите Социјална патологија (51123) и област Друго (51128), по 

предметите Социјална патологија, Систем на приватна безбедност и Безбедност во 

приватниот сектор.  На 25.09.2015 година е избран за вонреден професор во истите 

области, Социјална патологија (51123) и област друго (51128) и по истите предмети 

Социјална патологија, Систем на приватна безбедност и Безбедност во приватниот сектор.   

Во целокупниот ангажман како помлад асистент, асистент, доцент и вонреден професор 

изведувал настава и вежби на сите студиски програми на прв циклус студии 

(додипломски) (Криминалистика, Безбедност, Криминологија и криминална политика, 

Безбедност и финансиска контрола и Безбедност и евроатлантски интеграции), на втор 

циклус студии на студиските програми Криминалистика, Безбедност 60 кредити, 

Безбедност 120 кредити, Кризен менаџмент и Безбедност (специјалистички студии), како 

и на трет циклус (докторски студии) на студиската програма Безбедност.  Кандидатот на 

првиот циклус студии ги предава следните предмети: Социјална патологија, Систем на 

приватна безбедност, Безбедност во приватен сектор, Проценка на ризик, Девијантност и 

неформална социјална контрола, Превенција на социопатолошки појави и Безбедносна 

култура.  На вториот циклус студии ги предава следните предмети (во својство на носител 

на предмет): Современи теории и концепти во социјалната патологија, Современи теории 

и концепти во приватната безбедност, Проценка на безбедносни ризици, додека во 

својство на втор член на Комисија ги предава предметите: Превенција на криминалитет 

(ситуациски пристап) и Корпоративна безбедност.  На третиот циклус студии, кандидатот 

е носител на предметот и го предава предметот Современи теории и концепти во 

приватната безбедност.    
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3. Учество во работата на органите и телата на Факултетот за безбедност-Скопје 

 

           Вонр. проф. д-р Саше Герасимоски активно учествувал во работата на органите, 

телата, комисиите и организациските единици (Катедрите) на Факултетот за безбедност-

Скопје, како и во работата на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола.  Во 

продолжение е дадено учеството во наведените органи, тела, комисии и организациски 

единици во изминатиот период од изборот за вонреден професор: 

 

Координатор за ЕКТС на Факултетот за безбедност-Скопје (избран во 2012 за мандатниот 

период 2012-2014 и реизбран во 2014 година за мандатниот период 2014-2016 година) 

Главен и одговорен уредник на Меѓународниот годишник на Факултетот за безбедност за 

2018 година и член на Уредувачкиот одбор на Меѓународниот годишник на Факултетот за 

безбедност за 2017 година  

Член на Комисијата за самоевалуација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, 

во мандатиот период 2019-2023 

Член на Комисијата за издавачка дејност на Факултетот за безбедност во тековниот 

мандатен период од 2019 до 2023 година 

Член на Организационите одбори на Меѓународната научна Конференција на Факултетот 

за безбедност за 2016 и 2017 година 

Член на Организационен одбор на Меѓународна научна Конференција 40 години високо 

образование на Факултетот за безбедност 

Член на Наставничкиот совет на Факултетот за безбедност за мандатниот период 2019-

2022 година  

Член на Катедрата за криминолошки и кривично-правни науки и Катедрата за 

безбедносни науки и приватна безбедност  

Член на работната група за изработка на Стратегија за развој на Факултетот за безбедност 

Член на работната група за именување и отворање на Библиотеката „Јордан Спасески“ 

Заменик член на Конкурсна комисија за прием на студенти на прв циклус студии за 

академската 2017/2018 година 

Ментор на 13 кандидати за дипломски работи и втор член на 2 Комисии за одбрана на 

дипломски работи  

Член на 2 Комисии за оценка на подобноста на темата и кандидатот за изработка на 

магистерски труд 

Ментор на кандидат за изработка на докторска дисертација 

Член на Комисија за оценка и одбрана на докторска дисертација 

Член на Комисија за оценка на подобност на тема и кандидат за докторска дисертација 

Член на Комисија за оценка и одбрана на специјалистички труд 

Член за Комисија за изработка на Реферат за избор на наставник во наставно-научно звање 

Рецензент на 19 научно-стручни трудови за меѓународни научно-стручни конференции, 

домашни и меѓународни научно-стручни списанија 

Рецензент на предлог и извештај од научно-истражувачки проект 

 

4. Објавени научно-стручни трудови со краток опис  

 

           Во досегашната научно-стручна истражувачка работа вонр. проф. д-р Саше 

Герасимоски има објавено вкупно 62 научно-стручни трудови во домашни и меѓународни 
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научно- стручни списанија и Зборници на трудови од Меѓународни научно-стручни 

Конференции, од кои 24 научни и стручни трудови објавил во последните пет години, 

односно во периодот од изборот за вонреден професор. Во објавените трудови најмногу се 

обработуваат теми од областите на социјалната патологија, приватната безбедност и 

проценката на безбедносните ризици. Во продолжение е даден краток приказ на 24-те 

научни и стручни трудови објавени во периодот од последниот избор. 

1. Saše Gerasimoski & Vesna Trajkovska (2019), “Analysis of Macedonian Translational 

Equivalents of the English Terms ‘Public Policing’ and ‘Private Policing’”, Proceedings of IX-th 

International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”, Conference of University of 

Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, Vol. 2, pp: 271-282 

 

           Во трудот се анализирани семантичките аспекти на англиските термини ‘Public 

Policing’ и ‘Private Policing’ и нивните македонски преводни соодветници.  Анализата е 

направена врз основа на истражување направено со две групи студенти на Факултетот за 

безбедност, Скопје (оние кои следеле настава по предмети од областа на приватната 

безбедност и англиски јазик и оние кои не следеле).  Врз основа на резултатите, 

студентите, особено оние кои следеле настава по предмети од областа на приватната 

безбедност покажале задоволителен степен на познавање и разликување на двата поими.  

Во препораките, авторите се задржуваат на потребата од посветување поголемо внимание 

на овие содржини во наставните планови по предметите на Факултетот, подобро 

разликување на концептите на јавното и приватното, како и дополнителни истражувања за 

да се утврдат конкретните влијаниа на други фактори врз одговорите (медиуми, 

литература од други и сродни области, лаички размислувања и сл.).    

 

2. Saše Gerasimoski & Marjan Arsovski (2019), “Development of the European Defence 

Policy”, Knowledge International Journal, Vol. 28, No. 6, pp: 1821-1825 

 

           Авторите на трудот го обработуваат развојот на Европската одбранбена политика.  

Во овој контекст, трудот го истражува развојот на Западноевропската унија како лулка за 

раѓањето на безбедносната и одбранбената политика на Европската унија и разликата 

помеѓу политиките што се во надлежност на Унијата.  Авторите заклучуваат дека 

надворешната и безбедносната политика е атрибут на државноста што претставува 

најсилна алатка во меѓународните односи. Настојувањето на Европската унија да преземе 

поголем дел од глобалниот безбедносен товар и да биде вистински активен субјект за 

одржување на светската безбедност може да биде реално кога надворешната и 

безбедносната политика ќе бидат пренесени од земјите-членки на ниво на ЕУ. 

 

3. Saše Gerasimoski (2019), „The Capacity of Private Security in Preventing Security Risks in 

South-Eastern Europe“, International Scientific Conference The Great Powers Influence on the 

Security of Small States, Proceedings of the International Scientific Conference The Great 

Powers Influence on the Security of Small States, Faculty of Security, Skopje, Vol. 1,  pp: 176-

188 

 

           Во овој труд, авторот го разработува и проценува капацитетот на приватниот 

безбедносен сектор во Југоисточна Европа во однос на подготвеноста и можноста да се 

справи со некои опасни форми на безбедносни ризици, како што се нови форми на 
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криминал, критични ризици од инфраструктурата и ризици поврзани со кризи и вонредни 

состојби. Користени се теоретските основи на теоретичарите Улрих Бек, Ентони Гиденс и 

Зигмунт Бауман, за дефинирање и категоризација на новите безбедносни ризици. Што се 

однесува до методологијата, користени се секундарни компаративни податоци и некои 

инструктивни студии на случај за проценување на капацитетот за превенирање на 

безбедносни ризици преку приватната безбедност во неколку земји од Југоисточна Европа 

(Македонија, Србија, Словенија, Бугарија и Романија).   

 

4. Saše Gerasimoski, Marjan Nikolovski, Marjan Gjurovski (2019), „Economic Aspects of 

Security Risks in the Republic of Macedonia“, International Scientific Conference The Great 

Powers Influence on the Security of Small States, Proceedings of the International Scientific 

Conference The Great Powers Influence on the Security of Small States, Faculty of Security, 

Skopje, Vol. 1,  pp: 189-202 

 

           Трудот ги обработува економските аспекти на безбедносните ризици во 

Македонија.  Презентирани се дел од резултатите од научно-стручното истражување на 

тема „Истражување на безбедносните ризици во Република Македонија“, кое го 

реализираа авторите на трудот.  Посебен акцент е ставен на влијанието на невработеноста 

и сиромаштијата како безбедносни ризици. Авторите констатираат дека влијанието на 

невработеноста и сиромаштијата врз личната безбедност е големо и исклучително големо. 

Припадноста кон одредена безбедносна организација влијае на ставот на влијанието на 

сиромаштијата и невработеноста врз општата безбедност. 

 

5. Saše Gerasimoski & Marjan Arsovski (2019), „Shanghai Cooperation Organisation - The New 

Eurasia Regional Alliances“, International Scientific Conference The Great Powers Influence on 

the Security of Small States, Proceedings of the International Scientific Conference The Great 

Powers Influence on the Security of Small States, Faculty of Security, Skopje, Vol. 1,  pp: 65-77 

 

           Трудот ја прикажува состојбата и улогата на Шангајската организација за соработка 

и ја оценува нејзината досегашна работа. Авторите главно се користат со квалитативни 

методи на истражување како анализа на содржината на документи и научно-стручни 

трудови кои се однесуваат на меѓународните односи во врска со создавањето и работата 

на Шангајската организација за соработка. Користената методологија и теоретскиот увид 

даваат појасна слика за легитимноста на нејзината работа и ја проценуваат нејзината 

реална улога и придонес во глобалното општество.  

 

6. Saše Gerasimoski & Pere Aslimoski (2018), “Sociopathological Aspects of Gambling“, 

International Yearbook of the Faculty of Security, Skopje, Vol. 18, No, 2, pp: 23-32 

 

           Предмет на разработка во овој труд е социопатолошката димензија на 

обложувањето како појава којашто е тесно поврзана со или произлезена од коцкањето.  

Авторите се обидуваат да одговорат во која мерка обложувањето може да се смета како 

социопатолошки феномен, каква неговата посебност во однос од коцкањето, какви штетни 

последици создава по луѓето кои се обложуваат и по општеството и како општеството 

реагира на обложувањето. Посебно е анализирано обложувањето во Македонија. 

Теоретски, трудот претежно се заснова на структурно-функционалниот пристап на 
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општествената аномија. Методолошки, направена е компаративна теоретска анализа на 

релевантни научни извори и студии во оваа област, како и на употреба и толкување на 

релевантни секундарни емпириски податоци. Авторите веруваат дека наодите на трудот 

ќе помогнат во подобра диференцијација помеѓу коцкањето и обложувањето, 

разјаснување на неговите социоптолошки аспекти, како и обезбедување основи за 

понатамошни студии во оваа прилично занемарена и малку истражувана тема во 

социјалната патологија.  

 

7. Saše Gerasimoski, Marjan Nikolovski, Marjan Gjurovski (2018), “Security Risks Assessment 

and Security Policy in the Republic of Macedonia”, Proceedings of the XII-th Biennial 

International Scientific Conference “From Common Sense to Evidence-based Policy-making”, 

Faculty of Criminal Justice and Security, Ljubljana, 2018, pp: 283-294 

 

           Овој труд има за цел да ја покаже важноста на квалитетната проценка на ризикот за 

успешно водење безбедносна политика во безбедносните институции во Република 

Македонија. Првенствено, авторите се потпираат на податоците собрани од сопственото 

научно истражување спроведено со испитаници од различни безбедносни институции во 

Република Македонија од јавното, државното и приватното обезбедување. Авторите 

презентираат голем број сознанија до коишто дошле со истражувањето, од кои две се 

најважни: релативно ниското ниво на извршување на проценки на безбедносниот ризик на 

редовна основа и незадоволителното ниво на употреба на научно засновани проценки на 

безбедносниот ризик споредено со потпирањето на сопственото безбедносно искуство. Се 

препорачува целосна, систематска и континуирана употреба на научно заснована 

методологија за проценка на безбедносните ризици, сугерирајќи некои од различните 

методи кои се покажале како успешни и што би можеле да гарантираат подобрување на 

квалитетот на безбедносната политика во македонските безбедносни институции. 

 

8. Saše Gerasimoski, Vesna Trajkovska, Snezana Nikodinovska-Stefanovska (2018), “Analysing 

Macedonian Translations of English Terms Related to Private Security”, Proceedings of the XII-

th Biennial International Scientific Conference “From Common Sense to Evidence-based Policy-

making”, Faculty of Criminal Justice and Security, Ljubljana, pp: 393-403 

 

           Трудот се фокусира на анализа на македонските преводи на два англиски термина 

од приватната безбедност: работник за обезбедување (security officer) и приватен детектив 

(private detective). Авторите изработиле прашалник кој им бил поделен на две групи 

студенти на Факултетот за безбедност и тоа: (а) студенти кои посетувале предавања по 

англиски јазик, но не посетувале предавања по приватна безбедност и (б) студенти кои 

посетувале предавања и по двата предмета. Во заклучните согледувања авторите 

констатираат дека студентите кои следеле предавања по англиски јазик и по приватна 

безбедност имаат постигнато повисоки резултати во однос на двата термина анализирани 

во трудот. Сепак, хетерогеноста на добиените одговори укажува на одредени тенденции 

што треба да се анализираат низ други истражувања во иднина. Ова особено се однесува 

на лексичките решенија на учениците за терминот работник за обезбедување, кадешто и 

покрај потврдената претпоставка, релативно мал број од студентите дале прифатливи 

преведувачки еквиваленти во поширока смисла. 
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9. Saše Gerasimoski & Vesna Trajkovska (2018), “Analysing Macedonian Translations of 

English Terms Related to Social Pathology”, Proceedings of the International Scientific 

Conference “Archibald Reiss Days”, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 

2018, pp: 491-500  

 

           Трудот се занимава со анализа на три македонски преводи на англиски зборови од 

областа на социјалната патологија: наркоманија (drug addiction), самоубиство (suicide) и 

коцкање (gambling). Авторите изготвиле прашалник на темата и го дистрибуирале на 

група студенти на Факултет за безбедност во Скопје кои присуствувале на предавањата по 

англиски јазик и по социјална патологија. Студентите имале задача да ги преведат 

дадените англиски зборови / изрази на македонски. Во заклучоците авторите наведуваат 

дека студентите кои посетувале предавања по англиски и по социјална патологија 

покажале висок степен на познавање на семантичките специфичности на термините. 

Сепак, посочуваат и на некои други фактори кои можат да придонесат за високото ниво на 

познавање на студентите со овие поими како: влијанието на мас-медиумите врз 

усвојувањето и употребата на некои термини, широко распространето присуство на некои 

социо-патолошки феномени (како коцкањето) кај младите во Македонија, влијанието на 

англискиот јазик како lingua franca и сл.  

 

10. Saše Gerasimoski (2018), “The Influence of Risk Factors on Sociopathological Phenomena 

Amongst Youth in Republic of Macedonia”, Proceedings of the IX-th International Scientific 

Conference “Security System Reforms as A Precondition for Euro-Atlantic Integrations”, 

Faculty of Security, Skopje, Vol. 2, pp: 25-37 

 

           Овој труд има за цел да ја утврди врската помеѓу факторите на ризик и 

социопатолошките појави меѓу младите во Република Македонија. За таа цел, авторот 

направил истражување за вредносните ставови и перцепциите на студентите на 

Факултетот за безбедност. Теоретски, истражувањето се заснова на теоријата на ризици 

наспроти заштитни фактори, со пошироки упатувања на теоријата на аномијата и 

пошироките теории за социо-структурна дезорганизација и интеракција. Авторот 

заклучува дека повеќето од одговорите од ова истражување се идентични или слични на 

наодите во некои неодамнешни научни истражувања на оваа тема, особено видливи во 

поврзаноста на наследениот девијантен потенцијал и нарушените семејни односи со 

алкохолизмот, поврзаноста на несоодветната блиска општествена средина со 

наркоманијата, искривениот систем на општествените вредности и структурните социо-

економски промени со проституцијата и коцкањето, како и поврзаноста на фрустрациите 

предизвикани од бесперспективноста и физичка и психолошка ранливост на младата 

популација со самоубиството. 

 

11. Saše Gerasimoski (2018), “The Character of Contemporary Security Risks in the Republic of 

Macedonia”, Political Thought, Vol. 16, No, 55, Skopje, pp: 5-18 

 

           Авторот на овој труд го истражува карактерот на современите безбедносни ризици 

во Република Македонија. Со примена на современа теоретска основа, втемелена во 

рефлексивистичките теоретски промисли на Ентони Гиденс, Улрих Бек и Зигмунд Бауман, 

направен е обид за определување на карактерот и промената на ризиците, преку 
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истражувањето на безбедносните ризици во институциите од областа на безбедноста во 

Република Македонија. По добиените резултати и нивната интерпретација, се потврди 

првата претпоставка, дека и во Република Македонија постои промена во карактерот на 

ризиците од неутрален кон безбедносен концепт, додека не се потврди втората 

претпоставка дека произведените ризици се повеќе присутни од надворешните. Врз 

основа на добиените сознанија, дадени се препораки за натамошни истражувања и за 

примена на добиените сознанија при креирањето на безбедносните политики, 

управувањето и проценувањето на безбедносните ризици. 

 

12. Saše Gerasimoski & Pere Aslimoski (2018), “Models of Socio-Cutural Acceptance/Rejection 

and Security Consequences at Time of Migrant Crisis”, Proceedings of the International 

Scientific Conference Migrant and Refugee Crisis in a Globalized World: Responsibilities and 

Responses, Faculty of Philosophy, Institute of Security, Peace and Defence, Skopje, pp: 183-199 

 

           Во трудот се обработуваат социо-културните теории и модели на асимилација, 

мултикултурализам и интеркултурализам како можни пристапи кон социо-културните 

интеракции и прифаќањето, т.е. отфрлањето на мигрантите од имигрантските земји. 

Методолошки, трудот се заснова на употреба на компаративни социолошки, безбедносни 

и културни студии и извори, надополнети со анализа на содржината на извори во кои се 

споменуваат можни модели на социо-културно прифаќање или отфрлање. Авторите 

заклучуваат дека може да се разликуваат неколку пристапи и модели на социо-културно 

прифаќање и социо-културното отфрлање на мигрантите и бегалците (моделите на 

прифаќање се културна асимилација, мултикултурализам и интеркултурализам, додека 

моделот на одбивање е секјуритизација). 

 

13. Саше Герасимоски, Марјан Николовски, Марјан Ѓуровски (2018), „Управување со 

безбедносните ризици во надлежните институции во Република Македонија“, Зборник на 

трудови од Меѓународна научна Конференција „40 години високо образование од областа 

на безбедноста: концепти и практики“, Факултет за безбедност, Скопје, сс: 35-48 

 

           Во трудот, авторите научно проучуваат прашањето на управувањето со 

безбедносните ризици во македонските безбедносни инситуции.  Користејќи се со 

сознанијата од сопствено спроведено истражување за безбедносните ризици, авторите 

заклучуваат дека постојат пет најзначајни безбедносни ризици и тоа: несоодветно воена 

безбедносна политика, нарушени систем на општествени вредности, тероризам, корупција 

и опасност од меѓуетнички конфликт.  Дел од резултатите од ова научно истражување се 

совпаѓаат со некои резулати од претходно спроведените истражувања на оваа и слична 

тема, но дел се разликуваат. 

 

14. Saše Gerasimoski & Vesna Trajkovska (2018), “Analysing Macedonian Translational 

Equivalents of ’In-House Security’”, Horizons, Series A, Vol. 12, No. 22, Bitola, 2018, pp: 209-

219 

 

           Трудот се занимава со анализа на македонските преводи на англискиот термин “in-

house security” (обезбедување за сопствени потреби), согласно добиените резултати од 

научното истражување, спроведено со дел од студентите од Факултетот за безбедност во 
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Скопје.  Резултатите од истражувањето ја потврдуваат хипотезата на авторите дека 

студентите кои посетувале часови на англиски јазик и приватно обезбедување се повеќе 

запознаени со поимот “in-house security” и можните преводни еквиваленти на македонски 

јазик. Сепак, процентот на прифатливи одговори од двете групи студенти подразбираат 

незадоволително ниво на знаење во врска со семантичките специфичности на поимот “in-

house security”, што се рефлектира во разновидноста на лексичкиот решенија што ги 

избрале при извршување на задачата. За да се добие увид во хетерогеноста на собраните 

податоци, потребно е да се спроведе понатамошно истражување засновано на 

продлабочени неструктурирани интервјуа, кое ќе се фокусира на причините за избор на 

дадените одговори од студентите.   

 

15. Saše Gerasimoski (2017), “Methods of Security Risk Assessment in Private Security”, 

Security Dialogues, Vol. 7, No. 2, pp: 93-110 

 

           Овој труд се занимава со некои од најпознатите и користените методи за проценка 

на ризикот, анализирајќи ја нивната важност и примена во приватното обезбедување. 

Неколку методи, кои ги применуваат приватните безбедносни субјекти во Република 

Македонија, како и во странство, се издвоени и тесно дискутирани. Обработени се 

општиот метод на проценка на безбедносен ризик на Зоран Кековиќ и соработниците, 

Кини методот и АУВА методот за проценка на безбедносни ризици. Врз основа на 

добиените сознанија од научното проучување, авторот на трудот дава предлози кои би 

можеле да се покажат корисни при спроведување на превентивни политики и стратегии за 

проценка на ризикот во рамките на работата на приватните безбедносни субјекти. 

 

16. Саше Герасимоски, Весна Трајковска (2017), „Ставовите на студентите на Факултетот 

за безбедност-Скопје во врска со употребата на кирилицата во Република Македонија“, 

Зборник од Меѓународната научна Конференција „Свети Климентовите пораки за етиката, 

моралот и вредностите“, Факултет за безбедност, Скопје, сс: 72-88 

 

           Во трудот се прикажани постојните практики на студентите на Факултетот за 

безбедност во Скопје во поглед на употребата на кирилското писмо, како и нивните 

ставови во врска со тенденциите во однос на статусот на кирилското писмо во Република 

Македонија во формалната и во неформалната комуникација. Трудот се сосредоточува на 

употребата на кирилското писмо во писмената комуникација, со посебен акцент врз 

комуникацијата со посредство на интернетот, преку мобилните телефони и компјутерите. 

Со цел да се испитаат ставовите на студентите по овие прашања, беше изработен 

прашалник којшто им беше поделен на студентите, по што резултатите беа статистички 

обработени. Сознанијата до коишто дошле авторите покажуваат дека кај испитаниците – 

студенти на Факултетот за безбедност – Скопје, се забележува појава, односно тенденција 

на редуцирана употреба на кирилското писмо од страна на говорителите на македонскиот 

јазик. Ваквата појава се забележува не само во колоквијалното јазично општење, туку и во 

формалната комуникација. 

 

17. Saše Gerasimoski, Marjan Nikolovski, Marjan Gjurovski (2017), “Theoretical Grounds for 

Researching the Security Risks in the Republic of Macedonia”, Proceedings of VIII-th 
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International Scientific Conference “Security Concepts and Policies-New Generation of Risks 

and Threats”, Faculty of Security, Skopje, pp: 1-8 

 

           Авторите на овој труд се обидуваат да укажат на неопходноста од употреба на 

современи, ажурирани и соодветни теоретски основи за истражување на безбедносните 

ризици во Република Македонија. Тие посочуваат на потребата од користење на 

рефлексивистичката теоретска парадигма претставена преку следните три теории: 

теоријата за ризично општество на Улрих Бек, теоријата на онтолошката безбедност и 

теоретските размислувања за довербата на ризикот на Ентони Гиденс, како и теоријата за 

течна модерност и живеење во ера на неизвесност од Зигмунт Бауман. Сите овие три 

теоретски погледи се надополнуваат едни со други и би можеле да дадат цврста и сигурна 

теоретска рамка за истражување на безбедносните ризици во Република Македонија. Тие, 

исто така може да гарантираат посигурни и пообјективни резултати во случај на нивно 

спроведување во емпириско истражување.  

 

18. Saše Gerasimoski (2017), “Contemporary Aspects of Surveillace and Control Carried Out by 

Technical Security”, Security Dialogues, Vol. 8, No. 1-2, pp: 667-682 

 

           Трудот ги обработува современите аспекти на набљудување и контрола вршени 

преку техничкото приватно обезбедување. Авторот посебно укажува на бројни 

безбедносни, човечки и етички дилеми врзани со користењето на техничкото приватно 

обезбедување при обезбедување на одредени лица, имот и појави.  Користејќи повеќе 

современи научни истражувања, особено оние на Мишел Фуко, Дидие Биго и Томас 

Матиесен, авторот посочува на потребата од оптимализација на техничкото приватно 

обезбедување и одбегнување на неговото предимензионирање, со што би постигнале две 

основни цели: намалување на безбедносните ризици, закани и загрозувања од една страна, 

но истовремено и избегнување на чувството на небезбедност (несигурност) кое може да се 

јави ако техничкото приватно обезбедување е предимензионирано, од друга страна.   

 

19. Saše Gerasimoski & Arsovski Marjan (2016), “The Role of the Local Prevention Councils in 

Prevention of the Sociopathological Phenomena in the City of Skopje”, Proceedings of the XI-th 

Biennial International Scientific Conference “Safety, Security and Social Control in Local 

Communities”, Faculty of Criminal Justice and Security, Ljubljana, pp: 59-66 

 

           Предмет на разработка на овој труд е согледување на состојбата и улогата на 

локалните совети за превенција во превенцијата на социопатолопшките појави во град 

Скопје. Трудот се заснова на квалитативно истражување, во кое авторите спровеле 20 

неструктурирани, неформални интервјуа со членови на локалните совети на превенција од 

општините од градот Скопје.  Врз основа на направената анализа, авторите доаѓаат до 

заклучок дека  превентивните мерки и активности треба да се фокусираат најмногу на 

превенција на најраширените и најсериозни социо-патолошки феномени, а според 

испитаниците тие се наркоманијата, проституцијата и алкохолизмот.  Генералното 

сознание добиено со истражувањето е дека членовите на локалните совети за превенција 

не го разбрале целокупниот превентивен потенцијал на советите, како во делот на 

примарната, така и во делот на секундарната превенција.  Авторите даваат низа препораки 
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во насока на подобро функционирање на превентивната функција на овие совети и 

подобра превенција на социопатолошките појави.    

 

20. Saše Gerasimoski (2016), “Application of Methods of Risk Assessment in Private Security”, 

Proceedings of the International Scientific Conference Private Security in the XXI-st Century: 

Experiences and Challenges, Chamber of Republic of Macedonia for Private Security, Skopje, 

pp: 327-338 

 

           Овој научен труд се занимава со некои од најоптималните методи за проценка на 

ризикот, анализирајќи ја нивната важност за приватните безбедносни субјекти. 

Анализирани се неколку методи можат да најдат соодветна примена во субјектите од 

областа на приватната безбедност во Македонија.  Вниманието е насочено на неколку 

методи (општ метод на проценка на ризиците, Кини и АУВА методот).  Како предности на 

овие методи во примената на проценката на безбедносниот ризик кај субјектите од 

областа на приватната безбедност, авторот ги наведува следниве: зајакнување на 

превентивниот пристап и политика; намалување на субјективноста во управувањето со 

ризикот и проценка на ризикот; добивање на многу сигурни и корисни вредности на 

големината на ризикот (нивото, индексот); поставување квалитетна основа за прогноза на 

безбедносните ризици; одредување на најсоодветниот третман на безбедносните ризици; 

изработка на балансирана анализа на трошоците и добивките; како и обезбедување 

оптимални основи за донесување одлуки при управувањето со безбедносниот ризик. 

 

21. Saše Gerasimoski, Andrej Sotlar, Miha Dvojmoč (2016), “Private Security in Protection of 

Critical Infrastructures-Legal and Practical Aspects: Comparative Study of Macedonia and 

Slovenia”, Proceedings of VII-th International Scientific Conference “Contemporary Trends in 

Social Control of Crime”, Faculty of Security, Skopje, Vol. 4, pp: 33-46  

 

           Во овој коавторски труд е направена компаративна анализа на правните документи 

и практики на заштитата на критичната заштита на инфраструктурата во Македонија и 

Словенија. Анализата  на авторите покажала дека, и во Македонија, како и во Словенија, 

приватното обезбедување е еден од клучните субјекти во заштитата на критична 

инфраструктура. Приватната безбедност е важна и од гледна точка на безбедносното 

планирање, како и од гледна точка на реалното спроведување на безбедноста за одредени 

елементи на критична инфраструктура. И во обете држави може да се идентификува 

напредок во законското регулирање на полето на приватната безбедност и заштитата на 

критичната инфраструктурата, но исто така се нагласува дека, до денес, немало сериозни, 

планирани напади против критична инфраструктура, така што е тешко е да се процени 

отпорноста на системот за заштита на критичната инфраструктура. 

 

22. Saše Gerasimoski & Vesna Trajkovska (2015), “Semantic Analysis of Phrases Containing 

‘Private Security’ in English and Macedonian”, Зборник радова са Научно-стручног скупа са 

међународним учешħем, Супротстављање савременим облицима криминалитета,  

Београд,, Том 2, сс: 163-169 

 

           Трудот се сосдредоточува на семантичка анализа на изрази што содржат колокација 

„приватно обезбедување“ (private security) на англиски јазик и нивни соодветни 
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преведувачки еквиваленти на македонски. Авторите се концентрираат на неколку клучни 

поими во областа на приватната безбедност што содржат вакви изрази. Методолошки, 

трудот се заснова на компаративна анализа на содржина на специјализирана речници, 

книги и правни акти од оваа област. Авторите веруваат дека овој труд би можел да биде 

корисен при одредувањето на семантичките карактеристики на овие фрази и 

идентификување на нивните семантички нијанси при нивно преведување од англиски 

јазик на македонски и обратно.  

 

23. Saše Gerasimoski (2015), “Risk Factors of Deviant Behavior Among Youth in the Republic 

of Macedonia: A Survey of Student’s Value Attitudes“, Proceedings of the Intrenational 

Scientific Conference, Researching Security: Approaches, Concepts and Policies, Skopje, Vol. 5, 

pp: 39-54 

 

           Научните сознанија презентирани во овој авторски труд, се резултат на сопствено 

истражување на авторот.  Истражувањето опфатило анкетирање на вредностите на 

ставовите на студентите во однос на ризикот факторите на девијантно однесување кај 

младите во Република Македонија.  Во заклучоците авторот наведува дека целокупната 

состојба на општествена аномија, ризичното општество и културата на ризик во 

придонесуваат во дефинирањето и одредувањето на обемот на ризик факторите за 

девијантно однесување кај младите. Наодите од истражувањето укажуваат дека 

нарушените семејни односи се сметаат за најважен ризик фактор за девијантно 

однесување меѓу младите.  Присуството на искривениот систем на општествени 

вредности, исто така, стои високо на скалата на ризик факторите, што ни кажува повеќе за 

вредносната амбивалентност и моралното релативизирање што стојат зад овој ризик 

фактор.  

 

24. Gerasimoski Saše & Arsovski Marjan (2015), „Comparative experiences of the limited 

degree of self-defense of the right to life, privacy and private property in private security“, 

Proceedings of the International Scientific and Professional Conference Police College Research 

Days, Police College, Zagreb, pp: 809-818 

 

           Овој труд укажува на правните решенија и разлики кои постојат во законодавството 

и практиката во врска со употребата на природното право во приватната безбедност во 

земјата и компаративно во регионот. Обработени се најдобрите правни решенија и 

практики во однос на обемот на ограничувања на самоодбрана на правото на живот, 

физичкиот интегритет и приватноста при примена на одредени овластувања на 

приватното обезбедување. Авторите прват анализа на две студии на случај во Македонија, 

во кои постоела несоодветна примена на правниот институт нужна одбрана од страна на 

приватното обезбедување. Притоа, заклучуваат дека приватното обезбедување се 

покажува склоно кон непочитување или намалување на основните човекови права, како 

што е правото на живот, особено во имотнозагрозувачки ситуации. За да има поодговорно 

вршење на приватните безбедносни услуги, како во Македонија така и пошироко, мора да 

се разбере апсолутното право на животот и да се дејствува со употреба на средства за 

принуда и огнено оружје само како последно можно средство за самоодбрана. 
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5. Објавени книги, студии и монографии со краток опис   

 

           Во досегашната научно-стручна истражувачка работа вонр. проф. д-р Саше 

Герасимоски објавил вкупно 9 книги, од кои 8 коавторски и една авторска.  Во периодот 

од последните пет години од изборот во вонреден професор, кандидатот ги објавил 

следниве 4 коавторски книги: 

 

1. Саше Герасимоски, Оливер Бачановиќ, Пере Аслимоски (2019), Социјална патологија, 

Скопје: Факултет за безбедност (книгата е основен учебник по предметот Социјална 

патологија на Факултетот за безбедност, Скопје) 

 

           Книгата е високошколски учебник изработен за студентите од прв циклус студии на 

Факултетот за безбедност-Скопје по предметот Социјална патологија.  Содржински, 

материјалот во учебникот е поделен на 4 дела и 10 поглавја, во кои според дедуктивен 

начин на излагање се презентирани наставните содржини за секое поглавје.  Учебникот 

овозможува студентите да ги совладаат основите на социјалната патологија како наука, 

основните поими од социјалната патологија, основните теоретски пристапи, видовите 

социопатолошки појави, факторите на социопатолошкото однесување, социјалната 

реакција, социјализацијата како основа на превенцијата на социопатолошките појави, како 

и начините и средините преку кои се врши превенција на социопатолошките појави.  

Учебникот е методолошки конципиран преку кратка напомена за содржината нна секое 

поглавје, целите на поглавјето, излагање на материјалот низ неколку точки според систем 

на дедукција, примери, кратка содржина на она што е најбитно и што треба да се запомни, 

прашања за размисла и пошироки извори за секое поглавје. Со ова е овозможено полесно 

совладување на материјалот од страна на студентите. Авторите при изработката на 

книгата се користеле со 370 релевантни библиографски единици, а изработен е и речник 

на поими од областа на социјалната патологија.     

 

2. Јордан Спасески, Пере Аслимоски, Саше Герасимоски, (2017), Основи на приватната 

безбедност, Скопје: Факултет за безбедност (книгата е основен учебни по предметите 

Систем на приватна безбедност и Основи на приватна безбедност на Факултетот за 

безбедност, Скопје)    

 

          Книгата претставува високошколски учебник изработен за студентите од прв циклус 

студии на Факултетот за -Скопје по предметите Основи на приватна безбедност, Систем 

на приватна безбедност и Безбедност во приватниот сектор.  Содржински, материјалот во 

учебникот е поделен на 4 дела и 15 поглавја, во кои според дедуктивен начин на излагање 

се презентирани наставните содржини за секое поглавје. Учебникот овозможува 

студентите да ги совладаат основите на приватната безбедност како научна дисциплина, 

местото, улогата и значењето на приватната безбедност во безбедносниот систем, 

процесот на приватизација на безбедноста, правните основи на приватната безбедност, 

дејноста приватно обезбедување, приватната детективска дејност, како и примената на 

приватната безбедност во обезбедувањето на вредностите од стопанството и 

нестопанството. Учебникот е методолошки конципиран преку кратка напомена за 

содржината на секое поглавје, целите на поглавјето, излагање на материјалот низ неколку 

точки според систем на дедукција, примери, кратка содржина на она што е најбитно и што 
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треба да се запомни, прашања за размисла и пошироки извори за секое поглавје. Со ова е 

овозможено полесно совладување на материјалот од страна на студентите.  Авторите при 

изработката на книгата се користеле со над 400 релеватни библиографски единици, а 

изработен е и речник на поими од областа на приватната безбедност.    

 

3. Саше Герасимоски, Оливер Бакрески, Верица Милевска-Стефановска, Николчо Спасов, 

Сања Керметчиева (2016), Правна рамка за обезбедување на критичната инфраструктура-

со осврт на обезбедувањето на критичната инфраструктура во Република Македонија, 

Скопје: Комората на Република Македонија за приватно обезбедување 

 

           Ова коавторско издание претставува научно-истражувачка студија во која авторите 

ја анализираат правната рамка, но и начинот на кој функционира обезбедувањето на 

критичната инфраструктура во Македонија, со одредени компаративни искуства за 

нејзиното функционирање во светот.  Направено е истражување за обезбедувањето на 

критичната инфраструктура во Македонија, преку анкетирање на вработени во агенциите 

за приватно обезбедување (членки на Комората за приватно обезбедување).  Студијата 

содржи неколку дела, како општ дел кој се однесува на запознавање со основните поими 

од делот на заштитата на критичната инфраструктура, индикативната листа на сектори за 

критична инфраструктура, правното регулирање на заштитата на критичната 

инфраструктура во НАТО и во ЕУ, правно регулирање на заштитата на критичната 

инфраструктура во земјите од Западен Балкан, идентификација и регулирање на 

критичната инфраструктура во Република Македонија, како и препораки и насоки за 

подобрување на состојбите во приватното обезбедување на критичната инфраструктура во 

Република Македонија.   

 

4.  Пере Аслимоски, Саше Герасимоски (2016), Социологија на туризмот, Охрид: 

Факултет за туризам и угостителство 

 

           Книгата претставува коавторски висоошколски учебник изработен за студентите од 

прв циклус студии по предметот Социологија на туризмот на Факултетот за туризам и 

угостителство-Охрид. Содржински книгата е поделена на 13 поглавја во кои на 

систематски, прегледен и разбирлив начин се обработени основните поими од 

социологијата на туризмот, местото на социологијата на туризмот во системот на науките, 

туризмот како општествена појава, односот култура-туризам, општеството и културата, 

храната и исхраната како социо-културна и туристичка појава, туризмот и традициите, 

општествената и културната интеракција и комуникација во туризмот, туризмот и 

безбедносните појави и туризмот во услови на глобализација. Од методолошки и 

дидактички аспект, учебникот содржи краток вовед на почетокот на секое поглавје, кратка 

содржина на поглавјето, прашања за подготовка и примери на крајот на секое поглавје.  

Во подготовката на учебникот авторите искористиле околу 130 извори на релевантна 

научна и стручна литература.   
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6. Учество на научно-стручни собири (меѓународни научно-стручни конференции, 

научно-стручни расправи, семинари, симпозиуми, тркалезни маси, школи, 

експертски состаноци) 

 

 

           Во наведениот период, вонр. проф. д-р Саше Герасимоски зел учество на вкупно 25 

научно-стручни собири во земјава и странство и тоа: 

 

 

1. Транснационален експертски состанок во рамките на Еразмус + проектот „Дијалог во 

образование за возрасни (ДИА)“, 28.-29.02.2020, Crossing Borders, Copenhagen, Denmark 

(Учество во својство на експерт). 

 

2. Меѓународна научна Конференција на Факултетот за безбедност-Скопје, The Great 

Powers Influence on the Security of Small States, 23-25.06.2019, хотел Метропол, Охрид 

(Учество во својство на излагач на свои и коавторски трудови и во својство на 

модератор на сесија). 

 

3. Излагање на тема „Социолошките аспекти на современите ризици“, на дебатата 

насловена како „Намалување на ризици од катастрофи - градење на отпорно општество“, 

во рамките на проектот „Воспоставување на академска мрежа за истражување и студии во 

доменот на намалување на ризици од катастрофи“, на ден 03.07.2019 година, Меморијален 

центар на холокаустот на Евреите, Скопје (Учество во својство на експерт со свое 

излагање). 

 

4. „Адриа безбедносен самит - Adria Security Summit 2019“, 18.-19.09.2019, Хотел 

Александар Палас, Скопје (Учество во својство на експерт). 

 

5. Експертски состанок на тема „Education, Ethnocentrism and Segregation“, во организација 

на AED Ekvalis & Forum ZFD Macedonia, 25-27.09.2019, хотел Манастир, Берово, 

(Учество во својство на експерт). 

 

6. Тркалезна маса на тема, „Безбедноста на домот преку превенција на новите закани и 

безбедносни ризици“, на ден 07.10.2019, Факултет за безбедност, Скопје (Учество во 

својство на воведничар и модератор). 

 

7. Научно стручна дебата на тема „Стратешки приоритети во безбедноста и одбраната-

Република Македонија по членството во НАТО“. Излагање на тема „Карактерот на 

безбедносните ризици во македонските безбедносни институции“, на ден 09.10.2019, 

Факултет за безбедност, Скопје (Учество со свое излагање). 

 

8. Научно-стручна расправа на тема „Маргинализацијата и девијантноста на младите во 

судир со законот во воспитно-поправните и казнено-поправните домови“ на ден 

18.12.2019, Дом на АРМ, Скопје (Учество во својство на рецензент и промотор на 

научно-истражувачкиот извештај). 
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9. Saše Gerasimoski, Marjan Arsovski, “Private Security in South-Eastern Europe: Between 

Security and Insecurity, International Scientific Conference on Governance, Intelligence and 

Security GIS, 09.-11.05.2019, Babes Bolyai University, Faculty of Philosophy and History, Cluj, 

Romania (Учество со коавторски труд). 

 

10. Транснационален експертски состанок во рамки на Еразмус + проектот (Дијалог во 

образование за возрасни-ДИА), 14.-15.11.2019, Comparative Research Network, Berlin, 

Germany (Учество во својство на експерт со постер презентација на образованието за 

возрасни во Македонија, Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола и 

Факултетот за безбедност-Скопје). 

 

11. “The Influence of Risk Factors on Sociopathological Phenomena Amongst Youth in 

Republic of Macedonia”, автор на труд презентиран на IX-th International Scientific 

Conference “Security System Reforms as A Precondition for Euro-Atlantic Integrations” и 

модератор на форум “The Place and the Role of the Private Security in the Security and Crises 

and Management System”, 04-06.06.2018, Факултет за безбедност, хотел Метропол, Охрид 

(Учество во својство на излагач на авторски труд и модератор на форум). 

 

12. Предавач и модератор на сесија “Risk and Threats in the Context of the Security and 

Foreign Policy Agenda of the European Union”, во рамки на The Regional Security Summer 

School “Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe”, Faculty of Security, 

Konrad Adenauer Stiftung and Wilfred Martens Centre, 05-07.06.2018, хотел Белви, Охрид 

(Учество во својство на експерт со свое излагање и модератор на сесија на 

Регионална летна школа за безбедност). 

 

13. Научно-стручна дебата „18 години Комора на Република Македонија за приватно 

обезбедување: состојба и предизвици“, на ден 20.06.2018, Комора на Република 

Македонија за приватно обезбедување, Скопје (Учесник на дебата во својство на 

експерт). 

 

14. Saše Gerasimoski, Pere Aslimoski, “Models of Socio-Cultural Acceptance/Rejection and 

Security Consequences at Times of Migrant Crisis”, коавтор на труд презентиран на 

International Scientific Conference “Migrations and Refugees in a Globalised World: 

Responsibilities and Responses” и модератор на сесија “Challenges for Integrated Border 

Security”, 05.-07.09.2018, Faculty of Philosophy, Institute of Security, Peace and Defence, 

Skopje, хотел Инекс Горица, Охрид (Учество со излагање на коавторски труд и 

модератор на сесија). 

 

15. Saše Gerasimoski, Marjan Nikolovski, Marjan Gjurovski, “Security Risks Assessment and 

Security Policy in the Republic of Macedonia”, коавтор на труд презентиран на XII-th 

Biennial International Scientific Conference “From Common Sense to Evidence-based Policy-

making” и модератор на панел “National Security and Terrorism”, 25-27.09.2018, Faculty of 

Criminal Justice and Security, Ljubljana (Учество со излагање на коавторски труд и 

модератор на панел сесија). 
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16. Saše Gerasimoski, Vesna Trajkovska, Snezana Nikodinovska-Stefanovska, “Analysing 

Macedonian Translations of English Terms Related to Private Security”, коавтор на труд 

презентиран на XII-th Biennial International Scientific Conference “From Common Sense to 

Evidence-based Policy-making” и модератор на панел “National Security and Terrorism”, 25-

27.09.2018, Faculty of Criminal Justice and Security, Ljubljana, (Учество со излагање на 

коавторски труд и модератор на панел сесија). 

 

17. Saše Gerasimoski, Vesna Trajkovska, “Analysing Macedonian Translations of English 

Terms Related to Social Pathology”, коавтор на труд презентиран на International Scientific 

Conference “Archibald Reiss Days”, 02-03.10.2018, Acadamy of Criminalistic and Police 

Studies, Belgrade (Учество во својство на излагач на коавторски труд). 

 

18. Излагање на тема „Правни аспекти на заштитата на критичната инфраструктура и 

улогата на приватното обезбедување“, на научно-стручна дебата на тема „Центарот за 

управување со кризи и приватниот безбедносен сектор во заштита на критичната 

инфраструктура–соработка и партнерство“, одржана на 15.02.2017 година во Центарот за 

управување со кризи на Република Македонија (Учество во својство на експерт со свое 

излагање). 

 

19. Саше Герасимоски, Оливер Бакрески, Верица Милевска-Стефановска, Николчо 

Спасов, Сања Керметчиева, „Правна рамка за обезбедување на критичната 

инфраструктура-со осврт на обезбедувањето на критичната инфраструктура во Република 

Македонија“. Промоција на студија одржана на 22.03.2017 година во Комората на 

Република Македонија за приватно обезбедување, Скопје (Учество во својство на 

коавтор и промотор на студија). 

 

20. Saše Gerasimoski, Marjan Nikolovski, Marjan Gjurovski, “Theoretical Grounds for 

Researching the Security Risks in the Republic of Macedonia”, International Scientific 

Conference Security Concepts and Politics: New Generation of Risks and Threats, Faculty of 

Security, 04-05.06.2017 година, хотел Метропол, Охрид (Учество во својство на излагач 

на коавторски на труд, учесник на форум и модератор на сесија). 

 

21. Saše Gerasimoski, “Contemporary Aspects of Surveillace and Control Carried Out by 

Technical Security”, International Scientific Conference The Balkans Between East and West:: 

Old and/or New Security Challenges, 05.-07.09.2017, Faculty of Philosophy, Institute of 

Security, Peace and Defence, Skopje, хотел Инекс Горица, Охрид  (Учество со излагање на 

авторски труд и модератор на сесија). 

 

22 Saše Gerasimoski, „Public-Private Security Partnership in Republic of Macedonia: Tendency 

Towards Partnership“, International Scientific Conference Private and Public Security: 

Cooperation and Perntership, одржана на ден 26.10.2017 година, на Факултетот за 

безбедност, Скопје (Учество во воведно излагање). 

 

23. Герасимоски Саше, Николовски Марјан, Ѓуровски Марјан, „Управување со 

безбедносните ризици во надлежните институции во Република Македонија“, 

Меѓународна научна Конференција 40 години високо образование на Факултетот за 
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безбедност, одржана на ден 05.12.2017 година, на Факултетот за безбедност, Скопје, 

(Учество во својство на излагач на коавторски труд и модератор на сесија). 

 

24. Научно-стручна дебата „Медиумското прикажување на криминалитетот во дневните 

весници во Република Македонија“, одржана на ден 23.11.2015, Дом на АРМ,  Скопје 

(Учесник на научно-стручна дебата). 

 

25. Излагање на тема „Хармонизација со современите трендови во регулативата и 

праксата“, во рамките на научно-стручната дебата на тема „Стратегија за развој на 

приватното обезбедување во Република Македонија“, одржана на 08.04.2016, Комора на 

Република Македонија за приватно обезбедување, Скопје (Учество во својство на 

експерт со сопствено излагање). 

 

 

7. Учество во реализација на проекти и научно-стручни истражувања 

 

 

           Во изминатиот период од пет години, вонр. проф. д-р Саше Герасимоски самостојно 

или во соработка со други институции и соработници активно учествувал во 

реализацијата на 5 научно-истражувачки проекти, апликативни проекти и научно-стручни 

истражувања.  Од нив, еден проект е меѓународен, а останатите се национални. Дел од 

резултатите се поместени во трудови кои се објавени на меѓународни научно-стручни 

конференции или други научно-стручни публикации во земјава и странство или се во 

процес на објавување.   

 

Научно-истражувачките проекти и научно-стручните истражувања се следниве: 

 

1. Раководител на меѓународниот апликативен проект „Дијалог во образование за 

возрасни (ДИА)“, во рамките на Еразмус + КА204 проектите, финансирани од Европската 

Комисија.  Проектот вклучува партнери од 7 држави (Германија, Данска, Полска, 

Хрватска, Украина, Кипар и Македонија). Универзитетот „Св. Климент Охридски“, 

Битола е партнер и носител на проектот, а Факултетот за безбедност, Скопје, е 

спроведувач на проектот.  Проектот се однесува на осмислување, примена и евалуација на 

методи за образование за возрасни во делот на справување со конфликти, општествена 

вклученост и дијалог, градење на мирот и градење на заедниците.  Истиот е во тек и е 

предвидено да трае до 30 Јануари 2022 година.   

 

2. Член на истражувачкиот тим за реализација на научно-истражувачкиот проект 

„Истражување на безбедносните ризици во Република Македонија“. Проектот се однесува 

на истражување на безбедносните ризици во македонските безбедносни институции, 

истиот е започнат со реализација во 2016 година и предвидено е да заврши во 2020 година. 

Проектот е од национален карактер и веќе е изготвена публикација (Извештај од 

истражувањето), кој е рецензирана, лекторирана и која треба да биде наскоро објавена.   

 

3. Член на истражувачкиот тим за реализација на научно-истражувачкиот проект 

„Воспоставување на академска мрежа за истражување и студии во доменот на намалување 
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на ризици од катастрофи“.  Проектот се однесува на изградба на академска мрежа за 

истражувања на ризиците и ниво намалување и јакнење на капацитетите помеѓу 

соодветните институции од државата за справување со безбедносните ризици.  Проектот 

заеднички го спроведуваат Факултетот за безбедност и Институтот за социолошки, 

политички и правни истражувања (ИСППИ).  Истиот е од национален карактер, во тек е 

неговото спроведување и го опфаќа временскиот период 2018-2022 година. 

    

4. Научно истражување од областа на социјалната патологија на тема „Испитување на 

вредносните ставови и перцепциите на јавноста за ризик факторите на девијантно 

однесување кај младата популација во Република Македонија“. Со истражувањето се 

опфатени студенти на Факултетот за безбедност, Скопје. Истражувањето е лонгитудинало, 

трае непрекинато 6 години и самостојно го спроведува авторот. 

 

5. Истражување од областа на приватната безбедност на тема „Испитување на 

вредносните ставови и перцепциите на јавноста за приватната безбедност  во Република 

Македонија“.  Со истражувањето се опфатени студенти на Факултетот за безбедност, 

Скопје.  Научното истражување е лонгитудинално, се спроведува непрекинато 6 години и 

самостојно го спроведува авторот.  

 

 

8. Учество во реализација на обуки 

 

 

           Во изминатиот период од пет години, вонр. проф. д-р Саше Герасимоски активно 

учествувал во реализацијата на две обуки. Обуките се од национален карактер и се 

реализирани за потребите на соодветни стручни институции од областа на безбедноста.   

 

Обуките во кои учествувал кандидатот се следниве: 

 

1. Обучувач, член на тимот за обука во рамките на проектот за обука за потребите на 

агенцијата за приватно обезбедување „ОСА Обезбедување“-Скопје.  Кандидатот спроведе 

обука за вработените во Агенцијата (вработени во секторот за обезбедување на транспорт 

на пари и други вредносни пратки), во периодот Декември 2018, Март 2019 година.  

Обуката се однесуваше на Проценка на безбедносен ризик при обезбедување на 

транспорот на пари и други вредносни пратки.  Оваа обука се спроведе како дел од 

институционалната соработка на Факултетот за безбедност, Скопје и агенцијата за 

приватно обезбедување „ОСА Обезбедување“-Скопје. 

   

2. Обучувач, член на тимот за обука во рамките на проектот за обука за потребите на 

Агенцијата за разузнавање на Република Македонија. Кандидатот спроведе обука за 

вработените во Агенцијата, во Јануари 2019 година.  Обуката се однесуваше на Проценка 

на безбедносен ризик за потребите на безбедносно-разузнавачката заедница.  И оваа обука 

се спроведе како дел од институционалната соработка на Факултетот за безбедност, 

Скопје и Агенцијата за разузнавање на Република Македонија.  
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9. Меѓународна мобилност и други ангажмани надвор од Факултетот   

 

           Вонр. проф. д-р Саше Герасимоски одржал предавања на Факултетот за 

безбедносни науки во Љубљана при Универзитетот во Марибор, во рамките на Еразмус + 

КА1 програмата за размена на академски кадар.  Предавањата за студентите на прв и втор 

циклус студии ги одржал на Факултетот за безбедносни науки (Fakulteta za varnostne vede), 

Љубљана, Република Словенија, во периодот од 06.03.-10.03.2017 година. Предавањата 

биле реализирани на англиски јазик на следните теми: „The Privatisation of Security: 

Macedonian Experiences“ и „Comparative analysis of the Private Security in Republic of 

Macedonia and Republic of Slovenia”. Програмата била финансирана од Европската 

Комисија.     

           Учество во својство на член на  Комисија за одбрана на докторски труд на 

кандидатот м-р Живко Гацовски, на тема „Моделите на контрола и нивна примена во 

работата на приватниот безбедносен сектор во Република Македонија“.  Одбраната на 

докторската дисертација се одржа на Институтот за безбедност, одбрана и мир при 

Филозофскиот Факултет на УКИМ, на 09.06.2017 година. 

           Автор на мислење по авторезиме на докторска дисертација на тема 

„Имплементација на современите системи и процедури во развојот на обезбедувањето на 

објектите од витален интерес за Република Македонија“ од кандидатот м-р Ѓорѓи 

Алчески, Институт за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет на УКИМ.  

           Вонр. проф. д-р Саше Герасимоски активно соработува и со Комората на Република 

Македонија за приватно обезбедување и е член на Стручниот совет на Комората од 2016 

година. 

10.  Оцена од спроведена внатрешна самоевалуација 

Врз основа на спроведената внатрешна евалуација на Факултетот за безбедност-

Скопје во период 2017-2020 година на првиот циклус на студии од страна на Комисијата 

за евалуација севкупниот работен ангажман на проф. д-p Саше Герасимоски е оценет со 

највисока средна оценка 5 (пет).   

Пондерираната просечна оценка за проф. д-p Саше Герасимоски во период 2017-

2020 година на првиот циклус на студии на Факултетот за безбедност-Скопје е 4.67 и тоа: 

Социјална патологија 4.43, Систем на приватна безбедност 4.60 и Безбедност во приватен 

сектор 4.71. Врз база на методолошката постапка  за пресметување на средна оценка за 

наставниците, средната оценка на проф. д-р Саше Герасимоски  е 5 (пет).  

Според одговорите на поставените прашања од внатрешната самоевалуација, може 

да се констатира дека кандидатот проф. д-р Саше Герасимоски како наставник по 

соодветните предмети предизвикува заинтересираност за предметите нагласувајќи ја и 

практична примена на истите во иднина, ги мотивира студентите за вклучување во 

интерактивна настава, објаснува јасно и разбирливо, има способност да ги издвои и со 

особено внимание да ги презентира партиите од материјалот кои се посебно тешки за 

разбирање и совладување, ја зема предвид активноста на студентот при формирањето на 

крајната оценка, рационално го искористува времето предвидено за предавања и ги 



29 
 

насочува студентите кон самостојна работа, за време на предавањата создава пријатна 

работна атмосфера, посветува дополнително време за консултации (надвор од 

предвиденото), транспарентно ги оценува резултатите од работата на студентите 

(програми, колоквиуми, вежби и др.), поседува висока и изградена лична култура, 

навремено и целосно ги реализира своите активности и наставната програма ја реализира 

според предвиденото и со користење на релевантна основна и дополнителна литература. 

11. Заклучок и предлог на Комисијата 

 

           Кандидатот вон. проф. д-р Саше Герасимоски, во изминатите пет години како 

вонреден професор на предметите Социјална патологија и Систем на приватна безбедност 

на Факултетот за безбедност-Скопје, покажува посветеност, професионален и одговорен 

однос кон работата и извршувањето на работните обврски и задачи.  Пројавува посебен 

интерес кон наставно-научната и истражувачката дејност и континуирано го надградува 

сопственото знаење преку следење на современа странска и домашна научно-стручна 

литература од областите и учествува на домашни и меѓународни научно-стручни собири, 

на кои презентира своите трудови.  

           Досегашните научно-стручни постигнувања покажуваат дека кандидатот вон. проф. 

д-р Саше Герасимоски се изградува во признат и препознатлив научен работник во својата 

област. Станува збор за млад научник и истражувач со силен научен потенцијал и со 

респектабилни научно-стручни достигнувања за својата возраст.  Истовремено, вон. проф. 

д-р Саше Герасимоски е препознатлив и во својата работна средина како исклучително 

вреден, колегијален и кооперативен колега и соработник со високи човечки, морални и 

педагошки квалитети кои се потврдени и во односите како со колегите и академската 

средина пошироко, така и со студентите.  Највисоките оценки за научно-стручната работа, 

неговиот однос и посветеност се потврдени со оценките на внатрешната самоевалуација.   

           Врз основа на пристигнатата пријава и документацијата кон пријавата на вон. проф. 

д-р Саше Герасимоски, а во врска со распишаниот конкурс за избор на еден наставник во 

сите наставно-научни звања на научните области Социјална патологија (51123) и област 

Друго (51128) на Факултетот за безбедност-Скопје, Рецензионата комисија се стекна со 

неподелено уверување дека кандидатот вон. проф. д-р Саше Герасимоски ги исполнува 

сите услови за избор во наставно-научно звање редовен професор.  Следствено, 

Рецензионата комисија има чест и задоволство на Наставно-научниот совет на Факултетот 

за безбедност-Скопје да му предложи вон. проф. д-р Саше Герасимоски да биде избран 

во наставно-научното звање редовен професор во областите Социјална патологија 

(51123) и област Друго (51128). 

 

Скопје, Април 2020                                    

                                                            Рецензиона комисија 

  

1. Ред. проф. д-р Оливер Бачановиќ, 

претседател, с.р. 

 

2. Ред. проф. д-р Томе Батковски, член, с.р.  

 

3. Ред. проф. д-р Пере Аслимоски, член, с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 

НАУЧНАТА ОБЛАСТ ПОЛИЦИЈА И ЧОВЕКОВИ ПРАВА (51608) НА 

ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ 

 

Со одлука на Наставно-научниот Совет на Факултетот за безбедност во Скопје (бр. 

08-235/8, од30.03.2020  година), формирана е Рецензентска комисија за избор на наставник 

во сите наставно-научни звања во научната област Полиција и човекови права (51608) во 

состав: ред.проф. д-р Трпе Стојановски, ред.проф. д-р Борис Мургоски, ред.проф. д-р 

Оливер Бачановиќ. 

 

На конкурсот за избор на наставник во сите наставно-научни звања на научната 

област Полиција и човекови права (51608), објавен во дневниoт весниk “Слободен печат” 

на 21-22.03. 2020 година во предвидениот рок се пријави д-р Стојанка Мирчева, вонреден 

професорво научната област Полиција и човекови права.  

 

Комисијата во состав редовен професор д-р Трпе Стојановски - претседател, 

редовен професор д-р Борис Мургоски - член и редовен професор д-р Оливер Бачановиќ - 

член, со внимание ги разгледа поднесените документи од кандидатката вонреден 

професор  д-р Стојанка Мирчева и на Наставно-научниот Совет на Факултетот за 

безбедност во Скопје му го поднесува следниот: 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 

за избор на наставник 

I. 

Комисијата по добивањето на доставената документација согласно конкурсните 

услови констатира дека на Конкурсот за избор на наставник на Факултетот за безбедност – 

Скопје, објавен во дневниoт весниk “Слободен печат” на 21-22.03. 2020 година, се 

пријавил еден кандидат, д-р Стојанка Мирчева, вонреден професор  во научната област 

Полиција и човекови права. 

 

Комисијата констатира дека поднесокот е навремен и целосен, дека ги исполнува сите 

услови предвидени со Законот за високо образование и актите на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ од Битола, па согласно тоа прифати да го разгледа, да го проучи и да 

достави Реферат за избор на наставник до Наставно-научниот совет на Факултетот за 

безбедност- Скопје.  

 

 

II. 

1. Биографски податоци 

 

Вонреден професор д-р Стојанка Мирчева е родена во Скопје на 13.11.1969 година. 

Дипломирала на Факултет за безбедност, Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, во 

1991 година со просечен успех 8,3. Магистрирала на универзитетот во Шефилд, Велика 

Британија (Department of Law, University of Sheffield) во 2004 година на тема 
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Спроведување истраги за случаи на сексуална злоупотребана деца: Компаративна анализа 

на законската рамка во Република Македонија и во Англија и Велс  (Нострификација 

согласно Одлука за признавање на академски степен - магистер по меѓународна 

криминологија на Министерството за образование и наука на РМ бр. 09-5852/2 од 

13.12.2004 год. врз основа на Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет 

во Скопје бр. 09-651/2 од 10.12.2004 год.). Во 2010 година ја одбранила докторската 

дисертација на Правниот факултет во Скопје, на Универзитетот Св. Кирил и Методиј“ во 

Скопје на темата „Функцијата на полицијата во сузбивањето на семејното насилство врз 

жената“ (Одлука на Комисија во состав, академик проф. д-р. Владо Камбовски, проф. д-р 

Љупчо Арнаудовски, проф. д-р Виолета Чачева, проф. д-р Гордана Бужаровска, проф д-р. 

Гордан Калајџиев,  за одбрана на докторската дисертација „Функцијата на полицијата во 

спречувањето на семејното насилство врз жената“, бр. 03-1120/1 од 10.12.20010 година) и 

се стекнува со научен степен доктор на правни науки. 

Кандидатката е вработена на Факултетот за безбедност – Скопје, како вонреден 

професор  во научната област Полиција и човекови права (51608), (Одлука на 

Деканатската управа на ФБ, бр.08-05/128 од 25.09.2015 година), а во 2011 година е 

избрана во звање доцент(Одлука бр. 0701/79 од 21.03.2011 година). Реизбрана е за 

асистент во 2008 година на Катедрата за полициски науки (Одлука бр.42-0701/75 од 

24.07.2008 година), каде од 2005 година е избрана во соработничко звање асистент на 

Катедрата за полициски науки (Одлука бр.41-0701/34 од 27.07.2005 година), а во2004 

година ангажирана е како надворешен соработник на Полициската Академија во Скопје, 

сега Факултет за безбедност при Универзитетот „Св. Климент Охридски„-Битола за 

предметот Полиција и човекови права. 

Претходното работно искуство е во Министерството за внатрешни работи, на 

позициите: началник на НЦБ-Интерпол-Скопје, 2001-2002 год.; началник на ОВР-Центар, 

СВР-Скопје, 2000-2001 година; НЦБ-Интерпол, виш инспектор, 1999-2000 год.; СВР-

Скопје, самостоен инспектор, 1995-1999 год.; СВР-Скопје, инспектор, 1992-1995 год.; 

СВР-Скопје, помлад инспектор, 1991-1992 год. 

Вонреден професор д-р Стојанка Мирчева во 2011 година добила стипендија од 

Европското здружение за криминологија (European Society of Criminology, Fellowship, 

2011); успешно ја завршила Регионална програма за еднаквиот статус и човековите права 

на жената на Раул Валенберг Институтот за човекови права при Универзитетот во Лунд, 

Шведска од 19 февруари до 16 март 2007 година (Raoul Wallenberg Institute of Human 

Rights at the University of Lund, SIDA, Sweden, Regional Program on Women Human Rights, 

Feb.19-March, 16, 2007);учествувала во студиска посета на Полициската академија во 

Загреб; Факултетот за полициско-безбедносни студии во Љубљана, 2006 год.; завршила 

обука за операции по настанати експлозии на Државната полициска академија Батон Руж-

Луизијана, САД, во март, 2006, во рамки на Програмата за помош во борбата против 

тероризмот (АТА) на Стејт Департментот-САД; Чивенинг стипендија за последипломски 

студии во Велика Британија, 2003; завршила обука во рамки на Европска тренинг 

програма за македонските раководни службеници од областа на правда и полиција, 
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Европска Унија, Париз, Франција, 2002; завршила обука за истраги за сексуално 

насилство врз децата, Институт за полициски истражувања, Ноис, Германија, 1998 година; 

Институт, Ноис, Германија, 1998 година (Investigation of sexual violence against children, 

Polizei Fortbildungs Institut, Neuss, Germany, May, 1998). Во 2002 година положила 

меѓународен тест за англиски јазик-академско ниво, IELTS-academic, а од 2005 година е 

постојан судски преведувач од македонски на англиски јазик и обратно во Основен суд 

Скопје 1-Скопје. 

Вонреден професор д-р Стојанка Мирчева учествувала вомеѓународни, регионални и 

национални научно-истражувачки проекти, наведени подолу во рефератот.  Учествува во 

работата на повеќе стручни здруженија, комисии и невладини организации, а како 

предавач учествувала во повеќе национални и регионални обуки и семинари во рамки на 

стручното усовршување на државните службеници, полициски службеници, судии, јавни 

обвинители, адвокати, медијатори, социјални работници, вработени во казнено-

поправните установи и активисти за човекови права во рамките на програмите за обука на 

Министерството за внатрешни работи, Академија за судии и јавни обвинители, Центрите 

за социјална работа, како и обуки поддржани од УНИЦЕФ, УНДП, Тело на ОН за родова 

рамноправност, Коалиција Сите за правично судење, Народен правобранител, Совет на 

Европа, Европска комисија и здруженија на граѓани. Учествувала во работата на 

меѓународни и регионални организации, како што е учество во својство на НВО 

претставник на 7-то Годишно собрание на Меѓународниот кривичен суд, Њујорк, САД. 

ноември, 2008, на 6-то Годишно собрание на Меѓународниот кривичен суд, Хаг, 

Холандија. ноември, 2007, на 5-то Годишно собрание на Меѓународниот кривичен суд, 

Хаг, Холандија. ноември, 2006, на 4-то Годишно собрание на Меѓународниот кривичен 

суд, Хаг, Холандија. ноември, 2005. Исто така како член на делегација од Република 

Македонија учествувала на 11та Сесија на Комисијата на ООН за превенција на 

криминалот, Виена, Австрија, 2002. 

Ангажирана е како национален консултант во изготвување на стратешки документи, 

закони и подзаконски акти на Министерството за правда, на Министерството за 

внатрешни работии на Министерството за труд и социјална политика. Со сопствени 

трудови настапувала на релевантни меѓународни конференции. 

Вонреден професор д-р Стојанка Мирчева одлично ги владее англискиот, српскиот и 

хрватскиот јазик. Исто така има добро компјутерско познавање од Microsoft Office 

програмите посебно: Word, Excel, PowerPoint, Access, како и Statistica i SPSS. 

Кандидатката д-р. Мирчева во континуитет задржува одлична оценка при годишната 

евалуација на Факултетот за безбедност. Во периодот 2017 - 2020 година во првиот циклус 

на студии на Факултетот за безбедностКомисијата за евалуација на севкупниот работен 

ангажман на Вонреден професор д-р Стојанка Мирчева за спроведување на настава го 

оценува со оценка 4.53, а средна оценка за наставникот е  5 (на скала од 1-5, каде што 5 е 

одличен). 
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III. 

1. Наставно образовна дејност 

 

Во рамките на наставниот процес на Факултетот за безбедност – Скопје е ангажирана 

од 2004 година како надворешен соработник на Полициската Академија во Скопје, сега 

Факултет за безбедност при Универзитетот „Св. Климент Охридски„-Битола за предметот 

Полиција и човекови права, каде што во 2005 година е избрана во звањето асистент на 

Катедрата за полициски науки, а во јули 2008 година е повторно избрана во звањето 

асистент на Катедрата за полициски науки. Како соработник била ангажирана за 

спроведување на вежби на повеќе предмети во состав на Катедрата за полициски науки и 

тоа: Полиција и човекови права, Полициско право и примена на полициски овластувања, и 

Справување со конфликти.Во 2011 година избрана е во звање доцент во научната област 

Полиција и човекови права (51 608), (Одлука бр. 0701/79 од 21.03.2011 година). 

Исто така, предавала по покана на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” - Правен 

факултет, Скопје, последипломски студии за Кривично право и криминологија 

(меѓународен кривичен суд) 2005, 2006, 2010 година; и на Универзитет на Југоисточна 

Европа, Правен факултет, Тетово, додипломски студии, предмет - Кривично право и 

криминологија (меѓународен кривичен суд) 2007 година. 

Во 2015 година е избрана во звање Вонреден професор на научната област Полиција и 

човекови права (Одлука на Деканатската управа на ФБ, бр.08-05/128 од 25.09.2015 година) 

и изведува настава на прв, втор и трет циклус на студии. 

Вонреден професор др. Мирчева спроведува настава на неколку предмети на прв 

цикулс во состав на студиската програма Криминалист,  Безбедност, Безбедности 

евроатлантски интеграции и на Криминологија и криминална политикаи тоа: Полиција и 

човекови права, Човекови права и слободи, Полициско право и примена на полицискио 

овластувања, Родови перспективи на криминалот, Методика на истражување на 

малолетничка делинквенција и Недискриминација и ранливи групи (Одлуката на ННС за 

покриеност на настава во академската 2018/2019 година заведена под деловоден број 08-

707/5 од 30.08.2018 година; Одлука на ННС за утврдување на распоред на предавања во 

летен семестар во академската 2019/20 година бр. 08-73/4 од 24.01.2010). 

Во рамките на втор циклус на студии ангажираност за спроведување на настава на 

Факултетот за безбедност на студиска програма Криминалистика, Кризен менаџмент, 

Безбедност 60 ЕКТС, Безбедност 120 ЕКТС, и Специјалистички стручни студии по 

безбедност на следните предмети: Човекови права и хуманитарно право, Наука и модели 

на полициско работење, Полициско право и примена на овластувања, Современи аспекти 

на конципирање на полициското работење, организација и наука, Родови прашања во 

кризниот менаџмент, (Одлука на ННС бр. 08-893/11 од 25.11.2018 година; Одлука на 

ННС бр.08-884/20 од 21.11.2019 година).  

Ангажираност во спроведување настава на втор циклус на студии на Институтот за 

социолошки и политичко правни истражувања-Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и 
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Методиј“-Скопје на студиска програма Општествен развој на следните предмети: 

„Ресторативна правда: старо-нови предизвици“; „Род, криминал и казнено-правен систем“, 

и на студиската програма Социологија-менаџмент на општествени промени за предметот 

„Предизвици и дилеми:Одговор на криминалот “(Одлука за согласност на 

Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, бр. 14-

1850/9-1 од 26.12.2018 година, Одлука за согласност на Универзитетскиот сенат на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, бр. 14-92/8-1 од 29.01.2020 година ). 

Во рамките на трет циклус на студии на Факултетот за безбедност-Скопје 

ангажираност во спроведување на настава на предметите Стратегија на полициско 

работење и човекови права и слободи, Полициски овластувања и меѓународна полициска 

соработка, Малолетничка делинквенција и криминал на штета на децата, и задолжителен 

семинар Етика во научно истражувачката работа (Одлука на Деканатската управа, бр.02-

2/102 од 21.12.2017 година; Одлука на ННС, бр.08-893/12 од 25.10.2018 година). 

Акредитација за ментор на трет циклус студии на Факултетот за безбедност на студиска 

програма Безбедност издадена од Одбор за акредитација и евалуација на високото 

обраование бр. 12-193/2 од 03.06.2016 година. 

 

 

 

2. Објавени, книги, научни истручни трудови 

 

Вонреден професор д-р Стојанка Мирчева има објавено повеќе научни и стручни 

трудови во земјата и во странство, 50досега,од кои ко-авторство на 2 научни труда 

објавени во меѓународно научно списание со импакт фактор0.535, „The role of macro 

context for the link between technological and organizational change“  („Улогата на макро 

контекстот во поврзаноста на технолошките и организациските промени“), објавен во 

Journal of Organizational Change Management (Списание за управувањето со 

организациските промени); и„Policing opportunities and threats in Europe“ („Можности и 

закани за вршење на полициската дејност во Европа“), објавен во Journal of Organizational 

Change Management, фактор на влијание (Списание за управувањето со организациските 

промени), ко-авторство во книга објавена во странство, “Policing in the Republic of 

Macedonia” in Gorazd Meško, C.B. Fields, B. Lobnikar, and A. Sotlar (Eds.), Handbook on 

Policing in Central and Eastern Europe, Springer Publishing, како и два истражувачки 

извештаи во издание од телата на ООН. 

Во продолжение се трудовите објавени по изборот на д-р Стојанка Мирчева во 

вонреден професор во 2015 година. 

1. Мирчева, С. (2019).  Истражувачки извештај-„Достапност и пристапот до 

услугите за жени и за девојки Ромки кои преживеале насилство врз жени во Куманово, 

Велес, Штип, Кочани, Прилеп и Кичево“. НРЦ. Куманово. достапен на 

http://www.nationalromacentrum.org/mk/uncategorized/izvestaj/ 

http://www.nationalromacentrum.org/mk/uncategorized/izvestaj/
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Истражувачкиот извештај ги прикажува резултатите добиени по спроведеното 

истражување кое по својот карактер е квалитативно и дескриптивно со цел анализа на 

пристапот на ромските жени и девојки кои претрпеле  насилство врз жени до достапните 

услуги за поддршка. Истражувањето поаѓа од 4 клучни концепти: насилство врз жените, 

родово разбирање на НВЖ, услуги за поддршка и пристап до услугите.Достапноста на 

услуги на поддршка за секоја жена која претрпела насилство врз жени, пристапот до нив, 

како и квалитетот на услугите е детерминиран од рамката во која е сместено разбирањето 

на насилството врз жени од страна на давателите на услуги. Оттука и достапноста и 

пристапот до услугите за поддршка на жените и девојките Ромкие е во рамката во која 

генерално се позиционирани услугите за поддршка на сите жени.Но, пристап на жените и 

девојки Ромки до достапните услуги за поддршка го карактеризира маргинализација 

зарадинесензибилност меѓу давателите на услугите за значењето на јазичната бариера во 

добивањето услуга и отсуството на системско решение,лимитираното препознавање на 

специфичните потреби на жените и на девојките Ромки, како и предизвиците во 

обезбедување поддршка што ги задоволува идентификуваните специфични потреби на 

жените и на девојките Ромки. 

2. Мирчева, С. (2019).  Документ за политики- Достапност и пристапот до 

услугите за жени и за девојки Ромки кои преживеале насилство врз жени во Куманово, 

Велес, Штип, Кочани, Прилеп и Кичево“. НРЦ. Куманово.достапен 

на,http://www.nationalromacentrum.org/mk/vesti-i-slucuvanja/dokument_za_politiki/ 

Документот за политики содржи заклучоци и препораки за унапредување на 

пристапот и достапноста до услуги за ромските жени и девојки соочени со 

дискриминација и насилство, родова еднаквост, остварување ефективна комуникација 

меѓу граѓанското општество и релевантните институции, како и застапување за 

навремени, достапни и квалитетни услуги.  

3.Mirceva, S, Rajkovchevski R (2019). “Responding to Gender Based Violence  Along 

Migration Routes to Europe: Case of Macedonia,” Security Dialogues, Vol.10,No.2,2019, 

University Ss. Cyril and Methodius, Faculty of Philosophy – Institute of Security, Defence and 

Peace, Skopje, Macedonia, pp. 95-108. 

Објавениот труд има карактер на оригинален научен труд. Презентираните анализи 

се засноваат  на наодите од регионалното истражување иницирана од Регионалниот 

центар МАРРИ „Предизвици во идентификација и заштита на ранливите лица и жртви на 

родово базирано насилство и трговија со луѓе во контекст на тековната миграциска криза“, 

спроведена кај 3 учесници на МАРРИ во летото, 2017 година. Во трудот се разгледуваат 

практиките и политиките во однос на реакцијата на родово базирано насилство само во 

Република Македонија. Анализата се заснова на квалитативни податоци собрани со 

интервјуа, набудување и анализа на документи.Наодите се однесуваат само на 

разбирањето и препознавањето на родово базираното насилство од испитаниците и даваат 

првичен увид во одговорот на РБН што влијае на луѓето кои патуваат по балканската рута 

кон Европа. 

http://www.nationalromacentrum.org/mk/vesti-i-slucuvanja/dokument_za_politiki/
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4.Healy C. (2019). Research team:  Casentini, G., Köhler, C.,Mircheva, S., Sebhelyi, 

V., Tatalović,S., Topouzova,S., Tramountanis,A.“The Strength to Carry On: Resilience and 

Vulnerability toTrafficking and Other Abuses among People Travelling along Migration Routes 

to Europe.” Vienna.ICMPD. 

Истражувачката студија „Сила да се продолжи: отпорност и ранливост од 

трговија со луѓе меѓу луѓето кои патуваат долж миграциските рути кон Европа“ ја 

анализира инциденцата на трговијата со луѓе меѓу луѓето кои патуваат долж миграциските 

рути кон Европа; факторите на отпорност на  трговија со луѓе и други злоупотреби; и 

факторите на ранливост од трговијата со луѓе и други злоупотреби. Студијата ги опфаќа 

источно-медитеранската, балканската и централно-медитеранската рута.Сила да се 

продолжи е главниот исход од истражувачкиот проект „Студија за отпорност и ранливост 

од трговијата со луѓе на пат кон Европа (STRIVE)“ финансиран од Одделот за мониторинг 

и борба против трговија со луѓе на САД (J/TIP), а го спроведе Меѓународниот центар за 

развој на миграциска политика (ИЦМПД). Во текот на 2018 година во земјите во кои се 

спроведе истражувањето: Грција, Бугарија, Северна Македонија, Србија Унгарија, 

Германија и Италија, беа интервјуирани 91 лице во движење долж рутите и 245 клучни 

испитаници –организации и институции кои работат директно со луѓето во 

движење.Студијата е описна проценка на феноменот трговија со луѓе, а не евалуација на 

одговорот на трговијата со луѓе од која било земја, програма или организација. Со тоа ги 

поддржува националните власти и граѓанското општество во земјите опфатени со 

студијата, како и ЕУ и другите регионални и меѓународни творци на политики, во нивниот 

одговор на трговијата со луѓе, преку обезбедување на цврста, емпириска база на знаење за 

трговијата со луѓе долж миграциските рути кон Европа од почетокот на 2015 година. 

Истражувањето не се обидува да ги идентификува потврдените случаи на трговија со луѓе, 

туку има за цел да понуди информации базирани на докази за индикации за потенцијална 

трговија со луѓе за да обезбеди преземање активности и последователни мерки од страна 

на властите. 

5. Мирчева, С., Бранковиќ, Б. (2018). „Прирачник за полициски службеници: 

обезбедување родово сензитивни услуги на поддршка за лицата кои претрпеле семејно 

насилство.“ Тело на ООН за родова еднаквост. Канцеларија во Скопје. Скопје.  

Прирачникот за полициски службеници за обезбедување родово-сензитивни услуги 

за поддршка на лицата кои претрпеле семејно насилство е изработен како дополнение и 

потсетник за полициските службеници по спроведената обука според „Модулот за родово-

сензитивно обезбедување услуги на жртвите на семејно насилство“ што ја спроведува 

Центарот за обукана МВР. Прирачникот претставува корисна и употреблива алатка во 

дневното извршување на полициските задачи во спречување и заштита од семејно 

насилство засновано на родово разбирање на семејното насилство. 

6.Мирчева, С., Чачева, В. (2018). “Проблеми при истражување на обемот на 

семејното насилство во Република Македонија. Македонска ревија за казнено право и 

криминологија, год.25, бр.1/2018. Здружение за кривично право икриминологија на 
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Македонија.  Скопје. достапно на : http://journal.maclc.mk/wp-

content/uploads/2018/08/Mirceva-Caceva.pdf 

Трудот категоризиран како прегледна научна статија,УДК: 343.55:343.132(497.7)е 

посветен на утврдување на обемот на семејното насилство, на прашањаи ограничувања 

поврзани со утврдување на распространетоста на семејното насилство воРепублика 

Македонија. Поконкретно, вниманието е фокусирано кон основнитечинители на обемот на 

семејното насилство, неговата светла и темна бројка, односнопроблемите поврзани со 

утврдување на светлата бројка на семејното насилство ипроблемите и начините на 

утврдување на темна бројка на семејното насилство.Анализата претставена во трудот ги 

зафаќа само методолошките прашања приистражувањето на обемот на семејното 

насилство. 

7. Rajkovchevski, R, Mirceva, S, (2018), “Trafficking in Human Beings Vs. Migrant 

Smuggling: Theoretical and Practical Discourse Analysis within Mixed Migrant Flows in the 

Republic of Macedonia” in Marjan Gjurovski (ed.), Security System Reforms As A Precondition 

For Euro-Atlantic Integrations, International Scientific Conference Proceedings, Volume III, Van 

Gog Ltd, Skopje, Macedonia, pp.137-146.Available at: 

http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Tom%20III2018.pdf 

Во трудот заведен со UDK:343.431-054.73(497.7) се дебатира дека разликувањето 

помеѓу трговијата со луѓе (TЛ) и криумчарењето мигранти е сè уште клучен предизвик и за 

владините и невладините актери.Текстот ги теоризира предизвиците и бариерите кои 

произлегуваат од разбирањето на ТЛ од страна на лицата задолжени за спроведување на 

законот, празнините во разбирањето на разликата помеѓу жртвите на трговија со луѓе и 

криумчарените мигранти и ја потенцира потребата за подобрување на капацитетите во 

откривање и обработка на кд на трговија со луѓе во мешаните миграциски текови.Во 

трудот се користат податоците собрани прекуи нтервјуа во рамките на проектoт SAFERR 

Project (Shelters and Access for Empowerment and Risk Reduction). Интервјуата беа 

спроведени во три земји-членки на МАРРИ во текот на летото 2017 година.Во трудот се 

предлагаат препораки за градење на институционалните капацитети на владините и 

невладините субјекти кои посредно и непоредно се поврзани со откривање и обработка на 

делата на трговија со луѓе во и работат во сместувачките капацитети каде престојуваат 

лицата во транзит. 

8. Mirceva, S., Rajkovchevski, R. (2017), Assesment Report: “Challenges in the 

identification and the protection of vulnerable individuals and victims of gender based violence 

and trafficking in human beings in the context of the current migration crisis” Available at: 

http://marri-rc.org.mk/wp-content/uploads/2017/11/Assessment-report.pdf 

Студијата претставува оригинален научен труд која дава иницијален преглед на 

капацитетите  на земjите-членки на регионалната  иницијатива за миграции, азил и 

бегалци (МАРРИ) во однос на обезбедување на родово чувствителено дговор за делата 

поврзани со трговија со луѓе и родово базирано насилство во мешовитиот миграциски тек 

опфатен со миграциската криза во периодот 2014-2016. Особено, беа обработени практики 

http://journal.maclc.mk/wp-content/uploads/2018/08/Mirceva-Caceva.pdf
http://journal.maclc.mk/wp-content/uploads/2018/08/Mirceva-Caceva.pdf
http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Tom%20III2018.pdf
http://marri-rc.org.mk/wp-content/uploads/2017/11/Assessment-report.pdf
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и политики во врска со одговорот кон овие два феномени во Македонија, Албанија и 

Србија, како земји-членки на МАРРИ идентификувани како најзасегнати од лицата во 

транзит. Покрај на наведените, извештајот ги анализира правните рамки на останатите 

земји-членки - Босна и Херцеговина, Црна Гора и Косово. Фокусот на студијата, покра ј 

идентификацијата на лицата изложени на ризик и заштита на жртвите од трговија со луѓе 

и родово базирано насилство во мешаниот миграциски проток во услови утврдени со 

географскиот опсег и дефиниран период на набљудување и собирање на податоци, 

подразбира и истражување за разбирањето и сензибилноста за трговијата со луѓе и родово 

базираното насилство на сите инволвирани државни и недржавни актери. 

9. Griffiths, K, Birdi, K, Alsina, V, Andrei, D, Băban, A, Bayerl, PS, Bisogni, F, 

Chirică, S, Costanzo, P, Gascó, M, Gruschinske, M, Horton, K, Jacobs, G, Jochoms, T, 

Krstevska, K,  Mirceva, S, Mouhanna, C, van den Oord, A, Oțoiu, C, Rajkovcevski, R, 

Rațiu, L, Reguli, Z, Rus, C, Stein-Müller, S, Stojanovski, T, Varga, M, Vít, M, and G 

Vonaș (2016), “Knowledge sharing practices and issues in policing contexts,” A systematic 

review of the literature”, European Journal of Policing Studies, Vol. 3, Iss.3, Maklu Publishers 

nv, Antwerpen, Belgium, pp.267-291. 

Трудот ги презентира резултатите од интегративниот систематски преглед на 

литературата од истражувањата за споделување на знаењето во рамките и помеѓу 

полициските организации низ цела Европа. Така, тоа опфаќа анализа на 39 трудови од 

студии на англиски јазик објавени помеѓу 2000 и 2013 година, надополнети со 

дополнителни пребарувања за литература која не е на англиски јазик, во девет европски 

земји. Практични препораки вклучуваат процедурална јасност во системите, политики за 

споделување на знаењето и развивање на релевантни знаења, вештини и мотивација на 

полицискиот персонал преку соодветна обука. 

10. Мирчева, С. (2016). „Предизвици за проценка на трошоците од семејно 

насилство во Република  Македонија“. Национална мрежа против насилство врз жените и 

семејно насилство- Глас против насилство. Скопје. достапно на 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2016/06/Procena-na-

trosoci.final_.pdf 

Анализата претставена во публикацијата го актуализира прашањето за пресметка 

на трошоците на семејно насилство во Република Македонија и  се стерми да фрли светло 

на видовите трошоци од семејно насилство и нивната дистрибуција во општеството, на 

нужноста од пресметка на трошоците и импликациите врз градењето политики за 

спречување и заштита од семејно насилство. Анализата дава преглед на различните 

методологии за процена на трошоците кои се применуваат ширум светот и нуди 

платформа за создавање услови за процена на трошоците од семејно насилство во 

Република Македонија  Адресирани се предизвиците на две нивоа: отсуство на 

систематско собирање и водење расчленети статистички податоци за семејно насилство и 

за цената на чинење на различните трошоци што произлегуваат од семејно насилство; и 

отсуство на редовни истражувања за семејно насилство со употреба на компатибилни 

единици на истражување. 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2016/06/Procena-na-trosoci.final_.pdf
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2016/06/Procena-na-trosoci.final_.pdf
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11. Мирчева, С., Просароска, Ж. (2016). “Предизвици и дилеми за полициското 

работење при примена на Законот за прекршоците“.Македонска ревија за казнено право 

и криминологија, год.23, бр.1. Здружение за кривично право и криминологија на 

Македонија.  Скопје. Достапно на :http://journal.maclc.mk/2016/07.pdf 

Трудот кој е  категоризиран како прегледна научна статија УДК 35.076.7: 

(351.74.076(497.7) поаѓа од специфичноста, улогата и обемот на работа на полицијата, 

пред се изразен преку превентивната и репресивната компонента на полициското 

работење во спречување на прекршоци и откривање на сторителите. Предмет на интерес 

на трудот е полициското постапување при констатирање на прекршоци. Исто така 

фокусот е на предизвиците со кои се соочува полицијата при постапувањето по Законот за 

прекршоците. Анализата е насочена кон полициското постапување во врска со прекршоци 

за кои полицијата е должна да му предложи на сторителот на прекршокот една од 

забрзаните постапки, а особено нормативната инсуфициенција и ефекти врз 

остварувањето на правата на граѓаните. Посебен предмет на интерес е полициското 

постапување во спроведувањето на Законот за прекршоците против јавниот ред и мир 

(ЗППЈРМ),пред се поради специфичноста на видот на прекршоците кои силно се 

одразуваат врз квалитетот на вообичаениот начин на живеење и работење на граѓаните. 

12. Mirceva, S., Prosaroska, Z.,(2016),“Public trust in the police and police 

legitimacy”in Mojanoski C. (ed.) Contemporary Trends In Social Control Of Crime, 

International Scientific Conference, Volume  II, pp.31-44, University ―St. Kliment Ohridski‖ 

Bitola Faculty of Security- Skopje, достапно на: 

http://www.fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Tom%20II.pdf 

Трудот категоризиран како научен труд UDK:351.74:316.652.2е сосредочен  на 

прашањата за легитимитетот на полицијата потврден преку јавната доверба.  Имајќи ја 

предвид улогата и мандатот кој што го има полицијата, едно од клучните прашања е и 

прашањето за нејзиниот легитимитет, и тоа пред се како генерализирана перцепција за тоа 

дали и колку активностите на полицијата се соодветни на воспоставениот систем на 

законските и етичките норми и вреднoсти во општеството.Легитимитетот се анализира 

преку транспарентното и одговорно работење, контрола на почитување на процедурите и 

правилата на полициско работење, како и интензитетот на соработката со заедницата. 

13. Mirceva, S, (2015), “On some ethical issues in policing research” in Mojanoski C. 

(ed.) Researching Security: Approaches, Concepts And Policies, International Scientific 

Conference, Volume  I, pp.254-256, University ―St. Kliment Ohridski‖ Bitola Faculty of 

Security- Skopje, достапно на:  

http://www.fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Ohrid%202015%20kniga%20Tom%20I.pd

f 

Трудот категоризиран како научен со UDK: 343.982:[351.74:17 ги дискутира 

главните етички стандарди, имено, информирана согласност,доверливост и анонимност, 

особено при дизајнирање на истражување кое опфаќа податоци собрани со интервјуа или 

анкети со прашалници до полициските службеници.Фокусира е само на практиката на 

http://journal.maclc.mk/2016/07.pdf
http://www.fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Tom%20II.pdf
http://www.fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Ohrid%202015%20kniga%20Tom%20I.pdf
http://www.fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Ohrid%202015%20kniga%20Tom%20I.pdf
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полициско истражување воРепублика Македонија и значењето на почитувањето на  

етиката во истражувањата. Имено, авторката дебатира дека сегашната состојба во земјата, 

во однос наистражувачката етика е прилично „маглива“. Оваа нејасност на  полето на 

етика во истражувањата се објаснува преку две клучни прашања: постоење на прописи за 

етика во истражувањата и ефективно функционирање на истражувачки комитети.  

14. Мирчева С. (2020). „Родови перспективи на криминалот“ (универзитетски 

учебник во печат, Рецензија од проф. д-р Оливер Бачановиќ за универзитетски учебник 

објавена во Билтен бр. 467 од 2.03.2020 на Универзитетот Св.Климент Охридски, стр.24-

29, и  Рецензија на универзитетски учебник Родови перспективи на криминалот од проф.д-

р Николина Кениг објавена во Билтен бр. 467 од 2.03.2020 на Универзитетот Св.Климент 

Охридски, стр.30-36.) 

Научните трудови се објавени во рефернтни научни публикации кои сеиндексирани во 

EBSCO Discovery Service, EBSCO Publishing,  Web of Science, Scopus, Elsevier и други. 

Според евиденцијата на цитираност на Google Scholar, трудовите се цитирани во 65 

референтни научни публикации од кои 49 во последните пет години (h-index = 5; i10-index 

= 2), што може да се најде на : 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=seJxxw4AAAAJ&view_op=list_works 

http://eprints.uklo.edu.mk/4449/ 

 

 

3. Учество на меѓународни конференции, семинари, советувања, обуки 

Во изминатиот период Вонреден професор д-р Стојанка Мирчева учествувала нa  22 

настани со трудови на релевантни бројни меѓународни научни и стручни конференции, 

семинари, обуки  и советувања. По изборот во вонреден професор, учествувала на слените 

научни конференции и собири: 

• Улогата на жените во сочувувањето на мирот и безбедноста – резолуцијата 1325- 

основа за акција, Скопје, 2019, модераторка и панелистка; Презентација на тема: 

Истражувања од жени и за жени во областа на безбедноста. 

• CoE, High level Conference on the occasion of the 30th anniversary of the European 

Committee for the Prevention of Torture. “Implementing Safeguards in the first hours of police 

custody”, Strasbourg, 4 November 2019, Panelist 

• Меѓународна конференција, УНДП, „Насилство врз жени-Примена  на 

Истанбулската конференција и отпор кон ретроградните процеси“, Подгорица, Црна 

Гора, 2019,панелистка, Презентација на тема, „Значење  на Истанбулската конвенција“ 

• ICMPD, InternationalStakeholder Conference and Study Launch “Study on Trafficking 

Resilience and Vulnerability en route to Europe (STRIVE)” Атина, Грција, 2019, 

Презентација на тема, „Преглед на клучните наоди за ранливост и отпорност на луѓето 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=seJxxw4AAAAJ&view_op=list_works
http://eprints.uklo.edu.mk/4449/
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во движење на насилство и  трговија со луѓе и влијанието на политиките за рестриција 

на регуларно патување долж Балканската рута.“ 

• International conference, Migration And Refugees In A Globalized World: 

Responsibilities And Responses, 5-7 September 2018, Ohrid, Macedonia, organized by 

University “Ss. Cyril and Methodius”, Faculty of Philosophy – Skopje, Institute for Security, 

Defense and Peace Studies, paper presented, “Responding to Gender Based Violence Along 

Migration Routes to Europe: Case of Macedonia,”. 

• OSCE and MoI Conference, 3rd International Conference:  Management and 

Negotiations in Crisis Situations caused by VERLT Profiling and Identification of Returning 

Foreign Terrorist  Fighters 15-18 October, 2018, Ohrid, paper presented: “Countering Violent 

Extremism: Human Rights Based Policing”. 

• 9th International scientific conference: „“Security System Reforms As A   Precondition 

For Euro-Atlantic Integrations” “ Ohrid, Macedonia, June 4-6, 2018, paper presented, 

Rajkovchevski, R, Mirceva, S, “Trafficking in Human Beings Vs. Migrant Smuggling: 

Theoretical and Practical Discourse Analysis within Mixed Migrant Flows in the Republic of 

Macedonia”. 

• UNDP, UN Women and the Council of Europe, Regional conference “Advancing the 

gender equality agenda in the Western Balkans and Turkey”, 12-13 December 2016, Budva, 

Montenegro, paper presented,  “Survivor-cantered responses”. 

•    Final conference of H2020 MARGIN project (http://marginproject.eu/final-event),  

April, 2017, Budapest, Hungary. Paper presented, “COMPOSITE project: Lessons learnt in 

Macedonian research context”. 

• 7th International scientific conference: „Contemporary Trends in Social Control of 

Crime“ Ohrid, Macedonia, May 30-31, 2016, paper presented, “Mirceva, S., Prosaroska, Z., 

“Public trust in the police and police legitimacy”. 

• UN WOMEN and Academy of Economic Studies of Moldova, “Regional project on 

promoting gender responsive policies in South-East Europe, phase II”, Regional academic  

event - On best practices for promoting gender responsive budgeting in academic curricula, 

Moldova, 14-15 April 2016, Paper presented, “The importance of gender disaggregated data in 

criminal justice”. 

 

4. Научно истражувачка и стручно-апликативна дејност 

 

По изборот вовонреден професор, д-р Стојанка Мирчева учествувала како истражувач 

и ко-раководител на повеќе научно-истражувачки проекти од меѓународен и национален 

карактер, како и забележителна стручно-апликативна дејност, меѓу кои се: 

• Национална истражувачка на проект на UN WOMEN иCoE „A multi-country study on 

the availability and accessibility of support services for women and girls subjected to 

gender-based violence (Albania, Bosnia and Herzegovina, Macedonia and Turkey)”, 

2014-2015.  
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• Главна истражувачка на регионален истражувачки проект на MARRI (Migration, 

Asylum, Refugees Regional initiative) and CRS (Catholic Relief Services), „Challenges 

in the identification and the protection of vulnerable individuals and victims of gender 

based violence and trafficking in human beings in the context of the current migration 

crisis”, 2017. 

• Национална истражувачка на регионално истражување на ICMPD (International 

Centre for Migration Policy Development), „Study on Trafficking Resilience and 

Vulnerability en route to Europe“ (STRIVE), Research project funded by the U.S. 

Department of State Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons 2017-2018. 

• Главна истражувачка на проект на Национален Ромски Центар за спроведување на 

истражување за „Достапност и пристапот до услугите за жени и за девојки 

Ромки кои преживеале насилство врз жени во Куманово, Велес, Штип, Кочани, 

Прилеп и Кичево“, 2019. 

 

Член на Комисии за оцена и одбрана на магистратура и докторат 

Доц. д-р Стојанка Мирчевабила член на комисии за оценка и одбрана на повеќе 

докторски дисертации и член на комисии за оценка и одбрана на магистерски трудовина 

Факултетот за безбедност: 

- Член на Комисија за оценка и одбрана на магистерски труд 

Одлука на ННС на Факултетот за безбедност-Скопје, бр. 08-5/28 од 25.02.2016 година 

Одлука на ННС на Факултетот за безбедност-Скопје, бр. 08-5/165 од 30.11.2017 година 

Одлука на ННС на Факултетот за безбедност-Скопје, бр.08-212/9 од 01.03.2018 година 

Одлука на ННС на Факултетот за безбедност-Скопје, бр.08-212/12 од 01.03.2018 година 

   Одлука на ННС на Факултетот за безбедност-Скопје, бр.08-614/15 од 29.06.2018 година 

Со Одлука на ННС на Факултетот за безбедност за определување на ментори на докторски 

дисертации  бр.08-884/19 од 21.11.2019 година, ментор на Аница Томшиќ Стојковска. 

 

Други професионални активности во врска со Факултетот за безбедност, по избор 

во звање вонреден професор 

▪ Раководителка на Катедра за полициски науки 2017- ( Одлука ма ННС бр.08-780/6 од 

20.09.2018 година, и Одлука на ННС бр. 08-5/164 од 30.11.2017 година. 

▪ Член на Конкурсна комисија за спроведување на постапка за запишување студенти во 

прва година на прв циклус студии на ФБ за 2019/2020 година,  

▪ Член на Организационен одбор за одбележување на 40 годишнината од постоењето на 

Факултетот за безбедност, Одлука на ННС бр.08-5/12 од 30.01.2017 година. 
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▪ Член на Организационен одбор за организирање работилница за статусот на 

криминолошките истражувања и согледување на искуствата во рамки на проектот 

МАРГИН, Одлика на ННС бр. 08-5/172 од 03.11.2016 година. 

▪ Член на работна група за изработка на студиски програми за втор циклус студии на ФБ, 

Одлука на ННС бр. 08-5/108 од 29.06.2017 година 

▪ Член на Комисија за издавачка дејност на Факултетот за безбедност (Одлука на ННС бр. 

08-5/102 од 29.06.2017 година). 

▪ Рецензентка на научно истражувачки проект, (Одлука на ННС бр. 08-5/160 од 30.11.2017 

година). 

▪ Член на работна група за повторна акредитација на студиска програма по Безбедност за 

трет циклус студии на Факултетот за безбедност (Одлука на ННС бр.08-5/153 од 

27.11.2015 година. 

▪ Рецензентка на истражувачка студија (Одлука на ННС бр.08-69/9 од 24.01.2019 година). 

▪ Член на Рецензиони комисии за избор во звање (Одлука бр. 08-5/118 од 02.09.2016 

година, Одлука бр.08-614/3 од 29.06.2018 година, Одлука бр. 08-212/17 од 01.03.2018 

година.) 

 

Стручно-апликатива дејност 

Вонреден професор д-р. Стојанка Мирчева покажува континуирано интерес и постигнува 

резултати во стручни и експертски активности. Таа е со изграден потенцијал и 

продолжува да постигнува резултати во областа на експертизи. 

Експертски активности- по изборот во звање вонреден професор 

- Национална консултантка на Национален превентивен механизам во состав на 

Народен правобранителво спроведувањето на превентивните посети и 

изготвувањето на посебните извештаи во делот на човекови права во полиција, 

2016-2019 

- Член на Стручен совет на Комората на Република Северна Македонија за приватно 

обезбедување, Одлука на Управниот одбор бр. 03-479/1 од 10.12.2015 година. 

- Член на Работна група за подготовка на измени на Законот за спречување и 

заштита од дискриминација (Номинација на Министерството за труд и социјална 

политика бр. 17-3560/5 од 18.05.2016 година. 

- Национална консултантка за развивање на Модул за обука на професионалци (полиција и 

социјални работници) за родово сензитивно обезбедување на услуги на жртвите на 

семејно насилство UN Women, (2015-2016) 

- Национална консултантка за спроведување обуки за  полиција и социјални работници за 

родово сензитивно обезбедување на услуги на жртвите на семејно насилство (UN 

Women, 2017-2018) 
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- USAID and MYLA(Macedonian Young Laywers Association), „National expert to develop 

training curriculum and provide training for front-line workers on inter-agency Standard 

Operating Procedure on victims of sexual and gender based violence, 2017-2019 

- Национална консултантка, Deutsche Gesellschaft fürInternationaleZusammenarbeit 

(GIZ) GmbH’sOffice in the Republicof Macedonia-, National expert to develop a training 

programme focused on the Law on Criminal Procedure and to provide training on 

criminal investigations in order to strengthen the capacities of the customs investigators 

in better understanding and implementation of the Law on criminal procedure. 2019. 

 

 

Одржани семинари и обуки, по избор во звање вонреден професор 

• 2019, Царинска управа 

- 2 обуки за царински службеници „Надлежност на царински службеници при 

откривање на кривични дела“-Глобална програма за справување со 

нелегални финансиски текови 

 

• 2017-2018, Министерство за внатрешни работи, Центар за обука 

- 6 обуки за обучувачи –полициски службеници за обезбедување родово чувствително 

постапување со жртви на семејно насилство 

• 2017, Академија за судии и јавни обвинители 

- 2 обуки за судии и јавни обвинители за ефективна имплементација на стандардите на 

Совет на Европа  против родово базирано насилство во судските постапки во рамки на 

пректот „Подготоки за ратификација на Истанбулската конвенција“. 

-1 обука за теренски работници за СОП за родово базирано насилство USAID and 

Macedonian Young Lawyers Association,  

• 2015-2017, Министерство за внатрешни работи и Министерство за труд и 

социјална политика  

- 3 циклуси на обуки за обучувачи и тестирање на модулите за обука за полициски 

службеници и социјални работници за обезбедувањеродово чувствително постапување со 

жртви на семејно насилство 

• 2016 

- Progress – Institute for social democracy and Friedrich-Ebert-Stiftung, 2 обуки на тема, 

“Мултиплицирано насилство врз самохрани мајки – резултати од легислативата и праксата  

- Национална консултантка, Deutsche Gesellschaft fürInternationaleZusammenarbeit 

(GIZ) GmbH’sOffice in the Republicof Macedonia- “Action Day” (real-time scenario) of 

the project “Global Program CombatingIllicit Financial Flows” (GP IFF - Western 

Balkans), PN: 12.6262.5 – 107. 2018. 
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- OXFAM and UN WOMEN,  

1 обука на тема, “Родови аспекти во обезбедувањето заштита на бегалците и барателите на 

азил“.  

 -National Council for Gender Equality and CIVICA Mobilitas,  

1 обука на тема, Заштита и поддршка на жените кои претрпеле родово базирано насилство.  

 Позначајни стручни преводи 

2011: Превод од англиски на македонски јазик на Конвенцијата на Советот на Европа 

за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство 

(Истанбулска конвенција) 

 

Заклучна оценка и предлог 

 

 Рецензентската комисија во состав како што е наведено во Одлуката на Наставно-

научниот совет на Факултетот за безбедност во Скопје ја разгледуваше и оценуваше 

пријавата од кандидатката Вонреден професор д-р Стојанка Мирчева. Оценката се 

темелеше врз анализа на поднесената документација, како и врз познавањето на 

кандидатката од нејзиното работно ангажирање на Факултетот за безбедност-Скопје. 

Кандидатката во текот на нејзиното работење како помлад асистент, асистент, доцент и 

вонреден професор по предмети од научната област полиција и човекови правапокажала 

висок степен на посветеност на работата. Таа поседува способност за систематично и 

продлабочено истражување и заинтересираност за следење на развојот во областа во која 

работи и за свое натамошно стручно усовршување.  

Врз основа на претходно наведеното за научната, стручно-апликативната и воспитно-

образовната дејност на Вонреден професор д-р Стојанка Мирчева, Комисијата констатира 

дека кандидатката д-р Стојанка Мирчева: 

1. Во целост ги исполнува условите предвидени во Законот за високо образование и 

Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, 

научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“-Битола, за избор во наставно-научно звање – редовен професор на 

научната област Полиција и човекови права (51608). 

2. Кандидатката при вршењето на наставно-образовната дејност на прв, втор и трет 

циклус на студии на Факултетот за безбедност – Скопје како вонреден професор, како 

и на други универзитети во државата  се истакнала со ефикасно, одговорно и 

креативно извршување на обврските, а односот кон студентите бил на високо 

професионално-педагошко ниво за што говорат и високите оценки од евалуацијата на 

студентите во однос на: стилот и разбирливоста на презентација на материјалот, 

можноста на студентите да бидат вклучени во интерактивна настава, создава 

заинтересираност за предметот, нагласувајќи ја посебно практичната примена на 

предметот, рационално го искористува времето предвидено за настава при што за 

време на одржувањето на наставата создава пријатна атмосфера, со посветување на 
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дополнително време за консултации, транспарентно ги оценува резултатите од 

работата на студентите, им овозможува на студентите користење на помошни 

материјали, теоретската и практичната настава прави да бидат поврзани и појасни, 

студентите имале можност да работат самостојно и содржината на предавањата е 

погодна за подготвување на испитите, стимулирање активност во проекти, 

презентации, семинарски и други активности, комуникативноста при презентирање на 

материјалот и односотспрема студентите. 

3. Кај кандидатката е забележлив континуитет во нејзиното созревање и развивање во 

истражувач кој продуцира квалитетни научни резултати. Тоа е забележливо како во 

изминатиот период, така и по изборот во вонреден професор, кога се објавени значаен 

број квалитетни научни и стручни публикации и трудови и учество на научно-стручни 

конференции  во земјата и во странство. Важно за одбележување е дека кандидатката 

има трудови објавени во меѓународни научни списанија со фактор на влијание, како и 

истражувачки извештаи кои произлегуваат од меѓународните истражувачки 

проекти.Ова се важни трудови за самиот автор, но тие се добар пример и за 

останатите колеги на Факултетот за безбедност. 

Нејзините трудови, доминантно се од областа на полициското работење, полициската 

организација и професионална култура, динамика и структура на криминалитетот, 

човековите права и нивната заштита, насилство врз жени, заштита на жени-жртви од 

семејно насилство, заштита на деца жртви на сексуална злоупотреба, казнено-

правниот институт на ресторативна правда-медијација меѓу жртва и сторител, 

положбата и заштитата на другите ранливи групи, етика во научните истражувања. 

Нејзините трудови ги карактеризира висок степен на систематичност и темелност, 

заснованост на емпириски добиени податоци, сеопфатна аналитичност на предметот 

на истражување кој додирнува многу актуелни општествени прашања. Тоа укажува на 

посветеноста на кандидатката кон научната работа од областа на полицијата и 

човековите права, полициското право, криминологијата и казненото право и се 

одликува со длабоко проникнување во значајните прашања поврзани со човековите 

права и полицијата нудејќи легислативни и стратешки решенија за унапредување на 

почитувањето и заштитата на човековите права не само од страна на полицијата, туку 

наниво на системски решенија. 

4. Вонреден професор д-р Стојанка Мирчева, истовремено, импресионира и со нејзината 

голема активност на планот на научно-истражувачката работа и промовирање на 

научно-истражувачките резултати. Кандидатката има сериозно искуство како 

истражувач во национални и меѓународни научно-истражувачки проекти, како и 

раководење со научни и апликативни проекти. Нејзината активност се карактеризира 

со креативност, кооперативност, темелност и одговорност со што има дадено значаен 

придонес во актуелизирањето и дебатата  за различни општествени феномени од 

нејзиниот предмет на истражување. Притоа, нејзината активност резултира со 

национално и меѓународно препознавање како научник во областа со која се занимава. 

Учествува на бројни меѓународни научни конференции и собири, како национален и 

меѓународен консултант во национални тела и еминентни регионални и меѓународни 

групи и тела. Нејзините препораки и заклучоци од бројните научно-истражувачки 
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проекти наоѓаат силна примена во унапредувањето на легислативната рамка и 

националните политики и практики  во областа која е предмет на нејзин интерес. 

5. Д-р Стојанка Мирчева активно учествувала во бројни комисии и работни тела на 

факултетот. Покрај тоа, учествувала во повеќе комисии за оценка и одбрана на 

магистерски трудови и докторски дисертации и дала придонес во оспособувањето на 

помладите кадри на Факултетот за безбедност-Скопје. 

 

Имајќи ги во вид досегашните резултати од работата на Вонреден професор д-р 

Стојанка Мирчева, Рецензионата комисијата заклучува дека станува збор за 

квалитетен наставник, истакнат научен истражувач и успешен стручњак кој е докажан 

во својата област поради што едногласно и со особено задоволство на Наставно-

научниот совет на Факултетот за безбедност- Скопје му го дава следниов  

 

Предлог 

 

Вонреден професор д-р Стојанка Мирчева да биде избрана за редовен 

професор на научната област Полиција и човекови права (51608).  

 

 

                                                         РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

Ред. проф. д-р Трпе Стојановски, претседател, с.р. 

Ред. проф. д-р Борис Мургоски, член, с.р. 

Ред. проф. д-р Оливер Бачановиќ,  член, с.р. 

Скопје,25.04.2020 година. 
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РЕФЕРАТ 

 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ЗА 

НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 

ПРЕХРАНБЕНО ИНЖЕНЕРСТВО (41400), НУТРИЦИОНИЗАМ (41401) И 

ДРУГО (41403)  

НА ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ВЕЛЕС 

 

Наставно-научниот совет на Технолошко-техничкиот факултет во Велес, 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, врз основа на распишаниот 

конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања за наставно- 

научните области: Прехранбено инженерство (41400), Нутриционизам (41401) и 

Друго (41403), со Одлука бр. 02-158/2, донесена на седницата одржана на 

12.03.2020 година, формира Рецензиона комисија за избор на наставник во состав: 

д-р Љубица Каракашова, редовен професор (претседател), д-р Даниела Николовска 

Неделкоска, вонреден професор (член) и д-р Татјана Калевска, вонреден професор 

(член). 

По разгледувањето на приложената документација Рецензентската комисија 

го поднесува следниов 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

На конкурсот за избор на наставник во сите научни звања за наставно-

научните области: Прехранбено инженерство (41400), Нутриционизам (41401) и 

Друго (41403) објавен во дневните весници „Нова Македонија“ (25.02.2020 година) 

и „Коха“ (24.02.2020 година) се пријави само кандидатот д-р Викторија 

Стаматовска, доцент на Технолошко - технички факултет од Велес, Универзитет 

„Св. Климент Охридски" - Битола. 

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

 

Кандидатот доцент д-р Викторија Стаматовска, е родена на 12.07.1974 

година во Скопје. Редовните студии ги завршила на Технолошко-металуршки 

факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје во 1999 година, со што се 

стекнала со звање дипломиран инженер технолог, насока прехранбено-

биотехнолошко инженерство (просечен  успех 8,7). Последипломски студии ги 

продолжила на истиот факултет, на насоката органско синтезно инженерство, а при 

тоа била ангажирана и како демонстратор по предметот органска хемија. 

Магистерски труд под наслов: „Синтеза и испитување на ефектите на 

растворувачите на ултравиолетовите апсорпциони спектри на N-арил 

супституирани лаурамиди (додеканамиди)” успешно го одбранила во 2006 година, 

со што се стекнала со академски степен, магистер по технички науки, насока 

органско синтезно инженерство (просечен успех 9,83). Во текот на редовните и 

постдипломските студии, била корисник на стипендии доделени од страна на 

Министерството за наука на Република Северна Македонија. 
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Стручно усовршување во областите кои ѝ се од интерес, доцент д-р 

Викторија Стаматовска остварила со интерна обука за имплементирање на 

системот за управување со безбедност на храна, според стандардот ISO 22000:2005 

(2007), тренинг за изработка на HACCP план (2008) и обука за база на податоци и 

услуги на EBSCO (2017), при што се стекнала со сертификати за завршените обуки. 

Активно го владее англискиот јазик, а пасивно бугарскиот јазик. Од 

компјутерските вештини има познавања од пакетот Microsoft Office™ tools - Word, 

Excel, Power Point. 

Кандидатот, во периодот од 2007 до 2008 година работела како технолог во 

производство во фирмата П.И.К.Ко ДООЕЛ - Скопје, фирма која нуди широк 

асортиман на безбедни и здрави суровини за прехранбената индустрија, како и 

производи од сопствено производство. Исто така, како Менаџер за безбедност на 

храна во HACCP тимот работела на имплементирање и спроведување на системот 

за управување со безбедност на храна, според стандардот ISO 22000:2005. 

Во август 2009 година, доцент д-р Викторија Стаматовска се вработила на 

Технолошко-техничкиот факултет во Велес, Универзитет „Св. Климент Охридски“-

Битола, како асистент на насоката Прехранбена технологија и биотехнологија. Во 

август 2012 година е реизбрана во звањето соработник-асистент за група предмети 

во наставно-научните области Прехранбено инженерство и Нутриционизам. 

Докторската дисертација под наслов: „Технологија на производство на 

џемови од одделни видови овошје со примена на природни засладувачи“, пријавена 

на Институт за храна – Катедра за преработка на овошје и зеленчук, на Факултетот 

за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје ја 

одбранила во јуни 2015 година, со што се стекнала со академски степен, доктор на 

земјоделски науки. Во септември 2015 година  кандидатот е избрана за наставник 

во наставно-научно звање доцент за наставно-научните области Прехранбено 

инженерство (41400), Нутриционизам (41401) и Друго (41403). 

 

2. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ 

 

Работното искуство во образовната сфера, доцент д-р Викторија 

Стаматовска го започнува на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје 

(1999/2003), каде што била ангажирана како демонстратор по предметот органска 

хемија.  

Својата наставно-образовната дејност, доцент д-р Викторија Стаматовска ја 

продолжува на Технолошко-техничкиот факултет во Велес, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“-Битола (од август 2009 година). Во периодот од 2009 до 2015 

година, кандидатот e ангажирана како асистент на предметни целини на прв циклус 

студии во наставно-научните области Прехранбено инженерство и Нутриционизам 

на Технолошко-техничкиот факултет во Велес: Технологија на жита, леб и 

пекарски производи, Технологија на овошје и зеленчук, Технологија на шеќер и 

кондиторски производи и Технологија на храна од неживотинско потекло. 

По докторирањето во јуни 2015 година, д-р Викторија Стаматовска во 

септември 2015 година е избрана во наставник во наставно-научно звање доцент за 

наставно-научните области: Прехранбено инжинерство (41400), Нутриционизам 

(41401) и Друго (41403). 
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На прв циклус студии е вклучена во наставата на студиските програми 
Прехранбена технологија и биотехнологија и Нутриционизам при што ги 

реализира предавањата и вежбите по предметните целини: Технологија на жита, 

леб и пекарски производи, Технологија на овошје и зеленчук, Технологија на 

шеќер и кондиторски производи, Технологија на храна од неживотинско потекло, 

Храна и култура и Зачини и лековити растенија. Исто така, учествувала и во 

реализација на предметни целини: Угоеност и недохранетост и Познавање на 

исхрана 1. 

Како наставник, кандидатот вклучена е и во наставата на втор циклус 

студии на студиските програми Управување со квалитет и безбедност на храна и 

Нутриционизам на предметните целини: Квалитет и безбедност на храна (напредно 

ниво), Oдбрани поглавја од технологијата на храна и нова храна, Системи за 

управување со безбедност и квалитет на храна, Следливост на храна и 

автентичност, Одбрани поглавја од прехранбената технологија и биотехнологија и 

Функционална храна. Покрај тоа, учествувала и во реализација на предметни 

целини: Диетотерапија кај малнутриции, здебеленост и ко-морбидитети, 

Нутритивни аспекти на состојките во храната, Методи за процена на квалитет на 

исхраната и Сензорна анализа на храната. 

Ангажманот на доцент д-р Викторија Стаматовска во рамките на 

реализирање на наставата на двата циклуса офаќа повеќе наставно-образовни 

активности како што се: подготовка на наставни материјали за постоечки и нови 

наставни предмети-интерни скрипти, пресметковни и лабораториски вежби; 

подготовка на материјали за семинарски/проектни  задачи, прегледување и 

оценување на изработените; изведување на настава (теоретски дел/пресметковни и 

лабораториски вежби); спроведување на активности поврзани со соработка со 

компании од прехранбената индустрија; воведување на студентите во научно-

истражувачката работа, заедничкото учеството на студентски конгреси, помош и 

насоки во реализација на нивните дипломски и магистерски трудови. Имено, таа се 

јавува како ментор на триесет и еден (31) дипломски труд, два (2) магистерски 

труда и еден (1) кој е во тек на изработка, коментор на еден (1) магистерски труд 

(Универзитетот „Ангел Канчев” - Русе, Фелијала Разград, Катедрата за 

биотехнологија и технологија на храна, Р. Бугарија), како и член во комисии за 

оценка и одбрана на пеесет и осум (58) дипломски труда, 5 магистерски труда и 

една (1) докторска дисертација. 

За нејзината посветеност кон целосно реализирање на наставата и работата со 

студентите говори и позитивната завршна просечна оценка 4,41 од последниот 

Извештај од извршена студентска евалуација за зимскиот семестар за учебна 

2019/2020 година.  

Во периодот по изборот во звање доцент, д-р Викторија Стаматовска своето 

знаење го пренесува и на студентите од други универзитети надвор од нашата 

земја. Имено, преку CEEPUS програмата и ERASMUS+ програмата има 

реализирано повеќе наставни мобилност во странство каде што држела предавања 

на соодветни теми што се во нејзините области: 

 

• 01.11.2017 - 01.12.2017 (CEEPUS програма- CIII-Freemover-1718-110450) 
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Универзитетот „Ангел Канчев” - Русе, Фелијала Разград, Катедрата за 

биотехнологија и технологија на храна, Р. Бугарија.  

Теми:  

1) Determination of total polyphenols and antioxidant capacity of biscuits 

2) Production of biscuits form einkorn flour and their chemical composition  

3) Comparative analysis of biscuits form einkorn and barley flour. 

 

• 30.04.2018- 16.05.2018 (CEEPUS програма- CIII-Freemover- 1718-111545) 

Тракискиот Универзитет - Стара Загора, Факултетот „Техника и Технологии“- 

Јамбол, Р. Бугарија. 

Теми: 

1) Impact of enzymes on the characteristics of flour  

2) Food Sweeteners: Nutritive Sweeteners in jam processing (Production and analysis of 

jam) 

 

• 15.10.2018 - 21.10.2018 (CEEPUS програма- CIII-Freemover- 1819-121601) 

Универзитетот „Ангел Канчев” - Русе, Фелијала Разград, Катедрата за 

биотехнологија и технологија на храна, Р. Бугарија.  

Тема: Sweeteners in jam processing (Production and analysis of jam). 

 

• 15.04.2019 - 21.04.2019 (ERASMUS+ програма) 

Универзитетот „Ангел Канчев” - Русе, Фелијала Разград, Катедрата за 

биотехнологија и технологија на храна, Р. Бугарија.  

Теми:  

1) Measuring of total polyphenols in by-products from food industry 

2) Antioxidant activity of by-products from food industry 

3) Anthocyanins content in by-products from food industry 

 

• 28.10.2019 - 04.11.2019 (CEEPUS програма-CIII-HR-1404-01-1920 - Adriatic-

Pannonian-Black Sea Food Connect) 

Универзитетот „Ангел Канчев” - Русе, Фелијала Разград, Катедрата за 

биотехнологија и технологија на храна, Р. Бугарија.  

Тема: Soy Applications in Food. 

 

 

 

 

 

 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 
Покрај ангажманот во наставно-образовниот процес, доцент д-р Викторија 

Стаматовска остварува и континуирана научно-истражувачка дејност.  

Истакнувајќи ја способноста за научно-истражувачка работа, како млад 

соработник - истражувач учествувала во изработката на два научно истражувачки 

проекти финансирани од Министерството за образование и наука на Република 
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Северна Македонија (2000-2007): „Синтеза, карактеризација и примена на некои 

органски соединенија што припаѓаат на групата на површински активни средства“ 

и „Испитување на дериватите на 1,2,4-триазолот што поседуваат биолошка 

активност, како слаби органски бази и нивната примена“. 

Својата научно-истражувачката дејност, доцент д-р Викторија Стаматовска 

ја продолжува замајќи учество во следните проекти: 

 

2010 – 2013  “Improving academia –industry links in food safety and quality 

(FOODLINKS)”- (158714-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPHES). 

2016 – 2017    „Разработване и анализ на функционални сладкарски бисквити“- 

финансиран от фонд "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Русенски 

университет "Ангел Кънчев". 

2017 – 2018   „ Разработване и анализ на функционални сладкарски бисквити II ЧАСТ“-

финансиран от фонд "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ",  Русенски 

университет "Ангел Кънчев". 

2018 – 2019  „Development and research of barley-enriched functional biscuits“- финансиран 

от фонд "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Русенски университет "Ангел 

Кънчев". 

2019 –            „ Възможности за използване на биопротектори, при получаване на 

функционални храни“ - Научно Изследователски Проект при 

Тракийски университет - Стара Загора, Факултет "Техника и 

технологии" – Ямбол . 

 

Резултатите од научно-истражувачката дејност, кандидатот прегледно и 

систематски ги има презентирано и дискутирано како автор и коавтор во стручни и 

научни трудови публикувани во индексирани научни списанија и во референтни 

списанија кои подлежат на рецензија. Исто така, дел од резултатите се 

презентирани на меѓународни конгреси, симпозиуми и конференции во земјава и 

странство. За одбележување е дека нејзините трудови се цитирани од автори 

чиишто трудови се објавени во референтни научни публикации 

(https://scholar.google.hu/citations?hl=en&user=tBBKdh8AAAAJ;https://www.research

gate.net/profile/Viktorija_Stamatovska). 

 

3.1. Преглед на објавените научни и стручни трудови  (последните пет години) 

 

1. Stamatovska V., Nakov Gj., Pavlovska G., Jukić M., Dimov I., Taneva I. & Komlenić 

K.D., (2019). Production of biscuits with inulin and determination of their characteristics. 

Journal of Hygienic Engineering and Design, 27, 102-107. ISSN 1857- 8489 (indexed in 

SCOPUS). 

2. Nakov Gj., Stamatovska V., Jukić M., Necinova Lj., Ivanova N., Šušak A., & 

Komlenić K.D., (2019). Beta glucans in biscuits enriched with barley flour made with 

different sweeteners. Journal of Hygienic Engineering and Design, 26, 88-92. ISSN 

1857- 8489. (indexed in SCOPUS). 

3. Nakov Gj., Jukić M., Vasileva N., Stamatovska V., Dimov I. & Komlenić K.D., 

(2019). The influence of different sweeteners on in vitro starch digestion in biscuits with 

https://scholar.google.hu/citations?hl=en&user=tBBKdh8AAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Viktorija_Stamatovska
https://www.researchgate.net/profile/Viktorija_Stamatovska
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wheat flour and whole barley flour. Scientific Study & Research Chemistry & Chemical 

Engineering, Biotechnology, Food Industry, 20(1), 053-062. (indexed in SCOPUS; Web 

of Science). 

4. Dimov I., Nakov Gj.,  Ivanova N. & Stamatovska V., (2019). Effect of the process of 

flaking of einkorn (Тriticum monococcum L.) on some basic chemical properties and 

biologically active compounds in the flaked product. Journal of Central European 

Agriculture, 20(4), 1210-1215. DOI: /10.5513/JCEA01/20.4.2390 (indexed in SCOPUS; 

Web of Science). 

5. Karakashova Lj., Stefanovska E., Babanovska-Milenkovska F., Stamatovska V., 

Durmishi N. &  Culeva B., (2019). Comparing the quality properties of fresh and dried 

apple fruit - varieties pinova and red delicious. Journal of Agricultural, Food and 

Environmental Sciences, 71(1), 36-45. ISSN 254-4315. 

6. Kalevska T., Nedelkovska – Nikoloska D., Stamatovska V., Uzunoska Z., 

Martinovski S. & Jankuloska V., (2019). Evaluation of the quality of raw milk for yogurt 

production. Journal of Agricultural and Plant Sciences, JAPS, 17(1), 105-110. ISSN 

2545-4455. 

 

7. Menkinoska M., Blazevska T. & Stamatovska V., (2019). Comparison of the 

rheological characteristics of bio-fortified flour obtained from soft wheat varieties Treska 

and Radika.  Journal of Agricultural and Plant Sciences, JAPS, 17(1), 111-118. ISSN 

2545-4455. 

 

8. Jankuloska V., Karov I., Pavlovska G., Kalevska T., Stamatovska V. & Uzunoska Z., 

(2019). Pesticide residues in food: food safety, nutrition and health effects. International 

journal of food technology and nutrition, 2(3-4), 36-41. ISSN 2671 - 3071. 

 

9. Stamatovska V., Nakov Gj., Uzunoska Z., Kalevska T. & Menkinoska M., (2018). 

Potential use of some pseudocereals in the food industry. Applied Researches in 

Technics, Technologies and Education, The Scientific Journal of the Faculty of Technics 

and Technologies of Yambol, Trakia University of Stara Zagora, Bulgaria, 6(1),  54-61. 

ISSN 1314-8796. (indexed in Index Copernicus). 

 

10. Nakov Gj., Brandolini A., Ivanova N., Dimov I. & Stamatovska V., (2018). The 

effect of einkorn (Triticum monococcum L.) whole meal flour addition on physico-

chemical characteristics, biological active compounds and in vitro starch digestion of 

cookies. Journal of Cereal Science, 83, 116-122. DOI: 10.1016/j.jcs.2018.08.004. (Impact 

factor: 2.302/2017, Clarivate Analytics; indexed in Scopus; Web of Science). 

 

11. Dimov I., Petkova N., Nakov Gj., Taneva I., Ivanov I. & Stamatovska V., (2018). 

Improvement of antioxidant potential of wheat flours and breads by addition of medicinal 

plants. Ukrainian Food Journal, 7(4), 671-681. ISSN 2313- 5891. DOI: 10.24263/2304-

974x-2018-7-4-11. (indexed in Web of Science; EBSCO).  
 

12. Nakov Gj., Stamatovska V., Ivanova N., Damyanova S., Godjevargova Tz. & 

Koceva K. D., (2018). Psycochemical characteristics of functional biscuits and in vivo 

https://doi.org/10.5513/JCEA01/20.4.2390


56 
 

determination of glucose in blood after consumption of functional biscutis. Journal of 

Hygienic Engineering and Desing, 22, 25-32. ISSN 1857-8489. (indexed in SCOPUS). 

 

13 Dimov I. & Stamatovska V., (2018). Physical characteristics of functional biscuits 

enriched in einkorn flakes. Ukrainian Journal of Food Science, 6(1), 13-19. ISSN 2409-

4951. (indexed in Index Copernicus). 

 

14. Uzunoska Z., Kalevska T., Stamatovska V., Belichovska K., Belichovska D., 

Nedelkovska - Nikoloska D., & Blazevska T., (2018).Vegetable Consumption and bone 

mineral density in females in Republic of Macedonia. Journal of Hygienic Engineering 

and Design, 23, 81-90. ISSN 1857- 8489. (indexed in SCOPUS). 

 

15. Pavlova T., Stamatovska V., Dimov I., Nakov Gj. & Kalevska T., (2018). 

Carotenoids in foods. Applied Researches in Technics, Technologies and Education, The 

Scientific Journal of the Faculty of Technics and Technologies of Yambol, Trakia 

University of Stara Zagora, Bulgaria, 6(4), 321-328. ISSN 1314-8796. (indexed in Index 

Copernicus). 

 

16. Babanovska-Milenkovska F., Karakasova Lj., Culeva C., Stamatovska V. & 

Durmishi N., (2018). Determination of vitamins as additives for fortification of refreshing 

soft drinks. International scientific Journal of agricultural, food and environmental 

sciences, 72(1), 45-51. ISSN 2545-4315.    

 

17. Karakashova Lj., Josifovski Z., Babanovska-Milenkovska F., Stamatovska V. & 

Durmishi N., (2018) Impact of solar drying on nutritional properties of certain varieties 

of green beans, International Journal of Food Technology and Nutrition, 1(1-2),  9-13. 
ISSN 2671 - 3071. 

 

18. Stamatovska V., Karakasova Lj., Nakov Gj., Kalevska T., Menkinoska M. & 

Blazevska T., (2017). Examination of the pomological characteristics and the presence of 

heavy metals in the peach cultivar “Cresthaven“ from Republic of Macedonia. Scientific 

Papers. Series B. Horticulture, University of Agronomic Sciences and Veterinary 

Medicine of Bucharest, Romania, LXI, 81-86. ISSN 2286-1580. (indexed in Web of 

Science). 

 

19. Stamatovska V., Karakasova Lj., Uzunoska Z., Kalevska T., Pavlova V., Nakov Gj. 

& Saveski A., (2017). Sensory characteristics of peach and plum jams with different 

sweeteners. Journal Food and Environment Safety of Suceava University, Food 

Engineering, 16(1), 13-20. ISSN 2068 - 6609. (indexed in EBSCO; Index Copernicus). 

 

20. Saveski A., Kalevska T., Stamatovska V. & Damjanovski D., (2017). Chemical 

composition and energy value in the meat of Macedonian and Ohrid trout. Journal Food 

and Environment Safety of Suceava University, Food Engineering, 16(1), 40-46. ISSN 

2068 – 660. (indexed in EBSCO; Index Copernicus). 
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21. Nakov Gj., Ivanova N., Damyanova S. & Stamatovska V. & Necinova Lj.,(2017). 

Public opinion surveys of consumers for manner of labeling the food product in the 

Republic of Macedonia. Ukrainian Food Journal, 6(1), 154-164. ISSN 2313-5891. 

(indexed in Web of Science). 

 

22. Stamatovska V., Karakasova Lj., Babunovska-Milenkovska F., Nakov Gj., 

Blazevska T. & Durmishi N., (2017). Production and characterization of plum jams with 

different sweeteners. Journal of Hygienic Engeneering and Desing, 19, 67-77. ISSN 

1857- 8489. (indexed in SCOPUS). 

 

23. Uzunoska Z., Kalevska T., Stamatovska V., Belichovska K., Belichovska D. & 

Damjanovski D., (2017). An example on what macedonian population knows about food 

allergies and food intolerance. Journal of Hygienic Engineering and Design, 19, 31-40. 
ISSN 1857- 8489 (indexed in SCOPUS). 

 

24. Nakov Gj., Komlenić K. D., Stamatovska V., Šušak A. & Jukić M., (2017). 

Influence on time of baking and different role of barley flour on the colour of the biscuits. 

Journal of Hygienic Engineering and Design, 21, 90-95. ISSN 1857- 8489. (indexed in 

SCOPUS) 

 

25. Marija Menkinoska, Vinko Stanoev, Valentina Pavlova, Tatijana Blazevska, 

Victorija, Stamatovska, Natasa Gjorgovska (2017). Determination of some physical-

chemical properties of biofortification soft wheat and flour of the varieties “Treska”. 

Journal of Engineering & Processing Management, 9(1), 33-35. ISSN 2566 - 3615. DOI 

10.7251/JEPM1709033M 

 

26. Stamatovska V., Kalevska T., Menkinoska M., Nakov Gj., Uzunoska Z. & Mitkova 

L., (2016). Correlations between quality of flour T-500 characteristics and bread volume. 

Journal Food and Environment Safety of Suceava University, Food Engineering, XV(1), 

46 - 54. ISSN 2068 - 6609. (indexed in EBSCO; Index Copernicus). 

 

27. Uzunoska Z., Pejkoski Z., Kalevska T., Belichovska D., Belichovska K. & 

Stamatovska V., (2016). The positive impact of  bioprotective culture on certain burger 

parameters. Macedonian Journal of Animal Science, 6(1), 31–39. ISSN 1857-7709. 
(indexed in EBSCO)  

 

28. Nakov Gj., Stamatovska V., L, Necinova, Ivanova N. & Stanka Damyanova, (2016). 

Sensor analysis of functional biscuits. Ukrainian Food Journal, 5(1), 56-62. ISSN 2313-

5891. (indexed in Web of Science). 

 

 

 

 

 

 



58 
 

3.2. Учество на меѓународни конференции и симпозиуми (Proceedings/Book of 

abstracts) 

 

1. Stamatovska V., Nakov Gj. & Karakasova Lj., (2019). Sensory evaluation and overall 

acceptance of raspberry jam with different sweeteners. Sessions Schedule & Abstracts, 

58-th ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE of Angel Kanchev University of Ruse 

and Union of Scientists – Ruse Conference with international interest, 01 - 02.11.2019, 

Razgrad, Bulgaria, 430. 

2. Nakov Gj., Brandolini A., Hidalgo A., Ivanova N., Stamatovska V. & Dimov I., 

(2019). Effects of grape pomace flour on some physico-chemical and nutritional 

properties of sponge cake. 2nd Food Chemistry Conference: Shaping the Future of Food 

Quality, Safety, Nutrition and Health, 17-19 September, 2019, Seville, Spain. 

3. Karakashova Lj., Babanovska-Milenkovska F. & Stamatovska V., (2019). Quality 

properties of solar dried aronia. VIII Naučno - stručni skup sa međunarodnim ućešćem, 

Preduzetništvo-inženjerstvo-menadžment, na temu „Cirkularna ekonomija – prilika za 

održivi razvoj”, Zbornik radova, edicija 8 Zbornici, Visoka tehnička škola strukovnih 

studija, Zrenjanin, Srbija, 239-246. 

 

4. Karakashova Lj., Babanovska – Milenkovska F., Durmishi N., Stamatovska V., 

Chuleva B. &  Skenderoska Sh., (2019). Comparison on quality properties of different 

fresh and fermented cabbage. Book of Abstracts, International congress on Natural, 

Health Sciences and Technology, University of Tetovo, North Macedonia, 571-572. 

 

5. Stamatovska V., Nakov Gj., Pavlovska G., Jukić M., Dimov I., Taneva I. & Koceva 

K. D.,  (2018). Production of biscuits with inulin and determination of their 

characteristics. Book of abstracts, Conference on Food Quality and Safety Health and 

Nutrition -  NUTRICON 2018, 13-15 June, 2018, Ohrid, Macedonia, 118-119. 

 

6. Nakov Gj., Stamatovska V., Jukić M., Necinova Lj., Ivanova N., Šušak A. & Koceva 

K. D.,  (2018). Beta glucans in biscuits enriched with barley flour made with different 

sweeteners. Book of abstracts, Conference on Food Quality and Safety Health and 

Nutrition -  NUTRICON 2018, 13-15 June, 2018, Ohrid, Macedonia, 116-117. 

 

7. Stamatovska V., Nakov Gj., Karakasova Lj., Babanovska-Milenkovska F., Kalevska 

T. & Jankuloska V., (2018). Change of anthocyanins content during production of jam 

from different species of fruit. Proceeding of 9th International CONGRESS of Food 

Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, October 03-05, 2018, Zagreb, Croatia, 

17-21. 

 

8. Nakov Gj., Jukić M., Stamatovska V., Ivanova N., Šušak A. & Koceva K. D., (2018). 

Compare between biscuits produced with Hull-less and Hulled barley. Proceeding of 9th 

International CONGRESS of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 

October 03-05, 2018, Zagreb, Croatia, 6-11. 
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9. Nakov G., Jukić M., Vasileva N., Stamatovska V., Necinova Lj. & Koceva K. D., 

(2018). The influence of different sweeteners on in vitro starch digestion on biscuits with 

wheat flour and whole barley flour. Abstract book, 9th Central European Congress on 

Food (CEFood), 24-26 May 2018, Sibiu, Romania, 67. 

 

10. Stamatovska V., Karakasova Lj., Nakov Gj., Kalevska T., Menkinoska M. & 

Blazevska T., (2017). Examination of the pomological characteristics and the presence of 

heavy metals in the peach cultivar "Cresthaven" from Republic of Macedonia. Book of 

Abstract, Section 2 – Horticulture, The International Conference of the University of 

Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for Life, Life 

for Agriculture", June 8 - 10, 2017, Bucharest, Romania, 26. 

 

11. Stamatovska V., Nakov Gj., Kalevska T., Uzunoska Z. & Saveski A., (2017). 

Characteristics of biscuits with acacia gum. Proceedings/12th Symposium “Novel 

Technologies and Economic Development”, Leskovac, October 20-21, 2017, University 

of Niš, Faculty of Technology, Leskovac, 64-73. 

 

12. Uzunoska Z., Kalevska T., Stamatovska V., Nedelkoska Nikolovska D., Blazevska 

T. & Orovcanec N., (2017). The Frequency of Meat Consumption and Bone Mineral 

Density in Female Population. Book of abstracts, 3nd International Symposium for 

Agricultural and Food (ISAF), 18-20 October 2017, Ohrid, R. Macedonia, 156. 

13. Babanovska-Milenkovska F., Karakasova Lj., Culeva C., Stamatovska V. & 

Durmishi N., (2017). Determination of vitamins as additives for fortification of refreshing 

soft drinks. Book of abstracts, 3nd International Symposium for Agricultural and Food 

(ISAF), 18-20 October 2017, Ohrid, R. Macedonia, 174. 

14. Stamatovska V., Uzunoska Z., Kalevska T., Nakov Gj. & Antovska A., (2017). 

Dietary habits of a part of the population in the Republic of Macedonia. Proceedings of 

University of Ruse, Biotechnologies and food technologies, 56(10.2), 15-23. 

15. Kalevska T., Uzunoska Z., Stamatovska V. & Jankuloska V., (2017). Quality of milk 

for the production of white brined cheese. Sessions Schedule & Abstracts, 56th Annual 

Sciences Conference of Ruse University, Conference with international interest, 03. – 

04.11.2017, Razgrad, Bulgaria, 398. 

 

16. Nakov Gj., Koceva K. D., Stamatovska V., Šušak A. & Jukić M., (2017). Influence 

on time of baking and different role of barley flour on the colour of the biscutis. Book of 

abstracts, Conference on Food Quality and Safety Health and Nutrition – NUTRICON 

2017, 5-7 October, 2017, Skopje, Macedonia, 34-35. 

 

17. Nakov Gj., Stamatovska V., Ivanova N.,  Damyanova S., Godjevargova T. & 

Koceva K. D., (2017). Physicochemical characteristics of functional biscuits and in vivo 

determination of glucose in blood after consumption of functional biscuits. Book of 

abstracts, Conference on Food Quality and Safety Health and Nutrition – NUTRICON 

2017, 5-7 October, 2017, Skopje, Macedonia, 107-108. 
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18. Saveski A., Kalevska T., Stamatovska V., Uzunoska Z. & Josevska E., (2017). 

Comparative analysis of fatty acids in the meat of the Macedonian and Ohrid trout from 

aquaculture production. Proceedings of the 11th International Symposium MODERN 

TRENDS IN LIVESTOCK PRODUCTION, Institute for Animal Husbandry, Belgrade-

Zemun, Serbia, 685-695. 

19. Stamatovska V., Nakov Gj., Dimov I. Taneva I., Kalevska T. & Uzunoska Z., 

(2017). The changes in colour of biscuits during baking depending on time and different 

proportion of barley flour. Proceedings of the 6th UBT Annual International Conference, 

International Conference for Food Science and Technology 2017, October 27-29, Durrës, 

Albania, 93-100. 

 

20. Karakasova Lj., Ampova J., Babunovska-Milenkovska F., Durmishi N. & 

Stamatovska V., (2017). Comparison of quality characteristics of fresh and of dried 

strawberries. Conference Book of Abstracts, UBT 6th Annual International Conference, 

International Conference for Food Science and Technology, 2017, October 27-29, 

Durrës, Albania, 284. 

 

21. Kalevska T., Uzunoska Z., Stamatovska V., Saveski A., (2017). Whey properties and 

its use for production of functional and probiotic drinks. Proceeding of International 

Scientific Conference "TECHNICS, TECHNOLOGY AND EDUCATION" ICTTE 

2017, Trakia University, Faculty of Technics and Technologies, Yambol, 346-349. 

 

22. Blazevska T., Pavlova V., Menkinoska M., Stanoev V. & Stamatovska, V. (2017). 

The pollution of the fifth channel on the environment of the city of Bitola. 

KNOWLEDGE International Journal Scientific papers.  20.5, Knowledge in practice XV-

th Jubilee International Scientific Conference, Bansko, Bulgaria,  2491-2495.  

 

23. Stamatovska V., Karakasova Lj., Babanovska-Milenkovska F., Nakov Gj. & 

Durmishi N., (2016). Production and characterization of plum jams with different 

sweeteners. Book of abstracts, Conference on Food Quality and Safety, Health and 

Nutrition - NUTROCON 2016, 1-2 December 2016, Skopje, Macedonia, 20-21.  

 

24. Stamatovska V., Nakov Gj., Uzunoska Z., Kalevska T., Damjanovski D. & Saveski 

A., (2016). Nutritive chemical characteristics of the honey and its positive impact on 

human health. Book of abstracts, 9th International Scientific аnd Professional Conference 

WITH FOOD TO HEALTH, Topic: Nutrition, 13th October, Osijek, Croatia, 30. 

 

25. Nakov Gj., Stamatovska V., Necinova Lj., Ivanova N. & Damyanova S., (2016). 

Nutritional properties of einkorn wheat (Triticum monococcum L.) -  review. Reports 

Awarded with "Best Paper" Crystal Prize, 55th Annual Science Conference of Ruse 

University "Smart Specialization - Innovative Strategy for Regional Economic 

Transformation", “Angel Kanchev” University of Ruse, University of Ruse Publishing 

Center, 381-384. 

 

26. Pavlovska G., Jankuloska V. & Stamatovska V., (2016). Lead and cadmium in 

apricots and peaches from areas of Veles. KNOWLEDGE International Journal, Nо. 
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15.1, Eleventh International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE 16-18 

December 2016, Bansko, Bulgaria, 439- 443. 

 

4. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК 

ИНТЕРЕС 

 

Својот ангажман во доменот на стручно - апликативната дејност и дејноста 

од поширок интерес, кандидатот доц. д-р Викторија Стаматовска го насочува кон 

повеќе активности. 

Учествува во изработката на наставните програми за повторна акредитација 

на студиските програми за прв циклу студии (Прехранбена технологија и 

биотехнологија; Нутриционизам), за втор циклус студии (Управување со квалитет 

и безбедност на храна; Нутриционизам) и за трет циклус студии (Иновативни 

технологии за храна и нутриционизам), како и во промотивните активности и 

презентации на Технолошко - техничкиот факултет, Велес. 

Вклучена е и во работата на повеќе тела на Технолошко - техничкиот 

факултет -  Велес како што се: 

• Член на рецензентски комисии за избор во наставно-научни звања; 

• Член на Советот на докторски студии (2016 - 2019); 

• Член на Комисијата за самоевалуција (март, 2018 -     ); 

• Шеф на Катедрата за Прехранбена технологија и биотехнологија (декември, 

2018 -       ). 

• Член на Советот на втор циклус (јануари, 2020 -     ); 

Од ноември 2016, доцент д-р Викторија Стаматовска е член на 

Универзитетскиот Сенат при Универзитетот "Св. Климент Охридски" – Битола. 

Исто така, кандидатот зема учество како член: 

• На оценувачката комисија на 54-тиот и 55-тиот Државен натпревар на млади 

техничари и природници од Република Македонија (Струмица, Велес, 2018). 

• Во организацискиот/научниот одбор на меѓународни научни 

конференции/симпозиуми, модератор на сесија, рецензент на трудови – UBT 

International Conference for Food Science and Technology 2017, October 27-29, Durrës, 

Albania; International symposium on medicinal, aromatic and dye plants, October 05-07, 

2017, Malatya; Turkey; Proceedings of University of Ruse, Biotechnologies and food 

technologies, 57(10.2), 2108, Ruse; Journal of Agricultural and Plant Sciences, (JAPS), 

17(1), 2019. 

Покрај овие активности, доцент д-р Викторија Стаматовска учествува и како 

предавач во рамките на проектот "Здрави навики - здрав живот" реализиран од 

Советот на млади на Општина Велес и Студентскиот парламент при Технолошко-

техничкиот факултет - Велес, на тема: "Начинот на исхрана причина за појава на 

угоеност“ (април, 2016) и во рамките на работилницата "Улогата на биолошките 

активни состојки во исхраната" организирана од страна на УКИМ, Институт за 

сточарство - Скопје, на тема: "Значењето на псеудожитарките во исхраната “  

(октромври, 2016). 
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5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 

 

Покрај општите услови предвидени во Законот за високо образование, 

доцент д-р Викторија Стаматовска ги исполнува и посебните услови за избор во 

звање предвидени со Правилникот за избор во звања на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски” - Битола. Од наведените критериуми во Анекс 1 од 

Правилникот, кандидатот ги исполнува условите обележани со X. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно-истражувачка работа 
УСЛОВИ X 

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш 

предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна 

школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови 

се објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува 

преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web 

пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него) 

 

 

X 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание 

или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, 

Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените 

трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум 

http://eprints.uklo.edu.mk/)1 

 

 

X 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од 

предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање 

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 

X 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор 

на сесија на научна конференција 

    

X 
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 X 
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  

http://eprints.uklo.edu.mk/


63 
 

Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации  или 

институции 
 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна 

област со која професионално се занимава 
 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната 

област за која се избира (како автор или во коавторство)2 

 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 

 

 

7 

 

 

ВТОР КРИТЕРИУМ 

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

истражувачки подмладок 

УСЛОВИ X 

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 

високообразовна установа од земјата или странство 
 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници X 
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 

 

X 
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.) 

X 

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 

 

X 

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 X 
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска 

програма 

X 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прграма 

на прв, втор или трет циклус студии 

X 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; 

декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона 

единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или 

универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет 

на докторскин студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член 

на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

 

 

X 

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

години 

 

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 11 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ 

Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ 
X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 

елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, 

правилник, статут, закон и сл. 

 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од 

стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни 

институции 

 

X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од 

релевантна институција 

X 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна 

стручна организација, институција или асоцијација 
 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија  
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за потребите 

на стопанските и нестопанските дејности 

 

X 
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се избира  
Реализирал превод на книга или дел од книга  
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ решенија  
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или 

други домашни или странски фондови 
 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 
Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска 

сопственост 
 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката 

област за која се врши изборот 
 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации 

(списание, весник, зборник на трудови и сл.) 

X 

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

стопанството 
 

вкупно исполнети услови од трет критериум 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ     23 
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6. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на анализата на приложената документација на кандидатот 

доцент д-р Викторија Стаматовска, Рецензионата комисија констатира дека 

кандидатот доцент д-р Викторија Стаматовска, ги исполнува пропишаните услови 

за избор во звањето вонреден професор предвидени со Законот за високото 

образование и Правилникот за посебните услови и постапката за избор во 

наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола.  

Рецензионата комисија позитивно ја вреднува и оценува нејзината 

континуирана наставно-образовна и научно-истражувачка дејност, како и стручно-

апликативната дејност и дејноста од поширок интерес и верува дека со истиот 

интузијазам и потенцијал ќе продолжи во остварување на уште поголем иден 

професионален напредок. 

Врз основа на претходно изнесеното, Рецензионата комисија со задоволство 

му предлага на Наставно-научниот совет на Технолошко-техничкиот факултет во 

Велес да ја избере доцент д-р Викторија Стаматовска за наставник во звање 

вонреден професор за наставно-научните области: Прехранбено инженерство 

(41400), Нутриционизам (41401) и Друго (41403). 

 

                     

      РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА: 

 

                                         Д-р Љубица Каракашова, ред. проф. (претседател),  

                                         Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје,  

                                         Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје    с.р.           

                

                                        Д-р Даниела Николовска Неделкоска, вонр. проф. (член),  

                                        Технолошко-технички факултет - Велес  

                                        Универзитет „Св.Климент Охридски” - Битола      с.р. 

                                      

                                        Д-р Татјана Калевска, вонр. проф. (член), 

                                        Технолошко-технички факултет - Велес,  

                                        Универзитет „Св.Климент Охридски” - Битола     с.р. 
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Со Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет – Кичево (02-143/15 од 

24.02.2020), а врз основа на членот 110 став 1 точка 21 од Законот за високото 

образование и член 16 став 1, 2 и 4 од Правилникот за организирање на издавачката 

дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, за рецензенти на 

монографијата: “Меѓународните односи и Европската унија: вредностите пред моќта” од 

авторот Вонр. проф. д-р Горан Илиќ беа избрани Проф. д-р Дариус Милчарек 

(Универзитет во Варшава, Полска) и Проф. д-р Иоан Хорга (Универзитет во Орадеа, 

Романија). 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

Монографијата со наслов „Меѓународните односи и Европската унија: вредностите 

пред моќта“ од авторот Вонр. проф. д-р Горан Илиќ претставува сериозен придонес за 

политолошката мисла, особено со оглед на јасната, структурирана и прецизна дефиниција 

за клучните карактеристики на Европската унија во современото меѓународно општество. 

Во монографијата, посебно внимание се посветува на постмодерната и постнационална 

природа на ЕУ како посебен глобален актер во однос на другите, со свое сопствено и 

автентично расудување засновано врз вредности. 

 

Обем и распоред на градивото 

 

Монографијата „Меѓународните односи и Европската унија: вредностите пред 

моќта“ од авторот Вонр. проф. д-р Горан Илиќ е напишанa на 168 страници, формат Б5, 

фонт 11, Segoe UI Light. Монографијата поседува импресивен број на странски референци 

кои се користени при нејзината изработка. Оваа монографија е поделена, класифицирана и 

систематизирана во 7 (седум) делови односно поглавја. Монографијата содржи предговор, 

вовед, заклучок и библиографија. 

 

Содржина и структура на делото 

 

Содржината на оваа монографија претставува јасна логичка целина, структуирана 

на 7 (седум) поглавја, и тоа:  

 

Во првото поглавје, авторот го истражува постмодерниот дискурс на Европската 

унија и нејзините карактеристики, како постнационална интеграциска структура, 

предизвикувајќи го концептот на модернизмот. Модерното резонирање доаѓа до израз со 

инсистирањето на националните, наместо на постнационалните, трансцендентални 

интереси на ЕУ. Во ова поглавје се претставени два дијаметрално спротиставени концепти 

- постмодернизмот наспроти модернизмот - со цел да се извлечат клучните 

карактеристики на постмодерниот дискурс на ЕУ и да се потврди нејзината очигледна 

инкомпатибилност со модерното резонирање, типично за нациите - држави. Врз основа на 

тоа, ЕУ дејствува во постмодерниот свет, надвор од границите на нацијата - држава, како 

постнационална структура. Постнационализмот се третира како процес што ги 

надополнува перформансите на нациите - држави, заснован врз принципите на взаемното 

разбирање, меѓусебната транспарентност и вмрежувањето, ориентиран кон остварување 

на трансцендентални цели, а со тоа и надминување на границите на нациите - држави. 
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Преку постнационалното вмрежување, нациите – држави се трансформираат во држави-

членки, со оглед на тоа, што тие предаваат (вложуваат или делегираат) дел од својот 

суверенитет на постнационалната структура, во определени сектори. Оттука, ЕУ се 

третира како модел на директен тип на постнационализам, воспоставен директно од 

страна на нациите - држави (последователно држави-членки на ЕУ) преку нивното 

постнационално вмрежување и споделен суверенитетот во корист на ЕУ, како 

ултимативна постнационална структура. 

 

Второто поглавје претставува анализа на Лисабонскиот договор, како последен 

донесен конститутивен договор на Европската унија. Неговата нормативна и политичка 

интенција произлегува од потребата за консолидирање на демократскиот дефицит и 

кризата на политичкиот / меѓународниот политички идентитет на ЕУ, по неуспехот на 

претходниот Договор за воспоставување на устав на Европската унија. Оваа ситуација 

отвори многу прашања во врска со тоа како Европската унија ќе се развива понатаму и 

дали ќе може да се конституира како политичка унија (особено федерација) со 

меѓународен политички идентитет на глобален актер. Договорот од Лисабон прави 

институционално-политички напор за интеграција на европските надворешно-политички 

капацитети, проследено со инсталирање на институциите Претседател на Европскиот 

совет и Висок претставник на Унијата за надворешните работи и безбедносна политика. 

Овој Договор, исто така, го конституира правниот субјективитет на ЕУ, со што ја прави 

ЕУ посебна, во однос на другите на меѓународната политичка сцена. Со интеграција на 

надворешно-политичките капацитетите на ЕУ и фузијата на (поранешните) три столба, 

Лисабонскиот договор прави своевидна рационализација на институциите, во смисла на 

обезбедување ефикасно и поедноставено одлучување, погодно за имплементирање на 

кохерентна надворешна политика. Со оглед на прерогативите и ингеренциите на 

гореспоменатите институции, и нивниот придонес кон меѓународниот политички 

идентитет на ЕУ и процесот за донесување на одлуки, авторот констатира дека 

Лисабонскиот договор не претставува finalité politique на процесот на интеграција на ЕУ, 

туку само чекор напред, насочен кон нејзино остварување. 

 

Во третото поглавје се расправа за елитизмот, парохијализмот и авангардната 

Европа. Во таа смисла, елитизмот се лоцира во демократскиот дефицит на ЕУ, 

игнорантскиот став на моќните држави-членки на ЕУ и нивната манипулација со ЕУ, во 

корист на нивните парохијални интереси. Оттука, авторот заклучува дека ЕУ мора да се 

редефинира, а не само да се реформира. Ова поглавје, исто така ги презентира и можните 

правци за развој на ЕУ и можностите за нејзина ре-институционализација. Врз основа на 

тоа, авторот констатира дека ЕУ треба да се движи во една поинаква, (постмодерна) 

насока, различна од досегашната. Реформите можат да се направат во две насоки. Првата 

насока би била Лисабонскиот договор да може да се искористи како (континуирана) 

правна основа за создавање на дополнителен договор со кој ќе се ажурираат и прецизираат 

правилата и процедурите според кои државите-членки на ЕУ би одлучиле да соработуваат 

заедно во рамки на Заедничката надворешна и безбедносна политика и проширувањето. 

Додека, втората насока подразбира, ЕУ и нејзините држави-членки конечно да започнат да 

размислуваат за создавање на нов договор, што ќе обезбеди основа за иден развој на ЕУ во 

вистинска постмодерна насока. Овој нов договор ќе треба да ја „револуционеризира“ ЕУ, 

во смисла на трансформација на нејзиното модерно јадро во постмодерно, притоа 
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почитувајќи ги нејзините основачки вредности и нејзините постнационални и 

постмодерни атрибути. Новиот договор ќе треба да ја промени постоечката структура на 

ЕУ на радикален начин. Тоа значи дека најспособните и најзаинтересираните држави-

членки ќе имаат право да ја институционализираат авангардната група (јадрото) на 

држави-членки, засновано врз федерални (постмодерни и постнационални) премиси. 

Додека, другите држави-членки на ЕУ кои не сакаат, или не се способни да се вклучат 

подлабоко во европската интеграција, ќе имаат право да формираат асоцијација (орбита), 

заснована врз меѓувладини (интерговернментални) премиси. Секако, тие ќе имаат право 

да се приклучат кон авангардата веднаш штом се подготвени да го сторат тоа. На овој 

начин, ЕУ конечно ќе стане способна да воспостави и да артикулира кохерентна 

надворешна политика, без да биде заложник на националните (и националистичките) 

инстинкти на нејзините држави-членки. 

 

Четвртото поглавје расправа за предизвиците на либералната демократија во 

новиот меѓународен контекст, предизвикана од појавата на новите големи сили (Русија и 

Кина), особено со конституирањето на групацијата БРИКС на глобалната сцена. Ова 

поглавје ги „судира“ парадигмите на БРИКС и на ЕУ, со цел да ги констатира нивните 

перформанси земајќи ги во предвид вредностите на либералната демократија. Особено се 

потенцира либералниот аксиолошки сет на ЕУ, како постмодерен ентитет, со типична 

мека моќ (soft power) во меѓународните односи. Меката моќ на ЕУ произлегува од 

нејзиниот аксиолошки сет, целосно составен од либерално - демократски вредности. 

Новиот меѓународен контекст се карактеризира со воспоставување на либерални и 

илиберални актери. Оттука, голем број на теоретичари на меѓународните односи ги 

третираат САД и ЕУ како главни репрезенти на либералната демократија, додека Русија и 

Кина како илиберални демократии, или едноставно, автократии. Ова поглавје ги сумира 

претстојните предизвици на либералната демократија во новиот меѓународен контекст, 

како и местото, улогата и значењето на ЕУ (со сите свои доблести и недостатоци) во 

својата мисија за заштита и унапредување на вредностите на либералната демократија. 

 

Во петтата глава, авторот настојува да го објасни феноменот на кохерентност во 

рамките на ЕУ, земајќи го предвид „мирниот подем“ на Кина. Ова поглавје ги претставува 

основните премиси на Кина како „мистериозен актер“ со сите специфики на 

цивилизација-држава. Посебно внимание се посветува на „големата стратегија” на Кина, 

дефинирана како „going-out” стратегија, која директно произлегува од новата доктрина на 

Претстедателот Ши Џинпинг. Оваа нова стратегија на Ши посебно се потенцира преку 

„Појас и пат иницијативата” како најголем проект на векот и 17+1 форматот како нејзин 

дериват. Анализата на оваа хегемонистичка и експанзионистичка стратегија на Кина, има 

за цел да ги идентификува инструментите на дејствување. Директните инвестиции на 

Кина во земјите ширум светот, се манифестираат како неофункционалистички 

инструменти за експанзија на нејзиното политичко влијание. Што се однесува до овој 

феномен, авторот потенцира дека дека “Појас и пат иницијативата” и 17+1 форматот 

претставуваат тригери на “spill-over” ефектот за остварување на кинеските 

хегемонистички цели. Европа и ЕУ се особено подложни на кинеските инвестиции 

земајќи го во предвид интересот на европските земји за добивање на брзи и ефтини 

кредити, како и евидентното неединство кога станува збор за клучни и стратегиски 

прашања. На крајот, во ова поглавје се презентираат типовите на “заштитниот штит” на 
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ЕУ, настојувајќи да ја предупредат Европа За опасностите од Кина, како и да се 

актуелизираат основни вредности и интереси кои ја создадоа и моделираа ЕУ. 

 

Во шестата глава станува збор за надворешно-политичката моќ на Европската 

унија, гледано низ призма на колонијалното наследство на нејзините држави-членки. 

Главната цел на ова поглавје е да ја открие моќта на наследство на ЕУ, нагласувајќи дека 

ЕУ поседува капацитет да ги наметне своите вредности и идејната рамка врз остатокот од 

светот, на мек, нормативен и кооперативен начин. Преку процесот на колонизација во 

минатото, поранешните европски држави кои вршеле колонијализација (денес држави-

членки на ЕУ) влијаеле врз народите и културите на колонизираните територии и преку 

тоа тие ја поставија основата за нивното второ доаѓање, но овојпат не како освојувачи или 

колонизатори, туку во улога на партнери и соработници. Терминот наследство (legacy), во 

овој контекст се употребува за да се опише капиталот (институционален, политички, 

културен, лингвистички, итн.), кој го оставиле поранешните европски колонијални сили 

во минатото, кој денес може да се искористи како мост за поблиска соработка помеѓу 

поранешните колонии (денес суверени држави) и ЕУ како целина. На крајот, авторот 

заклучува дека државите-членки на ЕУ треба да вложат големи напори за да ги 

мобилизираат сопствените врски со конкретните држави или групи на држави, 

настојувајќи да ги остварат заедничките (европски) интереси, наместо нивните 

индивидуални национални интереси.  

 

Седмото поглавје го третира пост-американскиот светски поредок, проектиран 

преку идеолошките леќи на Европската унија. Ова поглавје ги декомпонира есенцијалните 

елементи на аксиолошкиот дискурс на Европската унија, а со тоа и на основните премиси 

на нејзиниот идеолошки визир. Во интерес на тоа, се испитуваат идеолошките преференци 

на ЕУ за новиот, преференцијален пост-американски светски поредок. Таквиот 

преференцијален светски поредок за ЕУ, се елаборира преку концептот на супра-

региополаризам или Доминантно протективните асоцијации како негова идеолошка 

еманација. Следствено на тоа, во ова поглавје, се генерираат и погледите за пост-

американскиот светски поредок проектиран преку идеолошките леќи на ЕУ, засновани врз 

регионалистичкиот дискурс и стремежот за рационализација на меѓународните односи. На 

крајот, се потврдуваат идеолошките аспирации на ЕУ за изградба на рационален светски 

поредок, фундиран врз рационалистички, кооперативни и мултилатерални премиси, 

директно произлезени од нејзините идеолошки преференци. 

 

Оригиналност на текстот 

 

При изработката на монографијата „Меѓународните односи и Европската унија: 

вредностите пред моќта“ е користена обемна современа и релевантна странска литература 

за ЕУ и нејзиното место и улога во современите меѓународни односи. Авторот користел 

аналитички пристап, пропратен со други конвенционални методи, како индуктивните и 

дедуктивните методи, методот на квалитативна и квантитативна анализа, компаративниот 

метод, анализа на содржина, нормативна анализа и сл. 
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Степен на соодветност на текстот со наставната програма 

 

Содржината на монографијата, во целост одговара на предметите „ЕУ во 

меѓународните односи“ и „Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ“ од 

студиската програма на трет циклус студии по „Меѓународно право и меѓународна 

политика“ на Правниот факултет - Кичево при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - 

Битола, РС Македонија. 

 

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

 

Оваа монографија се карактеризира со посебни методичко-дидактички вредности. 

Наодите презентирани во монографијата се систематски, логички поврзани и прегледни. 

Ова ја потврдува методичко-дидактичката ориентација на авторот. Редоследот на темите 

им обезбедува на читателите и докторантите систематско стекнување на знаење. Делото 

ги исполнува методичко-дидактичките стандарди неопходни за комуникација со 

докторантите. Предметот на монографијата е соодветно разработен. Стилот на пишување 

е академски, јасен и разбирлив. Ставовите, како и теоретските концепти се научно 

втемелени со потврдено знаење од релевантна и современа странска литература. Начинот 

на изработка на монографијата и избраните теми, обезбедуваат квалитетен пристап кон 

суштината на главниот предмет. Главниот впечаток е дека таквата методичко-дидактичка 

рамка ќе им овозможи на докторантите лесно да ги совладаат релевантните предмети и да 

земат активно учество во реализацијата на студиската програма. 

 

ПОСЕБЕН ДЕЛ 

 

Соодветност на насловот на делото со насловот на наставната дисциплина 

 

Монографијата „Меѓународните односи и Европската унија: вредностите пред 

моќта“ е наменета како основна или дополнителна литература за докторантите на 

Правниот факултет - Кичево при Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола по 

предметите: „ЕУ во меѓународните односи“ и „Заедничка надворешна и безбедносна 

политика на ЕУ“. Насловот на монографијата се совпаѓа со насловот и содржината на 

наставните дисциплини.  

 

Делови на делото, содржина и нивно обележување 

 

Оваа монографија се состои од 7 (седум) основни делови / поглавја. Поглавјата се 

правилно и соодветно обележани во содржината на почетокот на монографијата. Секој 

дел, во главниот текст е соодветно обележан и поделен на поглавја и поднаслови. 

 

Актуелност и оргиналност на делото 

 

Оваа монографија е прва од ваков вид во РС Македонија. Нејзината актуелност и 

оригиналност се рефлектира во самата тема преку начинот на анализа и елаборација на 

предметот на интерес на оваа монографија, научниот пристап кон разработката на 

проблемот, како и препораките, размислувањата и идеите произлезени од ова дело. 



70 
 

Илустрации 

 

За визуелизација на тематските одредници се употребени 10 (десет) графици, 7 

(седум) табели и 1 (една) слика. Графиците, табелите и сликите што авторот ги креирал 

или адаптирал претставуваат дополнителна вредност на богатото објаснување што авторот 

го нуди на специјализираниот читател, за кондензираниот поглед на реалноста и 

меѓузависноста  коишто постојат на меѓународно ниво. 

 

Литература 

 

Во пишувањето на монографијата, авторот користи екстензивна и релевантна 

странска литература, соодветно наведена на крајот од книгата во делот “Библиографија”. 

Библиографијата содржи 141 референца.  

 

Терминологија, стил и јазик 

 

Текстот е напишан на јасен, разбирлив академски и читлив јазик, прифатлив за 

докторантите и пошироката читателска публика. 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

Монографијата „Меѓународните односи и Европската унија: вредностите пред 

моќта“ напишана од авторот Вонр. проф. д-р  Горан Илиќ ги исполнува пропишаните 

критериуми и стандарди потребни за подготовка и издавање на монографија во согласност 

со Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола. Овој академски труд, заслужува посебно научно вреднување. 

Монографијата несомнено дава значаен придонес во општествените науки во РС 

Македонија, но и пошироко. Со оглед на неговата содржина, оваа книга е една од малкуте 

вакви книги, и според тоа, дефинитивно може да се користи како универзитетски учебник. 

Како што може да се види од библиографијата, авторот користи голем број на квалитетни 

и современи референци, што несомнено даваат дополнителна академска и научна тежина 

на оваа книга.  

Како рецензенти, ни претставува чест и задоволство да му предложиме на 

Наставно-научниот совет на Правниот факултет - Кичево да го прифати овој 

Рецензентски извештај, а трудот: „Меѓународните односи и Европската унија: 

вредностите пред моќта“ од авторот Вонр. Проф. д-р Горан Илиќ ДА БИДЕ 

ОБЈАВЕН КАКО МОНОГРАФИЈА. 

       

                             РЕЦЕНЗЕНТИ 

 

                                                           

Проф. д-р Дариус Милчарек, с.р.  

 

 

Проф. д-р Иоан Хорга, с.р 
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            Извештај од Комисија за оценка на докторска дисертација  

Наставно научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид при 

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, на седницата одржана на ден 25.02.2020 

г., со одлука Бр.02-77/3-7 од 25.02.2020 формира Комисија за оценка на докторска 

дисертација од кандидатот м-р Кујтим Рачи под наслов ,,УЛОГАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА 

ИНФОРМАТИЧКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО ПРОМОЦИЈАТА, ПРОДАЖБАТА И 

КВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ ВО ХОТЕЛИТЕ” во состав: 

1. Проф. д-р Цветко Андреески 

2. Проф. д-р Митре Аврамоски 

3. Проф. д-р Виолета Маневска 

4. Проф. д-р Иванка Нестороска 

5. Проф. д-р Зоран Тунтев 

Комисијата, во наведениот состав, ја прегледа и ја оцени подготвената докторска 

дисертација и во согласност со законската легислатива, како и легислативата на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола и Факултетот за туризам и 

угостителство – Охрид што ја регулира оваа материја, како и согласно Правилникот за 

условите и правилата за запишување и студирање на трет циклус на студии и стекнување 

на научен степен доктор на науки, до Наставно научниот совет на Факултетот за туризам 

и угостителство, го поднесува следниот: 

Извештај 

Темата на изработка на докторската десертација е под наслов: ,,УЛОГАТА И 

ВЛИЈАНИЕТО НА ИНФОРМАТИЧКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО ПРОМОЦИЈАТА, 

ПРОДАЖБАТА И КВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ ВО ХОТЕЛИТЕ”.  

Соржинскиот дел на доторската десертација се однесува на современите информатички 

технологии кои со сè поголемата примена на Интернетот добиваат сè поголемо значење, и 

влијание и врз промената на начинот на работење на претпријатијата во туризмот и 

угостителство.Примената на информатичките технологии влијае на ефикасното работење, 

успешен проток на информации, контрола на трошоците, а со тоа и на квалитетот на 

давање на услуги. Хотелите во Косово, кои се предмет на анализа во овој труд, се од 

различна категорија и нудат различни содржини и услуги.. Во трудот ќесе 

анализиранамоменталната позиција на хотелите категоризирани со 3, 4 и 5 ѕвезди на 

социјалните мрежи и е утврддено присуството и значењето на Интернет дистрибутивните 

системи (ИДС) во продажбата како и нивниот ефект врз квалитетот на хотелските услуги. 

До 

Наставно научен совет на  

Факултет за туризам и угостителство - 

Охрид 

преку  

Службата за студенски прашања 
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Предмет цел и задачи на истражувањето 

Предмет на истражување на докторската десертација е : 

• Теоретска дефиниција: канали за дистрибуција и промоции како инструменти 

на маркетинг миксот; 

• Квалитет во хотелската индустрија. 

• Дефинирање на систем за дистрибуција на хотелски капацитети преку Интернет 

(ИДС или Онлајн туристички агенции) 

• Анализа на промотивни активности на социјалната мрежа на Фејсбук 

• Анализирање на начините за продажба на хотелските капацитети 

• Односот помеѓу директната и индиректната продажба 

• Критериуми за избор на ИДС 

• Системска координација на цените и достапните хотелски капацитети на 

страниците на ИДС 

• Предности и недостатоци на соработката со ИДС 

• Оценка на хотели анализирани на Booking.com. 

• Дефинирање на целните сегменти на побарувачката за анализирани хотели 

• Оценки и коментари за повратни информации за Booking.com, нивното влијание 

врз квалитетот на хотелските услугии позиционирање на пазарот 

• Проценки за важноста и фактичката состојба на атрибутите на хотелскиот 

• Разлики во ставовите на групи гости (сегменти) 

• Проценки за значењето и актуелниот статус на атрибутите на хотелскиот 

производ од страна на менаџерите на хотелите 

• Компаративна анализа на рејтинзи и ставови на гости и менаџери на хотелите 

• Ставови и оценки на гостите за влијанието и точноста на информациите на 

ИДС-сајтовите 

• Компаративна анализа на рејтингот на анкетираните гости со рејтингот што го 

имаат набљудуваните хотели на Booking.com 

Целта на истражување е класификација во согласност со постигнувањето нанаучно-

социјални придонеси. Тоа е постигнато со прикажување на моменталната позиција на 

хотелите во Косово на социјалната мрежата на Фејсбук и одредување на застапеноста и 

важноста на Интернет-дистрибутивните системи (ИДС) во продажбата на хотелски 

услуги, како и нивното влијание врз подобрувањето на квалитетот во хотелската 

индустрија. Исто така, ќе се потенцираатпромените што се случија во хотелската 

индустрија поради појавата на ИДС (како форма на пласман на хотелските услуги на 

современиот туристички пазар) и меѓусебната врска на овие системи и хотелските 

компании во Косово. Според моите сознанија(увид во достапната литература) 

истражувањето на овој тип не е претходно спроведено во Косовои според тоа можеме да 

го очекуваме значаен научен придонес одтеоретски и практичен аспект. 

Задачата е преку симбиоза на науката и практиката да се дадат насокиза успешено 

работење во променетите услови. 
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Методологија на истражување 

За реализација на целтакоja е поставенапри конципирањето на предметот на 

истражување е користен дедуктивниот метод, односно е поаѓано од општите законитости 

и принципи.  

При разработката се презентираат официјални податоци изнесени во сите видови 

на документи како што се извештаите и соопштенијата на меѓународните 

хотелскиасоцијации, Заводот за статистика на Косово, извештаите на хотелите, односно се 

анализирани најрелевантните податоци и информации за потврда на реалните слики за 

состојбите во наведениот систем на односи. Врз основа на тие податоции се донесени 

заклучоци.Во разработката на трудот користена иесоодветна литература од познати 

експерти и научници од туризмот како и дефиниции кои се коментираат, објаснуваат и 

дополнуваат. 

Појавите за кои нема официјални информации, а кои се важни за согледување на 

состојбите и тенденциите во областа на хотелиерството се квалитативно 

анализирани.Податоците добиени преку анкетата се од примарно значење за целите на 

овој труд, бидејќи се добиени од главните институции кои се засегнати со проблематиката 

на истражување кои податоци даваат насоки за прашањата и проблемите со кои се 

соочуваатхотелите во Косово и начините за надминување на тие проблеми се со цел што 

поуспешно да се имплементираат современите интернт дистрибутивни системи во 

хотелите во Косово. 

 

Основна и помошни хипотези 

Основната хипотеза на овој труд е тврдењето дека:„Квалитетот, промоцијата и 

продажбата на хотелските услуги во голема мера зависи од соработката на хотелите со 

интернет-системи за дистрибуција и социјалните медиуми може значително да се зајакнат 

во согласност со коментарите и рејтингот на гостите на овие портали“. 

Врз основа на истражувачката хипотеза се поставени и следните помошни 

хипотези: 

• Повеќето гости, при изборот на хотел, донесуваат одлуки врз основа на 

информациитe достапни на интернет дистрибутивните системи-ИДС. 

• Социјалните медиуми се важна алатка за информирање и резервација на 

хотелски услуги 

 

Образложение на докторскиот труд 

 Докторската десертација се состои од воведен дел, пет поглавја и заклучок. 

 Првиот дел се однесува на „Современи информациони системи во туризмот и 

хотелиерството. Во него се елаборирани концептите и значењето на 

поимитеелектронскиот туризам, електронските дестинации, електронската хотелска 

индустрија (во која осебен осврт е направен на информациските технологии кои се 

користат во хотелите и интелигентните системи на собите), влијанието на 

информатичките технологиина работењето на хотелите и современите тенденции во 

работењето на хотелите. 
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 Улогата на информацискокомуникациските технологии и социјалните медиуми во 

дистрибуција на хотелските услуги е опишана во вториот дел на трудот каде најпрво е 

објасната улогата на современите информатички комуникациски технологии вопромоција 

и продажба на хотелски услуги, потоа влијанието на информатичката технологија во 

развојот на дистрибутивни канали во хотелската индустрија, користењето на 

информационо-комуникациски технологии во промоцијата на туризмот и хотелиерството, 

улогата на Интернет-дистрибутивните системи во продажбата на хотелските услуги, 

најзастапените начин на дистрибуција на хотелските капацитети по пат на 

Интернетот.,специјализирани Интернет Дистрибутивни Системи (ИДС) - онлајн 

туристички агенции,начини на дистрибуција на хотелските капацитети преку Интернет. 

Исто така во оваа глава се опфатени и предностите и недостатоците на дистрибуција 

преку Интернет, Е-промоција од уста до уста (eWOM) во туризмот и хотелската 

индустрија, улогата на социјалните медиуми во современиот туризам и хотелската 

индустрија. На крај на оваа глава е опфатена класификација на социјалните медиуми и 

Социјалните мрежи, нивната улога и влијание врз квалитетот на услугите во 

угостителството. 

 Во третата глава е обработено влијанието на интернет системите за дистрибуција 

на квалитетот на услугите на хотелите. Во оваа глава подетално се обработени: концептот 

и дефинирање на квалитетот на туристичките услуги, важостана квалитетот во 

хотелиерството, стандардизацијата како основа за создавање квалитетна услуга во 

хотелската индустрија, управување со квалитетот во хотелското работење, отстапување со 

квалитетот на хотелските услуги, интернет-системи за дистрибуција и квалитетот на 

хотелските услуги како и влијанието на Интернет Дистрибутивните системи врз 

квалитетот на хотелските услуги. 

 Четвртата глава се однесува на анализата на туризмот и хотелите во Косово преку 

образложување на основните карактеристики на Косово како туристичка дестинацијата, 

анализа на ресурсите за развој на туризмот во Косово, образложување на 

карактеристиките на хотелската индустрија во Косово,потенцијали и пречки за развој на 

туризмoт во Косово и идни насоки за развој на туризмот во Косово. 

 Петтиот дел е емпириско истажување за влијанието на современите инфорациски 

технологии во промоцијата, продажбата и квалитетот на услугите во Косово. На крај од 

докторската десертација се изнесени заклучоци. 

Кандидатот за изработка на оваа докторска десертација има користено 162 извори на 

литература. 

Заклучок и предлог  

 Имајќи го предвид изнесеното, на Наставно-научниот совет на Факултетот за 

туризам и угостителство – Охрид со задоволство му предлагаме да го прифати овој 

Извештај и да формира Комисија за одбрана на докторската дисертација под наслов 

,,УЛОГАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА ИНФОРМАТИЧКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО 

ПРОМОЦИЈАТА, ПРОДАЖБАТА И КВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ ВО ХОТЕЛИТЕ” од 

кандидатот м-р Кујтим Рачи, студент на трет циклус студии на насоката Туризам на 

Факултетот за туризам и угостителство - Охрид. 
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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.  

Охрид,  

21.04.2020 

 

 

 

 

Комисија за оценка на докторска десертација 

1. Проф. д-р Цветко Андреески, 

2. Проф. д-р Митре Аврамоски, 

3. Проф. д-р Виолета Маневска, 

4. Проф. д-р Иванка Нестороска, 

5. Проф. д-р Зоран Тунтев, 

 


