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ИЗВЕШТАЈ
за оценка на докторската дисертација под наслов:
Стратегиска проценка и менаџирање на стејкхолдерите на компаниите во
Република Македонија
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Прилеп, на својата седница
одржана на ден 17.07.2020 година, со одлука број 02-453/35, формира Комисија за
оценка на докторската дисертација, на тема: „Стратегиска проценка и менаџирање
на стејкхолдерите на компаниите во Република Македонија“ од кандидатката м-р
Снежана Димковска, во состав:
1. д-р Марика Башеска- Ѓорѓиеска, професор во пензија на Економски факултет Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Северна
Македонија,
2. д-р Љубомир Дракулевски, редовен професор на Економски факултет - Скопје,
Универзитет „Св. Кирил и Методија“ – Скопје, Република Северна Македонија,
3. д-р Мирослав Андоновски, вонреден професор на Економски факултет, Прилеп,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Северна
Македонија,
4.

д-р Моника Ангелоска Дичовска, вонреден професор на Економски факултетПрилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Северна
Македонија,

5. д-р Оливера Костоска, вонреден професор на Економски факултет - Прилеп,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Северна Македонија
Врз основа на член 63 од Законот за високото образование и чл. 51 и 53 од
Правилникот за единствените основи за организирање на последипломски и докторски
студии и стекнување со докторат на науки на Универзитетот „Св. Климент ОхридскиБитола“, Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп
го поднесува следниов:
ИЗВЕШТАЈ
1. Податоци за кандидатот
Кандидатката м-р Снежана Димковска е родена на 08.08.1968 година во Велес.
Основно училиште завршува во ОУ „Васил Главинов“ во Велес, а средно училиште во
Гиманзијата „Кочо Рацин“ во Велес.
Во 1987 година се запишува на Правниот факултет Јустинијан Први при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а дипломира во 1992 година
стекнувајќи се со звањето дипломиран правник.
Во 2010 година се запишува на последипломски студии при Универзитетот за туризам
и менаџмент во Скопје (Факултет за претприемачки бизнис) при што се стекнува со
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академско звање Магистер по претприемништво, со одбрана на магистерската теза со
наслов: „Влијанието на компетенциите на менаџерот-основач врз успехот на
претпријатието”, под менторство на проф. д-р Александра Стоилковска.
После завршување на магистерските студии, во 2013 година се запишува на третиот
циклус на докторски студии на Економскиот факултет во Прилеп, при Универзитетот
“Св. Климент Охридски” – Битола.
Докторантката учествува на семинари, конференции и обукии, на најразлични теми од
областа на менџментот на човечки ресурси, менаџмент и лидерство. Како студент на
докторските студии има напишано и објавено неколку трудови од областа на
менаџментот.
Работното искуство го стекнува со засновање на работен однос во 1999 година во ДУТ
Интернационал АД Велес на работно место –Дипл.правник, каде работи до 2004
година, а продолжува со работа во ДППМ АГРИА-Агриондустриска Групација ДОО
Велес па до денес, на работно место Дипл. Правник, вршејќи и функција член на
менаџерскиот тим на ова друштво.
Објавени трудови
Snezana Dimkovska (2015), Government's role in dealing with the economic and
financial crisis - collection of claims in Мacedonia, Regionalna naučnostručna konferencija
– ERAZ-2015, “Održivi ekonomski razvoj – savremeni i multidisciplinarni pristupi”,
Beograd, Srbija, 11 Jun 2015
Snezana Dimkovska 2015- Managerial decision for expanding production in the context
of macroeconomic trends, XXII naučni skup sa međunarodnim učešćem Tehnologija,
kultura i razvoj, Palić, Eko centar 08.09. - 10.09.2015 Р.Србија
Snezana Dimkovska 2016-Менаџирање со стејкхолдерите-предизвик во економската
ефикасност на компаниите во Р.Македонија, Меѓународен дијалог: исток-запад, Списание
на научни трудови, седма меѓународна научна конференција, Меѓународна научна
конференција, меѓународен Славјански универзитет ‘’Гаврило Романович Державин” , april
2016
Snezana Dimkovska 2016-Adoption og non-programed decisions in the market uncertainty in the
Republic of Macedonia, MEST Jurnal: Management, Education,Science &Technologies Belgrade
July 2016

1. Анализа и коментар на докторската дисертација
Докторската дисертација „Стратегиска проценка и менаџирање на стејкхолдерите
на компаниите во Република Македонија“ од кандидатката м-р Снежана Димковска
како предмет на истражување ги има стејкхолдерите и менаџирањето со нив од
страна на компаниите. Притоа, таа како проблем на истражувањето го дефинира
недостатокот на правилна стратегиска проценка на стејкхолдерите и соодветното
менаџирање со нив од страна на компаниите, коешто се рефлектира врз ефикасноста и
ефективноста во работењето на компаниите во Република Северна Македонија. Имено,
појавата на економска нестабилност на компаниите и големиот број на пропаднати
компании претставува општествена појава што предизвикува создавање клима на
несигурност во секој аспект на нивното работење. Во настојување да се надмине
ваквата економска состојба на стопанството, од страна на државата постојано се
донесува законска регулатива, која има за цел регулирање на меѓусебните односи на
учесниците во работењето на компаниите, но и покрај хиперпродукцијата на закони, во
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нашата држава сепак не е ефикасно решен овој проблем. Ретки се случаевите кадешто
постои цврста соработка помеѓу компаниите и стејкхолдерите изградена врз основа на
деловна доверба и почитување на меѓусебните потреби, каде односите на компаниите
со нивната пазарна и непазарна околина можат да се обликуваат на колаборативен
начин, кој генерира една симбиоза на заеднички очекувања на стејкхолдерите и на
самите компании. Претпоставка е дека една од значајните причини за ваквата
економска структура и позиции на компаниите во Република Македонија е
несоодветниот пристап спрема стејкхолдерите, пристап во кој отсуствуваат посебни
стратегии на нивна проценка од сите аспекти, како и несоодветно менаџирање со нив
од страна на компаниите.
Основната цел на истражувањето во докторската дисертација е да се утврди
влијанието на стејкхолдерите врз работењето на компаниите, да се определат начините
и модалитетите за стратегиска проценка на стејкхолдерите на компаниите воопшто и
во Република Македонија и преку емпириска студија да се предложат стратегии за
соодветно менаџирање со секој од нив. Врз основа на вака дефинираната основна цел
на истражувањето, Кандидатката како посебни цели на докторската дисертација ги
наведува следниве:
 Прва посебна цел е врз основа на групирање да се класифицираат компаниите
во две групи и тоа во една група оние кои имаат изградено стратегиска
проценка спрема своите стејкхолдери и менаџираат со нив, а во другата група
да се издвојат компаниите кои немаат ваков пристап кон своите стејкхолдери и
преку истражување и компарација на добиените резултати да се процени
степенот на влијание на постоењето на стратегиска проценка врз успешното
работење на соодветните компании.
 Втора посебна цел е да се изврши анализа за тоа каков е односот на компаниите
спрема своите стејкхолдери, постоењето на стратегиска проценка и начинот на
менаџирање со нив, со цел идентификација на факторите за успешна соработка
со заинтересираните страни како една од алките на синџирот што ќе придонесе
за унапредување на економската ефикасност на компаниите во Република
Северна Македонија.
Во своето истражување, а во согласност со дефинираниот предмет и поставените цели
м-р Снежана Димковска ја постави и докажа следнава генерална хипотеза:
„Отсуството на стратегиска проценка на стејкхолдерите и несоодветното менаџирање
со нив е една од основните причини за економската неефикасност на компаниите во
Република Македонија“.
Во изработката на докторската дисертација кандидатката користи повеќе научни
методи со цел добивање попрецизни, порелевантни и поверодостојни заклучоци.
Имено, во теоретскиот дел од оваа докторска дисертација преку преглед на
литературата, Кандидатката врши проучување на досегашните теоретски сознанија и
научни достигнувања од истражуваната област. Преку методот на научна дескрипција
и експликација на постојните теоретски ставови таа врши содржински опис на
теоретските ставови и презентација на аргументите за нивна научна поткрепа, како и
критички осврт кон истите. Таа со системски пристап кон истражуваната проблематика
применува методи на анализа, синтеза, индукција, дедукција и генерализација.
За потребите на конкретното емпириско истражување кандидатката го користи
методот на испитување со помош на прашалник како основен инструмент на
истражувањето, кој е составен од прашања наменети за сопствениците на компаниите,
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менаџерите кои менаџираат со компаниите, како и вработени лица на повисоки
позиции во компаниите. Реализацијата на истражувањето е извршено на намерен
примерок од 76 компании кои имаат седиште и се регистрирани во Република Северна
Македонија.
2. Структура на дисертацијата
Докторската дисертација е напишана на 209 страници текст којшто опфаќа преглед на
литературата од областа на истражување, сопствени истражувања, понуда на
препораки и стратегии врз основа на резултатите од истражувањето придружени со
шематски прикази, табели, графикони и слики.
Материјата што е обработена во докторската дисертација, покрај воведот и
заклучоците, опфаќа четири меѓусебно врамнотежени и логички поврзани целини во
кои се обработува следново:
Во првата глава под наслов ,,Методолошки пристап во истражувањето”,
Кандидатката го определува проблемот и предметот на истражувањето, просторното
определување на предметот на истражување и ги дефинира целите и очекувањата од
истражувањето. Потоа, таа ја поставува главната хипотеза, од која ги извлекува и
посебните, Во овој методолошки дел, разработени се и методите на истражувањето и
методите и техниките за анализа и обработка на добиените податоци од емпириското
истражување.
Во втората глава ,,Стратегиска проценка на стејкхолдерите’’ Кандидатката
спроведува истражување и врши анализа на потребата од стратегиска проценка на
стејкхолдерите, нивниот стратегиски избор, идентификацијата и оцена на видовите
влијанија што стејкхолдерите го имаат врз работата на компанијата, како и значењето
на процесот на менаџирање со нив. Во оваа глава таа ја разработува и анализира
способноста на компаниите да ја препознаат моќта и авторитетот на нивните
стејкхолдери и значењето што го има авторитетот на стејкхолдерите во работењето на
компаниите. Покрај тоа, кандидатката ја анализира поврзаноста на визијата, мисијата и
целите на компанијата со нејзините стејкхолдери, определувајќи ја потребата за
инкорпорација на стејкхолдерите со основните вредности на секоја компанија. Имајќи
во предвид дека без оглед во која област дејствува компанијата, нејзината способност и
вештина за комуникација и интеракција со нејзините стејкхолдери, претставува клучен
сегмент за нејзиниот опстанок и понатамошен развој, во оваа глава кандидатката ги
анализира облиците и видовите на комуникација и интеракција на компаниите со
стејкхолдерите во контекст на целокупното работење на компанијата, нејзината
способност за примање и испраќање на информации со стејкхолдерите како и
задоволување на потребите на стејкхолдерите на компанијата.
Во третата глава ,,Менаџирање со стејкхолдери како значаен фактор за успешноста на
компаниите” Кандидатката ја анализира потребата од воведување на стејкхолдер
менаџмент во компаниите, како модел на управување со кој компаниите ги
организираат, следат и ги подобруваат односите со нивните стејкхолдери. Исто така, во
оваа глава се разработува значењето на проценката на интересите на стејкхолдерите, со
помош на системот на менаџирање, потпомогнат од принципот на групирање на
стејкхолдерите врз основа на опис на нивните карактеристики. Она што би можело да
се потенцира е дека во оваа глава кандидатката врши анализа на податоци и факти
поврзани со актуелната состојба на односот на компаниите во Република Северна
Македонија спрема нивните стејкхолдери. Во овој контекст се утврдуваат фактите
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поврзани со односите на компаниите со вработените, односите на компаниите на
пазарот и нивното вложување во заедницата. Покрај овие прашања се прави
елаборација на етичкиот пристап на управување со компаниите, како еден вид
менаџмент дисциплина и деловна политика, која регулира етички принципи на
однесување и која завзема се поголем простор како форма на управување со
компаниите. Во оваа глава кандидатката прави и осврт на односот и влијанието на
компаниите спрема животната средина, чија заштита се повеќе се наметнува од
современите тенденции за промовирање на социјална одговорност во природното
опкружување. Имајќи во предвид дека односите и вложувањето на компаниите во
заедницата како еден од значајните стејкхолдери се рефлектираат и на нивната работа,
се разгледуваат позитивните аспекти од вложување на компаниите во заедницата. Во
оваа глава се претставени и аспектите на конекција на општествената одговорност на
компаниите и нивната репутација, со посебен осврт на општествената одговорност на
компаниите во Р.Македонија како инструмент за зголемување на репутација на
компаниите.
Четвртата глава претставува една емпириска студија за стратегиската проценка и
начинот на менаџирање на стејкхолдерите од страна на компаниите во Република
Северна Македонија. Во рамките на оваа глава, Кандидатката спроведува емпириско
истражување на намерен примерок од 76 компании, кои се регистрирани со седиште во
Република Северна Македонија. Таа ја утврдува нивната мрежа на стејкхолдери, матрица и
стратегии на менаџирање. Во истражувањето таа користи метод на испитување со помош
на прашалник како основен инструмент на истражувањето, кој е составен од групи
прашања наменети за сопствениците на компаниите, менаџерите кои менаџираат со
компаниите, како и вработени лица на повисоки позиции во компаниите. Прашалникот
опфаќа прашања кои се однесуваат на постоењето и обемот во кој компаниите во
Република Северна Македонија имаат изградено стратегиска проценка и менаџираат со
нивните стејкхолдери. Прашалникот опфаќа прашања што обезбедуваат сознанија за
решавање на проблемот на истражување, односно, Кандидатката добива податоци со
коишто потврдува дали постои стратегиска проценка на стејкхолдерите од страна на
македонските компании и на каков начин тие менаџираат со нив. И конечно, добиените
податоци ги потврдуваат главната и посебните хипотези. На крај од овој дел,
Кандидатката нуди предлози за за формулирање на стратегии и модели на однесување
и менаџирање со стејкхолдерите од страна на македонските компании.
Заклучните согледувања извлечени од спроведеното опсежно истражување,
теоретските основи и практичните искуства ги рефлектираат сите досега споменати
наоди и завршуваат со конкретни предлози за неопходноста од стратегиска проценка и
стратегии за менаџирање на стејкхолдерите на македонските кампании.
3.

Констатација и предлог

Анализирајќи ја содржината на докторската дисертација, поднесена од кандидатот м-р
Снежана Димковска, Комисијата за оценка на докторската дисертација, под наслов
„Стратегиска проценка и менаџирање на стејкхолдерите на компаниите во
Република Македонија“, го констатира следново:
Докторската дисертација ја поседува потребната научна оправданост, квалитетно е
обработена од методолошки аспект и при нејзината изработка е користен научен
метод. Имено, кандидатот прецизно ги дефинира појавата на истражувањето,
проблемот, предметот и целите на истражувањето.
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Кандидатката прави преглед на најновите сознанија во областа на стратегиска
проценка и менаџирање на стејкхолдерите на компаниите, преку користење на обемна
домашна и странска литература, ја истражува и анализира состојбата со македонските
компании во поглед на постоењето, пристапот и функционирањето на стратегиска
проценка и менаџирање на стејкхолдерите на компаниите преку конкретно емпириско
истражување коешто опфаќа 74 компании од Република Северна Македонија, со што
ги потврдува генералната и посебните хипотези.
Докторантката, врз основа на добиените сознанија од литературата и сопственото
истражување ја потврдува неопходноста од стратегиска проценка и нуди стратегии за
менаџирање на стејкхолдерите на македонските кампании од што произлегува и
научниот придонес во областа на истражување.
Имајќи ги предвид претходно споменатите констатации и заклучоци, Комисијата
едногласно констатира дека дисертацијата ги исполнува условите за да биде
подложена на јавна одбрана и со особено задоволство му предлага на Наставнонаучниот совет на Економскиот факултет - Прилеп докторската дисертација, поднесена
од кандидатот, м-р Снежана Димковска, на тема „Стратегиска проценка и
менаџирање на стејкхолдерите на компаниите во Република Македонија“, да ја
прифати и определи термин за јавна одбрана.

Прилеп, 15.10.2020

Комисија за оценка на докторската дисертација
1. д-р Марика Башеска- Ѓорѓиеска, редовен професор во пензија
на Економски факултет - Прилеп, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ – Битола, Република Северна Македонија, с.р.

2. д-р Љубомир Дракулевски, редовен професор на Економски
факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методија“ –
Скопје, Република Северна Македонија, с.р.

3. д-р Мирослав Андоновски, вонреден професор на Економски
факултет, Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ –
Битола, Република Северна Македонија, с.р.

4.

д-р Моника Ангелоска Дичовска, вонреден професор на
Економски факултет - Прилеп, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ – Битола, Република Северна Македонија, с.р.

5. д-р Оливера Костоска, вонреден професор на Економски
факултет - Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ –
Битола, Република Северна Македонија, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД
ОБЛАСТИТЕ: ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (ГОРИВА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА
КОНВЕРЗИЈА НА ЕНЕРГИЈА - 20 508), ЖИВОТНА СРЕДИНА (22 500),
ОПЕРАЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА (21 110), МОТОРИ СО ВНАТРЕШНО
СОГОРУВАЊЕ (20 507), МОТОРНИ ВОЗИЛА (21 411) ОБРАБОТКА НА
ИНФОРМАЦИИ (21 204) И ДРУГО (22 014) ОД ПОЛЕТО СООБРАЌАЈ И
ТРАНСПОРТ НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ
“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА
Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет - Битола при Универзитет “Св.
Климент Охридски” - Битола на својата седница одржана на ден 20.10.2020 год. со
одлука бр. 02-701/3 формира рецензиона комисија во состав:
1. Ред. проф. д-р Антон Чаушевски, – ФЕИТ Скопје, Универзитет "Св. Кирил и
Методиј" – Скопје, претседател
2. Ред. проф. д-р Симеон Симеонов, – Машински факултет, Универзитет "Гоце
Делчев" – Штип, член
3. Ред. проф. д-р Никола Крстаноски, – Технички факултет - Битола,
Универзитет "Св. Климент Охридски" – Битола, член
со задача да подготви реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања од
областите: Погонски материјали (горива и технологии за конверзија на енергија – 20
508), Животна средина (22 500), Операциони истражувања (21 110), Мотори со
внатрешно согорување (20 507), Моторни возила (21 411), Обработка на информации
(21 204) и Друго (22 014) од полето Сообраќај и транспорт, врз основа на објавен јавен
конкурс во дневните весници "Нова Македонија" и "Коха" од 23.09.2020 год.
Комисијата ги разгледа поднесените материјали и на Наставно-научниот совет на
Техничкиот факултет - Битола при Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола му
го поднесува следниот:

ИЗВЕШТАЈ
По добивање на доставените материјали, согласно условите предвидени во конкурсот,
комисијата констатира дека на објавениот конкурс во дневните весници "Нова
Македонија" и "Коха" од 23.09.2020 год. за избор на наставник во сите наставно-научни
звања од областите: Погонски материјали (горива и технологии за конверзија на
енергија – 20 508), Животна средина (22 500), Операциони истражувања (21 110),
Мотори со внатрешно согорување (20 507), Моторни возила (21 411), Обработка на
информации (21 204) и Друго (22 014) од полето Сообраќај и транспорт, се пријави
само кандидатот Вонр. проф. д-р д-р Златко В. Соврески, дипл.маш.инж. - Вонреден
професор на Техничкиот факултет во Битола при Универзитет “Св. Климент Охридски”
- Битола.
Комисијата исто така констатира дека поднесените материјали се навремени и целосни
и дека се исполнети сите услови (општи и посебни услови за избор во звања)
предвидени со Законот за високо образование во Р.С. Македонија, актите на
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Техничкиот факултет – Битола и актите на Универзитетот "Св. Климент Охридски" –
Битола.
1. Биографски податоци и работно искуство
Вонр. проф. д-р д-р Златко В. Соврески е роден на 16.06.1972 год. во Битола, каде
завршува основно образование во ОУ “Тодор Ангелевски” – Битола, и средно
образование во ЕМУЦ “ Ѓуро Салај”- Битола, со континуиран одличен успех. Високо
образование завршува на Техничкиот факултет во Битола – Машински отсек во 1996
год. со одбрана на дипломскиот труд под наслов: Избор на дизел мотор со внатрешно
согорување за погон на трактори со снага до 32 kW. Постдипломските студии ги
завршува 2004 год. на Сообраќајниот отсек при Техничкиот факултет Битола, на
студиската програма за втор циклус – постдипломски студии: Сообраќајно-транспортно
планирање и инжинерство, со одбрана на магистерскиот труд: “Технологија на горивни
ќелии: Карактеристика и можност за примена во Јавниот Градски Патнички Превоз во
Р. Македонија” со што се стекнал со звање Магистер по сообраќајни науки.
На ден 10.01.2011 год. успешно ја одбранил докторската дисертација под наслов:
“Модел за евалуација на еколошките критериуми за енергетски и индустриски
постројки” на Факултетот за Електротехника и Информациски Технологии (ФЕИТ) –
Скопје при Универзитетот Св. “Кирил и Методиј” – Скопје со што се стекнува со звање
Доктор на технички науки.
Кандидатот д-р д-р Златко В. Соврески, по неговата апликација во 2004 год. за
добивање на стипеднија од Чешката влада и успешно негово квалифицирање е
добитник на стипендија од Чешката влада за Јазикова школа на Државниот Карлов
Универзитет и докторски студии на Државниот Чешки Технички Универзитет – ЧВУТ
во Прага – Чешка Република (Факултет со сообраќајни-транспортни науки во Прага).
Во периодот од 2005 год. до 2006 год. завршил Јазикова школа за Чешки јазик на
престижниот Државен Карлов Универзитет во Прага – Чешка република со одличен
успех.
По положените приемни испити за докторски студии на Факултет за сообраќајнитранспортни науки во Прага со одличен успех во 2006 година, кандидатот е добитник и
на стипендија од Државниот Чешки Технички Универзитет – ЧВУТ. Докторските
студии успешно ги завршил со одбрана на малиот докторат и завршниот државен
докторски испит на ден 16.12.2009 год. На ден 17.10.2013 год. успешно ја одбранил
докторската дисертација (англиски/чешки јазик) под наслов: Study for implementation
and application of hydrogen as an alternative propulsion in Public Mass Transport (Studie
proveditelnosti a aplikace vodíku jako alternativního pohonu v Městské Hromadné Dopraví)
на Факултетот за сообраќајни-транспортни науки во Прага при Државниот Чешки
Технички Универзитет – ЧВУТ - Чешка република со што се стекнал со звање доктор
по сообраќајни и транспортни науки. Добиената диплома е нострифицирана од страна
на Министерството за образование и наука со РЕШЕНИЕ бр.14-10684/2 од 09.07.2014
год. за признавање на високо образовна квалификација стекната во странство, диплома
бр.14ФДД0010 издадена на ден 10.06.2014 год. на име Златко Соврески од Факултетот
за транспорт-сообраќај при Чешкиот Технички Универзитет во Прага – Чешка
Република, и во Република Македонија се признава како документ за завршен трет
циклус Докторски студии и стекнат научен степен Доктор по сообраќајни и
транспортни науки.
Кандидатот ги владее следните странски јазици: англиски јазик, српски, словенечки, и
чешки јазик. Врз база на завршена Јазикова школа на престижниот Државен Карлов
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Универзитет во Прага - Чешка Република истиот добил лиценца и овластувања за
постојан судски преведувач од Македонски на Чешки јазик и обратно при
Министерството за правда на Р. Македонија и Министерството за правда на Чешка
Република (Уверение бр. ПО061239 од 30.05.2006 год. издадено од Државниот Карлов
Универзитет во Прага – Чешка Република).
Од 1999 год. до 2001 год. работел во сервис за моторни возила во Копар, Р. Словенија.
Од 2001 год. до 2003 год. работел како одговорен инжинер во РЕК Битола. Од 2003 до
2004 работел како главен технички менаџер во АД “Транкоп-Патнички сообраќај”Битола. Од 2006 год. до 2008 год. работел во Општина Битола, Раководител Командант на Територијалната Против Пожарна Единица (ТППЕ) во Битола. Од 2008
до 2015 год. работи на Машински факултет при Универзитетот “Гоце Делчев”-Штип во
соработнчко звање асистент и наставно-научно звање доцент по група на стручни
предмети од полињата-областите: Енергетика, Животна средина, Сообраќај и
транспорт. Од јуни 2015 работи во Техничкиот факултет - Битола при Универзитетот
Св. “Климент Охридски” – Битола во наставно-научно звање доцент на стручни
предмети од областите Енергетика, Животна средина и Сообраќај и транспорт, а во
периодот од 22.12.2015 до денот на конкурирањето, кандидатот е вработен во
Техничкиот факултет со наставно – научно звање Вонреден професор на научно,
стручно и апликативно поле во областите: Погонски материјали (горива и технологии
за конверзија на енергија – 20 508), Животна средина (22 500), Обработка на
информации (21 204) и Друго (22 014) од полето Сообраќај и транспорт.
2. Наставно – образовна дејност
Во досегашниот период Вонр. проф. д-р д-р Златко В. Соврески, одржувал вежби по
стручните предмети во учебните од 2008/09 до 2015/16 предавања, испити и други
наставни активности во звање доцент од учебните од 2010/11 до 2015/16, по предмети
од областите: Енергетика, Животна средина и Сообраќај и Транспорт при Машински
факултет при Универзитетот “Гоце Делчев” - Штип и Техничкиот факултет - Битола
при Универзитетот Св. “Климент Охридски”–Битола.
Од 2004 год. до 2006 год. активно учествувал во изведување на практична и теоретска
настава при Државниот Карлов Универзитет и Државниот Чешки Технички
Универзитет - ЧВУТ во Прага – Чешка Република.
Во периодот од 12.09.2011 год. до 31.12.2011 год. кандидатот д-р д-р Златко В.
Соврески, реализирал постдокторски престој на Факултет за Сообраќај и Транспорт во
Прага при Државниот Чешки Технички Универзитет – ЧВУТ – Чешка Република.
Наставната дејност ја извршувал, совесно, професионално со коректно однесување
спрема студентите и колегите.
Активно учествувал во елаборатот за основање лабораторија “Механизација и возила”
и бил раководител на катедрата Транспорт, Организација и Логистика (ТОЛ) на
Машинскиот факултет при Универзитетот “Гоце Делчев” во Штип.
Во текот на неговата наставно-научна работа кандидатот вонр. проф. д-р д-р Златко В.
Соврески, од одборот за акредитација и евалуација на високото образование при
Министерството за образование на Р. Македонија, добил документ бр.12-43/4 од
30.04.2015 год. за акредитиран ментор за магистерски трудови на Машински факултет
при Државниот Универзитет “Гоце Делчев” во Штип. Истиот бил ментор и член на
комисии на завршни и дипломски трудови, како и рецензент на повеќе научни и
стручни трудови објавувани во меѓународни научни и стручни трудови во Република С.
Македонија, ЕУ и светот.
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Во периодот од 11.03.2020 год. до 16.03.2020 год. вонр. проф. д-р д-р Златко В.
Соврески, реализирал гостувачки, стручни и почесни предавања на Skoda Auto
University, Mlada Boleslav – Czech Republic a во периодот од 16.03.2020 год. до
27.05.2020 год. учествувал во меѓународна мобилност и вршел научно – истражувачки
активности на Факултетот за сообраќајни-транспортни науки при Државниот Чешки
Технички Универзитет во Прага - Чешка Република
За успешноста во реализација на наставно-образовната дејност согласно одредбите од
Правилникот за евалуација на академскиот кадар од страна на студентите на
кандидатот д-р д-р Златко В. Соврески е потврдата бр. 3102-39/3 од 09.10.2015 год. за
позитивната оценка од евалуацијата во 2015 год. спроведена од страна на комисијата
при Центарот за обезбедување на квалитет при Машинскиот факултет при
Универзитетот "Гоце Делчев" – Штип.
За успешната наставно-научна, стручна и апликативна дејност на кандидатот
претставува и личната препорака бр. 3102-39/2 од 22.09.2015 од Ректорот на
Универзитетот "Гоце Делчев" – Штип.
За успешноста во реализација на наставно-образовната дејност согласно одредбите од
Правилникот за евалуација на академскиот кадар при Универзитетот “Св.Климент
Охридски - Битола”од страна на студентите на Течничкиот факултет, кандидатот
согласно резултатите на наставно – образовната дејност на академскиот кадар е
потврдата за позитивна отценка од евалуацијата за период до 2020 год. (3,838) издадена
од страна на Председателот на Комисијата за самоевалуација на Технички факултет
Битола.
Во текот на неговата наставно-научна работа кандидатот вонр. проф. д-р д-р Златко В.
Соврески, од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование при
Министерството за образование на Р. Македонија, добил документ бр.17-5/3 од
22.06.2017 год. (заведен под бр.01-583/1 од 10.07.2017 на Технички факултет при УКЛО
Битола) за акредитиран ментор од технички науки за втор циклус на студиските
програми на Технички факултет, при Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола .
Во склоп на наставно-научна работа кандидатот Вонр. проф. д-р д-р Златко В.
Соврески, од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование при
Министерството за образование на Р. Македонија, добил документ бр.17-223/4 од
01.11.2016 год. (заведен под бр.01-774/1 од 08.11.2016 на Технички факултет при УКЛО
Битола) за акредитиран ментор за трет циклус организирани на студиските програми на
Технички факултет, при Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола. (акредитиран
ментор од технички науки на трет циклус докторски студии на студиската програма ,,
Сообраќајно траnспортно инжинерство”)
3. Научна, стручна и истражувачка дејност
Трудовите на вонр. проф. д-р д-р Златко В. Соврески, до изборот во звање доцент се
објавени во рецензија – реферат кој е објавен во Универзитетскиот билтен бр. 56 од 15ти март 2011 од стр. 5 до стр.15 при Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип.
Трудовите на Вонр. проф. д-р д-р Златко В. Соврески, до изборот во звање вонреден
професор се објавени во рецензија – реферат кој е објавен во Универзитетскиот билтен
бр. 407 од 01-ви декември 2015 од стр. 76 до стр.88 при Универзитетот "Св. Климент
Охридски" - Битола.
Кандидатот вонр. проф. д-р д-р Златко В. Соврески за време на додипломските студии,
постипломските студии, докторските студии и истражувањата за изработка на
докторските дисертации е насочен во проблематиките на енергетските, индустриските
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постројки, МВС-моторите со внатрешно согорување т.е. моторите со класични и
современи неконвенционални горива, погони, технологии, моторните возила и
транспортните средства-возила кои ја дефинираат животната средина со сите
позитивни и негативни реперкусии на бучавата, загаденоста и штетните влијанија врз
истата. Истражувањата се насочени за намалување на негативните штетни влијанија врз
животната средина, создадени од енергетските, индустриските постројки, машини,
транспортните средства, средствата за јавен масовен превоз, средства-возила на
неконвенционален погон и моторните возила.
Од изборот во звање Вонреден професор до денот на конкурирање, за избор во
наставно-научно звање редовен вонреден професор, кандидатот Вонр. проф. д-р д-р
Златко В. Соврески ги има објавено следните научно-истражувачки трудови согласно
Законот за високо образование во Р.С. Македонија и посебните услови за избор од
Правилникот за посебни услови и постапка за избор во наставно – научни, наставностручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот "Св. Климент
Охридски" – Битола, во следните меѓународни списанија, меѓународни научни
публикации, мегународни научни конференции и научни трудови во научни списанија
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Technicki fakultet pri UKLO Bitola and Misko Dzidrov, Masinski fakultet pri UGD
Stip and Feta Sinani, DUT Tetovo (2019) GLOBAL LOGISTIC PERSPECTIVES ABOUT
QUALITY OF THE CONCEPT FOR MANAGEMENT OF THE COMMUNAL WASTE IN
THE ЕNVIRONMENT. In: Одрживи развој Браничевског округа и енергетског комплекса
Костолац, 2019. г..
35. Zoran Joshevski, Tehnicki Fakultet Bitola and Zlatko V. Sovreski, Tehnicki fakultet UKLO Bitola and Pero Stefanovski, Triglav Osiguruvanje and Verica Dancevska, Tehnicki
fakultet Bitola (2018) THE SPEED OF MOVEMENT AS A CAUSE OF A DANGEROUS
TRAFFIC SITUATION IN TRAFFIC ACCIDENTS BETWEEN A VEHICLE AND A
PEDESTRIAN. XIV International Symposium "ROAD ACCIDENTS PREVENTION 2018".
36. Sovreski, Zlatko and Sinani, Feta and Aruci, Sedat and Stafanovski, Pero and KukusevaPaneva, Maja (2015) The impact of combined transport on the environment in the Republic of
Macedonia. JOURNAL OF APPLIED SCIENCES – SUT JAS-SUT, Vol.1 (No.1). pp. 219225. ISSN 1857-9930
Научно-истражувачки проекти
Од изборот во наставно-научно звање Вонреден професор до денот на конкурирање за
избор во наставно-научно звање Редовен професор кандидатот вонр. проф. д-р д-р
Златко В. Соврески учествувал во следните научно-истражувачки проекти во Р. С.
Македонија и странство:
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1.

2.

Вонр. проф. д-р д-р Златко
В. Соврески, Ред. Проф. др Симеон Симеонов, Вонр.
проф. Славчо Цветков
Ред. проф. д-р Зоран
Димитровски,
Вонр.проф.д-р Славчо
Цветков, Вонр.проф. д-р
Мишко Џидров,
Вонр.проф. д-р д-р Златко
В. Соврески, Вонр. проф.
д-р Сашко Димитров, м-р
Светлана Јакимова, м-р
Теодора Стојанова

Project for skills
Министерство за
development and innovation образование и наука, Р.
support
С. Македонија, 2016

Воведување на нови
стандарди за
задолжителна инспекција
на машините и опремата
за апликација на
пестициди.

Универзитет ,,Гоце
Делчев Штип, 2015

Прегледот на научните, стручните трудови и цитирања на д-р д-р Златко В. Соврески e
достапен на следниве интернет сајтови:
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Sovreski=3AZlatko=3A=3A.html
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Sovreski_Zlatko=3ATechnicki_fakultet_pri_UKLO_
Bitola=3A=3A.html
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Zlatko_Sovreski=3ATechnicki_fakultet_pri_UKLO_
Bitola=3A=3A.html
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Zlatko_Sovreski=3ATehnicki_fakultet_pri_UKLO_
Bitola=3A=3A.html
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Zlatko_V=2E_Sovreski=3ATehnicki_fakultet_pri_U
KLO_Bitola=3A=3A.html
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Zlatko_V=2E_Sovreski=3ATehnicki_fakultet__UKLO_Bitola=3A=3A.html
http://eprints.ugd.edu.mk/view/creators/Sovreski=3AZlatko=3A=3A.html
https://sites.google.com/site/savetovanjeukostolcu/home/autori/sovreski-zlatko
https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=sovreski&hl=en&as_sdt=0,5
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=eQyB1GYAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?user=eQyB1GYAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Zlatko_Sovreski
http://www.dcis.cz/2016/index.html
https://stumejournals.com/?s=sovreski
https://www.bjbabe.ro/?s=sovreski&x=0&y=0
file:///C:/Users/sovre/Desktop/researchpaper_Load-Functions-on-the-Cantilever-BeamCarrying-Structure-and-its-Clamps.pdf
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_enMK881MK881&sxsrf=ALeKk038LGKrme
INgcsEL_gcIXzq_ytLiQ:1603826304220&source=univ&tbm=isch&q=impact+factor+sovres
ki&sa=X&ved=2ahUKEwins5PJvtXsAhUFcBQKHdGECioQjJkEegQIDBAB&biw=1366&b
ih=657#imgrc=gzvu5mXNmgeTFM
https://www.google.com/search?q=impact+factor+zlatko+sovreski&tbm=isch&ved=2ahUKE
wjI-8vgwNXsAhVD0oUKHXXNC0MQ2cCegQIABAA&oq=impact+factor+zlatko+sovreski&gs_lcp=CgNpbWcQDDIECCMQJ1CY
O1iKUmCcY2gAcAB4AIAB_AGIAfYIkgEFMC42LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ
8ABAQ&sclient=img&ei=ynSYX8juDsOklwT1mqYBA&bih=657&biw=1366&rlz=1C1SQJL_enMK881MK881
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Универзитетски учебници, учебни помагала и скрипти
Од изборот во наставно-научно звање Вонреден професор до денот на конкурирање за
избор во наставно-научно звање редовен професор кандидатот д-р д-р Златко В.
Соврески ги има објавено следните Универзитетески учебници, учебни помагала и
скрипти (Билтен на Универзитетот “Св. Климент Охридски ” - Битола бр.467 од
02.03.2020, од стр.5-9):

Вонр. проф. д-р д-р Златко В.
Соврески

Операциони истражувања во
сообраќај и транспорт –
Универзитетски учебник

Вонр. проф. д-р д-р Златко В.
Соврески

Основи на работа со
компјутери – скрипта

Технички факултет,
Отсек за сообраќај и
транспорт при
Универзитет “Св.
Климент Охридски”,
Битола, 2020
Технички факултет,
Педагошки факултет Информатика и Техничко
Образование (ИТО) при
Универзитет “Св.
Климент Охридски”,
Битола, 2018

Постдокторски студиски престој, мобилност, гостувачки предавања
Во периодот од 11.03.2020 год. до 16.03.2020 год. Вонр. проф. д-р д-р Златко В.
Соврески, реализирал гостувачки, стручни и почесни предавања на Skoda Auto
University, Mlada Boleslav – Czech Republic.
Во периодот од 16.03.2020 год. до 27.05.2020 год. учествувал во меѓународна
мобилност и вршел научно – истражувачки активности на Факултетот за сообраќајнитранспортни науки при Државниот Чешки Технички Универзитет во Прага - Чешка
Република
Стекнати лиценци, потврди, дипломи и сертификати
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Сертификат за присуство и учество на стручно меѓународно советување
"Сообраќајно-технички вештачења како основа за квалитетно решавање на судски
спорови" (презентација на апликативни стручни трудови), II-ро Стручно
советување – Охрид, 7-8 мај 2015 год.
Сертификат за учество на Првата Интернационална конференција за Применети
науки ИЦАС 2015, (First International Conference of Applied Sciences – ICAS 2015),
Тетово 8-9 мај 2015 год.
Потврда за учество на обука од областа на Машинство и Сообраќај при Комората
на вештачи на Р. Македонија, Охрид мај 2015 год.
Потврда за успешно завршена обука од областа на Сообраќај и Машинство и
Сообраќај при Комората на вештачи на Р. Македонија, Охрид мај 2015 год.
Потврда за објавување и учество во списание со импакт фактот International Journal
of Scientific & Engineering Research –IJSER, април 2016
Диплома за партиципација – учество на XXIII Интернационалeн Научен конгрес
“XIII International Scientific Congress – Machines.Tehnologies.Materials (MTM) 2016”

17

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.

(Scientific and Technical Union Of Mechanical Engineering Bulgaria), Боровец – Р.
Бугарија 14-17 септември 2016 год.
Сертификат за учество на II - Интернационална конференција за Применети науки
ИЦАС 2016, (Second International Conference of Applied Sciences – ICAS 2015),
Тетово 13-14 мај 2016 год.
Сертификат за присуство и учество на стручно меѓународно советување
"Сообраќајно-технички вештачења како основа за квалитетно решавање на судски
спорови" (презентација на апликативни стручни трудови), III-то Стручно
советување, Охрид мај 2016 год.
Лиценца за вештачење од областа на Машинство и Сообраќај при Министерството
за правда на Р. Македонија, бр.08-957/4 од 20.09.2017 год.
Лиценца за вештачење од областа на Заштита на животната средина и екологија
при Министерството за правда на Р. Македонија, бр.08-957/3 од 20.09.2017 год.
Лиценца за вештачење од областа на Енергетика при Министерството за правда на
Р. Македонија, бр.08-957/2 од 20.09.2017 год.
Потврда за учесник на Стручно советување на тема “Сообраќајно – техничките
вештачења како основа за квалитетно решавање на судските спорови” при
Комората на вештачи на Р. Македонија, Охрид мај 2017 год.
Сертификат за учество и непосреден говорник – презентер на 2-риот Конгрес на
здружението на судски вештаци на Црна гора, Будва октомври 2017 год.
Сертификат за учество на работилница за споделување на искуства за техники на
евалуација на наставните програми и нивна примена во практика – Twinning project
“Developing cooperation between higher education institutions the private sector and
relevant public bodies”, Битола април 2017
Сертификат за присуство и учество на стручно меѓународно советување
"Сообраќајно-технички вештачења како основа за квалитетно решавање на судски
спорови" (презентација на апликативни стручни трудови), IV-то Стручно
советување – Охрид, мај 2017 год.
Сертификат за учество на 3-тата Интернационална конференција за Применети
науки ИЦАС 2017, (3rd International Conference of Applied Sciences – ICAS 2017),
Тетово 19-20 мај 2017
Диплома за партиципација – учество на 2-рата Интернационална Научна
конференција “High Technologies.Business,Society 2017” (Scientific and Technical
Union Of Mechanical Engineering Bulgaria), Боровец – Р. Бугарија 13-16 март 2017
год.
Диплома за партиципација – учество на 3-тата Интернационална Научна
конференција “Inovations 2017” (Scientific and Technical Union Of Mechanical
Engineering Bulgaria), Варна – Р. Бугарија 19-22 јуни 2017 год.
Диплома за партиципација – учество на 25-тата Интернационална Научна
конференција “trans & MOTAUTO 2017” (XXV Scientific and Technical Union Of
Mechanical Engineering Bulgaria), Бургас – Р. Бугарија 28.јуни -01 јули 2017 год.
Сертификат за присуство и учество на стручно меѓународно советување
"Сообраќајно-технички вештачења како основа за квалитетно решавање на судски
спорови" (презентација на апликативни стручни трудови), 5-то Стручно советување
– Охрид, мај 2018 год.
Сертификата за учество и презентација на труд на 2-ра Меѓународна конференција
Транспорт во денешното општество (2nd Transport for Today´s Society Conference),
Битола 17-19 мај 2018 год.
Диплома за партиципација – учество на 25-тиот Интернационалeн Научен конгрес
“XXV International Scientific Congress – Machines.Tehnologies.Materials (MTM)
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2018” (Scientific and Technical Union Of Mechanical Engineering Bulgaria), Боровец –
Р. Бугарија 14-17 март 2018 год.
23. Сертификат за присуство и учество на стручно меѓународно советување
"Сообраќајно-технички вештачења како основа за квалитетно решавање на судски
спорови" (презентација на апликативни стручни трудови), VI-то Стручно
советување – Охрид, мај 2019 год.
24. Потврда за присутство и учество на XVIII Симпозиум со меѓународно учество
“Вештачење саобрачајних незгода и преваре у осигурању”, Бања Врујци – Р. Србија
31.октомври – 02.ноември 2019 год.
25. Диплома за партиципација – учество на 27-мата Интернационална Научна
конференција “trans & MOTAUTO 2019” (XXVII Scientific and Technical Union Of
Mechanical Engineering Bulgaria), Бургас – Р. Бугарија 17 – 20 јуни 2019 год.
Проектант, надзор и ревидент од сите категории и тоа:
1.
2.
3.
4.
5.

Проекти на градби од сите категории при КОАИ (1271-35/96, 114-12-98, БГ 124/2002), БГ 8-12/2003, БГ 31-5/2004, БГ 04/10/2008, БГ 08/07/2005)
Надзор на градби од сите категории при Комората за овластени архитекти и
инжинери (КОАИ): А 3.0794, А 7.0148
Ревизија на градби од сите категории при КОАИ: А 3.0794, А 7.0148
Соработник при проктирање на градби од сите категории при КОАИ : А 3.0794, А
7.0148
Надзор и изведување на градби од сите категории при КОАИ: А 3.0794, А 7.0148

Дејности од поширок интерес и учество во комисии, тела на научно-стручни
собири и конференции
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Председател на Македонско - Чешко друштво "Карел IV"
Член на Македонско Научно Друштво (МНД) – Битола
Постојан судски преведувач при Министерството за правда на Р.С. Македонија и
Министерството за правда на Чешката република (Уверение бр. ПО061239 од
30.05.2006 год. издадено од Државниот Карлов Универзитет во Прага – Чешка
Република).
Член во Меѓународниот програмскиот одбор на стручно меѓународно советување
"Сообраќајно-технички вештачења како основа за квалитетно решавање на судски
спорови", 2-ро Стручно советување – Охрид, 7-8 мај 2015 год.
Член во Меѓународниот научен одбор во Зборникот на трудови “Одржливи развој
Браничевског округа и Енергетског комплекса Костолац”, Костолац – Р. Србија, мај
2015
Член во Меѓународниот програмскиот одбор на Меѓународното стручно
советување "Сообраќајно-технички вештачења како основа за квалитетно
решавање на судски спорови", 3-то Стручно советување – Охрид, 6-7 мај 2016 год.
Член во научниот и уредувачки одбор во меѓународното списание Scientific
Publication (Sci-pub journal) "News in Engineering" (http://sci-pub.com/technology/),
ISSN 1339-4886, www.sci-pub.com, University of Žilina, Slovak republic
Член во Меѓународниот научен одбор во Зборникот на трудови “Одржливи развој
Браничевског округа и Енергетског комплекса Костолац” , Костолац – Р. Србија,
мај 2016
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

Репрезент и член на Меѓународната научна конференција www.arsa-conf.com
(Advanced Research in Scientific Areas), University of Žilina, Slovak republic
Репрезент и член на Меѓународната научна конференција www.gv-conf.com (Global
Virtual Conference), University of Žilina, Slovak republic
Репрезент и член на Меѓународната научна конференција www.scieconf.com
(International Virtual Conference on Advanced Scientific Results), University of Žilina,
Slovak republic
Репрезент и член на Меѓународната научна конференција www.scieconf.com
(International Virtual Conference on Advanced Scientific Results), University of Žilina,
Slovak republic
Репрезент и член на Меѓународната научна конференција www.еiic.com (Electronic
International Interdisciplinary Conference), University of Žilina, Slovak republic
Репрезент и член на Меѓународната научна конференција www.quaesti.com
(International Scientific Virtual Conference), University of Žilina, Slovak republic
Член во Меѓународниот научен одбор-комитет на Меѓународната конференција
http://www.dcis.cz/2016/index.html, “Driver-Car Interaction and safety Conference –
DCIS 2016”, Czech Technical University in Prague – CTU in Prague, Czech republic,
јуни 2016
Рецензент на аплицираниот труд под наслов: “Operator-designed Nonstandard
Continuous Descent Final Approaaches (CDFA) – Автор: Ана Поланецка” на
Меѓународната научна конференција
Electronic International Interdisciplinary
Conference - www.еiic.com, University of Žilina, Slovak republic
Рецензент на аплицираниот труд под наслов: “Study of Psychologikal Strain of
Firefighters – Автор: Мариана Томашкова на Меѓународната научна конференција
Electronic International Interdisciplinary Conference - www.еiic.com, University of
Žilina, Slovak republic
Рецензент на авторезиме на докторска дисертација под наслов “Одржлив развој на
термоенергетиката во Македонија” на кандидатот м-р Огнен Димитров, Машински
факултет при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје
Рецензент на авторезиме на докторска дисертација под наслов “Оптимизациона
техно-економска анализа за инвестициски одлуки при имплементација на
совтверски системи за управување со животниот циклус на производите” на
кандидатот м-р Емилија Ристова Древанц, Машински факултет при Универзитет
“Св. Кирил и Методиј” – Скопје
Рецензент на авторезиме на докторска дисертација под наслов “Оптимизациона
техно-економска анализа за инвестициски одлуки при имплементација на
совтверски системи за управување со животниот циклус на производите” на
кандидатот м-р Емилија Ристова Древанц, Машински факултет при Универзитет
“Св. Кирил и Методиј” – Скопје
Рецензент на авторезиме на докторска дисертација под наслов “Детекција на
оштетување и примена на површински пиезометрични претворувачи во системи за
следење на состојбата на континуирани витки елементи” на кандидатот м-р Марјан
Џидров, Машински факултет при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје
Рецензент на авторезиме на докторска дисертација под наслов “Реверзибилната
логистика како еден од клучните двигатели на циркуларната економија” на
кандидатот м-р Дејан Крстев, Машински факултет при Универзитет “Св. Кирил и
Методиј” – Скопје
Член во Меѓународниот научен одбор во Зборникот на трудови “Одржливи развој
Браничевског округа и Енергетског комплекса Костолац” , Костолац – Р. Србија,
мај 2017
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24. Член во Меѓународниот научниот одбор на 3-тата Интернационална конференција
за Применети науки ИЦАС 2017, (3rd International Conference of Applied Sciences –
ICAS 2017), Тетово 19-20 мај 2017
25. Член Во Меѓународниот научен одбор на 4-тата Интернационална конференција за
Применети науки ИЦАС 2017, (4th International Conference of Applied Sciences –
ICAS 2017), Тетово мај 2018
26. Член во Меѓународниот програмски одбор на Втората Меѓународна конференција
“Transport for Today´s Society”, Зборник на трудови, Битола 14-19 мај 2018
27. Член во Меѓународниот научен одбор во Зборникот на трудови “Одржливи развој
Браничевског округа и Енергетског комплекса Костолац” , Костолац – Р. Србија,
мај 2019
28. Член во Меѓународниот научен одбор во Зборникот на трудови “Одржливи развој
Браничевског округа и Енергетског комплекса Костолац” , Костолац – Р. Србија,
октомври 2020
Поседува повеќе признанија и пофалници од поширокото подрачје на истражување од
општествени организации и установи.
Стручно – апликативна дејност: Експертизи, Супер вештачења и Вештачења од
полето – областите: Сообраќај и Транспорт, Машинство, Енергетика и Животна
средина
Обемот на истражувањата на кандидатот Вонр. проф. д-р д-р Златко В. Соврески, е
широка лепеза на повеќе полиња и области, базирани на мултидисциплинарна
обработка на информации и информациони системи во енергетиката, животната
средина во енергетските, индустриските машини и постројки и сообраќајнотранспортните средства и возила што резултира со имплементација и апликација на
современите научните достигнувања во практиката.
1. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Битола –
Судски предмет МАЛВ.П. бр.312/19, февруари 2020
2. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен Граѓански суд
Скопје – Дополнение на супер вештачење по судски предмет 11П4 бр.93/17, август
2020 год.
3. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен Граѓански суд
Скопје – Дополнение на супер вештачење по судски предмет 8а МАЛВ.П.бр.30/19,
февруари 2020 год.
4. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен Граѓански суд
Скопје – Дополнение на супер вештачење по судски предмет 52 ТС-484/17, јануари
2020 год.
5. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Охрид –
Супер вештачење по судски предмет МАЛВ.П.бр.311/19, август 2020 год.
6. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен Граѓански суд
Скопје – Дополнение на супер вештачење по судски предмет 11П4 бр.93/17, јавгуст
2020 год.
7. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Штип –
Супер вештачење по судски предмет К.бр.385/19, јуни 2020 год.
8. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Тетово –
Супер вештачење по судски предмет К.бр.131/19, април 2019 год.
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9. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Битола –
Супер вештачење по судски предмет К.бр.383/18, октомври 2019 год.
10. Технички факултет Битола, Експертиза, Нарачател: Основен суд Скопје 2 Скопје –
Судски предмет VIII МАЛВ.П.бр.30/19, декември 2019 год.
11. Технички факултет Битола, Вештачење, Нарачател: Основно Јавно Обвинителство
Велес – ОЈО предмет КО.бр.485/18, ноември 2019 год.
12. Технички факултет Битола, Вештачења, Нарачател: Основно Јавно Обвинителство
Велес – ОЈО предмет IV KO бр.485/18 КО.бр.485/18, јуни 2019 год.
13. Технички факултет Битола, Експертиза, Нарачател: Основен суд Охрид – Судски
предмет МАЛВ.П.бр.91/19, октомври 2019 год.
14. Технички факултет Битола, Вештачење, Нарачател: Основно Јавно Обвинителство
Велес – ОЈО предмет V-КО.бр.371/19, октомври 2019 год.
15. Технички факултет Битола, Експертиза, Нарачател: Основен суд Скопје 1 Скопје –
Судски предмет XX K.бр.856/18, јули 2019 год.
16. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Скопје 2
Скопје – Судски предмет ТС бр.484/18, мај 2019 год.
17. БСВ Скопје, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Скопје 2 Скопје –
Дополнение на супер вештачење по судски предмет VIII МАЛВ.П.бр.2181/14,
јануари 2017 год.
18. Основно Јавно Обвинителство-ОЈО Ресен, Вештачење, ОЈО предмет: РО бр.16/19,
Мај 2019 год.
19. Основен суд Прилеп, Вештачење, судски предмет: РО бр. 380/17, Мај 2018 год.
20. Технички факултет Битола, Дополнение на Супер вештачење, Нарачател: Основен
суд Кичево – Судски предмет МАЛВ.П.бр.216/17, март 2019 год.
21. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен Граѓански суд
Скопје – Супер вештачење по судски предмет 52 ТС-484/17, август 2019 год.
22. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Скопје 2
Скопе – Супер вештачење по судски предмет МАЛВ.П. бр.1741/17, март 2019 год.
23. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Охрид –
Супер вештачење по судски предмет МАЛВ П.бр. ТС-9/18, јануари 2019 год.
24. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Кичево –
Супер вештачење по судски предмет МАЛВ П.бр.244/18, април 2019 год.
25. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Скопје 2
Скопје – Супер вештачење по судски предмет 532 МАЛВ П. Бр. 1741/17, јануари
2019 год.
26. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Скопе 1
Скопје – Супер вештачење по судски предмет XX К.бр. 856/18, мај 2019 год.
27. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Охрид –
Дополнение на супер вештачење по судски предмет МАЛВ ТС-9/18, април 2019 год.
28. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Скопе 1
Скопје – Супер вештачење по судски предмет IX К.бр. 1247/18, април 2019 год.
29. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Кичево –
Супер вештачење по судски предмет МАЛВ П.бр.216/17, април 2019 год.
30. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Кочани –
Супер вештачење по судски предмет МАЛВ П.бр.19/18, март 2019 год.
31. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Тетово –
Дополнение на супер вештачење по судски предмет П4-бр.72/17, април 2019 год.
32. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Битола –
Супер вештачење по судски предмет МАЛВ П.бр. 355/17, февруари 2019 год.
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33. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Охрид –
Супер вештачење по судски предмет МАЛВ ТС бр.9/18, февруари 2019 год.
34. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Скопе 2
Скопје – Супер вештачење по судски предмет 28 МАЛВ.П.бр. 1994/19, август 2020
год.
35. Технички факултет Битола, Експертиза, Нарачател: Основен суд Прилеп – Супер
вештачење по судски предмет К.бр. 404/16, септември 2018 год.
36. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Кичево –
Супер вештачење по судски предмет МАЛВ.П.бр.216/17, март 2019 год.
37. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Делчево –
Супер вештачење по судски предмет П.4 бр. 23/16, март 2018 год.
38. Технички факултет Битола, Експертиза, Нарачател: Основен суд Битола – Супер
вештачење по судски предмет ТС1 бр.31/19, ноември 2019 год.
39. Технички факултет Битола, Експертиза, Нарачател: Основен Граѓански суд Скопје –
Супер вештачење по судски предмет 11 П4-93/17, октомври 2019 год.
40. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Кичево –
Супер вештачење по судски предмет МАЛВ П.бр.216/17, февруари 2019 год.
41. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Струга –
Супер вештачење по судски предмет ПРК С-205/17, јануари 2019 год.
42. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Велес –
Дополнение на супер вештачење по судски предмет МАЛВ П.бр.104/18, ноември
2018 год.
43. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Кочани –
Дополнение на супер вештачење по судски предмет МАЛВ П.бр.19/18, ноември
2018 год.
44. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Битола –
Супер вештачење по судски предмет П4-81/18, февруари 2018 год.
45. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Скопје 2
Скопје – Супер вештачење по судски предмет ТС бр.484/18, мај 2018 год.
46. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Охрид –
Супер вештачење по судски предмет МАЛВ П.бр.229/18, ноември 2018 год.
47. Технички факултет Битола, Дополнение на супер вештачење, Нарачател: Основен
суд Скопје 1 Скопје – Дополнение на супер вештачење по судски предмет 26
К.бр.236/18, декември 2018 год.
48. Технички факултет Битола, Експертиза, Нарачател: Основен суд Охрид –
Експертиза по судски предмет К.бр.60/17, ноември 2018 год.
49. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Агенција за вештачења
ДОВЕРЕ Скопје – Дополнение на супер вештачење по судски предмет XVI
П.бр.1687/17, октомри 2018 год.
50. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Скопје 1
Скопје – Супер вештачење по судски предмет 26 К.бр.236/18, октомври 2018 год.
51. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Кочани –
Супер вештачење по судски предмет МАЛВ П.бр.19/18, септември 2018 год.
52. Технички факултет Битола, Експертиза, Нарачател: Основен суд Охрид –
Експертиза по судски предмет К.бр.33/17, октомври 2018 год.
53. Технички факултет Битола, Дополнение на супер вештачење, Нарачател: Основен
суд Штип – Дополнение на супер вештачење по судски предмет ТС 1 бр.31/16,
август 2018 год.
54. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Скопје 2
Скопје – Супер вештачење по судски предмет МАЛВ. П.бр. 1046/16, март 2018
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55. Технички факултет Битола, Експертиза, Нарачател: Основен суд Куманово,
Експертиза по судски предмет XI К.бр.183/16, март 2018 год.
56. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Апелациони суд Битола –
Супер вештачење по судски предмет ГЖ 2645/17, март 2018 год.
57. Технички факултет Битола, Експертиза, Нарачател: Основен суд Скопје 1 Скопје –
Експертиза по судски предмет К.бр. 3373/15, мај 2018
58. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Штип –
Супер вештачење по судски предмет ТС 1 бр.31/16, март 2018 год.
59. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Охрид –
Супер вештачење по судски предмет К-400/15, март 2018 год.
60. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Велес –
Супер вештачење по судски предмет МАЛВ П.бр.104/18, јули 2018 год.
61. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Скопје 2
Скопје – Супер вештачење по судски предмет МАЛВ П.бр. 2449/16, јули 2018 год.
62. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Охрид –
Супер вештачење по судски предмет МАЛВ П. бр.293/17, април 2018 год.
63. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Струга –
Супер вештачење по судски предмет МАЛВ П. бр.49/18, септември 2018 год.
64. Технички факултет Битола, Дополнение на супер вештачење, Нарачател: Основен
суд Штип – Дополнение на Супер вештачење по судски предмет ТС 1 бр.31/16,
септември 2018 год.
65. Технички факултет Битола, Дополнение на супер вештачење, Нарачател: Основен
суд Охрид – Дополнение на супер вештачење по судски предмет МАЛВ П.
бр.293/17, септември 2018 год.
66. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Радовиш –
Супер вештачење по судски предмет КО. бр.185/16, март 2018 год.
67. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Скопје 1
Скопје – Супер вештачење по судски предмет XIX К.бр.1705/18, септември 2019
год.
68. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Скопје 1
Скопје – Супер вештачење по судски предмет П4-72/17, ноември 2017 год.
69. Технички факултет Битола, Дополнение на супер вештачење, Нарачател: Основен
суд Скопје 2 Скопје – Дополнение на супер вештачење по судски предмет 15 П4949/15, септември 2017 год.
70. Технички факултет Битола, Дополнение на супер вештачење, Нарачател: Основен
суд Скопје 2 Скопје – Дополнение на супер вештачење по судски предмет X П41243/15, септември 2017 год.
71. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Тетово –
Супер вештачење по судски предмет К.бр. 253/16, декември 2017 год.
72. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Скопје 2
Скопје – Супер вештачење по судски предмет 19 П4-695/16, април 2017 год.
73. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Скопје 2
Скопје – Супер вештачење по судски предмет X П4.бр.1243/15, мај 2017 год.
74. Технички факултет Битола, Супер вештачење, Нарачател: Основен суд Охрид –
Супер вештачење по судски предмет П4.бр.146/14, април 2017 год.
75. Технички факултет Битола, Експертиза, Нарачател: Основен суд Скопје 2 Скопје Експертиза по судски предмет XX П4.бр.1053/16, март 2017 год.
76. БСВ Скопје - Судски предмет Супер вештачење СВIII– 0256-1/2015 (П.бр.46/15 и
П.бр.152/13 од 29.04.2015 год. Основен суд Гоистивар, Нарачател Основен суд
Гостивар – Утврдување на причини за пожар на локален објект)
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77. БСВ Скопје – Судски предмет – Супер вештачење СВIII–581/2019 (VП4 бр.336/19
од 28.022020 год. – Основен суд Скопје 2 Скопје, Нарчател ОС СК2 Скопје, судија
Јехона Садику – Машинско супер вештачење – Утврдување висина на штета
78. БСВ Скопје – ОЈО предмет СВII-43/2018 (КО. Бр. 697/15), Нарачател Основно јавно
Обвинителство Гостивар – Сообраќајната незгода се случила на ден 04.09.2015 год.
во 02 часот и 30 мин. на ул. “Браќа Гиноски” поточно во висина на куќа со
сопственост на Муамет Исеини во Гостивар – Сообраќајно техничко вештачење
79. БСВ Скопје – ОЈО предмет: СВII-34/2018 (КО. Бр. 388/16), Нарачател Основно
јавно Обвинителство Гостивар – Сообраќајната незгода се случила на ден
28.04.2016 год. во 05 часот и 30 мин. на раскрсницата составена од ул. ”Булевар
Браќа Гиноски” на ул. “ 18-ти ноември и ул. Со кучен број 123 сопственост на
Алихајдар Шарахати поточно во висина н продавницата со еленчук и овошје киви
во Гостивар – Сообраќајно техничко вештачење
80. БСВ Скопје – ОЈО предмет: СВII-5/2018 (КО. Бр. 462/17), Нарачател Основно јавно
Обвинителство Гостивар – Сообраќајната незгода се случила на ден 19.08.2017 год.
во 23 часот и 35 мин. на Автопатот А2, Гостивар – Тетово, поточно на 2600 m пред
т.н. “Тумчевички надвозник” во насока кон Тетово
81. БСВ Скопје – Судски предмет – Супр вештачење СВIII-89/2018 (МАЛВ П.
Бр.218/14), Основен суд Скопје 2 Скопје, Нарарачател судија Нухи Рустеми од ОС
СК2 на аообраќајно техничкото вештачење за сообраќајна незгода која се случила
на ден 03.05.2014 год. околу 20 часот и 30 мин. на Регионалниот пат с. Липково –
Куманово пред куќата на Агим Шукрија
82. БСВ Скопје – Судски предмет, Дополнение – Произнесување на судски предмет за
Супер вештачење, СВIII-89/2018
83. БСВ Скопје – Судски предмет – Супер вештачење СВIII–345/2019 (МАЛВ П.
бр.2351/18 – Основен суд Скопје 2 Скопје, Нарчател ОС СК2 Скопје,
судијаМирјана Смиљлова на машинско супер вештачење – Утврдување причини за
незгода, обем на оштетувањата и висината на материјална штета на моторцикл
марка “Kavasaki” тип “Ninga” со рег. Бр. СК 8532-АК сопственост на Бобан
Трајаноски од Скопје
84. БСВ Скопје – Дополнителен вешт наод и мислење на судски предмет СВ III–
195/2018 -3, Основен суд Скопје 2 Скопје, судија Мирјана Смиљкова
85. БСВ Скопје - ОЈО предмет: СВII-5/2018 (КО. Бр. 462/17), Вештачење од полетообласта на Животна средина, ОЈО предмет СВ1-0056-1/2018 (КО бр.124/18),
Нарачател Основно јавно Обвинителство Битола – проведување на процесот на
отпепелување на пепелта која се добива како нус производ од производствениот
процес во РЕК Битола, садење на заштитни појаси од Багремови насади како мера
за заштита на животната средина, мерките превземени за реконструкција на
филтрите за прашина на оџаците на РЕК Битола и други релевантни фактори кои
влијаат за подобрување и заштита на животната средина во кругот на
термоцентралата и во блиската околина
86. БСВ Скопје – Судски предмет – Машинско вештачење СВIV–103/2018-1, нарачател
Македонија пат – Барање 04-бр.0306-222/4 од 20.04.2018 год. за Утврдување висина
на материјална штета на предметно возило марка “Цитроен” тип “Берлинго” со рег.
Бр. КА 2934-АБ
87. БСВ Скопје – Судски предмет – Сообраќајно техничко вештачење за СВIV–
103/2018-2, Нарачател Македонија пат – Барање 04- бр.0306-224/4 од 20.04.2018) –
Сообраќајна незгода на автопатот – обиколниа на град Скопје “мајка Тереза” на ден
29.05.2017 год. во град Скопје од удар во куче од страна на ПМВ марка “Цитроен”
тип “Берлинго” со рег. Бр. КА 2934-АБ
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88. БСВ Скопје – Дополнителен вешт наод и мислење на Сообраќајно техничко супер
вештачење по судски предмет СВIII–89/2016 (МАЛВ. П.бр. 218/19), Нарачател
Основен суд Скопје 2 Скопје, судија Нухи Рустеми за сообраќајна незгода која се
случила на Регионалниот пат с. Липково – Куманово пред куќата на Агим Шукрија
89. БСВ Скопје – ОЈО предмет: СВII-63/2018 (РО. Бр. 87/17), Нарачател Основно Јавно
Обвинителство Радовиш, ЈО Билјана Стевчева – Сообраќајно техничко вештачење
за Сообраќајната незгода случена на ден 18.11.2017 год. во 03 часот и 30 мин. на
Магистралнот пат А4, Радовиш – Струмица, поточно на 41.500 km се случила
сообраќајна незгода помеѓу ПМВ марка “Фолсваген” тип “Голф” со рег. бр. РА
7742-АБ и ТМВ марка “Мерцедес” тип “Спринтер” со рег. бр. ШТ 6678-АБ
90. БСВ скопје – Судски предмет – Сообраќајно техничко супер вештачење СВIII–
226/2018 (МАЛВ. П.бр. 279/2017 од 04.04.2018), Нарачател Основен суд Скопје 2
Скопје, судија Јехона Садику, Сообраќајна незгода случена на ден 02.11.2010 год.
околу 20 часот и 30 мин. на ул. “Васил Главинов” во Скопје помеѓу ПМВ марка
“Гранд” тип “Чироки” со рег. бр. СК 477-ЈЕ и Моторцикл марка “Сузуки” тип “ФЗР
1800” со рег. бр. СК 780-ТЈ
91. БСВ Скопје – ОЈО предмет – Сообраќајно техничко вештачење СВII–39/2018
(КО.бр. 1039/2017 од 04.04.2018), Нарачател ОЈО Скопје, ЈО Елица Илиевска на
сообраќајно техничкото вештачење за сообраќајна незгода случена на ден
04.06.2017 год. во 17 часот и 30 мин. на ул.”1523” после сервисот за коли “Костум
Кар” во населба Пинтија во Скопје, помеѓу ПМВ марка “Сузуки” тип “ЦХ4” со рег.
бр. СК 5643-АГ
92. БСВ Скопје – Судски предмет – Сообраќајно техничко супер вештачење СВIII–
312/2018 (П4.бр. 79/2017 од 04.04.2018), Нарачател Основен суд Прилеп, судија
Доста Лукареска од ОС Прлилеп на Сообраќајно техничкото супер вештачење за,
Сообраќајна незгода случена на ден 24.08.2019 год. на патот с. Крушеани – с.
Обршани, кај м.в. “Лозја” наспроти нивата на лицето Драги од с. Обршани околу 00
часот и 30 мин., помеѓу Моторцикл марка “Скуго” без регистерска таблица –
Моторцикл 1, управуван од лицето Борче Ацески од с. Мало Коњари СО Прилеп, и
Моторцикл марка “Скуго” без регистерска таблица – Моторцикл 2, управуван од
лицето Стевче Огненоски од С. Пашинорувци СО Прилеп.
93. БСВ Скопје – Судски предмет, Дополнение на Сообраќајно Техничко Супер
вештачење, судски предмет СВIII-312/2018 (П4 бр.79/17), Нарачател ОС Прилеп,
судија Доста Лукареска од ОС Прилеп
94. БСВ Скопје – Судски предмет – Дополнение на Машинско вештачење СВIV–
0101/2017 (МАЛВ П. Бр. 678/17), Нарачател Македонија пат, Машинско вештачење
за утврдување на висина – вредност на материјална штета на ПМВ марка
“Ландровер” тип “Дискавери” сопственост на Илија Трајковски од Скопје со
Бугарски национални ознаки КН 2026 БН во време на случување на сообраќајната
незгода на ден 13.11.2016 год.
95. БСВ Скопје – ОЈО предмет – Сообраќајно техничко вештачење СВII–62/2018
(КО.бр. 494/2017 од 27.03.2017), Нарачател ОЈО Прилеп, Сообраќајно техничкото
вештачење за сообраќајна незгода случена на ден 03.06.2017 год. околу 15 часот и
10 мин. на Региналниот пат П1303 Прилеп – Македонски брод во близина на
Институтот за тутун, помеѓу ПМВ марка “Лада” тип “Самара” со рег. бр. ПП 258БЛ и ПМВ марка “Мерцедес” тип “Ц220” со рег. бр. ПП 3264-АЦ
96. БСВ Скопје – ОЈО предмет – Сообраќајно техничко вештачење СВII–61/2018
(РО.бр. 802/2017), Нарачател ОЈО Прилеп, Сообраќајно техничкото вештачење за
сообраќајна незгода случена на ден 22.9.2017 год. во 14 часот и 45 мин. на
Региналниот пат Прилеп – Градско, ка 35 km и 300 m, ПМВ марка “Даф” тип “105
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406” со рег. бр. ВЕ 402-НР и ПМВ марка “Ровер” тип “214 СИ” со рег. бр. КА 1546АБ
97. БСВ Скопје – ОЈО предмет – Сообраќајно техничко вештачење СВII–166/2017
(КО.бр. 494/2017), Нарачател ОЈО Охрид, ЈО Никола Довлев, Сообраќајно
техничкото вештачење за сообраќајна незгода случена на ден 07.05.2017 год. во 05
часот и 00 мин. на Региналниот пат Р1301 Св. Наум – Охрид кај Хидробиолошки
завод во која дошло до излетување на ПМВ марка “Опел” тип “Корса” со рег. бр.
ОХ 315-ЦЦ надвор од коловоз и удар во електрична канделабра.
98. БСВ Скопје – ОЈО предмет – Сообраќајно техничко вештачење СВII–148/2017
(КО.бр.514/17), Нарачател ОЈО Охрид, ЈО Никола Довлев, Сообраќајно техничкото
вештачење за сообраќајна незгода случена на ден 22.09.2017 год. во 10часот и 35
мин. на завршетокот на крстосницата од ул. “Бул. Туристичка” со ул. “Даме Груев”
испред зграда бр.36А помеѓу ПМВ марка “Шкода” тип “Јети” со рег. бр. Полиција200-099 и лицето Драган Бајмаковски кој вршел туркање на велосипед на обележан
пешачки премин на крстосницата од коловоз ул. “Бул. Туристичка” со ул. “Даме
Груев” од левата према десната страна гледано од правец на ул. “Јане Сандански”
према ул. “Македонски просветители”
99. БСВ Скопје – Судски предмет – Дополнение на Сообраќајно техничко вештачење
СВIII–1951/2018 врска СВIII–420/16 (30 МАЛВ П 621/16 – ПРК бр. 1113/С/11),
Нарачател Основен суд Кавадарци, за Сообраќајна незгода помеѓу ПМВ марка
“Опел” и ПМВ марка “Мазда” тип “323’ со рег. бр. ВЕ 322-КД
100. БСВ Скопје – ОЈО предмет – Сообраќајно техничко вештачење СВIV–94/2017-1,
Нарачател Македонија пат на Сообраќајно техничкото вештачење за сообраќајна
незгода случена на ден 16.07.2016 год. на Автопатот А1 – “Александар
Македонски”, делница Скопје – Велес во наоска од Скопје кон Велес од удар на
диво животно (дива свиња) од страна на ПМВ марка “Опел” тип “Зафира” со рег.
бр. СК 1217 АФ.
101. БСВ Скопје – Машинско вештачење СВIV–94/2017-2, Нарачател Македонија пат,
Машинско вештачење за утврдување обем на оштетрувања и висина на
материјална штета на ПМВ марка “Опел” тип “Засфира” со рег. бр.СК 1217 АФ,
сопственост на Хусеин Меховиќ од Скопје, настанати во Сообраќајна незгода
случена на ден 16.07.2016 год. на Автопатот Скопје – Велес во атар на с. Бадар Скопје
102. БСВ Скопје – ОЈО предмет – Сообраќајно техничко вештачење СВIV–101/2017-1
(ЈП Македонија пат 04 бр.0306-235/4 од 04.05.2017 год.) Нарачател ЈП Македонија
пат на Сообраќајно техничкото вештачење за Сообраќајна незгода случена на
Автопатот А1 – “Александар Македонски”, делница Скопје – Велес, 2000 m пред
наплатна станица “Сопот” на ден 30.11.2016 год. од удар во срна од страна на ПМВ
марка “Ланд Ровер” тип “Дизкавери” со Бугарски рег. ознаки КН 2026-ВН
103. БСВ Скопје – Машинско вештачење СВIV–101/2017-2 (ЈП Македонија пат 04
бр.0306-235/4) од 04.05.2017 год., Нарачател Македонија пат на Машинско
вештачење за утврдување висина на материјална штета на “Ланд Ровер” тип
“Дизкавери” со Бугарски рег. ознаки КН 2026-ВН, сопственост на Илија
Трајковски, настанати во Сообраќајна незгода случена на ден 13.11.2016 год. околу
09часот и 40 мин. на Автопатот “Александар Македонски” на околу 2000 m испред
наплатна станица “Сопот” – Скопје.
104. БСВ Скопје – Судски предмет – Сообраќајно техничко Супер вештачење СВII–
0038/2017 (МАЛВ П. Бр. 379/16), Нарачател Основен суд Струга, судија Никола
Спасески од ОС Струга на Сообраќајно техничко Супер вештачење за Сообраќајна
незгода што се случила на ден 18.07.2016 год. на Магистралниот пат А2 во
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непосредна близина на с. Мислешево – Струга во која како учесници на незгодата
биле ПМВ марка “Опел” тип “Астра” со рег. бр. ОХ 946-ИФ и Моторцикл марка
“КТМ” со рег. бр. Л-ОБЕ69 (со Австриски Национални ознаки).
105. БСВ Скопје – Судски предмет – Сообраќајно техничко Супер вештачење СВII–
0039/2017 (К. бр. 3154/16), Нарачател Основен суд Кичево, судија Мира Анѓелеска
од ОС Кичево на Сообраќајно техничкото Супер вештачење зџа случена
Сообраќајна незгода 07.08.2015 год. во 19 часот и 30 мин. на раскрсницата на
Регионалниот пат РПП 1303, Кичево – Мкаедонски брод со ул. “Маршал Тито”
помеѓу ПМВ марка “Ауди” тип “А4” со рег. бр. КИ 5238-АБ и ПМВ марка “Опел”
тип “Вектра” со рег. бр. КИ 3488-АБ.
106. БСВ Скопје – Судски предмет – Сообраќајно Техничко Супер вештачење СВIII–
179/2017 (МАЛВ П.бр.23/16), Нарачател Основен суд Куманово на Сообраќајното
Супер вештачење за случена Сообраќајна незгода на ден 26.08.2015 год. во 13
часот и 30 мин. на место – населба с. Отља на крстосница со Регионалниот пат,
судија Мира Анѓелеска од ОС Кичево на Сообраќајно техничкото Супер
вештачење зџа случена Сообраќајна незгода 07.08.2015 год. во 19 часот и 30 мин.
на раскрсницата од Регионалниот пат Куманово – с. Липково, с. Матејче и
локалниот пат за с. Отља каде дошло до судар помеѓу ПМВ марка “Фолсваген” тип
“Голф” со рег. бр. КУ 354-ДИ и терач на добиток – лицето Неџади Куртиши од с.
Отља – Општина Липково
107. БСВ Скопје – Судски предмет – Сообраќајно Техничко Супер вештачење СВIII–
420/2016 (МАЛВ П.бр.621/16), Нарачател Основен суд Скопје 2 Скопје, судија
Лилјана Зафировска петровска при ОС СК 2 Скопје на Сообраќајното техничко
Супер вештачење за случена Сообраќајна незгода на ден 10.12.2014 год. во 13
часот и 30 мин. во место – населба с. Конопиште подрачје на собрание на Општина
Кавадарци, локален пат за с. Конопиште помеѓу ПМВ марка “Мазда” тип “323” со
рег. бр. ВЕ 322-КД и ПМВ марка “Опел” тип “Астра со Бугарски Национални
ознаки ПЛ 830-ПК.
108. БСВ Скопје – Машинско Супер вештачење СВIII–12/2016-2 (XXIIIП4-957/15),
Нарачател Основен суд Скопје 2 Скопје, судија Мирјана Смиљкова, на
Машинското Супер вештачење за утврдување на надомест – висина на материјална
штета на ПМВ марка “Мерцедес Бенц” тип “124 250 Д” со Национални рег.ознаки
на Р. Косово 06-167БС, настанати во Сообраќајна незгода случена на ден
13.08.2013 год. околу 01часот и 20 мин. на Автопатот “Куманово - Скопје” поточно
на приклучокот кон обиколницата за град Скопје помеѓу ПМВ марка “Ауди” тип
“80” со Нацинални ознаки на Р. Косово 06-165-АМ и ПМВ марка “Мерцедес” тип
“124 250 Д” со Национални ознаки на Р. Косово 06-167-ВС
109. БСВ Скопје – Судски предмет – Дополнение на Сообраќајно Техничко Супер
вештачење СВIII–44/2016 врска СВIII–420/16 (XXXVI-П.бр.1203/15), Нарачател
Основен суд Скопје 2 Скопје, судија Цветанка Сиљановска Костадиновска.
110. Основен суд Кочани – Судски предмет К.бр.245/15 при ОС Кочани – Дополнение
на Сообраќајно Техничко вештачење по наредба на судија Катерина Цоневска за
сообраќајна незгода случена на ден 22.08.2013 год. околу 18 чсот и 30 мин. во с.
Градец испред куќата на Алекса Димитровски во лоја дошло до соборуавње на
пешак на коловозот.
111. БСВ Скопје – Судски предмет – Сообраќајно Техничко Супер вештачење СВIII–
78/2016 (XXXVI П4.бр.1313/14), Нарачател Основен суд Скопје 2 Скопје, судија
Виолета Поповска при ОС СК 2 Скопје на Сообраќајното Техничко Супер
вештачење за случена Сообраќајна незгода на ден 12.11.2013 год. околу 15 часот и
50 мин. на Локалниот пат с. Количани – Драчево, поточно пред раскрсницата со
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Локалниот пат с. Пагаруша во Скопје помеѓу ПМВ марка “Лада” со бр.на шасија:
ВАС21030343302 и пешак Агрон Рафизи од Скопје.
112. БСВ Скопје – Судски предмет – Сообраќајно техничко Супер вештачење СВIII–
0044-1/2016 (XXXVI П4.бр.1203/15), Нарачател Основен суд Скопје 2 Скопје,
судија Цветанка Сиљановска при ОС СК 2 Скопје на Сообраќајното техничко
Супер вештачење за случена Сообраќајна незгода на ден 03.01.2013 год. на ул.
“Железничка” испред куќен бр.17 во Охрид помеѓу ПМВ марка “Застава” тип
“Југо” со рег. бр. ОХ-244АИ и пешакот Христијан Танески од Охрид.
113. БСВ Скопје – Судски предмет – Сообраќајно техничко Супер вештачење СВII–
371/2013 (КО.бр.1399/2013), Нарачател Основно Јавно Обвинителство – ОЈО
Скопје, ЈО М-р Диана Сулејмани за случена Сообрачајна незгода на ден 17.06.2013
год. во 07 часот на ул. “Бул. Илинден” во град Скопје помеѓу ПМВ марка “Ауди”
тип “А6” со рег. бр. СК-005РВ и велосипедистот Јован Ангелкоски роден во с.
Волче, Општина Македонски брод а живее во град Скопје.
114. БСВ Скопје – Машинско Супер вештачење СВIII–12/2016 (П4 бр. 975/15),
Нарачател Основен суд Скопје 2 Скопје, судија Мирјана Смиљкова, на
Машинското Супер вештачење за определување на вистинската вредност на
предизвикана штета на оштетено - хаварисано ПМВ марка “Мерцедес Бенц” тип
“124 250 Д” со Национални рег.ознаки на Р. Косово 06-167БС, т.е. да се утврди
висината на материјалната штета што ја претрпел тужителот Шабан Велиу од
Станџиќ – Р. Косово односно да се изврши реална процена на вкупната вредност на
настаната штета и вредноста на трошоците за демонтажа, поправка, монтажа,
фарбарски материјал, фарбање, подесување на дијагонално калибрирање на
задниот дел (задно лево крило и заден браник) на конкретното ПМВ марка
“Мерцедес Бенц” тип “124 250 Д” со Национални рег.ознаки на Р. Косово 06-167БС
115. БСВ Скопје – Судски предмет – Сообраќајно Техничко Супер вештачење СВIII–
0578-1/2015 (IX П4-959/15), Нарачател Основен суд Скопје 2 Скопје, по наредба на
судија Кети Герасимова ос ОС СК Јавно Обвинителство – ОЈО Скопје, ЈО М-р
Диана Сулејмани за случена Сообраќајна незгода на ден 22.05.2014 год. во 16 часот
на ул. “1” с. Арачиново во во град Скопје помеѓу ПМВ марка “Застава” тип “128”
со рег. бр. КУ-140БХ и пешакот Тефик Јакупи од Скопје.
116. БСВ Скопје, ОЈО предмет СВII – 49/2015 (Ко. Бр. 65/15), Нарачател Основно Јавно
Обвинителство Кочани, ЈО Стевчо Донев за случена Сообраќајна незгода случена
на ден 16.08.2014 год. околу 19 часот и 15 мин. на Регионалниот пат Кочани – с.
Зрновци поточно испред с. Грдовци кај м.в. “Двојни кривини” помеѓу ПМВ марка
ПМВ марка “Фиат” тип “Пунто” со рег. бр. КО-3957АБ и и ПМВ марка “Фиат” тип
“Пунто” со Бугарски Национални ознаки Е 7235-КК
117. БСВ Скопје, ОЈО предмет СВII – 256/2014 (КО. Бр. 831/14), Нарачател Основно
Јавно Обвинителство Кочани, ЈО Илван Евтимов за случена Сообраќајна незгода
случена на ден 28.08.2014 год. околу 18 часот и 30 мин. на Локалниот пат с. Горни
подлог – с. Долни Подлог помеѓу ПМВ марка ПМВ марка “Фолсваген” тип “Поло”
со рег. бр. ШТ-859БО и и ПМВ марка “Хундаи” тип “Акцент” со Словенечки
Национални ознаки КР – ЦЗ454.
118. Експертиза – Експертски наод и мислење о полето-областа Животна средина на
судски предмет 53 ТС-231/16, Нарачател, Основен суд Скопје 2, Скопје преку
Агенција за вештачење ДОВЕРЕ Скопје во кој се бара да се изготви Експертски
вешт наод и мислење од областа на Заштита на животната средина и Екологија во
склад со Законсктаа регулатива и да се разјаснат релевантни фактори и аргументи
во врска со барањата дефинирани со поднесоците на тужениот и тужителот врз
база на доставена документација.
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Утврдување на исполнетоста на општите и посебните услови за избор во наставнонаучни звања на кандидатот
Кандидатот вонр. проф. д-р д-р Златко В. Соврески ги исполнува сите општи услови
утврдени со став 3 и став 5 од член 166 и член 224 од Законот за високото образование
за избор во наставно-научно звање редовен професор, и тоа: има научен степен доктор
на науки од соодветн-а/ите област/и; има објавени најмалку шест рецензирани научни
труда во референтна научна публикација во последните пет години пред објавување на
огласот за избор; претходно е избран во наставно-научно звање вонреден професор и
има способност за изведување на високообразовна дејност.
Покрај исполнетоста на општите услови, кандидатот вонр. проф. д-р д-р Златко В.
Соврески ги исполнува и посебните услови предвидени со член 17 и член 58 од
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставностручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски” – Битола. Имено д-р д-р Златко Вецко Соврески, исполнува вкупно 30
услови од наведените во табелата за оценување на исполнетоста за посебните услови,
од кои 21 услови од првите две групи критериуми.
Исполнетоста на посебните услови е дадена во табелата за оценување на исполнетоста
на посебните услови за избор во звања од Анекс 1 од Правилникот (Прилог 1).
4. КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Рецензентската комисијата изврши анализа на доставената документација и позитивно
ги вреднува резултатите од научно-истражувачката работа, резултатите и искуството во
наставната, стручно-апликативната дејност, како и научните, стручните, педагошките и
другите остварувања од областа на Високото образование и констатира дека
кандидатот вонр. проф. д-р д-р Златко В. Соврески ги исполнува во целост сите услови
за избор во редовен професор согласно Законот за високо образование на Р. С.
Македонија, актите на Техничкиот факултет Битола и актите на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола .
Од предходно изложеното во извештајот се констатира дека кандидатот д-р д-р Златко
В. Соврески во периодот 2015-2020 год. од избор во звање вонреден професор покажал
инзвонредни успеси во наставно-научната, научно-истражувачката, стручната и
апликативна дејност како и дејности од поширок интерес - учество во комисии и тела
на државни и други органи.
Рецензентската комисија констатира и утврди дека кандидатот д-р д-р Златко В.
Соврески се докажал во наставно-научната, научно-истражувачката, стручната и
апликативна дејност како и дејности од поширок интерес, како современ стручњак кој
допринел да теоретските сознанија ги имплементира со апликации во пракса.
Врз основа на изнесените аргументи и констатации во извештајот a имајќи ја предвид
претходно презентираната содржина, Рецензионата комисија констатира дека
кандидатот д-р д-р Златко Вецко Соврески, во целост ги исполнува сите законски
услови (општите и посебните услови од критериумите за избор на наставник во
наставно-научно звање редовен професор) согласно Законот за високо образование во
Р.С. Македонија, Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во
наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања 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 и
актите на Техничкиот факултет Битола.
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Рецензионата комисијата има чест и со задоволство му предлага на Наставно-научниот
совет на Техничкиот факултет – Битола да го избере д-р д-р Златко Вецко Соврески за
наставник во наставно-научно звање редовен професор во наставно-научните области:
Погонски материјали (горива и технологии за конверзија на енергија – 20 508),
Животна средина (22 500), Операциони истражувања (21 110), Мотори со внатрешно
согорување (20 507), Моторни возила (21 411), Обработка на информации (21 204) и
Друго (22 014) од полето Сообраќај и транспорт.

Битола, октомври 2020 год.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. Ред. проф. д-р с.ц. Антон Чаушевски, ФЕИТ при
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”- Скопје,
председател, с.р.

2. Ред. проф. д-р с.ц. Симеон Симеонов, Машински
факултет при Универзитетот “Годе Делчев”- Штип,
член, с.р.

3. Ред. проф. д-р с.ц. Никола Крстаноски, Технички
факултет при Универзитетот “Св. Климент Охридски”Битола, член, с.р.
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Прилог 1
Анекс 1:
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА
ИЗБОР ВО ЗВАЊА НА
КАНДИДАТ Д-Р Д-Р ЗЛАТКО ВЕЦКО СОВРЕСКИ
- секој исполнет услов се обележува со X - табелата е составен дел од Рефератот за избор, а го пополнува рецензенската
комисија ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш
предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока
стручна школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори
чиишто трудови се објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на
трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на трудовите каде е цитиран
кандидатот или преку web пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google
Scholar или сличен на него)
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во
списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald,
Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank
(објавените трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум
http://eprints.uklo.edu.mk/)1
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од
предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5
години)
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува
во научно-истражувачки проект кој е во тек
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор
на сесија на научна конференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало,
монографија, практикум, збирка задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од
одобрени проекти
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања

1

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

ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и
научно- истражувачки подмладок
УСЛОВИ
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на
друга високообразовна установа од земјата или странство
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно
странска високообразовна установа по различни основи
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на
англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на
мобилност
Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно,
почесно и сл.)
Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за
студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за
далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната на единицата или
Универзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или
докторски труд
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска
програма
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска
прoграма на прв, втор или трет циклус студии
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор;
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна
организациона единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на
факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на
Универзитет/единица; член на Совет на докторскин студии на Универзитет/Единица;
член во Комисија за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска комисија; член во
Одбор за акредитација и евалуација.
Овој критериум за избор во звање редовен професор ќе се применува до влегувањето на сила
на членот 166 став (3) точка 5 од ЗВО (Сл.в. на РМ 82/2018), а потоа истиот станува дел од
општите критериуми за избор во звање во редовен професор и не може да се вреднува како
исполнет услов од посебните критериуми
2
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Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните
5 години
вкупно исполнети услови од втор критериум

X
10

ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија,
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение,
стратегија, правилник, статут, закон и сл.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни
институции
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување
издаден од релевантна институција
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или
домашна стручна организација, институција или асоцијација
(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за
потребите на стопанските и нестопанските дејности
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се
избира
Реализирал превод на книга или дел од книга
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ
решенија
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од
ЕУ или други домашни или странски фондови
Учествувал во промотивни активности на факултетот
Бил уредник на речник или енциклопедија
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за
индустриска сопственост
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или
пошироката област за која се врши изборот
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации
(списание, весник, зборник на трудови и сл.)
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за
стопанството
вкупно исполнети услови од трет критериум

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
9
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ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ
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Битола, октомври 2020 год.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. Ред. проф. д-р с.ц. Антон Чаушевски, ФЕИТ при
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”- Скопје,
председател, с.р.

2. Ред. проф. д-р с.ц. Симеон Симеонов, Машински
факултет при Универзитетот “Годе Делчев”- Штип,
член, с.р.

3. Ред. проф. д-р с.ц. Никола Крстаноски, Технички
факултет при Универзитетот “Св. Климент Охридски”Битола, член, с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА
На ракописот – учебно помагало – ПРАКТИКУМ, под наслов „ПРАКТИКУМ –
ПРИМЕНА НА FMEA КАКО МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СИСТЕМСКА АНАЛИЗА ПРИ
ПРОИЗВОДНО МЕНАЏИРАЊЕ“ од авторите: Д-р Иво Кузманов, вонреден професор на
Техничкиот Факултет Битола и Д-р Роберто Пашиќ, вонреден професор на Техничкиот
Факултет Битола.
На предлог на Комисијата за издавачка дејност на Технички Факултет Битола, Деканската
управа при Техничкиот Факултет Битола на седницата одржана на 20.10.2020 година, со
одлука бр. 02-700/3 од 20.10.2020 година за рецензенти на ракописот за учебно помагало –
практикум во наслов „Примена на FMEA како методологија за системска анализа при
производно менаџирање“ ги назначи:
1. Д-р Силвана Ангелевска, редовен професор
Технички Факултет Битола (ТФБ)
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
2. Д-р Александар Маркоски, редовен професор
Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола (ФИКТ)
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
По разгледување на доставениот ракопис од учебното помагало, рецензентите го
доставуваат следниот:

ИЗВЕШТАЈ
Ракописот - учебно помагало под наслов „Примена на FMEA како методологија за
системска анализа при производно менаџирање“ е комплетно структуиран согласно
Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола од 2018 година, а како учебно помагало е структуирано и наменето за дел
од предавањата и вежбите за задолжителните предмети Производствен Менаџмент, Контрола
на квалитет и Технологии на печатење предвиени во наставниот план и програм на студиските
програми Индустриско инженерство и менамент и Графичко инженерство и дизајн при
Техничкиот Факултет Битола (ТФБ).
Обемот и распоредот на градивото е соодветен за предавањата и вежбите по
горенаведените предмети. Содржината на ракописот е презентирана на 103 страни В5 формат,
со 12 табеларни прикази и 42 илустративни прикази (слики) сместени во текстот.
Градивото во ова учебно помагало е групирано во три основни дела (поглавија) и тоа:
1. ТЕМА I – FMEA,
2. TEMA II – Контрола на квалитет на отпечаток во графичката индустрија со акцент на
офсет техниката на печатење,
3. TEMA III – Практичен пример – Имплементација на FMEA при табачен офсет печат.
На почетокот на учебното помагало - практикум даден е предговор и листа на табели,
слики и кратенки, додека на крајот на истото е дадена комплетна листа на користена
литература.
Во предговорот авторите нагласуваат дека изборот и редоследот на темите е направен
согласно предавањата и вежбите по горенаведените предмети и истото е усогласено со
наставниот план и програм на студиските програми Индустриско Инженерство и Менаџмент,
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како и Графичко Инженерство и Дизајн. Покрај овој дел каде изборот и редоследот на темите е
направен согласно предавањата и вежбите согласно горенаведените предмети, уникатноста на
овој ракопис е тоа што истиот претставува уникатно и апликативно учебно помагало кое може
да најде своја примена и во други предмети согласно наставниот план и програма на
студиските програми при Техничкиот Факултет Битола, но и при останатите технички
факултети ширум државата.
На овој начин преку ракописот авторите на оригинален начин и степен на соодветност
на текстот презентираат тематски целини кои комплетно се во склад со делот на предавања и
вежби согласно наставната програма.
Анализа на трудот
Ракописот – учебното помагало е тематски поделено на III засебни целини со соодветен
приказ на целини – Теми, со соодветен теоретски и апликативен приод кон FMEA како
методологија која наоѓа особена примена во индустрискиот сектор во последните неколку
години, процесот на контрола на квалитетот во производствен капацитет како еден од
клучните елементи за производно менаџирање и креирање на задоволен купувач, но и оној
уникатен елемент кој делото го прави оригинално и клучно за наставната дисциплина –
детален опис на примената на FMEA како методологија преку практична примена на истата во
графичкиот сектор со доследна анализа на процес кој е прикажан преку проблеми, приоритети
за решавање и решенија. Всушност овој приод кон креирање на овој ракопис, овој практикум
го прави уникатен и оригинален, но воедно и соодветен за совладување на проблематиката
предвидена со горенаведените предмети, но секако креира и можност за примена на истиот во
останатите области од полето на техничките науки.
Првото поглавие (Тема I) ја опфаќа комплетната теоретска и апликативна подлога за
совладување на FMEA како методологија за производно менаџирање со соодветни 9
подцелини започнувајќи од општи теоретски подлоги за FMEA, преку особености и предности
на методологијата, тимот неопходен за успешна имплементација, чекорите, па се до конкретен
апликативен модел за имплементација на pFMEA и целокупен процес на креирање на
матрицата.
Второто полавие (Тема II) го презентира на најдобар можен начин процесот на
контрола на квалитет со особен апликативен приод кон контролата на квалитетот на
отпечатокот во графичката индустрија со акцент на офсет принтот како техника на печат.
Всушност овој дел на најдобар можен начин му презентира на читателите теоретски и
апликативни сознанија од графичкиот сектор како репрезент на производствен капацитет со
производно менаџирање со актуелна апликативна примена, примери, стандарди, процес на
контрола на отпечаток, проблеми и решенија, но и уникатен приод кој оди до детал на мерна
опрема и влијанија на агенси за оптичко избелување.
Третото поглавие (Тема III) претставува најуникатиот пример за апликативна реална
примена на FMEA како методологија во производствен капацитет во државата со т.н. принцип
на чекор по чекор анализа на процесите и проблемите (реални и детектирани, но и оние
можни) со што се дава еден приказ за како всушност оваа методологија функционира во
пракса.
Покрај овие тематски целини, делото има и соодветна листа на референци и користена
литература кои се користени при изработка на делото, но секако и согласно критериумите за
изработка на дело од ваков вид и соодветен предговор, заклучок и попис на табели, илустрации
и кратенки.

ЗАКЛУЧОК
Насловот и содржината на учебното помагало – практикум е соодветен со наставната
дисциплина (дисциплини) за кои е наменето. Со оглед на изложениот материјал, ракописот
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изобилува со теоретски но пред се и практични и илустративни примери кои се во склад со
предавањата и вежбите по горенаведените предмети. Всушност степенот на соодветност и
оригиналност на текстот е во таа мера што ова учебно помагало своја примена може да најде и
во делот од други предмети и наставни програми при техничките факултети ширум државата.
Во изложениот материјал практично е изложена апликативната примена на FMEA како
методологија која се повеќе наоѓа широка примена во индустриските капацитети, но даден е и
посебен акцент на делот на контрола на квалитет во графичката индустрија што самото дело го
прави уникатно и единствено од овој вид, кое изобилува со практични примери.
Ракописот изобилува со практични примери кои потекнуваат од реална пракса и
наметуваат т.н. принцип на инженерско расудување и осет за перцепција на индустриски
проблеми и креираат осет за решавање на реални ситуации. Самото дело во голема мера е
проследено со апликативни практични примери од реална пракса, што само по себе го прави
делото уникатно и оригинално. Сите илустрации и табеларни прикази во делото се јасни и
прецизни.
Стилот на пишување на учебното помагало е јасен и разбирлив, со што се олеснува
неговото користење и го прави практикумот достапен за студентите во насока на разбирање и
совладување на изнесената материја, а во склад со предвидената наставна програма.
Концепциски гледано, учебното помагало може да го користат не само студентите од
студиските програми Индустриско Инженерство и Менамент и Графичко Инженерство и
дизајн, туку и останатите студенти при Техничкиот Факултет во Битола и останатите технички
факултети во државата, но воедно и инженери кои активно работат во пракса во делот на
производни капацитети.
Литературата која е користена во учебното помагало е актуелна и релевантна.
Опфатени се апликативни методологии, важечки прописи и стандарди за областа, но и бројни
практични примери. Терминологијата која е користена е комплетно во согласност со
прифатените изрази и термини за овие области во нашата држава.
Врз основа на целокупниот преглед на поднесениот ракопис на Деканската управа на
Техничкиот Факултет Битола му го поднесуваме следниот:

ПРЕДЛОГ
Сметаме дека делото (учебно помагало – практикум) кое е предмет на рецензија има
висок квалитет и ги задоволува и исполнува сите критериуми за користење како учебно
помагало на Техничкиот факултет Битола за горенаведените предмети, но и како помагало и за
останати предмети при техничките факултети во државата.
Факт е дека ваков вид на учебно помагало кое содржи апликативни примери од
дадената област (области) недостасува на Техничкиот Факултет во Битола, но и на останатите
факултети од областа на техничките науки, со што се наметнува потребата од издавање на
ваков вид на учебно помагало на Техничкиот Факултет Битола.
Учебното помагало е вредна иоригинална литература како за студентите кои студираат
технички науки, така и за инженерите кои работат во пракса во областа на индустриското
инженерство и менаџмент, графичкото инженерство но и во останатите области од техничките
науки.
Врз основа на горенаведеното, Рецензентите со особена чест и задоволство му
предлагаат на Деканската управа при Техничкиот Факултет – Битола, ракописот – учебно
помагало „ПРАКТИКУМ – ПРИМЕНА НА FMEA КАКО МЕТОДОЛОГИЈА ЗА
СИСТЕМСКА АНАЛИЗА ПРИ ПРОИЗВОДНО МЕНАЏИРАЊЕ“од авторите Д-р Иво
Кузманов, вонреден професор при Техничкиот Факултет Битола и Д-р Роберто Пашиќ,
вонреден професор при Техничкиот Факултет Битола да го прифати за издавање како учебно
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помагало по предметите: Производствен Менаџмент, Контрола на квалитет и Технологии на
печатење на Техничкиот Факултет во Битола.
Рецензенти:

Ред. проф. д-р Силвана Ангелевска, с.р.

Ред. проф. д-р Александар Маркоски, с.р.
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Со Oдлука на Ректорската управа на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ – Битола
(бр. 14-753/10-1од 30.09.2020 година), а врз основа на членот 103 точка 8 од Законот за
високото образование, членот 16 став 4 од Правилникот за организирање на издавачката
дејност на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ – Битола, и Предлог-Oдлуката од
Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угосителство–Охрид (бр. 02-209/3 од
29.06.2020 година), за рецензенти на основниот учебник на авторот Проф. д-р Ристо
Речкоски, беа избрани Проф. д-р Ристе Ристески и Проф. д-р Јове Кекеновски.

РЕЦЕНЗИЈА
на трудот ,,Осигурување и Осигурително право“
од авторот Проф. Д-р Ристо Речкоски
На предлог на Факултетот за туризам и угосителство–Охрид, а со Одлука на
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ – Битола, определени сме за рецензенти на
трудот „Осигурување и Осигурително право“ од авторот Проф. д-р Ристо Речкоски.
Изразувајќи благодарност за искажаната доверба, имаме чест и задоволство на Наставно научниот совет на Факултетот за туризам и угосителство – Охрид,да му го поднесеме
следниот:
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ
1. Општи податоци за трудот
1.1. Обем, содржина и структура на трудот
Трудот, со намена за универзитетски учебник, со наслов „Осигурување и Осигурително
право“ од авторот Проф. д-р Ристо Речкоски, е пишуван на 460 страници, во B5 формат,
фонтCalibri, големина на фонт 11.5, единечен проред. Содржински е особено богат, меѓу
другото бидејќи изобилува и со Слики, Табели и Графикони, кои даваат посебна тежина.
Учебникот има 11 слики,повеќето оригинални авторски прикази и замисли за одредени
појави од осигурувањето, потоа 29 табели, и 16 Графикони. Пописот на библиографски
единици брои 142 извори класифицирани како: Користена литература, Користени прописи
и Интернет извори.
Учебникот е систематизиран во Девет Делови, кои понатаму се делат на глави. Тие се
логично поврзани и претставуваат компактна целина. Деловите, и Главите во нив, се
функционално разработени, поделени на соодветни подделови, и така овозможуваат нивна
поголема прегледност. Методолошки, авторот одлично ги обработил сите делови.
Во Првиотдел, насловен како Поим, функции и принципи на осигурувањето, се
анализирни, поимот, суштината, улогата и значење на осигурувањето. Потоа следува
хронолошка обработка за историскиот развој на осигурувањето воопшто, како и
историскиот развој на осигурувањето во Македонија.На тоа, се надоврзуваат различните
дефинирања на осигурувањето, а потоа следуваат функциите на осигурувањето, како
основни карактеристики на осигурувањето, како и приницпите на осигурувањето, кои
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претставуваат темелни вредности за осигурувањето, и врз кои се базира целокупната
наука за осигурувањето.
Во Вториот дел, кој се однесува на Поим, Извори на Осигурително право, Видови
осигурување, веќе се навлегува во правниот аспект на осигурувањето, преку одредување
на поимот на Осигурителното право, како посебна правна дисциплина во правниот систем
на Македонија. Следува обработувањето на различните извори на осигурителното право, и
тоа: материјалните, формалните и општите извори на осигурителното право.
Потоа се дава елаборација на најважните формални извори според правната хиерархија, и
тоа: Уставот на Македонија, како извор на осигурителното право; различните закони како
извор на осигурителното право и подзаконските акти како извори на осигурителното
право. Потоа следуваат изворите од автономното право, меѓународно-правните акти како
извори на осигурителното право. Особен акцент се дава на Актите на ЕУ како извори на
осигурителното право, заради интенцијата на македонското законодавство за
апроксимација кон европското законодавство. Фокусот се става на Директивата на ЕУ, т.н.
„Солвентност 2“- Solvency 2, која е основен извор на европското осигурително
право.Потоа следуваат т.н. нестаднардни извори, и тоа: обичаии обичајно право, како
извор на осигурителното право,правната наука и судската практика како извори на
осигурителното право. Овој дел продолжува со поделбите и различните видови
осигурување, се дава осврт на сите поделби и категории, а се акцентира осигурувањето на
имот - неживотното осигурување; осигурувањето од одговорност;осигурувањетона лица животното осигурување; како и транспортно осигурување и осигурување на превозникот
за евентуални штети на стоката која се транспортира.
Особено значаен е Третиот дел, кој е посветен на Правните елементи на осигурувањето
и Субјекти во осигурителното право. Обработувајќи ги правните елементи
наосигурувањето, како најзначајни атрибути на осигурувањето како инситут, се тргнува
од договорните страни во осигурувањето, потоа се дава осврт за ризикот и осигурениот
случај. Обработен е и предметот на осигурувањето, како и основните елементи на
договорот за осигурување, а тоа се:премијата на осигурување и осигурената сума, односно
сума на осигурување. Потоа се обработуваат одредбите за временското траење на
осигурувањето, преку почетокот на дејството на осигурувањетои престанокот на
договорот за осигурување. Субјектите во осигурителното право се посебна глава, и тука се
обработени сите субјекти на осигурителното право, тргнувајќи од:осигурувач, кој се
обработува поопширно, преку правната положба на друштвото за осигурување,
различните класи на осигурување во Македонија, начинот на основање и работење на
друштво за осигурување, потоа следува главата за ликвидност, солвентност и
рентабилност како принципи на деловното работење на осигурителните друштва, кои се
обработени и од правен но и од економски аспект. Следува освртот за осигуреникот,
потоадоговорачот на осигурување; па корисник на осигурувањето и осигурено лице. Во
овој дел се обработени и специфичните случаи во кои се појавуваат одредени субјективо
осигурителното право, односно за прибавувачот на осигурен предмет, носителите на
стварни права на осигурената ствар, субјектите по основ на суброгација,третите лица кај
осигурувањето од одговорност. Потоа следуваат особено значајните субјекти, во однос на
дистрибуцијата на осигурителните производи и нивната регулираност, односно тоа
сезастапниците на осигурување,осигурителните агенти, и осигурителните брокери.
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Оваа глава завршува со осврт на лицата кои ќе претрпат штета при спречување на
осигурениот случај или при спасувањето, и доверителите на кои полисата за осигурување
им е предадена во залог.
Во овој трет дел, за да се има еден посистематичен пристап, се авторот ги обработил и
оние особено значајни прашања за осигурувањето и она што се дава особен тон во
денешното време а тоа е: управувањето со ризик во осигурувањето, кое се обработува на
три нивоа и тоа: преку управување со ризик кај осигуреникот, пренос на ризикот од
осигуреникот на осигурувачот, како и обрабтување на законските одредби за управување
со ризик во Македонија.
За да се заокружи делот за диструбуција на осигурителните прозиводи, кои се поврзани со
застапниците, агентите, и брокерите, авторот третиот дел го завршува со осврт на
маркетингот во осигурувањето, кој иако е економска категорија, сепак се тесно поврзани
со одредени регулации на субјектите кои се вклучени во различните канали на пазарна
дистрибуција. Во оваа глава се обработува маркетингот на осигурителните услуги,
премијата како цена на осигурителните услуги, како и пазарните канали на продажба за
осигурувањето и особено промоцијата и пазарната, односно деловна комуникација.
Четвртот дел е посветен на Договорот за осигурување, како централен елемент на
правниот аспект на осигурувањето. Се обработува склучувањето на договорот за
осигурување, неговата правна природа и карактеристики. Потоа е објаснета постапката за
склучување на договорот за осигурување и предметот на договорот. Сржта на
осигурувањето од правен аспект е полисата на осигурувањето , која е обработена во оваа
глава, како и листата на покритие. Покрај регулираноста на договорот со Законот за
облигационите односи, истиот е регулиран и со одредби на Законот за супервизија на
осигурувањето, кои се анализирани во оваа глава. Потоа следува втората глава, која е
посветена на правата и обврските на договорните страни кај договорот за осигурување.
Постојат различни поделби, кои се опфатени во оваа глава, и особен акцент се дава на
обврските на осигурувачот во време на склучување на договорот за осигурување, потоа
обврските на осигурувачот во време на траењето на осигурувањето, како и обврските на
осигурувачот по настанувањето на осигурениот случај. Значи преку една временска рамка
се обработени сите овие обврски. Со оглед на тоа што договорот за осигурување е
двострано-обврзувачки договор, обврски има и осигуреникот, односно на договорачот на
осигурувањето, кои се аналогно права на осигурувачот. Тие се различни, тргнувајќи од
обврската за задолжително осигурување, обврската за пријавување на околностите
значајни за оценка на ризикот, обврската за плаќање на премијата, обврската за
известување за промените на ризикот, обврската за спречување на осигурениот случај и
спасување на осигурената ствар при настапување на осигурениот случај, обврската за
известување за настапувањето на осигурениот случај. Овој дел, логично завршува со
главата посветена на Застареноста кај договорите за осигурување.
Штетата е Петтиот дел на учебникот. Таа се обработува преку нејзиниот поим,
различните субјекти кај штетата, потоа штетното дејствие, како и причинската врска,
односно каузалитетот меѓу штетното дејствие и штетата. Во посебна глава на овој дел се
зборува за одговорност за причинета штета и видовите одоговорност, и се обработени:
субјективнатаодговорност,одговорноста за друг, објективната одговорност и посебните
случаи на одговорност за штета. Следува главата посветена на надоместот на штета, кој
обработува:надомест на материјална штета, надомест на материјалната штета во случај на
смрт, телесна повреда и оштетување на здравјето, надомест на материјална штета во
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случај на повреда на честа и ширење на невистинити наводи, потоа се обработува особено
значајното прашање за граѓанската одговорност за навреда и клевета и правната
заснованост на граѓанската одговорност за навреда и клевета, регулирана во соодветните
меѓународни конвенции. Тоа се прави и преку една поширока елаборација на ова особено
значајно прашање, не само од аспект на надоместот за причинетата штета, туку и од
аспект на индикатор за демократичноста на едно општество. Во Македонија ова прашање
се третира преку Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, кој како европска
практика фигурира и во Македонија и се регулира. Оваа глава завршува со
обработувањето на надоместот на нематеријална штета. Следната глава во овој петти дел,
е посветена наизвидот, проценката, ликвидацијата и исплатата на штета, како процеси,
кои нужно ја следат штетата, но и осигурувањето, зошто не е доволно само некој предмет
да биде осигурен, не е доволно да има полиса, не е доволно само да настане штетата.
Многу важен дел е исплатата на штетата, кој како процес има повеќе фази, кои се
обработени во учебникот. Тргнувајќи од пријавата, извидот, проценката и пресметката на
штетата, потоа процесот на ликвидација на штетата, па контролата на штетата во текот на
ликвидацијата и исплата на оштета.Следуваат определни дополнителни карактеристики на
праксата при постапката за надомест на штета кај друштвата за осигурувањепри надомест
на штетата кај различните видови осигурување, и во таа глава се опфатени
каракатеристиките на исплатата на
штета кај:
животното
осигурување,
патничкотоосигурување, колективното здравствено осигурување, осигурувањето на
недвижности при изградба, осигурувањето од одговорност кај адвокатска дејност, како и
најприсутното односно, осигурување од автомобилска одговорност-осигурување од
автоодговорност.
Следува Шестиот дел кој носи наслов „Осигурителни деликти“, и во него преку повеќе
глави се обработени прашањата поврзани со различните деликти во осигурувањето,
изразени преку кривичните дела и прекршоците, измамите во осигурувањето, како и
меѓународните институции и организации кои се занимаваат со превентива и анализи во
осигурувањето. Значи овој дел започнува со поимот на осигурителните деликти, нивно
дефинирање, потоа се зборува за измамите во осигурувањето, и се даваат класификациите
и видовите измами во осигурувањето, кои според временската рамка се: измами при
склучување на договорот за осигурување, измами во текот на траењето на осигурувањето,
измами за настапување на осигурениот случај,измамите кај барањето за надомест на
штета, односно кај ликвидирањето на штетата. Посебна глава е посветена на индикаторите
на сомнителни трансакции во друштвата за осигурување, кои се особено значајни за
спречување на осигурителните деликти, и нивната врска со перењето на пари и
финансирање на тероростички активности, како и борбата за нивна превенција и рано
откривање. Следува главата посветена на осигурителните кривични дела. Во Македонија
постојат неколку типични осигурителни кривични дела, дел предвидени во Кривичниот
Законик, а дел во Законот за супервизија на осигурувањето. Такви се: кривичното дело
„Осигурителна измама”, потоа кривичното дело “Предизвикување на стечајна постапка во
друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво, друштво за застапување во
осигурувањето”, па кривичното дело „Достава на невистинити и неточни податоци од
друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво, друштво за застапување во
осигурувањето и непостапување по решение“, кривичното дело „Незаконско работење на
друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво, друштво за застапување во
осигурувањето“, и кривичното дело „Незаконито постапување на овластен актуар“, кои
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даваат една сеопфатна рамка за регулација на ниво на осигурување, иако и другите
кривични дела можат да бидат направени во врска со дејноста осигурување. На
прекршоците во осигурувањето е посветена посебна глава. Тие се помали општествено
опасни поведенија, но се многу помногубројни и поприсутни. За оваа област се
регулирани според Законот за супервизија на осигурувањето, како и според Законот за
задолжително осигурување во сообраќајот, а се разбира генерален е Законот за прекршоци
во оваа сфера.
Следува посебна глава посветена на различнитевидови осигурителни измами, според
различниот предмет, и начин на извршување, каде тие се обработуваат преку илустрација
низ различни реални примери, со цел да се има еден попластичен приказ. Тука се
обработени: поморските измами, измамите со надосигурување,измамите кај сообраќајните
незгоди, измамите во неживотното осигурување, измамите кај животното
осигурување,измамите во осигурувањето на моторни возила, особено честите измами со
фиктивни „кражби” на возила, за да оваа глава заврши со елаборација на измамите во
врска со COVID 19, кој како актуелна ситуација го тангира целото човештво, а секако дека
влијае и на осигурувањето. Овој дел завршува со последната глава која е посветена на
различните организации и институции кои се занимаваат со превентива и анализи во
осигурувањето на светскто ниво, и се обработени нивните основни дејности, начин на
фукнционирање и важност. Ова е особено значајно заради можноста преку овој преглед
кој го дава авторот, да се овозможи запознавање на пошироката публика, за
многубројните актери, кои имаат влијание за превентивата, но и за насочувањето на
развојот на осигурувањето. Преку светските и европските инситуции се дава еден целосен
приказ на оваа мрежа.
Седмиот дел на учебникот е посветен на приказ и анализа на Регулаторните институции
надлежни за осигурување во Македонија. Овој холистички пристап на автороте многу
амбициозен, и можеби за првпат некој го дава вака целосно ваквиот преглед на различните
столбови на институциите за регулација на целокупниот осигурителен сектор во
Македонија. Најпрвин се анализира поставеноста и работата на Aгенцијата за супервизија
на осигурувањето во Македонија-АСО, преку положбата, статусот, нејзините надлежности
и функционирањето. Потоа, следува супервизијата на друштвата за осигурување од страна
на АСО, и посебната постапка за донесување решенија од страна на АСО, што
претставува посебна управна постапка кај осигурувањето, со оглед на тоа што против
одлуките донесени од АСО, незадоволните странки имаат право на поведување на управен
спор. Следната глава е посветена на Заштитата на потрошувачите и улогата на АСО, како
многу значајно прашање, со оглед на тоа што во врска со тоа европската регулатива го има
подигнато на особено високо ниво при отворањето на различни поглавја при преговорите
со ЕУ. Следува соработката со надзорните органи и тела на ЕУ и меѓународна соработка
на АСО, како и многу важниот и актуелен дел посветен на функционирање на АСО за
време на пандемијата од COVID 19, и мерките кои ги презема. Втор столб за
здружувањето и регулацијата на осигрувањето е Националното Биро за Осигурување на
Македонија-НБО, кое е анализирано во друга глава од овој дел. Во неа се обработени
предметот на работа на НБО, членките на НБО и нивните обврски, средствата за
финансирање на стручната служба на НБО, потоа организациската поставеност и органите
на НБО. Следува гарантниот фонд на НБО, како и можноста за арбитража пред НБО.
Особено важна е улогата на НБО за одредување на премиите за осигурување од
автоодговорност и зелената карта, кои се обработени во овој дел.
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Третиот дел од тој осигурителниот сектор го зазема пензискиот систем на Македонија. Тој
е обработен во посебна главакако и неговиот концепт и институциите преку кои се
реалзира. Најважно регулаторно тело во оваа сфера е Агенцијата за супервизија на
капитално финансирано пензиско осигурување-МАПАС, нејзината дејност и законска
регулација, која авторот ја обработува во продолжение од својот труд.
Осмиот дел на учебникот е посветен на Анализа на осигурителниот пазар во
Македонија, и заедно со претходниот седми дел, прави една целина, од аспект на
севкупност во анализирањето. Овој осми дел повеќе се однесува на кванитативните
анализи, и прикази на различните параметри и индикатори за осигурувањето, и неговиот
развој во Македонија, низ различните сегменти. Авторот на еден маестрален начин успева
да ги сублимира најзначајните податоци за осигурителниот сектор во Македонија, од сите
сегменти. Преку своја анализа, приказ, на табеларни, но и на графички начин, секој
читател има можност и визуелно да ги види, спознае и сфати сите најважни параметри на
осигурувањето. Анализата на осигурителниот пазар во Македонија е дадена низ призмата
на податоците за кои е надлежна Агенцијата за супервизија на осигурувањето, и опфаќа
мноштво на табеларни податоци, како и Графикони, што е навистина богатство да се
гледа. Анализирани се податоци за:сопственичка структура на друштвата за
осигурување;степенот на развиеност на пазарот на осигурување во Македонија;
структурата на учество во бруто-полисираната премија; потоа се анализира и другиот
аспект на осигурувањето не само премиите, туку ибруто-исплатените штети во
Македонија, како ифинансиските резултати од работењето на друштвата за осигурување
во Македонија. Во посебна Глава авторот врши анализа на посредувањето во
осигурувањето во Македонија и го обработува преку анализа зазастапувањето во
осигурувањето и анализа наосигурително-брокерските работи. Тоа го прави на многу
елоквентен начин, и извлекува свои заклучоци за идните состојби.
Посебна глава е посветена на анализа на работењето и податоците за Националното биро
за осигурување. Овој дел завршува со анализатана податоците за МАПАС и нејзините
дејности, исто така покрај дескриптивно се дадени и табеларно.
Финалето на учебникот е неговиот Деветти дел, кој се однесува наАнализа на
осигурувањето во Европа и Светот. Во него се анализира осигурувањето во Европа како
поширок спектар и ЕУ, како посебна форма на здружување на земјите членки. Се даваат
податоци за европското осигурување и е даден преглед на премиите. Потоа следуваат
долгорочнитедесетгодишни анализи на пазарот за осигурување во ЕУ за периодот 20092018, што дава една многу релевантна слика за тоа. Потоа се обработени и анализирани
идистрибутивните канали за осигурувањето во ЕУ, преку различните канали кои се
користат во ЕУ, и како се тие диверзифицирани. ЕУ претставува едно богатсво од
различности, и многу е тешко сите тие различности да се спојат во едно, а и да се
анализираат.
Следува посебна глава заанализа на глобалниот, светски осигурителен пазар, преку
давање на различните параметри значајни за светското осигурување, а се дадени
индикатори за светското осигурување за живот и неживот, преку долгорочни анализи,
десетгодишни анализи за периодот 2009-2018, што уште повеќе му дава тежина на самиот
учебник.
Ова е круна во целосната слика, која авторот сака да ја постигне преку својот труд.
Односно да ги компарира, да ги поврзе, Македонија, Европа и Светот, што е особено
тешко, со оглед на големината и значајноста на овие неспоредливи категории, што авторот
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сепак успешно го прави. Секој читател преку сите тие показатели може да види, и да
прочита какви заклучоци дава авторот, и каде стои Македонија во тој европски сектор, а и
глобалниот осигурителен сектор, кој генерира нумерички показатели, кои не се замисливи
за обичниот човек. Затоа е добро што успеал тоа да го доближи и да го спореди, за сепак
да се извлечат некои насоки за футуристичките чекори.
Седмиот, осмиот и деветтиот дел можат да им послужат не само настудентите од вториот
и третиот циклус, туку и на сите кои сакаат, за нивни истражувања, како основа, како
поттик, и како плодна почва за раѓање на истражувачки идеи.
1.2. Оригиналност на трудот
Авторот на трудот „Осигурување и Осигурително право“ Проф. д-р Ристо Речкоски, на
оригинален и уникатенначинуспевадагиопфатиситеаспекти важни за осигурувањето и
неговиот правен аспект.Тој, на инспиративен начин ја обработува суштината на предметот
на учебникот. На сеопфатен, систематичен, стручен начин и со академски пристап, дава
длабински и квалитативен осврт на оваа есенцијално важна тема за целокупното
општествено живеење.
1.3. Степен на соодветност на текстот со програмата
Учебникот ,,Осигурување и Осигурително право“ се совпаѓа со наставната програма за
предметот: ,,Осигурително право“ на студиската програма осигурување (I-прв циклус),
задолжителен предмет, и изборен предмет на сите други насоки, како и за предметите кои
се од Вториот и Третиот Циклус, поврзани со осигурувањето и неговите правни аспекти.
1.4. Методичко-дидактички вредности
Учебникот е пишуван на јасен, разбирлив начин, неговите делови се концизно и
системски образложени. Авторот пишува на одличен македонски литературен јазик, што е
уште една голема и важна есенција. Тој дава методолошки издржани објаснувања, и
континуитет во пишувањето. Преку неговата употреба, студентите ќе имаат убава
можност длабински и квалитативно да се запознаат со осигурувањето, неговите различни
аспекти, со особено нагласување на правниот дел, но секако се обработени сите важни
аспекти, и од другата природа, односно економските, и математичките, со што се дава
една целокупност на материјалот, и затоа, не само студентите кои студирааат на сите
циклуси, туку тој ќе биде корисен и за сите субјекти инволвирани во оваа дејност.
2. Мислење и предлог
Учебникот претставува самостоен труд во кој авторот на високо теоретско и научно ниво
и во една логичка, кохезивна и компактна целина ја систематизира проблематиката на
осигурувањето и осигурителното право.
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Деталноста, егзактноста, сеопфатноста и елоквентноста се само дело датрибутите кои
претставуваат иманентен дел од оваа книга. Постигнатата симбиоза на квантитетот и
квалитетот во ова истражување е најдобриот показател и верификаторна тежината и
сигнификантноста на ова дело.
Како рецензенти, чест ни е и задоволство да му предложиме на Наставно-научниот
совет на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид, да го прифати овој
Извештај, а трудот ,,Осигурување и Осигурително право“ од авторот Проф. д-р
Ристо Речкоски, да биде објавен како основен учебник на Факултетот.
05.10.2020 г.
Проф. д-р Ристе Ристески, с.р
Проф. д-р Јове Кекеновски, с.р
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Со одлука на Ректорската управа на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ – Битола
(бр.14-753/10-2 од 30.09.2020 година), а врз основа на членот 103 точка 8 од Законот за
високото образование и членот 16 став 4 од Правилникот за организирање на
издавачката дејност на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ – Битола, како и
Предлог – одлуката од Наставно – научниот совет на Правниот факултет – Кичево (бр.
02-343/8 од 04.09.2020 година), а врз основа на членот 110, став 1, точка 21 од Законот
за високо образование и членот 16 став 1, став 2 и став 4 од Правилникот за
организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола за рецензенти на Основен учебник од авторот д-р Младен Караџоски беа
избрани Ред. Проф. д-р Абдула Азизи и Ред. Проф. д-р Темелко Ристески.

РЕЦЕНЗИЈА
на Основен учебник со наслов: ,,Јавно – административна соработка во Европа“
од авторот д-р Младен Караџоски

На предлог на Правниот факултет – Кичево, а со Одлука на Универзитетот ,,Св.
Климент Охридски“ – Битола бевме определени за рецензенти на Основниот учебник
со наслов: ,,Јавно – административна соработка во Европа“ од авторот д-р Младен
Караџоски. Изразувајќи огромна благодарност за искажаната доверба, имаме чест и
задоволство на Наставно – научниот совет на Правниот факултет – Кичево да му го
поднесеме следниот:

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ
1. ОПШТ ДЕЛ
1.1. Вид на делото
Трудот „Јавно – административна соработка во Европа“ претставува самостоен и
оригинален научен труд кој ќе биде користен во наставата како Основен учебник.
1.2. Обем и распоред на градивото
Трудот ,,Јавно – административна соработка во Европа“ од авторот д-р Младен
Караџоски е пишуван на 296 страници текст, во B5 JIS формат, фонт Times New
Roman, големина на фонт 12, единечен проред. Пописот на библиографски единици
брои 212 извори категоризирани како: книги и публикации, документи и интернет
извори. Трудот е систематизиран во девет глави, класифицирани и поделени на повеќе
поглавја и суб-поглавја, кои даваат визибилност и логична подреденост на текстот.
Трудот содржи: Предговор, Кратка содржина, Воведни напомени, Девет глави,
Заклучни согледувања и Користена литература.
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1.3. Содржина и структура на делото
Содржината на овој Основен учебник е структурирана во девет глави, кои се
консекутивно поврзани.
Во првата глава, авторот целосно се посветува на поимното определување на
термините администрација и Европска интеграција. Во таа насока, тој наведува бројни
дефиниции од страна на врвни и еминентни експерти од областа на администрацијата и
Европската интеграција, а нуди и своја автентична дефиниција за поимот Европската
интеграција. Во сегментот на администрацијата, успешно е направена дистинкција
помеѓу јавната администрација од една страна и приватната (бизнис и невладина)
администрација од друга страна, јасно елаборирајќи ги карактеристиките и на двата
типа на администрација. Во вториот дел од главата извршена е експликација на
единаесет различни теории за Европска интеграција кои истовремено се амбивалентни,
но и конгруентни. Од нив можат да бидат синтетизирани бројни супстанцијални
карактеристики на поимот Европска интеграција, иако тие се перцепирани од
различни, па дури и често спротивставени научни стојалишта.
Во втората глава се изложени и објаснети критериумите и стандардите за членство во
Европската Унија, донесени на Самитите во Копенхаген, Мадрид, Хелсинки и
Луксембург. Авторот врши детална експликација особено на Копенхагенските и
Мадридските критериуми, чие исполнување претставува conditio sine qua non за
членство во Европската Унија. Тој врши сегментарна анализа на сите критериуми,
односно, на политичките, правните, економските и административните стандарди и
критериуми. Во делот на политичките критериуми, акцент става на изборните процеси,
владеењето на правото, човековите права и на малцинските права, а воедно и дава
детална анализа на секој од овие суб – критериуми. Истиот пристап го аплицира и кај
економските критериуми, каде акцентот го става на функционалноста на економијата,
конкурентноста, бруто – домашниот производ, трговијата, административно –
процедуралните олеснувања, борбата со сивата економија, невработеноста, државниот
интервенционизам, итн. Во правно – административниот сегмент од критериумите,
тежиштето е ставено врз реформите во јавната администрација и правосудните
системи, но исто така, сигнификантно внимание авторот посветува и на структурата на
acquis communautaire на Европската Унија, како и придржувањето до целите на
политичката, економската и монетарната унија, во таа насока и анализирајќи ги
Мастришките конвергентски критериуми.
Во третата глава, авторот се фокусира на институционалната структура надлежна за
процесот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија,
правејќи интегрална анализа на сите институции, органи и тела во рамките на
законодавната и извршната власт кои поседувааат ингеренции и компетенции во
процесот на Европска интеграција. Започнувајќи ја анализата со законодавната власт,
авторот се осврнува на Собранието како највисоко законодавно тело и највисока
претставничка власт во Република Северна Македонија, апострофирајќи ја особено
улогата на неговите работни тела, комисиите и комитетите во кои членуваат
претставниците на законодавниот дом, а кои тангираат прашања поврзани со Евро –
интеграцискиот процес на Република Северна Македонија. Тука тој ја потенцира
улогата на Комисијата за Европски прашања, КОСАП (Конференција на

57
парламентарните комисии за европски интеграции/прашања на државите опфатени во
Процесот за стабилизација и асоцијација) и КОСАК (Конференција на Комисиите за
европски прашања на националните парламенти на државите коишто се членки на
Европската Унија). Потоа преминува на лаконска анализа на ингеренциите и улогата
на Претседателот на Република Северна Македонија како еден од титуларите на
бицефалната извршна власт, за потоа целокупното внимание да го насочи кон анализа
на Владата на Република Северна Македонија, министерствата во нејзин состав,
другите органи и тела кои имаат улога во процесот на пристапување на државата во
Европската Унија, а финиширајќи со Секретаријатот за европски прашања. По
дадениот осврт за општите надлежности и стратешки активности на Владата на
Република Северна Македонија во Евро – интеграцискиот процес, авторот врши
минуциозна анализа на сите сектори и одделенија во рамките на министерствата кои
имаат оперативни надлежности во пристапниот процес кон членство во Европската
Унија, а потоа акцентот го става и врз одредени специфични органи и тела, како што
се: Генералниот Секретаријат, Секретаријатот за законодавство, Работниот комитет за
европска интеграција, Поткомитетот на Работниот комитет за европска интеграција за
приближување кон законодавството на Европската Унија, Работните групи,
Националниот совет за европски интеграции, Советот за стабилизација и асоцијација,
како и Комитетот за стабилизација и асоцијација. Во последниот дел од главата,
авторот дава темелна анализа на структурата, организацијата и надлежностите на
Секретаријатот за европски прашања, како еден од главните институционални
протагонисти во процесот на пристапување на Република Северна Македонија во
Европската Унија, а воедно врши дескрипција на секторите и одделенијата во негов
состав.
Четвртата глава, концепциски е многу слична со третата глава, со тоа што во
четвртата глава авторот прави регионална институционално – административна
анализа на субјектите кои се одговорни за пристапувањето на државите од т.н. Западен
Балкан во Европската Унија. Односно, тој како предмет на анализа ги зема Албанија,
Босна и Херцеговина, Косово, Србија и Црна Гора. Според него, постојат многу
сличности, но и одредени разлики во структурата и надлежностите на релевантните
институции кои го менаџираат процесот на пристапување на овие држави кон
Европската Унија, но сепак, тој идентификува и одредени специфики кај секоја од нив.
Генерално, тој заклучува дека Претседателот како институција има најслаби
оперативни овлстувања во Евро – интеграциските процеси, додека пак клучен
оперативен носител на овие процеси во сите држави е Владата, поконкретно
специјализираните министерства, секретаријати, канцеларии, директорати и агенции
кои го носат најголемиот „Евро - интеграциски“ товар.
Во петтата глава, авторот прави компаративна анализа на институционалната
структура надлежна за комунитарни прашања во три држави – членки на Европската
Унија, односно Хрватска, Шпанија и Чешка. Авторот ја нагласува сличноста на
надлежните институции за комуникација со Европската Унија и третирање на
Европски прашања во трите држави, односно ја апострофира монолитноста на
институционалните аранжмани во Европски држави кои се сместени на различни
географски локации (Јужна, Централна и Западна Европа). Анализата која е понудена
воедно претставува антиципација, односно проекција на идната институционална
структура на државите од Западен Балкан, која би станала актуелна по нивното
пристапување во Европската Унија.
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Во шестата глава, авторот врши мошне детална експликација на концептот на
Европскиот административен простор, неговата генеза, принципи и начела, а воедно
дава осврт и на карактеристиките на т.н. Европска администрација, процесите на
Европеизација и административната конвергенција. Првиот дел од главата авторот го
посветува на дефинирање и дескрибирање на општите карактеристики и процеси кои
го опкружуваат концептот на Европски административен простор, а во вториот дел
целосно се фокусира на неговите принципи и начела, односно дава краток, но
супстанцијален осврт на владеењето на правото, отвореноста, транспарентноста,
одговорноста, односно отчетноста, ефективноста, ефикасноста, економичноста,
правичноста, животната средина и етиката. На самиот крај, авторот ја потенцира и
улогата на т.н. Бела книга на Европската Унија во реформите на јавната
администрација кои се однесуваат не само на институциите, органите и телата на
Европската Унија, туку и на јавните службеници во сите држави – членки, како и на
ниво на Европската Унија како посебен ентитет.
Седмата глава е посветена на административната симплификација и реформа во
Европските држави. Авторот во оваа глава презентира примери од неколку држави во
Европа поврзани со намалувањето на административните бариери и процедури,
односно „сечењето на т.н. црвена лента“. Исто така, тој се осврнува и на технолошките
иновации, организациските промени, мотивациските фактори, комуникациските
иновации и други компоненти кои генерираат промена во физиономијата во
институциите на јавната администрација. На крајот, авторот поентира дека
административната симплификација значи истовремено и дебирократизација,
дерегулација и фацилитација на административните процедури за граѓаните и
деловните субјекти, но и за други интересенти и клиенти на јавноадминистративните
услуги, дека иновациите се иманентен дел од работните процеси во институциите на
јавната администрација во сите Европски држави, без исклучок, а истовремено се и
двигател за целокупниот развој на нивните општества, но и дека реформирањето на
јавната администрација е перманентна потреба и во демократски најразвиените држави
кои имаат веќе заокружен и дефиниран административен систем, а не само во
државите со помал демократски капацитет и во државите кои се наоѓаат во процес на
транзиција.
Во осмата глава, авторот ги објаснува TWINNING програмите и нивното значење за
подобрувањето на административните структури во државите. Односно, во рамките на
оваа глава тој најпрво ги изложува етимологијата и генезата на TWINNING
програмите, а потоа ги објаснува составните делови и компоненти на овие програми,
главните корисници и учесници, процедурата која е неопходна за реализација на
програмите, финансиската и институционалната конструкција, а на крајот прави
дистинкција меѓу стандарден TWINNING и TWINNING LIGHT, која разлика,
генерално, се состои во издвоената сума за реализација на проектите и временските
рокови за нивно апсолвирање.
Во деветтата, воедно и последна глава, авторот го анализира концептот на Е-Влада и
процесите на дигитализација на администрацијата во Европските држави. По
изложувањето на дефинициите на овие концепти, авторот врши експликација на
модалитетите преку кои информатичко – комуникациската технологија може да го
олесни начинот на кој се обезбедуваат владините услуги за граѓаните, но од друга
страна, се осврнува и на иманентните слабости кои ги поседуваат овие концепти. Исто
така, тој ги презентира и предизвиците за дигиталната трансформација на јавната
администрација, визијата за Е-Влада во Европската Унија, Е-Владата како дел од
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Европската информативна политика, дигиталната агенда за Европа, стандардизацијата
на услугите, автоматизацијата на процесите, за на крајот да конклудира дека постојат
бројни предности, но и одредени слабости кои ги карактеризираат процесите на ЕВлада и дигитализација на јавната администрација.
1.4. Оригиналност на текстот
Трудот ,,Јавно – административна соработка во Европа“ од д-р Младен Караџоски
претставува оригинално и автентично академско четиво преку кое на систематски
начин се изложени и елаборирани клучните компоненти, институции, процеси и
трендови во јавно – административната соработка во Европа. Авторот, сублимирајќи
ги најмаркантните, но и најновите и најактуелните случувања и активности во јавно –
административната сфера во Европа, успешно ја рефлектира тековната
административна соработка помеѓу Европските држави, но и помеѓу државите –
членки и Европската Унија како ентитет sui generis.
1.5. Степен на соодветност на текстот со наставната програма
Трудот ,,Јавно – административна соработка во Европа“ е целосно компатибилен со
наставната програма по предметот: ,,Административна соработка помеѓу Европските
држави“ на студиската програма на прв циклус Правни студии, на Правен Факултет –
Кичево при Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола.
1.6. Методичко – дидактички вредности на поодделните делови и на текстот во
целина
Текстот во целина е пишуван на академски, но јасен и разбирлив начин, а исто така и
неговите поодделни делови се експлицитно, темелно и педагошки елаборирани. Во
рамките на трудот, на студентите ќе им биде овозможено да се запознаат со
модалитетите на јавно – административната соработка во Европа, како меѓу државите,
така и во рамките на институционалните структури на Европската Унија како
специфичен ентитет, но и на интер-релација Европска Унија – држави – членки. Овој
Основен учебник се карактеризира со бројни методичко – дидактички вредности, како
правилниот редослед на изложување на поглавјата, екстензивното користење на
странска релевантна научна литература, јасно образложение на предметот, целите и
методологијата на трудот и сл.
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2. ПОСЕБЕН ДЕЛ

2.1. Соодветност на насловот на делото со насловот на наставната дисциплина
Трудот ,,Јавно – административна соработка во Европа“ е наменет како основна
литература за наставната програма по предметот: ,,Административна соработка помеѓу
Европските држави“ на студиската програма на прв циклус Правни студии, на Правен
Факултет – Кичево при Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола. Насловот
целосно се совпаѓа со насловот, целите и содржината на наставната дисциплина.
2.2. Делови на делото, содржина и нивно обележување
Овој Основен учебник се состои од 9 (девет) делови, односно глави, кои се соодветно
обележани во кратката содржина на почетокот од учебникот. Во рамките на секоја од
главите, обележани се и издвоени поглавјата и суб-поглавјата.
2.3. Актуелност и оригиналност на делото
Актуелноста на трудот не е врзана за одреден конкретен временски период, бидејќи
проблематиката која се третира во трудот може да се окарактеризира како
безвременска и секогаш актуелна, а особено по развивањето на современите
административни системи во Европа. Воедно, овој учебник е еден од ретките од ваков
калибар во Република Северна Македонија, но и генерално во регионот. Научните
новитети кои се изложени во овој труд се уште една верификација за неговата
актуелност и оригиналност.
2.4. Илустрации
За визуелизација на одредени тематски единици, односно поглавја, во трудот се
употребени 3 (три) табели и 1 (еден) графикон, кои претставуваат додадена вредност
на понудената содржина.
2.5. Литература
Во изработката на учебникот, авторот користи бројна странска литература, која е
современа, актуелна и релевантна. Оваа литература е евидентирана на крајот од трудот,
во делот на користена литература, категоризирана во три сегменти: книги и
публикации, документи и интернет извори.
2.6. Терминологија, стил и јазик
Текстот на учебникот е пишуван на академски стил и јазик, кој истовремено е
разбирлив за студентите, академската заедница, но и за пошироката читателска
публика, а употребена е и соодветна стручна терминологија.
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2.7. Заклучок
Основниот учебник „Јавно – административна соработка во Европа“ целосно ги
исполнува стандардите и критериумите неопходни за изработка и издавање на Основен
учебник согласно Правилникот за организирање на издавачката дејност на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Овој академски и научен труд
претставува автентичен, самостоен и оригинален труд во кој авторот користејќи
адекватен методолошки инструментариум успева да ги доближи студентите до
суштината на јавно – административната соработка во Европа на интердисциплинарен
и мултидисциплинарен начин, истовремено презентирајќи бројни аспекти, модели и
практични компоненти на таквиот облик на административна соработка .
Како рецензенти, ни претставува огромна чест и задоволство да им предложиме
на Наставно – научниот Совет на Правниот факултет во Кичево и Ректорската
Управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола да го усвојат овој
Извештај, а трудот ,,Јавно – административна соработка во Европа“ од авторот др Младен Караџоски да биде објавен како Основен учебник наменет за Првиот
циклус на студии на Правен Факултет - Кичево.

Скопје, октомври 2020 година

Рецензентска Комисија во состав:
Ред. Проф. д-р Абдула Азизи, с.р.
Ред. Проф. д-р Темелко Ристески, с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА
на ракописот

Вовед во полициски науки
од авторите вон. проф. д-р Раде Рајковчевски, вонреден професор на Факултетот за
безбедност-Скопје и вон. проф. д-р Никола Дујовски, вонреден професор на Факултетот за
безбедност-Скопје

Врз основа на Предлог- Одлуката бр.08-650/12 од 22.10.2020 година на Наставнонаучниот совет на Факултет за безбедност- Скопје и Одлуката на Ректорската управа на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, број 14-882/11-1 од 28.10.2020 година,
за рецензенти на ракописот „Вовед во полициски науки“ од авторите вон. проф. д-р Раде
Рајковчевски и вон. проф. д-р Никола Дујовски определени се проф. д-р Стојанка Мирчева
и проф. д-р Томе Батковски.
По внимателно и детално разгледување и анализа на ракописот, рецензентите до
Наставно-научниот совет на Факултет за безбедност- Скопје го поднесуваат следниот

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ

Општ дел: Основни податоци за ракописот
Ракописот „Вовед во полициски науки“врз основа на претставената структура и
содржина претставува универзитетски учебник.Трудот е во обем од 148 страници во А4
формат со нормални маргини со проред 1,15 (или 189 страници со проред 1,5) во А4
формат, структуриран во седум поглавја. Трудот е пишуван е со букви тип Вердана со
големина 10 (големина 8 во фуснотите и големина 9 под графиконите, табелите и шемите).
Структурата на трудот има: насловна страна, предговор на македонски и англиски јазик,
извадок од рецензиите, содржина, листа на скратеници, листа на табели, на графикони и
на шеми, вовед, десет поглавја и библиографија на крајот од секое поглавје (од над 200
библиографски единици цитирани според Харвард стилот) и резиме на македонски и на
англиски јазик.
Содржините се надоврзуваат во една логична целина и обработени на таков начин
којшто на студентите ќе им овозможи активно учество во реализирањето на соодветната
предметна програма. Направен е опфат на најзначајните поими кои се однесуваат на
науката за полицијата, полициското работење и организацијата на полицијата.
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Структура и содржина на трудот.Содржината е структурирана во десет поглавја,
а во секое поглавје материјалот е функционално поделен во меѓусебно поврзани целини.
Првото поглавје ги обработува основите на полициските науки, поаѓајќи од фактот
дека полициските работи во меѓународни рамки се препознаени како посебни работи за
кои е потребно посебно образование. При објаснувањето на посебноста на полициските
науки, авторите посебно ја нагласуваат улогата и важноста на теоретските истражувања на
безбедносните појави кои се поврзани со полицијата и со полициските работи, особено во
делот на организацијата, етиката, раководењето, човечките ресурси во полицијата,
овластувањата, безбедноста во сообраќајот, односот на полицијата кон човековите права и
меѓународните документи. Нагласена е и поврзаноста на полициските науки и
проучувањето на појавите поврзани со полицијата со проучувањата и истражувањата кои
се прават во сродните науки како што се: криминологијата, криминалистиката,
вооружувањето и опремата на полицијата, безбедносните науки, меѓународните односи,
правото, социологијата, психологијата, менаџментот, статистиката, политичките науки и
други. Од терминолошки аспект, авторите даваат преглед на називите за полициските
науки на различни јазици и ја објаснуваат соодветната терминологија која се користи во
македонскиот јазик.
Авторите констатираат дека гледиштата на практичарите и академската заедница,
најјасно ја отсликуваат суштинската разлика помеѓу разбирањето на целите на
полициската вештина и полициската наука. Колку се разликите поголеми во гледиштата
на практичарите и академската заедница, толку потешко се воспоставува соработка
помеѓу практиката и науката .
Во поглавјето ставен е посебен акцент на дефинирање на предметот, поимот и
развојот на полициските науки. Авторите објасуваат дека сoздавањетo на пoлициските
науки е условено од потребите да се даде одговор на безбедносните прашања и прашањата
поврзани со криминалитетот, да се елаборира развојот на полициската организација, да се
истражуваат функциите, методите и стандардите во полициското работење, но и да се
истражуваат и да се актуелизираат делови од општествените односи каде постои врската
на заедниците со полицијата и безбедноста. Развојот на полициксите науки се објаснува во
поширок општествен и географски контекст, така што покрај околностите на национално
ниво, анализирани се искуства од САД и Европа. Авторите посебно се задржуваат на
образложување на клучното прашање „Што претставува полициската наука и на што се
темели нејзиниот дициплинарен пристап денес?“
Второто поглавје се однесува на поимот и историскиот развој на полицијата.
Покрај двете основни подтеми (поимот и историскиот развој), авторите прават споредба
на улогата на полицијата во различни системи на општествено уредување, какви што се
демократско и тоталитарното општество. Поимот полиција, покрај семантички, се
објаснува во различен историски и општествен контекст, но и низ посебноста на
поилициското работење, полицициската организација и нејзините припадници во
униформа. Оттука, авторите нагласуваат дека полицијата ја прават посебна нејзината
униформа, полициските овластувања, принципите во организацијата и раководењето,
нејзината професионална субкултура и многу други особености. Мoнoпoлoт на упoтреба
на сила штo ѝ е даден на пoлицијата секoгаш ќе гo привлекува интересот на јавноста.
Воедно, изучувањето на поимот и развојот на полицијата е врз препознатливоста на
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нејзината дејност, односно како клучен субјект кој има улога да ја гарантира безбедноста
во државата, да биде главен фактор во спречувањето и справувањето со криминалот и
севкупно да овозможи непречено спроведување на законите и функционирање на
заедниците и на државите. Историјата на полицијата е анализирана во три клучни
периоди, како што се: античко време, среден век и нов век. Авторите даваат посебен
преглед и анализа на периодот непосредно пред и по формирањето на модерната
полициска организација (1829), но и важните случувања поврзани со историјата на
полицијата во Македонија, а врз основа на постигнувањата на Крушевската Република и
АСНОМ.
Третото поглавје научно ги анализира основите на полициското работење,
задирајќи во неколку клучни поттеми, какви што се: улогата и функциите на полицијата;
пристапите во определувањето на местото и улогата на полицијата во општеството и
внатрешните и полициските работи. Отворено е и прашањето на полициските
овластувања. Сфаќањето за функциите на полицијата се поистоветува со начинот како е
дефинирана основната функција на полицијата во домашните закони. Тоа подразира
„заштита и почитување на основните слободи и права на човекот и граѓанинот
гарантирани со Уставот на Република Северна Македонија, законите и ратификуваните
меѓународни договори, заштита на правниот поредок, спречување и откривање на казниви
дела, преземање мерки за гонење на сторителите на тие дела, како и одржување на јавниот
ред и мир во општеството“.
Во четвртото поглавје станува збор за организација на полицијата и полициски
организации. Во поглавјето се нагласува дека иако постојат разлики помеѓу полициските
системи низ земјите во светот заради различните околности во секоја од нив, во суштина
решенијата за концептот, формата и структурата на полициските решенија претставуваат
различни решенија за проблеми кои во основа биле идентични или кои во голем дел
воделе до речиси иста цел. Во ова поглавје се објснети моделите на организација на
полицијата, принципи на организирање на работата на полицијата
(територијален
и
линиски) и типовите на полициска организација. Како најпрегледна обработена тема се
компаративните искуства од полициските системи, каде накратко прегледно се преставени
искуствата и карактеристиките на полицициските организации во Обединетото Кралство,
Франција, Шпанија, Соединети Американски Држави и Северна Македонија.
Петото поглавје, насловено како „Полициската етика, полициска култура и
полициски интегритет“ ги објаснува појавите и особеностите поврзани со однесувањетпо
на полициксите службеници и системот на вредности во полицијата и кај нејзините
припадници. Во ова поглвеј се дава на темите кои ги проучува полициската етика,
полициската култура и супкултура и не нешто најзначајно што преставува основна алка
во професионализмот на полицките службеници, како што е полициски интегритет.
Во шестото поглавје се дава преглед и се издвоени главните атрибути на одредни
модели на полициското работење, а во однос на различни пристапи и различни тематики
од полициското работење. Така, издвоени се неколку модели, како што се: проактивно
полициско работење, САРА модел на полициско работење насочено кон решавање на
проблеми, традиционален модел на полициско работење, полиција во заедницата
(Community Policing) и модел на криминалистичко разузнавање и анализа.
Седмото поглавје се однесува на раководењето (во полицијата), каде се дава јасен
преглед на системите за раководење, улогата и гледиштата на раководителот, процесите
во раководењето. Како посебна тема се обработуваат функциите во раководењето и
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раководење во сложени безбедносни ситуации. Раководењето во полицијата е претставено
на начин карактеристичен за безбедносните служби, но и за институција која има јасни
правила во раковдењето и другите процеси во рганзиацијата.
Осмото поглавје, кое се однесува на контролата и надзорот над полицијата го
објаснува концептот на внатрешна контрола на полицијата, дава посебен осврт на
состојбите на оваа тема во национален контекст, ги објаснува особините на надворешниот
надзор и контрола на полицијата и анализира искуство на надворешна контрола на
полицијата во Англија и Велс.
Деветото поглавје говори за перспективите за полициската наука, образование и
обука. Во првото подзаглавие - Полициски науки, полициско образование и полициска
обука, јасно се објаснети разликите помеѓу полициското образование и полициската обука
и даден е преглед на искуства и случаи на интегрирање на образованието и обуката. Врз
основа на веќе кажанато во првата глава, овде се објаснува значењето на полициските
науки за полициското образование, полициската обука и развојот на полициската
професија.
Во десеттото поглавје станува збор за трендовите во развојот на полициската
организација и полициското работење, така што со право ова поглавје има наслов кој се
однесува на новите правци во развојот на полицијата. Во ова поглевје, врз основа на
релевантни извори и искуства, прикажани се насоките во кои се очекува да се развиваат
полициската организација и полициското работење, на краток и среден рок.
На крајот е понудена „Библиографијата“ за консултираната релевантна странска и
домашна литература.
Посебен дел:
Оргиналност на текстот. Втемеленоста на теоретските елаборации во учебникот
на научни сознанија од релевантните области насоциологија, криминологија, полициски
науки и право, како и поткрепеноста на концептите на авторите со етаблираните научни
пристапи за полициските прашања го позиционира текстот во оригинални трудови во оваа
област.
Методичко-дидактички вредности. Содржините во учебникот се систематски
организирани со логично одвоени целини и претставени со разбирлив јазик и на приемчив
начин. За одбележување е што авторите многу умешно ги илустрираат клучните поими
што се согледува во понудените прилози кои изобилуваат со практични примери и вежби
кои произлегуваат од емпириски истражувања. Претставените содржини се научно
поткрепени со наоди и заклучоци од научни истражувања, доминантно од странски
извори.Текстот е збогатен со графикони и табели кои се соодветна поддршка на текстот.
Поделеноста на текстот во поднаслови го прави високо структуриран и лесен за
следење.Од методичко-дидактички аспект, учебникот овозможува студентите да можат да
навлезат во проучување и совладување на претставените содржини кои се однесуваат на
теми од полициските науки.
Степен на соодветност на текстот со наставната програма. Содржината на
ракописот „Вовед во поициски науки“соодветствува со предметната програма. Овој
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учебник претставува неопходен материјал кој ќе им овозможи на студентите на
Факултетот за безбедност да ги совладаат содржините за наставниот предмет Вовед во
полициски науки.Содржините на трудот претставуваат базичен материјал за усвојување
на знаења за предметот Вовед во полициски науки.
Вредноста на овој учебник се огледа и во отсуството насистематско третирање на
теми од полициските науки на во релевантаната академска литература на национален
план. Оттука, можеме да констатираме дека овој учебник чии содржини се целосно
посветени на прашања од областа на полициските науки ќе придонесе за понатамошно
развивање на пристапите во изучувањето на полициските теми на национално ниво.

Заклучок и предлог
Учебникот „Вовед во полициски науки“ од вон проф. Раде Рајковчевски и вон
проф. Никола Дујовски, кој е приложен за рецензирање има солидна структура и
содржините се организирани на систематски и логичен начин во наведените
поглавија.Јазикот со кој авторите ги презентираат содржините е соодвентно прилагоден на
потенцијалната читателска публика. Читањето е дополнително олеснето преку издвоени
прилози, во кои се илустрирани ситуации и процеси, или, се наведуваат конкретни
примери, кои произлегуваат од емпириски истражувања. Исто така, не недостасуваат и
графикони и табели кои се соодветна поддршка на текстот.
Анализите на темите опфатени со полициските науки се поткрепени со заклучоци
од бројни научни истражувања кои се посветени на организацијата на полицијата,
раководењето, моделите на полициско работење, контролата и надзорот.Елаборацијата на
водечките теории кои ги објаснуваат прашањата кои се фокус, со наоди од научни
истражувања од сферата на полицијата и полициското роботење треба ба им овозможат на
студентите на Факултетот за безбедност кои го изучуват предметот „Вовед во полициски
науки“ да стекнат знаења за прашања поврзани со функционирањето на полицијата. На тој
начин, трудот на студентите им овозможува согледување на значењето на комплексноста
во проучувањетона темите поврзани со функционирањето на полицијата.
Иако учебникот „Вовед во полициски науки“ е наменет да послужи како основна
литература на студентите на Факултетот за безбедност кои го изучуват истоимениот
предметот, за одбележување е дека текстот подеднакво може да биде корисен и за
пошироката стручна јавност во чиј фокус на интерес се полицијата и полициското
работење, а особено за професионалните и стручни кругови кои се бават со соодветната
проблематика на институционално ниво.
Со оглед на тоа дека во фазата на оценување на трудот, на авторите им беа дадени
сугестии и конкретни забелешки по кои тие постапија во очекувана насока, текстот
може да биде објавен во сегашната форма.
Заради сето наведено во овој Извештај, ни претставува особено задоволство да му
предложиме на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност да го прифати
овој Извештај, а ракописот „Вовед во полициски науки“ на авторите вон. проф. д-р од
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Раде Рајковчевски и вон проф. д-р. Никола Дујовски,да биде објавен како учебник за
првиот циклус на студии на факултетот.
Скопје, 30 октомври 2020 г.

проф. д-р Стојанка Мирчева, с.р.
проф. д-р Томе Батковски, с.р.
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Врз основа на член 110 од Законот за високото образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр.82/2018), член 54, член 55 и член 56 од Правилникот за
условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус на студии
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола од 5.11.2009 и измените и
дополнувањата од 26.10.2010 и 30.11.2011 (пречистен текст, ноември 2011 година),
добиеното позитивно мислење на Советот на докторските студии на Универзитетот „Св.
Климент Охрдиски“ - Битола (бр. 03-400/1 од 08.07.2020 год.) и на Одлуката на Наставнонаучниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје, донесена на седницата одржана на
16 јули 2020 година, формирана е Комисија за оценка на докторската дисертација на
темата: „Турската моќ на Балканот и безбедносните импликации – случај Северна
Македонија“ од кандидатот м-р Иван Ристов, во состав: проф. д-р Владимир Ортаковски
(Факултет за безбедност - Скопје) – член (претседател), проф. д-р Фросина Т. Ременски
(Факултет за безбедност - Скопје) - член (ментор), проф. д-р Снежана Никодиновска
(Факултет за безбедност - Скопје) - член, проф. д-р Жидас Даскаловски (Факултет за
безбедност - Скопје) – член, и проф. д-р Марина Митревска (Филозофски Факултет,
Институт за безбедност, одбрана и мир, УКИМ) - член.
По внимателното разгледување и анализа на докторската дисертација и
усогласување на поединечните мислења помеѓу членовите, Комисијата за оценка на
дисертацијата, до Советот за трет циклус студии и до Наставно-научниот совет го
поднесува следниов:
ИЗВЕШТАЈ
за оценка на докторската дисертација на тема: „ТУРСКАТА МОЌ НА
БАЛКАНОТ И БЕЗБЕДНОСНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ – СЛУЧАЈ СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА“, од кандидатот М-Р ИВАН РИСТОВ
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Кандидатот м-р Иван Ристов е роден во Штип на 23 јануари 1988 година. Живее во
Радовиш. Основно образование завршил во Радовиш во ОУ „Крсте Петков Мисирков“ со
просечен успек од 5,00. Во текот на основното образование, во осмо одделение, на XXVII
Републички натпревар по математика ја освојува првата награда. Средно образование
завршил во СОУ „Коста Сусинов“ во Радовиш, со просечен успех од 5,00. Во 2006 година,
по спроведени психо-физички и здравствени тестирања, примен е на Полициската
Академија – Скопје (правен наследник на Факултетот за безбедност – Скопје), како прво
рангиран на конечната листа на примени кандидати. Четиригодишните студии ги
завршува предвремено за три (3) академски години во периодот 2006 - 2009 година и на 14
септември 2009 година дипломира со почести како најдобро дипломиран студент со
просечен успех од 9,85. За постигнатиот упех е награден со Пофалница за постигнат
најдобар успех, од страна на Ректорот на УКЛО и со Признание за најдобри остварени
резултати во генерацијата 2006 – 2009 година, од страна на Деканот на Факултетот за
безбедност – Скопје.
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Во учебната 2009/2010 година, се запишува на II – циклус на студии на Факултетот
за безбедност – Скопје. Студиите ги комплетира со просечен успех од 9,57. По одбраната
на магистерскиот труд: „Феноменолошки карактеристики на криумчарењето и
недозволената трговија со оружје, муниција и експлозиви на територијата на Република
Македонија во периодот 2001 - 2010 година“ на 12 март 2013 година се стекнува со научен
степен – Магистер по криминалистика.
Во учебната 2013/2014 година се запишува на III – циклус студии исто така на
Факултетот за бебедност – Скопје. Испитите на докторските студии ги комплетира како
прв докторанд со највисок просек од 10,00 на положени предмети. Во рамките на
докторските студии, остварува стаж и посета како визитинг истражувач во рамки на
програмата Erasmus+ Traineeship на Катедрата за меѓународни односи при Факултетот
за економски, административни и општествени науки на Универзитет Билкент во Анкара,
Република Турција, во период од 6 месеци (1 oктомври 2019 до 31 март 2020).
Кандидатот има посетено повеќе научни конференции, школи, семинари, тркалезни
маси, панел дискусии и стручни обуки за кои поседува бројни сертификати. Помеѓу
поважните сертификати кои ги поседува се: Сертификат за учество на Warsaw EuroAtlantic Summer Academy (WEASA 2020); Сертификат за Interdicting Terrorist Activities
Training, од страна на U.S. State Department, Bureau of Diplomatic Security, Office of
Antiterrorism Assistance, Skopje; Сертификат за Micro and Macro Strategies for Development:
Strengthening Diplomatic Capacities in the CEI Region, од страна на МНР на РСМ; и
Сертификат од страна на Претседателот на Републик Северна Македонија за учество на
Меѓународната школа за млади лидери, во 2015 година.
М-р Иван Ристов во текот на две академски години 2014/2015 и 2015/2016 година е
ангажиран како Помошник на катедрата за полициски науки. Во рамките на својот
ангажман е задолжен за спроведување на вежбите на вкупно 9 различни предметни
програми на студиските програми на Факултетот за безбедност - Скопје.
Од 1 Септември 2016 година е вработен во Министерството за внатрешни работи,
каде и моментално работи како оперативен работник во Отсекот за прикриени човечки
извори со информации во рамки на Одделот за криминлистичк разузнавачка анализа.
Кандидатот м-р Иван Ристов има објавено вкупно 13 рецензирани научни и
стручни трудови објавени во референтни меѓународни научни списанија и меѓународни
научни публикации, а дел се и презентирани на меѓународни научни конференции во
земјата и странство. Во 2016 година е дополнителен рецензент на Journal of Liberty and
International Affairs.
Кандидатот одлично зборува, чита и пишува англиски јазик за што како доказ
поседува и меѓународно признаен сертификат за C2 ниво. Има одлично познавање на
српскиот и бугарскиот јазик, а се служи и со турскиот јазик на ниво од А1. Во однос на
компјутерските програми го користи Microsoft Office пакетот, како и статистичкиот
софтвер SPSS.
2. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ТРУДОТ
Докторскиот труд содржи вкупно 436 страници, компјутерски напишан текст со
фонт Times New Roman, големина на буквите 12 и проред 1,5. Трудот е составен од
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насловна страна, податоци за комисијата за одбрана на трудот и науката во која што се
стекнува докторатот, апстракт на македонски јазик, апстракт на англиски јазик, изјава,
содржина, воведен дел, три одделни глави, заклучок, прилог, попис на слики (вкупно 10),
графикони (вкупно 24) и табели (вкупно 71) и библиографија (користени книги и научни
трудови - 125; поважни цитирани публикации, извештаи и соопштенија – 41; одговори на
барања за пристап до информации од јавен карактер – 123; поважни закони, подзаконски
акти и одлуки на државни органи – 18; поткасти – 7; спроведни длабински интервјуа –
користени во трудот – 3; и почесто користени веб страни – 98). Трудот има вкупно 818
фусноти. Докторската дисертација е постaвена на интернет страницата на Министерството
за образование и наука на електронската платформа плагијати.
3. СТРУКТУРА И ПРИКАЗ НА ТРУДОТ
Во воведниот дел на докторскиот труд формулиран е проблемот на проучување,
поставен е предметот на истражување, понудени се хипотезите и дадена е јасна рамка на
методите кои ќе бидат користени.
Дел од прашањата кои се отвараат и се предмет на подетално разгледување во
докторскиот труд се движат во насока на откривање на моменталната меѓународна
позиција на Република Турција, како таа се менува и што ја предизвикува оваа промена.
Што значи „стратегиската длабочина“ на Ахмет Давитоглу (Ahmet Davutoğlu) во
надворешната политика на Турција и како овој теоретски концепт доведува до
зајакнување на нова интерсубјективна реалност кај дел од политичката елита во Турција.
Каква е надворешната политиката на Турција кон Балканот, каква е проекцијата на моќ во
меѓусебните односи и кои се безбедносните импликации. Дали националните интереси на
Турција се компатибилни со интересите на трансатлатнтските партнери во однос на
Балканот и дали новите активности кои што Турција ги превзема водат кон судирање со
Евро – атлантската безбедносна рамка и предизвикуваат безбедносни импликации. Дали
доколку регионот остане долго време пред портите на ЕУ, за некои лидери на етнички
групи кои се блиски историски, верски и културолошки со Турција, сојуз со Анкара
можеби ќе им стане попривлечен отколку вечно чекање прием во ЕУ. Доколку ЕУ го
запре процесот на проширување во Западен Балкан, колку е возможно други опции да се
материјализираат. Дали Турција цели кон капитализирање на зголемената културолошка и
економска мека моќ во максимизирање на своето политичко влијание во регионот. Колку
Турција се обидува преку зголемен напор да ги оствари сопствените цели на создавање на
сфери на влијание во области кои ги смета за дел од османлиското наследство
имплементирајќи политика на нео-османизам. Сите овие прашања кандидтот успешни ги
обработува теоретски во докторската дисертација.
Главната хипотеза на трудот е дека Република Турција првенствено користи мека
моќ како би ја вклучила Република Северна Македонија во својата сфера на своето
влијание. Сметајќи ја за дел од османлиското наследство, имплементирајќи политика на
„мек“ неоосманизам, преку капитализирање на зголемената проекција на мека моќ,
Република Турција цели кон максимизирање на своето културно, религиско, политичко и
економско влијание врз Република Северна Македонија. Оваа хипотеза низ докторскиот
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труд е тестирана преку 80 варијабли поделени во пет поткатегории кои директно
потврдуваат 7 поединечни хипотези.
Во Главата I – Теоретско и поимно дефинирање на моќта во меѓународните
односи и видовите на моќ, во самиот почеток, теоретски е одредено што претставуваат
меѓународните односи, кои се чинителите на меѓународните односи и кои се субјекти на
меѓународните односи. На моќта во меѓународните односи како исклучително сложен
феномен можат да и се препишат најмалку 3 димензии, кои што се во цврста меѓусебна
корелација: а) Моќта е атрибут - претставува нешто што некоја индивидуа, група или
држава го поседува, има пристап до него, или може да го развие; б) Моќта е релација –
способност на луѓето, група или држава да влијаатврз другите спроведувајќи сопствена
агенда; и в) Моќта има особина на структура. Овие три атрибути на моќта се детално
разгледани и анализирани од аспект на водечките теории на меѓународните односи.
Во докторскиот труд контекстуалната анализа на надворешната политика на
Република Турција е целосно поставена врз основите на конструктивизмот. Посебен
акцент е ставен на теоретскиот концепт на Nye за мека моќ која се операционализира
преку убедување на другите да следат или да се согласат со одредени норми, правила и
институции кои го продуцираат посакуваното поведение. Меката моќ на една држава се
базира на три примарни ресурси: културата на земјата (во места каде таа е привлечна за
другите); политичките вредности и конкретните надоворешни политики (кога оддават
чувство на легитимност и морален авторитет). По дефинирањето на меката моќ,
анализирани се повеќе публикации кои имаат развиено методологија за пресметка на
индекс на мека моќ. Оваа методологија подоцна е искористена како идеја за креирање на
аналитичка рамка за откривање на точки на продор при контекстуална проекција на мека
моќ кон конкретна држава.
Во Главата II – Надворешната политика и меката моќ на Турција е извршено
комплексно теоретско разграничување на повеќе сложени концепти како и формиран е
нов теоретско научен концепт за дигитална реалност.
Бидејќи конструктивистичката теорија е основа на трудот во овој дел таа детално е
објаснета во комбинација со когнитивната (социјално психолошка) надворешнополитичка анализа, која е директно насочена кон донесувачите на надворешнополитички
одлуки и нивното однесување, односно агентот од агент-структура како концепција на
конструктивизмот и теоријата на структурирање на Антони Гиденс.
Откако се објаснети теоретски концептите на конструктивизмот и теоријата на
структурирање на Антони Гиденс и трите типа на реалности кои егзистираат паралелно
една на друга: објективна, субјективна и интерсубјектива, дополнителната анализа на
голем број на научни трудови, го поттикнуваат авторот за креација на нов тип на реалност
која теоретско концепциски ќе одговори на промените кои настанаа во светски рамки со
информатичката технологија, „big data“ револуцијата и забрзаното движење на
општествените промени. Оригиналниот научно-теоретски концепт е дека постои четврт
тип на коегзистирачка, паралелна на постоечките три, дигитална реалност.
Дигиталната реалност во трудот е дефинирана како повеќеслоен дигитално поврзан
ентитет управуван во голема мера од вештачка интелигенција и алгоритми, кои се
креирани и се во сопственост од страна на моќни корпорации, кој е изграден од сите
податоци (во форма на текст, слика, видео, звук и секаков тип на оставена дигитална
трага) кои се наоѓаат во кибер просторот, вклучувајќи ги овде социјалните мрежи, чат
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соби, „irc“ канали и останати типови на софтверска платформа за комуникација, интернет
налози, интернет пребарувачи, веб страни и други софтверски решенија како и „deep web“
и „dark web“. Оваа реалност е во постојана промена и експанзија како резултат на
човековата продукција на нови податоци. Секоја прикачена фотографија, напишан текст,
прикачен звук, прикачено видео, секое кликање на содржина, споделување, пребарување,
отварање на веб страна, сурфање итн., продуцира постојано нови содржини и „big data“
кои стануваат составен дел од повеќеслојната дигиталната реалност. Човекот има пристап
до дигиталната реалност преку секаков тип на смарт уред како медиум преку кој се
канализираат информации до неговите сетила. Интеракцијата и пристапот до дигиталната
реалност на секој човек зависи од видот и бројноста на смарт уредите што ги користи, кои
интернет пребарувачи ги користи, географската локација од каде е приклучен на мрежата,
алгоритмите кои го таргетираат и информатичката писменот. Клучното прашање на кое е
понуден одговор е кои се импликациите од постоењето на дигитална реалност. Во трудот
импликацијата од постоење на дигиталната реалност е анализирана според поврзаноста со
останатите типови на реалност и како таа влијае врз нив. Во последната глава, како
резултат на постоењето на дигиталната реалност, конкретизирана е нов тип на
безбедносна закана, ширење на незнаење преку дигитнална реалност.
Покрај фактичката анализа на Република Турција, во оваа глава извршена е и
структурнa анализа на надворешната политика и инструментите на мека моќ на Република
Турција одредувајќи ги формалните и неформалните органи и инструментите на меката
моќ. Одредувајќи ја структурната поставеност, понатаму одредени се клучните
детерминанти во надворешната безбедносна и надворешна полтика на Република Турција,
кои се настанати од една страна како резултат на принципните и каузални убедувања и
материјални интереси на домашните структури, но и како резултат на промените во
меѓународните односи, регионалните и глобални трендови и геополитичкото
опкружување, од друга страна. Дополнително поради важноста на идеите кои ја имаат во
меѓународните односи според конструктивистичката теорија, како двигатели и
променувачи на надворешнополитичка акција, посебно внимание е посветено на
контекстуално содржинска анализа на книгата „Стратегиска длабочина“ напишана од
страна на поранешниот Министер за надворешни работи и Премиер Ахмед Давитоглу
(Ahmet Davutoğlu). Анализата на оваа книга открива дека овој нов теоретски концепт
доведе до зајакнување на нова интерсубјективна реалност во која егзистираат и носат
одлуки клучните политички фигури на турското општество. Внесувањето на оваа теорија
(нова парадигма) во јавниот домен во Републик Турција се претвори во доминантен
фолклор во општеството, интерсубјективна реалност, при што од академската средина
директно беше аплицирана во надворешнополитичка пракса. Оваа теорија која има за цел
да ја објасни општествената стварност, таа всушност ја креира, претварајќи се во
самоисполнувачко претскажувања.
Суштината на новата интерсубјективна реалност е дека Република Турција не треба
да биде зависна од еден актор на меѓународната сцена, туку активно да бара начини за
балансирање на односите со државите, со што би задржала оптимална независност имајќи
влијание на регионалната и глобална меѓународна сцена. Ова теорија директно го
поткопува претходниот традиционален републикански наратив, кој ги имаше прекинато
сите врски со пред-републиканското време и отфрла скоро се што потсеќа на османлиите.
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Надворешно-политички импликации како резултат на Стратегиска длабочина се:
рефокусирање на турските историски сојузници; поголема идентификација на Турција со
поранешната територија на Османлиското царство; и достигнување над Османлиите.
Имајќи ја во предвид структурната поставеност на надворешната политика на Република
Турција и процесот на креирање на политиките и донесувањето на одлуки каде како
клучна фигура во надворешната политика на Република Турција се јавува претседателот
на Република Турција – Реџеп Таип Ердоган (Recep Tayyip Erdoğan).
Понатаму извршена е и когнитивна (социјално психолошка) надворешнополитичка
анализа со цел разбирање на личноста на турскиот претседател Ердогн, неговите идеи,
вредносни ставови, размислувања и интерсубјективно идентификување. Анализите во
одредена мера покажуваат дека, во годините кои што следат, на подолг рок, Република
Турција ризикува ситуација на „парадокс на моќта“ и губење на сопствената моќ преку
империјално растегнување, бидејќи не располага со потребните економски и финансиски
ресурси како би ја подржала отворената аспирација за регионална хегемонија. Република
Турција ризикува да се доведе во состојба на остварување на „проклетството на моќта“,
станувајќи жртва на сопствената илузија на моќ. Во оваа насока, кај водечките турски
политичари, особено турскиот претседател Ердоган, како резултат на моралниот хазард,
во иднина ќе постои зголемена тенденција на носење на поризични одлуки, на тој начин
влегувајќи во опасен круг на унилатерализам.
Разгледано е прашањето и за геополитиката на Балканот како географски регион
во кој се инволвирани поголем број на меѓународни субјекти кои проектираат и
спроведуваат сопствени (спротивставени) интереси и Турската проекција на моќ на
Балканот преку анализа на ресурсите во економијата, политиката, образованието,
културата и религијата. Анализата на ресурсите открива дека турската проекција на мека
моќ во регионот на Западен Балкан во областа на економијата е занемарлива, додека во
религијата и културата, на подолг рок носи скриена агенда чија крајна цел е создавање на
„муслиманска оска (зелена трансферзала)“ на Балканот (обединети муслимански
заедници) која ќе биде на иста линија со надоворешната политика на Турција. Доколку ЕУ
го запре процесот на проширување во Западен Балкан, возможно е други опции да се
материјализираат. Доколку и турскиот пристап кон ЕУ остане заклучен, Анкара може да
проба понатамошно дополнително зајакнување на своето присуство на Балканот и
создавање на регионален блок.
Глава III - се однесува на Билатералните односи и проекцијата на мека моќ од
Република Турција кон Република Севернаа Македонија во периодот од 1991 до 2019
година и анализа на трендовите и претставува основа на спроведените истражувања. Во
оваа глава, користејќи дескриптивна статистика поставена е аналитичка рамка составена
од (осумдесет) 80 идентификувани варијабли (вкупно 102 различни мерења) поделени во 5
поткатегории за проектирана мека моќ која ја трпи Република Северна Македонија како
резултат на проектирана мека моќ од Република Турција. Поткатегориите опфаќаат:
дипломатија и вклученост во македонската политика; економија и претпријатија
(корпорации); образование; култура и религија; и медиуми и дигитална реалност.
Факторската анализа открива модел на поведенија и активности кои се меѓусебно
поврзани, зависни и можат да се доведат во корелација. Во одредени случаи, дел од
варијаблите се јавуваат како независни и можат да се толкуваат како предизвикувачи на
конкретни дејствија мерени преку зависни варијабли. Истите тие поведенија можат да се
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јават во улога на зависни варијабли, преку мерење на активности и превземени мерки, кои
се резултат на други независни варијабли. Трудот детектира и неколку клучни проблеми и
нецелосно почитување на позитивните прописи до кои е дојдено посредно во текот на
собирањето на податоци од различни државни институции и анализа на собраните
податоци. Овие проблеми се во однос на: различната методологија на архивско чување на
податоци кај државните институции и меѓусебна ограничена соработка што резултира
со системски проблем и нецелосни и контрадикторни податоци по однос на исто
прашање во различни државни органи; правниот вакум во однос на процедуралното
одвивање на процесот за збратимување на општините од Република Северна
Македонија; како и постоењето на приватни основни образовни установи кои според
уставот и законите не би требало да постојат.
Главното истражување и анализа на варијаблите покажуваат дека промената во
идеите на креирачите на политики и донесувачите на одлуки во Република Турција,
особено е видлива по 2009 година, кога како прв човек на турското Министерство за
надворешни работи застанува Ахмет Давитоглу (Ahmet Davutoğlu). Промената во идеите е
анализирана низ призмата на надворешно-политичките акции кои се анализрани преку
повеќе од 102 активности и поведенија.
Мерењата на варијаблите откриваат дека емитувањето на турските ТВ серии на
националните телевизии во Република Северна Македонија, преку поставување на агенда
и креирање и обликување на преференци (преку моделирање на субјективна и
интерсубјективна реалност) резултира со промена на јавното мислење во посакувана
насока. Ова тврдење статистички е мерено преку две претходно поставени зависни
варијабли кои детектираат промени во однесување: а) зголемување на македонските
туристи во Турција и б) преку истражувањата на Галуп Интернејшнал (Gallup
international), за мислењето на јавноста за светските лидери.
Иако креираната интерсубјективна перцепција за Турција на македонските граѓани
е земја интересна дестинација за патување, таа не предизвикува влијание врз граѓаните
како потенцијална земја за отселување.
Турското влијание во Република Северна Македонија е неспоредливо поголемо во
културата, религијата и политиката во споредба со економијата каде е најмало.
Иако во последните години економскиот интерес е зголемен, економската моќ која
Турција ја манифестира врз Македонија е ставена во служба на меката моќ, како дел од
стратегија на проектирана контекстуална паметна моќ. Економскиот интерес не е
клучната причина за зголеменото присуство на Турција на Балканот и Македонија.
Политичкото влијание на Република Турција кон Република Северна Македонија
се одвива директно и индиректно, а преку отварањето на повеќе образовни центри и
индоктринација на огромен број на ученици, креирање на интерсубјетивна реалност преку
емитување на ТВ серии, зголемена официјална развојна помош најмногу во областа на
културата и религијата и активност на повеќе од 50 турски невладини организации се
предизвикува промена во идеите и поведението на населението, а со тоа и во односот
агент-структура.
Анализата на глобалните и регионалните трендови и безбедносните импликации од
Турското влијание на Балканот открива дека и покрај тоа што новите
надворешнополитички и безбедносни активности кои што Турција ги превзема во
согласност со сопствените национални интереси водат кон меко судирање со
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евроатлантската безбедносна рамка и не се во целост компатибилни со интересите на
трансатлантските партнери во однос на Македонија, тие не предизвикуваат безбедносни
импликации и ризици по Република Северна Македонија. Во трудот како општествено
научен придонес, се дефинирани два нови безбедносни предизвици со кои ќе се соочи
Република Северна Македонија на пократок и на подолг рок: а) ширењето на незнаење
преку специјално обликувана порција на дигитална реалност; и б) губењето
(намалувањето) на човечкиот потенцијал со кој располага државата. Во однос на
првиот безбедносен ризик, заклучокот е дека ширењето на незнаење и лошата состојба во
образовниот систем (субстандардни услови, слаб кадар, мала (или целосно отсуство на)
инвестиција во научни истражувања) ќе предизвикаат во следните 5-15 години најголем
безбедносен ризик за Република Северна Македонија да биде недостатокот на човечки
потенцијал, односно луѓе кои знаат. Вториот безбедносен ризик се однесува на губењето
на човечкиот потенцијал со кој располага државата и се разгледува од два аспекти: а)
намалување на природниот прираст и стагнација на наталитетот; и б) иселувањето
(миграција) на населението во странски држави.
4. ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Во докторската дисертација се истражува една особено сложена меѓународноправна, социолошка, политиколошка и безбедносна појава, која по софистицираноста,
вклученоста на субјектите и тежината на надворешно-политичкиот и внатрешниот
поредок, како и регионалната безбедност предизвикува стручен и научен интерес. Токму
ова ја прави актуелна докторската дисртација.
1. Докторскиот труд претставува успешна теоретска и стручна разработка на
проекцијата на турската моќ на Балканот и открива кои се безбедносните импликации по
Република Северна Македонија;
2. Темелниот и систематскиот пристап на кандидатот во теоретската разработка на
концептите и податоците, а особено методолошкиот пристап, ја прават докторската
дисертација одлично градиво за меѓународната политика и меѓународните односи,
безбедносната наука, геополитиката, како и други сродни науки;
3. Вредноста на сознанијата во докторската дисертција ќе придонесат кон
збогатување на научните сознанија во научната област меѓународни односи и безбедност,
а методолошката обработка на предметот на истражувањето, методите и постапките го
нагласуваат практичното значење на трудот, бидејќи го зголемуваат степенот на
апликативност на сознанијата во оперативната и стратегиската работа на институциите и
процесот на креирање политики и донесување на надворешно политички и безбедносни
одлуки;
4. Трудот има хевристички карактер што само по себе значи дека сознанијата и
искуството од него имаат пионерска улога. Ова е особено важно, бидејќи овозможува
пристап до сознанија за предметот на истражувањето кои долго време беа третирани како
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непознати и неистражени. Самиот труд изобилува со комплексни теоретски
разграничување на повеќе сложени концепти, а формиран е и нов теоретско научен
концепт за дигитална реалност.
Koмисијата констатира дека докторската дисертација на тема: „Турската моќ на
Балканот и безбедносните импликации – случај Северна Македонија“ од кандидатот м-р
Иван Ристов претставува сериозен научен труд, со соодветна теориско-методолошка
елаборација, истражувачки постапки, самостоен пристап и оргиналност.
Трудот ги исполнува сите научни критериуми за изработка на докторска
дисертација од методолошки и теориски аспект, ценејќи по структурата, конечниот
резултат и теоретско-методолошкиот пристап изнесени во трудот. Научниот придонес на
дисертацијата се состои во научниот опис, фактографија и пристап во претставување на
начинот на влијанието, сферите на влијание и интензитетот на тие влијанија на Република
Турција врз Република Северна Македонија, и од аспект на меѓународните односи и од
аспект на безбедноста на глобално и регионално ниво.
Дисертацијата несомнено ќе поттикне и други истражувања не само за истражените
аспекти на темата и проблемот, туку и многу други аспекти во повеќе научни области и
подрачја; значително ќе придонесе за создавање и збогатување на научниот и стручен
фонд на знаења и ќе придонесе кон зајакнување на теоретските сознанија на стручните и
други капацитети на институциите надлежни за креирање на политики во областа на
меѓународните односи на Република Северна Македонија, особено во надворешната и
безбедносната политика.
Врз основа на изложеното во извештајот, Комисијата му предлага на Советот на
трет циклус студии на Факултетот за безбедност – Скопје, да го усвои извештајот за
оценка на докторската дисертација на тема: „Турската моќ на Балканот и безбедносните
импликации – случај Северна Македонија“ од кандидатот м-р Иван Ристов и на Наставнонаучниот совет на Факултетот за безбедност - Скопје, да му предложи да го потврди
извештајот, да формира Комисија за одбрана на докторската дисертација во ист состав и
да закаже јавна одбрана.
ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОЦЕНКА
НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
1. Редовен проф. д-р Владимир Ортаковски, член (претседател) с.р
2. Вонреден проф. д-р Фросина Ташевска Ременски, член (ментор) с.р
3. Редовен проф. д-р Снежана Никодиновска, (член) с.р
4. Редовен проф. д-р Жидас Даскаловски, (член) с.р
5. Редовен проф. д-р Марина Митревска, (член) с.р

77

78

79
Врз основа на член 110 од Законот за високото образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 82/18) и член 54 став 5 од Правилникот за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Наставно – научниот совет на
единицата Факултет за безбедност – Скопје, на седницата одржана на ден 18.06.2020
година, со Одлука бр. 08-354/10 од 18.06.2020 година, формира комисија во состав:
проф.д-р Оливер Бачановиќ - член, проф. д-р Марина Малиш Саздовска - член ментор,
проф. д-р Миодраг Лабовиќ - член, проф. д-р Саше Герасимоски - член и проф. д-р
Методија Анѓелески – член,за оценка на докторскиот труд под наслов „Казнено-правни,
криминолошки и криминалистички карактеристики на кривичното дело насилство и
недостојно однесување на спортските натпревари за периодот од 2004 – 2015 година на
територијата на Република Македонија“, од кандидатот м-р Благојче Петревски.
Дисертацијата е ставена на web страната на Министерството за образование и наука на
електронската адреса www.plagijati.mon.gov.mkпо што е добиен извештај во кој е утврдена
сличност 5,17 % со текстовите во базата.
Комисијата во горенаведениот состав, по опфатна анализа на текстот на
докторскиот труд и по дадените забелешки и нивна имплементација во докторскиот труд
од страна на кандидадот, го донесе следниот:

ИЗВЕШТАЈ
за оценка на докторската дисертација
„Казнено-правни, криминолошки и криминалистички карактеристики на
кривичното дело насилство и недостојно однесување на спортските натпревари за
периодот од 2004 – 2015 година на територијата на Република Македонија“ од
кандидатот м-р Благојче Петревски
Содржина на извештајот:
1.
2.
3.
4.
5.

Биографски податоци, образование и научно – истражувачка дејност
Информации и податоци за докторската дисертација
Структура и приказ на докторската дисертација
Оценка на докторската дисертација
Заклучок и предлог

1. Биографски податоци, образование и научно – истражувачка дејност
Кандидатот м-р Благојче Петревски е роден во Битола, на 28.07.1984 година.
Основно образование завршува во ОУ „Коле Канински“ во Битола, а средното
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образование го завршува во ДСУ „Таки Даскало“, исто така во Битола. Дипломирал
во јуни 2008 година на Факултетот за администрација и менаџмент на
информациски системи во Битола, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола. Веднаш по дипломирањето, во учебната 2008/2009 година се запишал на
последипломските студии на Факултетот за безбедност – Скопје, при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. По успешно положените испити,
во март 2013 година го одбранил магистерскиот труд на тема „Криминалистички
карактеристики на кривичното дело тешка телесна повреда за периодот од
2004 – 2010 година на територијата на Република Македонија“ и се стекнал со
назив Магистер по науки од областа на безбедноста. Своето образование го
продолжил на Факултетот за безбедност, каде што во студиската 2013/2014 година
се запишува на трет циклус – докторски студии. Во рамките на предвидениот рок
успешно ги положил испитите од студиската програма.
Кандидатот во текот на студирањето т.е. во период од јануари 2013 до
септември 2016 бил вработен како технички секретар на рк. „Пелистер“ – Битола.
Од октомври 2016 година остварува работен однос во Агенција за разузнавање.
М-р Благојче Петревски се јавува како автор и коавтор на 12 рецензирани
научни и стручни трудови, објавени во референтни меѓународни научни списанија
и меѓународни научни публикации, кои се презентирани на меѓународни научни
конференции во земјата и странство. Најголемиот број од објавените научни
трудови се непосредно поврзани со предметот на докторската дисертација. Во
прилог на Извештајот ќе ги наведеме следниве:
1. „Sport events as a field for violent games between fans: The case of the Republic of
Macedonia and its legislation“. Archibald Reiss Days, Belgrade, 2014.
2. ,,Генералната превенција на насилството и недостојното однесување на
спортските натпревари: Потребата од иснтитуционална соработка пред
употребата на казнените санкции’’. Научна конференција организирана од
Факултетот за безбедност, Универзитет ,,Св. Климент Охрдиски’’ – Битола, Р.
Македонија, Охрид, 2014.
3. ,,The fast institutional reaction as the most important preventive mean in the process
of suppression of violence on sports fields: The case of the Republic of Macedonia”,
Book of the International Conference, Archibald Reiss Days, 2015.
4. ,,The 10 basic legal standards of Amnesty International for police work and their
implementation in Macedonian law for police and law for internal affairs”. Book of
the International Conference, Belgrade,2015.
5. ,,Превентивната улога на медиумите во обезбедување на безбедноста на
гледачите: случаите Србија – Албанија и Галатасарај – Црвена Ѕвезда’’. Научна
конференција организирана од Факултетот за безбедност, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ – Битола, Р. Македонија, Охрид, 2015.
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6. ,,Имплементација на Законот за спречување на насилството и недостојното
однесување на спортските натпревари во Република Македонија – можности и
предизвици’’. Научна конференција организирана од Факултетот за безбедност,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Р. Македонија, Охрид, 2016.
7. ,,Учеството на локалната самоуправа вопревенцијата на насилството на
спортските терени’’. Научна конференција организирана од Правниот факултет
- Кичево, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Р. Македонија,
Битола, 2018.
Покрај научните трудови кои се непосредно поврзани со предметот на докторската
дисертација, кандидатот учествувал и на поголем број тркалезни маси и работилници кои
се одржувале во Р. Македонија, а кои се однесувале на феноменот на насилство и
недостојно однесување на спортските натпревари. Така, во ноември 2012 година
кандидатот учествувал на тркалезната маса со работен наслов „Спречување на
насилството на спортските терени“ организирана од мисијата на ОБСЕ во Р. Македонија
во соработка со СВР – Битола. Кандидатот во своето обраќање покрај другото го нагласил
значењето на непосредното учество на различни државни и локални институции и
организации во насока на подигнување на степенот на превенција кога е во прашање
појавата на насилство и недостојно однесување на спортските натпревари. Во месец
август 2014 година, кандидатот учествувал на тркалезна маса организирана од страна на
МВР и ФФМ. Покрај излагањето на останатите присутни, меѓу кои биле и тогашниот
Министер за внатрешни работи како и тогашниот Директор на Бирото за јавна безбедност,
кандидатот излегол со неколку предлози во насока на превенирање на појавата на
насилство и недостојно однесување на спортските натпревари.
Дополнително, во рамките на својот актуелен професионален ангажман,
кандидатот бил учесник на две обуки организирани од странски разузнавачки служби кои
се одржале во земјата. Во насока на зголемување на личните професионални капацитети,
кандидатот учествувал на курсот „Program of Applied Security Studies“ организиран од
„Маршал Центар“ во период од септември – ноември 2018 година, реализиран во Гармиш
Партенкирхен – Германија, при што се стекнал со нови знаења кои се непосредно
поврзани со различни безбедносни феномени, актуелни на регионално, но и на глобално
ниво.
Кандидатот одлично зборува, чита и пишува англиски јазик. Исто така, кандидатот
многу добро се служи со српски и со албански јазик.
2. Информации и податоци за докторската дисертација
Докторската дисертација содржи вкупно 436 страници компјутерски напишан
текст, со фонт Times New Roman, големина на буквите 12 и проред 1,5. Докторската
дисертација содржи: Апстракт со клучни зборови на македонски и на англиски јазик,
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Содржина, Воведен ден, Главен текст систематизиран во шест делови, Заклучок, Предлог
мерки и активности, Прилози и Користена литература.
3. Структура и приказ на докторската дисертација
Првата глава во основа го претставува воведниот дел на докторската дисертација
и ги содржи методолошките аспекти на истражувањето на насилството и недостојното
однесување на спортските натпревари и истиот е составен од: Формулирање на проблемот
на научно истражување, Определување на предметот на научно истражување (Теоретско
определување на предметот, Појмовно – категоријален апарат, Операционално
определување на истражувањето, Дисциплинарно определување на истражувањето, како и
Временско и Просторно определување на истражувањето), Цели на истражувањето,
Хипотези – генерална и споредни хипотези, Начин на истражување – методи и техники на
истражувањето и Научна и општествена оправданост на истражувањето.
Во овој дел од трудот во основа се навестува што, односно која ќе биде целта на
истражувањето, кои аспекти на феноменот ќе бидат истражувани, како и кои техники и
методи ќе се користат за таа цел. Конкретно, во овој дел од дисертацијата се акцентира
важноста на трите видови на карактеристики кои ќе се истражуваат, структурата на
извршителите на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари,
поврзаноста на овој феномен со одредени економски, политички и културни параметри,
како и нивното влијание врз самата појава на насилство и недостојно однесување на
спортските натпревари. Во таа насока е поставена и генералната хипотеза на
истражувањето: „Насилството и недостојното однесување на спортските
натпревари во Република Македонија е резултат на влијанието на економските,
социјалните, културните и политичките услови и односи“.
Втората глава од трудот „Насилството и недостојното однесување на
спортските натпревари – појава, развој и негова експанзија“е дел од трудот во кој што
кандидатот отстапил простор за еден детален приказ на историските аспекти кои се
поврзани со појавата на насилство и недостојно однесување на спортските натпревари.
Притоа, деталниот приказ за историските аспекти на оваа појава кандидатот го започнува
со примери од античкиот период, Римскиот период, средниот век, за да заврши со
моменталната ситуација која што е поврзана со насилството и недостојното однесување на
спортските натпревари. Во овој дел од трудот, кандидатот се обидува да ги пренесе и
најзначајните историски моменти кои се однесуваат на оваа појава, а кои биле
карактеристични и во земјите од поранешна Југославија. Во продолжение на оваа глава,
кандидатот детално ги анализира и презентира историските аспекти на појавата на
насилство и недостојно однесување во Р. Македонија, а соодветен простор отстапува и за
состојбите во Р. Србија и Р. Хрватска, при што се обидува да ги акцентира најзначајните
моменти кои се поврзани со овај феномен, појавата на навивачките групи, идеолошките
разлики помеѓу групите, начинот на формирање на истите, влијанието на политичките
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процеси врз навивачките групи и сл. На крајот од оваа глава, кандидатот се осврнува на
насилството и недостојното однесување како еден феномен кој што е карактеристика на
модерниот свет.
Третата глава од дисертацијата„Нормативна рамка - меѓународни и
национални норми кои се однесуваат на насилството и недостојното однесување на
спортските натпревари“ претставува дел од трудот во кој што авторот се задржува на
казнено – правните аспекти на насилството и недостојното однесување на спортските
натпревари. Овај дел од трудот авторот го започнува со детална анализа на Европската
Конвенција за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските
натпревари со посебен акцент на фудбалските натпревари од 1985 година, што во основа
претставува и документ од кој што започнува секоја наредна иницијатива за правно
регулирање на оваа појава. Значењето на Европската Конвенција за спречување на
насилството и недостојното однесување на спортските натпревари со посебен акцент на
фудбалските натпревари се гледа во фактот што овој документ претставува база на
националните решенија на оние земји членки кои што ја имаат потпишано и
ратификувано оваа Конвенција. Голем број на одредби кои се дел од Конвенцијата
подоцна се преточени во одредби кои се дел од националните законодавства. Покрај оваа
Конвенција, кандидатот во трудот ги споменува и Европската Резолуција за хулиганизам и
движење на навивачите од 1996 година, при што авторот во кратки црти го објаснува
нејзиното значење, како и целта за нејзиното донесување, што пак може да се определи
како зголемување на степенот на важност на превенцијата т.е. превентивниот пристап во
процесот на решавање на феноменот на насилство и недостојно однесување на спортските
натпревари. Дополнително, во спектарот на меѓународни документи кои се дел од оваа
дисертација и кои авторот ги номинирал како значајни е и Конвенцијата на Советот на
Европа за интегриран пристап кон сигурноста, безбедноста и безбедносните пристапи на
фудбалските натпревари и други спортски настани.
Во третата глава од трудот, кандидадот соодветен простор отстапува и на
законските решенија во Р. Србија и Р. Хрватска, како и на досегашните измени и
дополнувања на самите законски решенија. Притоа, кандидатот темелно ги разработува
како самите законски решенија, така и нивните измени и дополнувања со цел да ги
согледа сличностите и разликите на двете законски решенија. Посебно значајно за оваа
глава, но и за трудот во целина е што кандидатот навлегува и во анализа и презентација на
нормативните решенија кои се однесуваат на неколку западноевропски земји меѓу кои се:
Германија, Велика Британија и Италија. Оваа позиција на кандидатот му овозможува
дополнително да ја збогати дисертацијата со сознанија и информации кои се однесуваат
на нормативните решенија на неколку западноевропски земји. Од друга страна, ваквиот
пристап му овозможува на кандидатот пред себе да има една широка слика за тоа колку
земјите од Балканот (Р. Србија и Р. Хрватска) заостануваат со решенијата од Западна
Европа, што и како преземаат од западноевропските држави и колку истите тие правни
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трансплантации можат и се подготвени да ги применат во нивните национални
законодавства.
Крајот од оваа глава кандидатот го посветува на насилството и недостојното
однесување како феномен кој што е дел од законските одредби во Р. Македонија. Имено,
кандидатот во овој дел од трудот детално го анализира Законот за спречување на
насилството и недостојното однесување на спортските натпревари, сите измени и
дополнувања кои се извршени врз законското решение, казнено – правните одредби кои се
поврзани со законското решение и сл. Притоа, кандидатот успева и да направи еден
споредбен преглед на македонското законско решение со законските решенија од Р.
Србија и Р. Хрватска, како и со земјите од Западна Европа, при што таксативно набројува
одредени сличности, но и разлики во пристапот на нормативно определување на
насилството и недостојното однесување на спортските натпревари.
Четвртата глава од трудот носи наслов „Криминолошки карактеристики на на
насилството и недостојно однесување на спортските натпревари во Република
Македонија“. Оваа глава од дисертацијата кандидатот ја започнува со општо
претставување на насилството како феномен, при што прави една историска анализа на
насилството и неговата улога во различни периоди од развојот на човештвото. Во овој дел
од трудот т.е. на почетокот на оваа глава, кандидатот презентира и неколку дефиниции т.е.
определувања на поимот насилство, при што дел се од домашни автори, дел од странски
автори и на тој начин се обидува поблиску да го претстави феноменот на насилство кој
што е и централен проблем на истражувањето. Кандидатот во оваа глава од дисертацијата
се задржува и претставува дел од теоретските концепции на насилството, а посебно
внимание им посветува на биолошката, психодинамичната, теоријата на учење,
когнитивната и општествената теорија. Сите претходно наведени теории кои се
однесуваат на насилството и причините за појава на истото имале и имаат свое значење во
развојот на научната мисла, посебно во развојот на криминологијата како посебна научна
дисциплина.
Кандидатот во понатамошните делови од оваа глава преминува на анализа,
проучување и презентирање на етиолошките и феноменолошките карактеристики на
насилството и недостојното однесување на спортските натпревари. Во овој дел од трудот
кандидатот користи голем број на меѓународни научни истражувања кои се објавени за
оваа проблематика, а кои се однесуваат на етиолошките и феноменолошки
карактеристики, при што посебен акцент и посебен дел од дисертацијата е посветен на
ситуацијата во Англија како земја која што е светски позната по појавата на насилство и
недостојно однесување на спортските натпревари. Тука, во овој дел од трудот авторот
пристапува на детално презентирање на етиолошките карактеристики (на одредени
социјални, економски и политички причини) кои имале или кои имаат пресудна улога во
процесот на појава на насилство и недостојно однесување на спортските натпревари во
Англија. Исто така во овој дел од трудот авторот презентира и феноменолошки
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карактеристики на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари од
Англија, со кои дополнително го збогатува трудот. Притоа, преку презентација на
релеватни извори од Англија, авторот се обидува да ги анализира феноменолошки
карактеристики кои се специфични за оваа земја.
Четвртата глава кандидатот ја продолжува на тој начин што пристапува кон
презентација на криминолошките карактеристики на насилството и недостојното
однесување на спортските натпревари во Р. Македонија. Кандидатот во овој дел наведува
и други автори од Р. Македонија кои што претходно ја истражувале оваа област како и
значењето кое што го имаат тие трудови во идниот развој на научните истражувања од
оваа област. Кандидатот во понатамошниот дел од оваа глава врши презентација на
етиолошките карактеристики на насилството и недостојното однесување на спортските
натпревари во Р. Македонија, при што го нагласува и го издвојува значењето на
политичките причини како еден од факторите за појава на насилството и недостојното
однесување на спортските натпревари. Кандидатот се осврнува на неколку историски
моменти од непосредното опкружување на Р. Македонија, конкретно на Р. Србија и преку
презентација на конкретни примери врши еден вовед во делот кој се однесува на
политичките причини кои влијаат во процесот на појава на насилство и недостојно
однесување на спортските натпревари. Во продолжение, кандидатот ги претставува и
соодветно ги анализира навивачките групи „Чкембари“, „Комити“ и „Балисти“, при што
ги пренесува нивните политички позиции, како и моментите кога истите биле помалку
или повеќе политички злоупотребени за одредена цел.
Културните причини за појава на насилството и недостојното однесување на
спортските натпревари е наредна етиолошка карактеристика која што кандидатот ја
презентира во оваа глава како една од главните причини за појава на насилство и
недостојно однесување на спортските натпревари. Притоа, кандидатот акцентот го става
на мултиетничкиот карактер на земјата и различните вредности кои што на територијата
на Р. Македонија се прифаќаат и почитуваат како такви, а кои лесно можат да бидат
„употребени“ за да се предизвика одредено насилство. Во овој дел од дисертацијата
авторот отстапува простор и на навивачката субкултура или контракултура, при што
посебно внимание посветил на презентација на трите елементи на навивачката субкултура
и тоа:идентификацијата, саморазбирањето и заедништвото. Претходно наведените
елементи на навивачката субкултура се значајни од едноставна причина што истите
придонесуваат т.е. имаат клучна улога во градењето на навивачкиот идентитет.
Покрај етиолошките, кандидатот во оваа глава од дисертацијата ги презентира и
анализира феноменолошките карактеристики на насилството и недостојното однесување
на спортските натпревари. Презентацијата и анализата на феноменолошките
карактеристики кандидадот ја спроведува на тој начин што првично ги презентира и
анализира податоците кои што ги добил од Државниот завод за статистика, а подоцна
врши и презентација и соодветна подлабока анализа и на податоците до кои што дошол од
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досега изречените правосилни судски пресуди за насилство и недостојно однесување на
спортските натпревари. Притоа, кандидатот детално и опсежно ги презентира
најзначајните феноменолошки карактеристики на појавата, а посебно ги анализира
феноменолошките карактеристики до кои што успеал да дојде преку судските пресуди.
Кандидатот го потенцира фактот дека бројот на судски пресуди кои се однесуваат на
насилството и недостојното однесување на спортските натпревари за периодот кој што го
истражувал е релативно мал, при што истиот не е во позиција да извлекува генерални или
општи заклучоци по однос на ова прашање. Но, сепак кандидатот м-р Петревски изведува
анализа и одредени заклучоци кои се корисни за судската процедура во земјата.
Кандидатот во рамките на своите можности, како и врз основа на податоците кои што ги
имал и со кои што располагал, успеал да презентира солидна слика за феноменолошките
карактеристики на насилството и недостојното однесување.
Петтата глава од дисертацијата е посветена на „Криминалистички
карактеристики на насилството и недостојно однесување на спортските натпревари
во Република Македонија“. Кандидатот на почетокот на оваа глава го објаснува
значењето на криминалистиката како наука, како и значењето на криминалистичките
карактеристики во процесот на проучување на било кој феномен, па и на феноменот на
појава на насилство и недостојно однесување на спортските натпревари. Од кога ги
цитирал најзначајните дефиниции за криминалистиката како наука, кандидатот пристапил
кон определување на криминалистичките карактеристики кои што ги обработил, а кои се
однесуваат на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари.
Конкретно, кандидатот се задржал и ги обработил начинот на извршување и на
прикривање на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари,
криминалната ситуација во која се извршува делото, траги од извршувањето на делото,
личноста на сторителот и личноста на жртвата на насилство и недостојно однесување на
спортските натпревари. Од аспект на начинот на извршување на насилството и
недостојното однесување на спортските натпревари, кандидатот потенцира дека како
извршител може да се јави секој поединец, односно дека не е потребна и неопходна некоја
посебна стручна подготовка за да се изврши насилство на спортски натпревар. Од
анализата на судските пресуди, кандидатот заклучил дека начинот на извршување на
насилството на спортските натпревари е различен и истиот може да биде реализиран со
директна примена на физичка сила или на вербален начин при што овде имаме
исполнување на недостојното однесување како дел од законското решение кое што ја
регулира оваа проблематика. Во однос на начините за прикривање на стореното насилство
и недостојно однесување на спортските натпревари, кандидатот се изјаснува дека
можноста за прикривање на делото е мала или во одредени ситуации незначителна.
Во поглед на средствата со кои се извршува насилството на спортските натпревари,
кандидатот преку пресудите кои ги анализирал, како и преку студијата на случај, но и
анкетните прашалници кои што ги спровел кај трите целни групи, дошол до заклучок дека

87
средствата кои се користат за извршување на насилството во најголема мера се и
материјални докази во идна постапка за ова дело. Притоа, кандидатот во однос на
средствата доаѓа до условно речено различен заклучок. Имено, ако се земат во предвид
само судските пресуди, во нив доминира употребата на физичка сила од страна на
сторителот кон жртвата. Но, ако се земат во предвид одговорите кои ги дале анкетираните
граѓани, полицијата и членовите на навивачките групи, тогаш тука доминира исполнување
на насилството преку пеење на песни со навредлива содржина.
Во однос на криминалната ситуација како криминалистичка карактеристика,
кандидатот потенцира дека делото најчесто се врши во градски средини, што во основа е и
очекувана состојба ако се има во предвид фактот дека спортските клубови кои
мобилизираат поголем број на навивачи се од градовите. Кандидатот го забележал и го
анализирал и значењето на демографските карактеристики како еден од условите кој што
има одредено влијание во процесот на дефинирање и точно определување на
криминалната ситуација. Исто така во овој дел кандидатот се задржал и на определување
на конкретната локација на извршување на насилство и недостојно однесување, при што
недвосмислено заклучил дека како локација најчесто се јавуваат спортските објекти каде
што се игра одреден спортски натпревар. Кандидатот во овој дел од трудот го анализирал
и капацитетот за осигурување на поголема безбедност на затворените во споредба со
отворените спортски објекти.
Кандидатот во оваа глава посветува внимание и на трагите од извршеното
насилство на спортските натпревари, како кај сторителот на делото, така и кај жртвата од
насилство и недостојно однесување, при што објаснува кои траги е за очекување да се
пронајдат, фиксираат, обработат и анализираат во една криминалистичка истрага која што
би помогнала во процесот на откривање на сторителот.
Личноста на сторителот и личноста на жртвата на насилство и недостојно
однесување на спортските натпревари се последни, но не и помалку важни
криминалистички карактеристики кои што кандидатот ги презентира во докторската
дисертација. Преку нивната презентација кандидатот направил едно заокружување на
криминалистичките карактеристики и обезбедил една појасна слика кога е во прашање
насилството и недостојното однесување на спортските натпревари.
Шестата глава на докторската дисертација е дел од трудот каде што авторот ги
презентира резултатите до кои дошол како резултат на спроведената анкета помеѓу трите
целни групи (навивачи, полиција и граѓани). Покрај тоа, кандидатот во оваа глава врши
една детална анализа и објаснување т.е. презентирање на студијата на случај која како
методолошка алатка ја користел во процесот на истражување на феноменот. Анализата на
содржина како методолошка алатка кандидатот ја реализирал преку анализата на судските
пресуди кои што ги добил како резултат на неговото барање упатено до основните судови
во Р. Македонија.
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Истражувањето на кандидатот е обемно и истото опфаќа вкупно 600 испитаници.
Од секоја целна група (полиција, навивачи и граѓани) беа анкетирани по 200 испитаници.
Анкетирањето беше спроведено во неколку градови и тоа: Битола, Скопје и Тетово.
Сумираните резултати од анкетираните лица кои се претставени преку графикони и
табели, ја потврдуваат генералната хипотеза на истражувањето, односно кандидатот од
резултатите кои ги добил дошол до заклучок дека генералната хипотеза на истражувањето
е докажана. Притоа, кандидатот во процесот на презентација на резултатите од
истражувањето посочува и на одредени, би рекле, дијаметрално спротивни одговори и
ставови на трите целни групи по однос на одредено прашање, што пак се смета за
дополнителна вредност на трудот бидејќи во исто време се презентираат погледи од три
различни целни групи, што значи дека истражувањето не е еднострано.
Преку студијата на случај кандидатот дошол до одредени заклучоци кои упатуваат
на одредени организациски пропусти кои што во иднина мора и треба да бидат надминати.
Дополнително, студијата на случај покажува дека Р. Македонија т.е. инфраструктурата во
Р. Македонија не е на посакуваното ниво кое што може да обезбеди непречена примена на
законските одредби.
Обемноста на истражувањето како и податоците кои истото ги содржи
претставуваат солидна основа за некои идни истражувања во оваа област од една страна, а
од друга страна во моментов претставува сериозен труд кој што ја обработува оваа
проблематика, труд кој што во своите рамки ги опфаќа покрај казнено – правните и
криминолошките, но и криминалистичките карактеристики на насилството и недостојното
однесување на спортските натпревари. Дополнително, трудот добива на вредност и
поради фактот што во неколку негови делови се врши одредена компарација со странски
земји за феноменот на насилство и недостојно однесување, при што првично
компарацијата се однесува на нормативните аспекти, но во одреден дел и на
криминолошките карактеристики.
Во делот на заклучоци, кандидатот посветува внимание на неколку аспекти.
Првенствено ја отвора дилемата за работата на правосудните органи во Р. Македонија. Во
период од единаесет години да се изречат само трисудски пресуди е прашање кое што
заслужува поголемо внимание. Точно е дека во Р. Македонија нема некоја изразена
динамика на спортски настани, но во исто време и самите сме сведоци дека во период од
единаесет години со сигурност се случиле повеќе кривични дела кои во себе содржат
елементи на насилство и недостојно однесување на спортските натпревари. Кандидатот
заклучува исто така дека во однос на појавата на насилство и недостојно однесување на
спортските натпревари, државата има т.н. инцидентен пристап, односно за појавата
дискутира и истата е актуелна само кога ќе се случи некој настан поврзан со насилство на
спортските натпревари. Изостанува континуетет во пристапот на проучување на појавата
и во процесот на преземање на соодветни мерки и активности за нејзино превенирање.
Прашањата и предизвиците кои се поврзани со инфраструктурата канидатот ги наведува
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како значајни за целосно имплементирање на Законот за спречување на насилство и
недостојно однесување на спортските натпревари. Професионалноста на спортските
клубови, политичката злоупотреба на навивачките групи како и мултиетничкиот и
мултиконфесионалниот карактер на самите навивачки групи, но и на државата во целина
претставуваат сегменти за кои треба да се води повеќе грижа, првенствено од
институциите кои се одговорни за доследно применување на законските одредби кои
произлегуваат од Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на
спортските натпревари.
Во делот на предлози кои произлегуваат од докторската дисертација, кандидатот
пишува за неопходната интервенција во законското решение и негово прилагодување со
реалните можности и со реалната ситуација која што е актуелна во Р. Македонија. Не смее
да биде пракса т.н. правна трансплантација на одредени решенија, без притоа да се
анализираат условите со кои што располага нашата земја.
Подигнување на степенот на професионалност на спортските клубови, но и на
спортските федерации во насока на подигнување на степенот на превенција од појава на
насилство и недостојно однесување на спортските натпревари е заклучок кој што треба да
се сфати сериозно. Државата како најодговорен субјект мора да најде механизми, начини,
средства и можности како да влијае во насока на подигнување на професионализмот на
засегнатите субјекти кои се дел од еден спортски натпревар. Првенствено, улогата на
државата во соработка со клубовите, но и спортските федерации мора да посвети
внимание на обновување на спортската инфраструктура како неопходен услов за безбедно
одигрување на еден натпревар, но и како услов за доследна примена на законот.
Кандидатот во делот на предлози го нотира и значењето на медиумите во насока на
превенирање на појавата, како и мултиинституционалниот пристап во процесот на
решавање на оваа појава т.е. во процесот на нејзино превенирање. Во таа насока,
кандидатот нуди предлог за подигнување на нивото на едукација на навивачите како една
од можностите, потоа едукација и континуирана работа со полициските службеници, но и
заедничка работа на релеватни државни органи во процесот на превенцијата.
Користената литература на уреден начин е наведена и систематизирана. Истата
содржи 137 библиографски единици како и дополнителни 60 интернет извори. На крајот
се дадени и три прилози, од кои два се анкетни прашалници, а третиот прилог е Планот на
СВР Битола за натпреварот помеѓу фк. „Пелистер“ и фк. „Вардар“ што кандидатот го
користел како студија на случај.
4.Оценка на трудот
Врз основа на претходно изнесените факти Комисијата за оценка на докторската
дисертација се усогласи со своите ставови и ги презентира следните заклучоци:
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-кандидатот преку изложеното во докторската дисертација покажува дека владее со
методолошките постапки и успешно ги користи методолошките алатки, што наведува на
заклучок дека ја владее научно-истражувачката работа преку добивањето, анализата и
интерпретацијата на емпириските податоци коистени во истражувањето,
-доставениот труд на кандидатот м-р Благојче Петревски претставува сериозен
истражувачки зафат од соодветната област. Научниот придонес на овој труд се согледува
преку аналитичкото разработување на појавата на насилство на спортските терени,
законските решенија што ја уредуваат оваа материја, како и разработувањето на казненоправните, криминолошките и криминалистичките аспкети на појавата во Р.С.Македонија.
-аргументацијата на хипотетичните ставови, изразени во главната и посебните
хипотези, зборуваат за квалитетот на докторскиот труд, за успешно селектираните и
применувани техники и методи на истражување. Докторантот и трудот согласно наводите
во Извештајот ги исполнуваат законските услови за продолжување на постапката и
организирање на јавна одбрана.
Кандидатот во целост ги реализираше целите на научното истражување
предвидени во докторскиот труд. Имено кандидатот не само што ги разработи законските
аспекти на појавата, туку исто така направи и компаративна анализа со други соседни, но
и западноевропски држави. Натаму кандидатот детално и сеопфатно ги анализира
казнено- правните, криминолошките и криминалистичките аспекти на појавата, со што
трудот добива и на ектензивност, но заради трите теми кои се разработуваат, тоа беше и
очекуван резултат.
Научниот придонес е повеќестран и има повеќе значења. Покрај деталната законска
рамка која кандидатот ја анализира, тој дава конкретни корисни предлози за уредување на
ова материја во националното законодавство. Исто така се зафаќа и со комплексна задача
да ги докаже во одредена мерка политичките, културните и други влијанија врз појавата
на насилство на спортските терени, во што и успева. Исто така од особено значење е
научно- истражувачката анализа која кандидатот ја презентира во докторскиот труд, каде
со примена на сложени методолошки алатки и техники ги презентира истражувачките
резултати. Имено кандидатот врши анализа на податоци од: Заводот за статистика,
анкетирани вкупно 600 испитаници, од кои 200 граѓани, 200 навивачи и 200 полициски
службеници, а исто така применува и анализа на неколку случаи кои имаат судска
завршница. Ова во голема мера го зголемува квалитетот на докторскиот труд и дава
релевантност на добиените резултати.
Апликативниот придонес на овој докторски труд, исто така е значаен, бидејќи во
делот на заклучоци и предлози кандидатот дава конкретни предлози за надминување и
унапредување на сегашната состојба за насилството на спортските терени, со што ќе се
подобри законската рамка, начинот на постапување на полициските службеници и другите
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лица задолжени за безбедноста на спортските натпревари, но и уредувањето на спортската
инфраструктура според потребните европски стандарди.
Оригиналноста на трудот се согледува во констатациите што кандидатот ги
презентира во докторската дисертација, начинот на истражувањето на појавата, и особено
во предлог мерките за обезбедување на услови за безбедно организирање на спортските
натпревари, со максимално намалување на насилството на спортските терени.
Начинот на пишување на трудот е методолошки согласно стандардите за изработка
на докторска дисертација, научната елаборација на материјата е адекватна на зацртаните
цели и во крајна линија доведува до потврдување на поставените хипотези. Исто така,
може да се забележи и стручниот и професионален стил на изразување на кандидатот,
користење на стручна терминологија, што произлегува од неговото познавање на
материјата, како и од практичното искуство.
Доколку се оценува севкупниот обем на трудот, на кандидатот може да му се
забележи поширокиот опфат на темата, но сепак конзистентноста на трудот е евидентна,
има методолошки след на поглавјата и пристап од општо кон посебно.Исто така, во
одделни делови на докторската дисертација, може да се забележи присуство на одредени
субјективни и вредносни ставови кои не се доволно научно аргументирани, што е особено
видливо на стр. 292 од докторската дисертација.
Во овој контекст и во рамките на овој дел од Извештајот потребно е да се истакне
дека на кандидатот, од страна на дел од членовите на Комисијата, му се дадени соодветни
забелешки и сугестии и по нив кандидатот во добар дел постапил. Но сепак, остануваат
некои забелешки и сугестии по кои не е или делумно е постапено, поради што потребно е
да се истакне следното:
Се забележува невооедначеноста во проучувањето и застапеноста во трудот
на двете основни појави, насилството и недостојното однесување на спортските
натпревари кои се предмет на проучување, при што е потребно нивно разграничување и
утврдувањето на сличностите и разликите помеѓу нив. Точно е дека понекогаш тие тешко
можат да се разграничат, дека се испреплетуваат и меѓусебно се условени, но изричното
инкриминирање на насилството на спортските натпревари во Кривичниот законик (чл.
386) уште повеќе ни дава за право да инсистираме на нивното разграничување. Воедно, на
мислење сме дека кандидатот требало да се позанимава со прашањето кога и како
недостојното однесување (кое, по правило и според својата природа, му претходи)
прераснува во насилството. Последователно на ова би произлегло проучувањето на
прашањето на санкционирањето на едната и другата појава, поточно занимавањето не
само со кривичната туку и со прекршочната одговорност на извршителите на насилството,
од една и на недостојното однесување, од друга страна.
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Во однос на прашањето на казненоправните карактеристики на насилството
и недостојното однесување на мислење сме дека се недоволно воочени/согледани
разликите помеѓу нив и кривично правните карактеристики
Потребно е кандидатот подетално да го проучувал прашањето на “темната
бројка“ кога се во прашање овие појави. Дотолку повеќе што и самиот кандидат дошол до
сознанието за постоење на “темната бројка“, а како резултат на констатирањето на фактот
дека ниту податоците од Државниот завод за статистика (ДЗС), ниту судската пракса
(само три пресуди) не му овозможуваат доволно сознанија за да извлече релевантни
заклучоци. На мислење сме дека токму ваквата состојба сама за себе е соодветен
индикатор за „темната бројка“ на овие појави. Во тој контекст, меѓу другото, се поставува
и прашањето на кој кандидатот не се обидел да даде одговор: дали евентуалната голема
„темна бројка“ можеме да ја сметаме за една од значајните криминолошките
карактеристики на проучуваните појави?
Во однос на користените методи во истражување, сметме дека во ситуација
кога кандидатот не располагал со конкретни податоци од ДЗС за застапеноста на
проучуваните појави и кога бројот на судските пресуди за нив бил навистина ограничен
било пожелно, наместо една, да издвои уште неколку студии на случај на конретни
спортски натпревари од кои како специфични би можеле да се извлечаат соодветни
заклучоци поврзани со нивните казноправни, криминолошки и криминалистички
карактеристики.
При користењето на анкетниот прашалник кандидатот можел на
испитаниците да им даде можност за повеќе модалитети на одговори (можните одговори,
по правило, се сведуваат на позитивна или негативна опција), при што било пожелно да се
користат и соодветни скали за мерење на ставови преку кои би можеле да се утврдат
различните степени на согласноста на испитаниците во однос на поставените прашања.
Исто така, на мислење сме дека некои од прашањата не се прилагодени на спецификите на
одделните групи на испитанции опфатени со примерокот (навивачи, граѓани и полиција).
Во однос на систематиката на трудот се поставува прашањето дали
заклучоците (стр. 343- 358) и предлозите (стр. 358- 366) се однесуваат на резултатите од
истражувањето, како што произлегува од содржината на трудот и нивното нумерирање,
или се однесуваат на теоретскиот и емпирискиот (истражувачкиот) дел во целина. На
мислење сме дека заклучоците и препораките треба да претставуваат посебен дел од
докторскиот труд.
Погоре изнесените забелешки и сугестии не ги доведуваат во прашање претходно
изнесените позитивни оценки на докторскиот труд, туку се во фунција на еден вообичаен
академски и критички однос спрема трудот, а може да се земе предвид при неговото
евентуално објавување.
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И на крајот од оценката на докторскиот труд може да се напомене дека со овој труд
се збогатува криминалистичката мисла, но во одреден сегмент и казнено-правната и
криминолошката научна мисла во Р.С.Македонија.
6. Предлог и заклучок
Комисијата во горенаведениот состав за оценка на докторската дисертација
„Казнено-правни, криминолошки и криминалистички карактеристики на кривичното дело
насилство и недостојно однесување на спортските натпревари за периодот од 2004 – 2015
година на територијата на Република Македонија“ од кандидатот м-р Благојче Петревски,
има чест и задоволство на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност да му
достави предлог. По основ на наведените позитивни констатациии оценки дека се работи
за самостоен научен труд, со оригиналност во истражувачкиот зафат со јасно дефинирана
методолошка рамка и изнесени резултати од истражувањето, заклучоци и препораки,
констатираме дека се исполнети условите за проследување на докторската дисертација во
наредна фаза и организирање на јавна одбрана.
Му предлагаме на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност да го
прифати извештајот, да формира Комисија за јавна одбрана и да се организира јавната
одбрана.
Скопје, 13.10.2020
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