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ИЗВЕШТАЈ

за оценка на докторската дисертација под наслов

„ МОДЕЛИРАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА TWEENAGE ПОТРОШУВАЧИТЕ ВРЗ
ДОНЕСУВАЊЕТО НА СЕМЕЈНАТА ОДЛУКА ЗА КУПУВАЊЕ“

Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Прилеп, на својата седница одржана на ден
17.07.2020 година, со одлука број 02-453/33, формира Комисија за оценка на докторската
дисертација, на тема:
„ МОДЕЛИРАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА TWEENAGE ПОТРОШУВАЧИТЕ ВРЗ
ДОНЕСУВАЊЕТО НА СЕМЕЈНАТА ОДЛУКА ЗА КУПУВАЊЕ “
од кандидатката м-р Веронија Нолческа, во состав:
1. Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска, Универзитет „Св. Климент Охридски“ –
Битола, Економски факултет - Прилеп
2. Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, Економски факултет Прилеп, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ Битола, Економски факултет - Прилеп
3. Проф. д-р Лидија Симонческа, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
4. Проф. д-р Димитар Николоски, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Економски факултет - Прилеп
5. Проф. д-р Дејан Здравески, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Економски
факултет – Прилеп

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 Охридски-Битола”,
Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп го поднесува
следниов:
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ИЗВЕШТАЈ

1. Биографски податоци за кандидатката
Кандидатката м-р Веронија Нолческа е родена на 11.06.1987 година во Прилеп. Основно и
средно гимназиско образование завршува во Прилеп, со одличен успех и пофалници,
прогласена за првенец на генерацијата. Во текот на ученичките и средношколските денови
активно се занимава со глума, работи за локалните медиуми, а се здобива и со бројни награди
за креативно пишување. Освојува Прво место на Државен натпревар по историја и Прво
државно место на Ораторска вечер, со што се здобива со стипендија од Министерството за
образование и наука. Во 2010 година дипломира на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ –
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ и се стекнува со звање Дипломиран преведувач и
толкувач од италијански на македонски јазик и обратно, добивајќи Пофалница за постигнат
висок успех при студирањето. Во 2012 година, со постигнат просек 9,80 и одбрана на
магистерската теза „Улогата на односите со јавноста во промоција и брендирање на
политичките лидери“ се стекнува со академско звање Магистер по Односи со јавноста на
Факултетот за Односи со јавноста при Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје. Во
2013 година, Веронија Нолческа се запишува на докторски студии по Маркетинг на
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Битола, Економски факултет - Прилеп.
Веронија Нолческа неколку години работи како преведувач и толкувач од италијански на
македонски јазик и обратно, со Решение за постојан судски преведувач стекнато во 2013
година. Своето работно искуство во областа на маркетингот кандидатката го стекнува како дел
од тимот на маркетинг агенцијата Интелекта медиа во Скопје, извршувајќи ја функцијата
Советник за маркетинг повеќе од две години. Во мај 2017 година се стекнува со меѓународна
Диплома за дипломатски протокол и деловна етикеција. Од ноември 2017 година па наваму,
Веронија Нолческа работи во Министерството за транспорт и врски во Секторот за стручна
поддршка и односи со јавноста.
За време на докторските студии Нолческа зема активно учество на повеќе меѓународни
конференции на кои ги презентира своите истражувачки трудови и редовно присуствува на
семинари и обуки од областа на економијата и маркетингот, меѓу кои: Growth Strategy and
International Markets (2019); E-Profman Talks: Linking Business and Communications (2018); EProfman Talks: Content Marketing (2018); Обука за дигитално комуницирање – ИКС (2018);
Social Media in Public Relations Seminar - UK Government & Government of the Republic of
Macedonia (2018); Modern Marketing, PR and Brand Tactics – P World (2017); IBANESS - Ohrid
(2017); ICSSH IBU (2017); IBANESS – Russe (2017); IBANESS – Prilep (2016) и други.
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2. Анализа и коментар на докторската дисертација

Цели и проблем на истражувањето
Основната цел на оваа докторска дисертација е да го испита влијанието на твинејџерите врз
донесувањето на одлуките за купување во рамките на семејството и да предложи модел на
влијанието на твинејџерите врз донесувањето на семејната одлука за купување.
Оттука произлегуваат следниве поединечни цели:
1. Да ги идентификува и анализира факторите на социјализација на твинејџерите како
потрошувачи и да ја испита врската помеѓу степенот на социјализација на
твинејџерите како потрошувачи и нивното влијание врз семејната одлука за купување.
2. Да ги идентификува и анализира стратегиите кои твинејџерите ги користат во обид
да повлијаат врз родителите при донесувањето на семејната одлука за купување.
3. Да го испита влијанието на твинејџерите врз донесувањето на семејната одлука за
купување на различни категории на производи.
4. Да ги испита влијанието на твинејџерите низ различните фази од процесот на
донесување на семејната одлука за купување.
5. Да го испита ефектот на социо-демографските фактори врз влијанието на
твинејџерите врз семејната одлука за купување.
6. Да направи профилирање на производите врз основа на степенот на влијание и
улогата на твинејџерите во процесот на донесување семејна одлука за купување и
социо-демографските карактеристики на семејствата.

Докторската дисертација има за цел да ги открие и потврди внатрешните и надворешните
фактори на влијанието на твинејџерите врз семејната одлука за купување и врските помеѓу
нив, како и да предложи модел за дескрипција на споменатото влијание.

Хипотетска рамка на истражувањето
Во согласнот со поставените цели на трудот и врз основа на постоечките истражувања чиј
предмет на интерес е влијанието на децата врз донесувањето на семејната одлука за купување,
поставена е следнава генерална хипотеза:
Х1:Процесот на донесување на семејната одлука за купување е под директно влијание на
твинејџерите.
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Посебна хипотеза на истражувањето е следната:
Х2: Степенот на влијание на твинејџерите врз донесувањето на семејната одлука за
купување е определен од низа внатрешни и надворешни фактори.
Натаму произлегуваат следниве поединечни хипотези:
Х2a: Фазата на когнитивен развој на твинејџерот го определува степенот на влијание
на твинејџерот врз донесувањето на семејната одлука за купување.
Х2б:Степенот на социјализација на твинејџерот како потрошувач го определува
степенот на влијание на твинејџерот врз донесувањето на семејната одлука за
купување.
Х2в:Надворешни социо-демографски фактори го определуваат степенот на влијание на
твинејџерот врз донесувањето на семејната одлука за купување.
Х2г:Влијанието на твинејџерот врз донесувањето на семејната одлука за купување
варира во зависност од видот на производот.
Х2д: Степенот на влијание на твинејџерот варира низ фазите од процесот на
донесување на семејната одлука за купување.

Методологија на истражувањето

Истражувачката стратегија на оваа докторска дисертација е базирана на примена на методи за
квалитативно истражување, својствени за научните истражувања во областа на маркетингот,
во комбинација со релевантни методи за квантитативно истражување.
Квалитативното истражување е реализирано со примена на повеќе методи, како што се
директни интервјуа, длабински интервјуа, фокус групи, анализа на студија на случај, како и
останати методи за квалитативно истражување. Истражувањето преку методот на прецизно
дефинирани фокус групи е спроведено со цел подлабоко да се испита и разбере перцепцијата
на родителите за влијанието на твинејџерите врз донесувањето на семејната одлука за
купување, што служи како основа за понатамошното квантитативно истражување.
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Со цел да се одговори на истражувачките прашања и да се тестираат хипотезите и валидноста
на предложениот модел, спроведено е и квантитативно истражување, со цел да се приберат
потребните квантитативни податоци од избран примерок, и преку обработка и анализа на тие
податоци со помош на стандардни статистички методи, да се добијат резултати кои што натаму
можат да се генерализираат врз целата популација. Квантитативното истражување е
реализирано на прецизно дефиниран примерок, што

овозможува репрезентативност и

генерализирање на резултатите добиени од истражувањето врз целата популација.
Квалитативните податоци добиени од дискусиите на фокус групата се кодирани, обработени и
анализирани со помош на компјутерските софтвери NVivo, IBM SPSS итн. Со цел да се
тестираат одделните хипотези и да се одговори на поставените истражувачки прашања,
применета е стандардна релевантна научна методологија.
Комисијата констатира дека применетата научно-истражувачка методологија во целост ги
исполнува критериумите за примена во изработката на докторската дисертација, дава
позитивна оценка во овој контекст.

3. Анализа на докторската дисертација

Докторската дисертација се заснова на мултитеоретски и интердисциплинарен пристап,
кој што интегрира клучни елементи на теории од областа на развојната и социјалната
психологија, социјализацијата на потрошувачот, маркетинг теории и модели на однесување на
потрошувачите и донесување на семејна одлука за купување.
Студијата е во согласност со когнитивниот теоретски пристап кон испитувањето на
однесувањето на потрошувачите, и го истражува влијанието на надворешните фактори и
општествените стимули и искуства, но истовремено, однесувањето на потрошувачот во улога
на процесор на информации, го припишува на когнитивните способности на потрошувачот и
промените кои се случуваат на интраперсонално ниво (во внатрешноста на личноста).
Потрошувачот е постојано во потрага по и под влијание на надворешни и социјални стимули
кои служат како информативен инпут и го помагаат интерното донесување на одлука.
Докторскиот труд ги анализира овие процеси на две нивоа: прво, на ниво на личноста
(твинејџерот-потрошувач во рамките на своите когнитивни способности и изложен на
стимулите на средината формира желби, преференции и ставови за производите и се обидува
да влијае врз родителите и семејната одлука за купување); и второ, на ниво на семејството
(родителите се изложени на влијанието на децата, но истовремено и под влијание на
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внатрешни когнитивни и надворешни социјални и општествени фактори; па оттука одлуката за
купување донесена во рамките на семејството е под влијание на внатрешни и надворешни
фактори).
Кон процесот на социјализација на потрошувачот како предуслов за способноста на
твинејџерот

да

влијае

врз

семејната

одлука

за

купување,

оваа

дисертација

има

мултитеоретски пристап, и пред се’ интегрира теории од областа на когнитивниот развој,
како и теории за социјален развој, надополнети со теориите на интеракција (теоријата на
симболичен интеркционизам и теоријата на улоги) кои припаѓаат на теориите за социјално
учење.
Оваа докторска дисертација, исто така, се потпира на теориите на социјална интеракција, во
однос на значењето кое што им го придава на факторите (носителите) на социјализација, и
претпоставува дека во основата на способноста за влијание на детето врз семејната одлука за
купување лежи степенот на когнитивен и социјален развој на детето, и последователно,
степенот на потрошувачка социјализација. Според теоријата на симболичен интеракционизам,
процесот на социјализација е доста реципрочен и родителите и децата си влијаат меѓусебно врз
личноста и концептот за себе. Оттука доаѓа и идејата за обратна социјализација или
ресоцијализација на родителот како потрошувач, каде тој учи од своето дете за новите
брендови, технологии и производи и се адаптира на новите трендови.
Дисертацијата се одликува како со микро пристап кон процесот на донесување семејна одлука
за купување, интересирајќи се за процесите на интеракција помеѓу членовите внатре во
семејството, така и со детерминативен пристап – претпоставување на детерминантите на
внатрешните интерактивни процеси и развојот на улоги меѓу членовите на семејството, со цел
да го испита, установи и објасни ефектот на социо-демографските фактори врз феноменот кој
го испитува.
Кандидатката разработува и концептуален модел кој што комисијата го оценува како солидно
разработен, сеопфатен, научно базиран, кој што натаму нуди можностии за надополнување и
развивање, во согласност со резултатите од научното истражување.

Структура на докторската дисертација

Комисијата констатира дека докторската дисертација е напишана на 291 страница текст којшто
опфаќа преглед на литературата од областа на истражување, ги презентира резултатите од
истражувањето придружени со шематски прикази, табели, графикони и слики.
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Материјата што е обработена во докторската дисертација, покрај воведот и заклучоците,
опфаќа четири логички поврзани поглавја, кои што сочинуваат една конзистентна целина, и
тоа:
Во воведниот дел прецизно се презентирани целите и методологијата на истражувањето,
проблемот на истражување, како и истражувачките прашања и поставените хипотези на кои
што треба да одговори ова научно истражување.
Првата глава дава детален опис на твинејџерите како потрошувачи, ја објаснува нивната
распространетост на три пазари и причините за сѐ поголемиот интерес што тие го
предизвикуваат кај маркетарите. Преку обемен преглед на литературата и резултатите од
постојните истражувања, оваа глава го опишува влијанието на твинејџерите врз семејната
одлука за купување и ги идентификува причините за порастот на влијанието во последниве две
децении. На крај, даден е преглед на статистички податоци за твинејџерите во нашата земја,
демографските карактеристики на семејствата и социо-економскиот аспект на опкружувањето.
Втората глава е посветена на процесот на донесување на одлуката за купување. Во првиот дел
се дефинирани улогите на потрошувачите низ процесот на донесување одлука за купување и
опишани се петте фази на процесот. Идентификувани се помалите одлуки или под-одлуки
поврзани со купувањето: кој бренд, модел, боја, големина да се избере, кога и каде да се купи и
колку да се потроши. Во вториот дел на оваа глава се опфатени внатрешните и надворешните
фактори на одлуката за купување. Понатаму претставена е теоријата за однесување на
потрошувачот според Sheth и Howard, и се објаснува процесот на донесување семејна одлука за
купување, кој е доста подолг и покомплексен во однос на процесот на индивидуално
донесување на одлуката за купување. Главата завршува со преглед на постојните модели на
донесување одлука за купување во рамките на семејството и теоријата на Sheth според која
клучен аспект на семејното одлучување е интеракцијата и размената на информации помеѓу
членовите на семејството.
Третата глава е посветена на детерминантите на степенот на влијание на твинејџерите врз
донесувањето на семејната одлука за купување. Како еден од основните предуслови за
способноста за влијание на твинејџерот врз семејната одлука за купување е степенот на
когнитивен и социјален развој и неговата социјализација како потрошувач. Најголем дел од
третата глава е посветен токму на овој долгорочен процес преку кој личноста се стекнува со
вештини, знаење и ставови релевантни за нејзиното функционирање како потрошувач и ги
зема предвид содржината, процесите и промените во учењето за пазарот. Оваа глава ги
опишува теориите за општествена интеракција и факторите на социјализација кои го
обликуваат знаењето и способноста на твинејџерот како потрошувач. Во склоп на главата
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даден е осврт кон теоријата на когнитивен развој на Piaget, теорија на социјален развој на
Vygotsky и теориите на симболичен интеракционизам и процесирање на информации.
Понатаму, опишан е степенот на структурно и симболично знаење и способностите и
вештините на потрошувачот за донесување одлука за купување во секоја од фазите од
процесот на социјализација. Во обид да влијаат врз родителите и да го добијат производот што
го сакаат, децата користат различни тактики и стратегии кои се разработени во продолжение на
оваа глава. Преку преглед на литературата и споредба на резултатите на постојните
истражувања, главата завршува со опис на социо-демографските фактори и ефектот што секој
од нив го има врз степенот на влијание на твинејџерите врз донесувањето на семејната одлука
за купување, како и причините за таквиот ефект.
Последната глава на докторската дисертација е посветена на спроведеното квалитативно и
квантитативно истражување и во неа е претставена методологијата на истражувањето,
добиените резултати и анализата на резултатите. Поконкретно, во оваа глава претставени се
проблемот истражувањето, техниките и формите на собирање податоци, како и методите
користени за обработка и анализа на добиените податоци. Понатаму следува детална анализа и
интерпретација на резултатите, моделирање на влијанието на tweenageпотрошувачите врз
донесувањето на семејната одлука за купување и тестирање на предложениот модел со
примена на софистицирани статистички техники и методи, меѓу кои моделирање со
структурни равенки и модел на невронски мрежи. По анализата на добиените резултати и
потврдувањето на валидноста на предложениот модел следува дискусија. На крајот е графички
претставен моделот на влијанието на tweenage-потрошувачите врз донесувањето на семејните
одлуки за купување.
Трудот завршува со заклучни согледувања и препораки за идни истражувања во областа,
систематизирани во делот за заклучоци.

Комисијата констатира дека структурата и содржината на докторската дисертација се научно
засновани, поткрепени со многу солидни научно-базирани факти, и дека се карактеризираат со
висок степен на конзистентност и оригиналност.

Констатација и предлог
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По деталната анализа на структурата и содржината на докторската дисертација, поднесена од
кандидатката м-р Веронија Нолческа, под наслов „ МОДЕЛИРАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО
НА TWEENAGE ПОТРОШУВАЧИТЕ ВРЗ ДОНЕСУВАЊЕТО НА СЕМЕЈНАТА
ОДЛУКА ЗА КУПУВАЊЕ“, Комисијата за оценка на докторската дисертација го констатира
следново:
Поднесената докторска дисертација обработува исклучително актуелна и значајна
проблематика, и претставува резултат на темелно повеќегодишно научно истражување на
кандидатката, преку консултирање на обемна современа стручна литература, реализација на
емпириски и апликативни истражувања, и вложување на исклучителен интелектуален напор во
насока на продлабочување на научните сознанија, како и проширување и збогатување на
современата научна мисла од оваа област.
Комисијата констатира дека кандидатката успешно ги реализирала претходно
поставените цели на дисертацијата, преку разработка на конзистентна концепциска и
теоретско–методолошка рамка на истражувањето, прецизно дефинирање на проблемот на
истражување, на поставените цели и хипотези и меѓузависноста на променливите, нивното
тестирање, извлекување на заклучоци и нивно генерализирање врз целокупната популација по
успештата реализација на целокупното научно истражување.
Кандидатката исклучително добро ја презентира и анализира и генезата на
релевантните теории врз кои што е базирана оваа докторска дисертација, и натаму, на научна
основа ги анализира и тенденциите во теоретската мисла од оваа област, поради што на ова
научно истражување, и пред се’, на заклучоците кои што се презентирани, им дава особености
на исклучителна оригиналност, и темелен, објективно заснован научен пристап, што на оваа
докторска дисертација и’ дава посебна научно-истражувачка специфична тежина.

Имајќи ги предвид претходно споменатите констатации и заклучоци, Комисијата едногласно
констатира дека докторската дисертација, според структурата и содржината, ги исполнува сите
услови за да биде позитивно оценета и подложена на јавна одбрана, и со особено задоволство
му предлага на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп

 да ја прифати докторската дисертација, на тема „МОДЕЛИРАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА
TWEENAGE ПОТРОШУВАЧИТЕ ВРЗ ДОНЕСУВАЊЕТО НА СЕМЕЈНАТА ОДЛУКА ЗА
КУПУВАЊЕ “, поднесена од кандидатката м-р Веронија Нолческа, и
 да определи термин за јавна одбрана.
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Прилеп, 13.01.2021

Комисија за оценка на докторската дисертација

1. Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска, редовен професор,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Економски
факултет – Прилеп

2. Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, редовен професор, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ Битола, Економски факултет – Прилеп

3. Проф. д-р Лидија Симонческа, редовен професор, Универзитет
„Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултет за туризам и
угостителство – Охрид

4. Проф. д-р Димитар Николоски, редовен професор, Универзитет
„Св. Климент Охридски“ – Битола, Економски факултет – Прилеп

5. Проф. д-р Дејан Здравески, вонреден професор, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ – Битола, Економски факултет – Прилеп
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ИЗВЕШТАЈ

за оценка на докторска дисертација

Наставно-научниот совет на Економскиот факултет - Прилеп, на својата седница одржана на
17.07.2020 година, со одлука број 02-453/35, формира Комисија за оценка на докторската
дисертација, на тема:
„Креирање на организациска архитектура и модели за менаџмент на организациските
перформанси во организациите за средно образование “
од кандидатката м-р Наталина Станојовска.

Комисијата за оценка е составена од следните професори:
1. Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска, редовен професор, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ – Битола, Економски факултет - Прилеп
2. Проф. д-р Добри Петровски, редовен професор, Универзитет „Св. Климент Охридски“ –
Битола, Педагошки факултет
3. Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, редовен професор, Универзитет „Св. Климент Охридски“
Битола, Економски факултет – Прилеп
4. Проф. д-р Илија Христоски, вонреден професор, Универзитет „Св. Климент Охридски“
– Битола, Економски факултет - Прилеп
5. Проф. д-р Славица Роческа, редовен професор, Универзитет „Св. Климент Охридски“ –
Битола, Економски факултет – Прилеп

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 Охридски-Битола”,
Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп го поднесува
следниов:
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ИЗВЕШТАЈ

1. Биографски податоци за кандидатката

Кандидатката, м-р Наталина Станојовска е родена на 08.11.1968 година во Жван,
Демир Хисар. Дипломирала на Филозофскиот факултет во Скопје во 1991 година, на Катедрата
за Психологија. Во 2009 година се запишала на последипломските научни студии по Јавна
администрација на Факултетот за менаџмент и информациски системи во Битола, а магистрира
во 2013 година, на тема „Детерминанти на организациската култура на промени во јавниот
сектор во РМ“. Во академската 2015/16 година се запишува на трет циклус студии на
Економскиот факултет во Прилеп, на студиската програма по Менаџмент.
Во 1995 година се вработила како професор по Психологија во средното училиште „Крсте П.
Мисирков“ во Демир Хисар. Од 1998 година до денес извршува работни задачи како стручен
соработник - училишен психолог, во истото училиште.
Во 2007 година се стекнала и со уверение за положен испит за директор на средно училиште.
Има солидни познавања од францускиот јазик, а делумно познава англиски и грчки јазик.
Учествувала и реализирала повеќе обуки, семинари и работилници во повеќе средни
училишта во Македонија, од областа на менаџирањето со образовните институции,
организациската култура и амбиент во училиштата, тимската работа, комуникацијата, и сл.

2. Анализа и коментар на докторската дисертација

Кандидатката пред се’ презентира и анализаира широк преглед на користена
литература, со цел да ги презентира досегашните истражувања од оваа област, врз кои што
натаму ги темели своите анализи, констатии и заклучоци презентирани во оваа докторска
дисертација.
Така, таа нагласува дека креирањето на соодветен систем на организациска
архитектура, со сите негови составни компоненти, како што се организациската структура и
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култура, системите на менаџмент на човечки ресурси, мотивација, модели на лидерство и
други елементи, претставува основен предуслов за постигнување на високи перформанси во
организациите од областа на средното образование во република Македонија. Таа го потенцира
фактот што голем број на истражувачи од оваа област посветуваат внимание на системот за
оценување на успешноста на вработените, и нивната поврзаност со системот за оценување и
организациските перформанси, од друга страна.
Така, кандидатката истакнува дека современите организации сѐ повеќе се фокусираат и
на управувањето со нефинансиски или нематеријални средства, а не само на средствата од
финансиска природа, и дека системите за мерење на перформансите треба да обезбедат начини
да се измерат и финансиските и нефинансиските перформанси, со цел да се обезбеди
потенцијал со кој ќе се зголеми стратегиската конкурентност на организацијата.
Токму врз овие постулати кандидатката го темели и своето опсежно научно
истражување, и на нив ја базира и теоретско-методолошката рамка на докторската дисертација.

Научно-методолошка рамка на истражувањето

Предмет и проблем на истражувањето
Предмет на истражувањето во докторската дисертација е испитување на влијанието на
организациската структура и архитектура во организациите од областа на средното
образовани, врз нивните организациски перформанси.

Цели на истражувањето
Примарна цел на докторската дисертација е да се елаборира меѓузависноста на
организациските перформанси и организациската архитектура во организациите од областа на
средното образование, со цел да се понудат нови сознанија од областа на мерењето и оценката
на организациските перформанси, а во исто време и да се предложат иновативни решенија за
менаџмент на организациските перформанси во овој тип на организации.
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Кандидатката ја поставила следната хипотетска рамка на научното истражување, поставените
хипотези успешно ги систематизира, и користи соодветни научно засновани, објективни
методи, со кои што истите ги потврдува.

Главна хипотеза на истражувањето:

Н0: Организациската архитектура во институциите за средно образование и нејзините составни
компоненти влијаат врз нивните организациски перформанси во најширока смисла
Посебни хипотези:
Н1: Организациската структура во организациите за средно образование директно
влијае врз перформансите на организациите од областа на средното образование
Н2: Организациската култура во организациите за средно образование влијае врз
перформансите на организациите од областа на средното образование
Н3: Ефективниот менаџмент на човечки ресурси влијае врз перформансите на
организациите од областа на средното образование
Н4: Менаџментот на специфичното окружување на организациите од областа на
средното образование влијае врз нивните организациски перформанси
Комисијата констатира дека кандидатката презентира конзистентна концепциска и
теоретско–методолошка рамка на истражувањето, преку прецизно дефинираниот проблем на
истражување, како и на поставените цели и хипотези и меѓузависноста на променливите, и
нивното елаборирање и потврдување.
Во текот на научното истражување, како и во делот на прибирање и обработка на
податоци и извлекување на заклучоци, кандидатката применува серија квалитативни и
квантитативни методи својствени за истражувањата во општествените науки, како што се
индукција, дедукција, анализа, синтеза, компаративна анализа, истражување на современа
стручна литература, натаму, методи за прибирање и обработка на податоци, дефинирање на
примерок на научна основа, примена на стандардни статистички методи за обработка и анализа
на податоци преку примена на статистичкиот софтвер SPSS итн.
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Комисијата констатира дека применетата научна методологија во целост ги исполнува
критериумите за изработка на докторска дисертација, и дава позитивна оценка во однос на неа.

Структура на докторската дисертација

По внимателното прегледување и анализа на доставениот труд, комисијата констатира дека
докторската дисертација е напишана на 363 страници текст, а материјата што е обработена,
покрај воведот и заклучокот, опфаќа шест меѓусебно поврзани и логички поврзани делови, кои
сочинуваат една конзистентна целина.
Во продолжение е направен осврт на најважните содржини во секое од поглавјата.

ВОВЕД
Во воведниот дел, кандидатката се осврнува на актуелноста на научното истражување,
презентира темелен преглед на најновата стручна литература и научни достигнувања во оваа
област, како и на теоретско-методолошката и хипотетската рамка на научното истражување.
ГЛАВА I. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РАБОТАТА ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ
Во првата глава, кандидатката посветува внимание на теми од организациски карактер, како
што се перспективите на организацијата како систем и менаџмент процесите и менаџерските
функции во образовната дејност како подлога за креирање на соодветни системи за оценка на
перформансите на овие организации. Натаму, презентирана е анализа на системот на средното
образование во Македонија, како и на стратегиски прашања во развојот на организациите за
средно образование, како што се состојбите и предизвиците во организациите за средно
образовани, промените во образовните организации како услов за развој на квалитетно
образование, и анализата на окружувањето на организациите за средно образование.
ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИСКАТА КУЛТУРА И НЕЈЗИНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ ВО
ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

16

Во овој дел, кандидатката ги елаборира механизмите за создавање, класификација и развој на
организациската култура, карактеристиките на организациската култура детерминирани од
окружувањето на организациите, вредностите и очекувањата на менаџерите и вработените
специфични и својствени за организациите за средно образование, како и влијанието на
формалната и неформалната комуникација врз организациската култура, и во крајна линија, и
врз организациските перформанси на организациите за средно образование
ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИСКАТА СТРУКТУРА ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ
Во третата глава се посветува посебно внимание на значењето на организациската структура
во организациите од областа на средното образование во Македонија, во смисла на нејзиниот
состав, внатрешни врски и односи меѓу вработените. Разработени се интерните и екстерните
фактори на формалната и неформалната организациската структура, и елаборирана е
проблематиката на односот на организациската структура и организациските промени во
окружувањето. Натаму се разработени основните модели на организациска структура, кои што
се применливи во овој тип на организации, како што се функционалните, матричните,
хибридните и мрежните структури, како и нивните специфичности .
ГЛАВА IV. МЕНАЏМЕНТОТ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Во оваа глава е посветено внимание на менаџирањето со организациите за средно образование,
на стиловите на менаџирање со организациите за средно образование, на факторите кои што
влијаат во тој контекст, потоа на организациската комуникација и интеракција – главни
одлики на менаџментот во организациите за средно образование, на моделите за мотивација и
мотивациско однесување на менаџерите и вработените, како и на значењето на иновациите,
професионалното усовршување, обуките и останатите аспекти поврзани со тимската работа и
мотивацијата на вработените во средното образование. Исто така, посебен осврт е направен на
процесот на одлучување во образовните организации, како индивидуалното, така и групното
(колективното) одлучување, како и на менаџирањето со конфликтите и перформансите на
вработените во образовните организации.
ГЛАВА V. СТРУКТУРНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ –
ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ
Во оваа глава акцентот е ставен на идентификација, развој и мерење на организациските
перформанси

во

организациите

за

средно

образование,

на

меѓузависноста

помеѓу

организациските перформанси, перформансите на вработените и лидерските компетенции,
како и на останати аспекти на перформансите, како што се организациското учење и
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организациската иновативност, и нивното влијание врз организациските перформанси. Натаму,
особено внимание е посветено на имплементацијата на современи методи за оценка на
перформансите, како што е Balanced Scorecard методот за стратегиско планирање и за мерење
на перформансите во средното образование, кој што исто така претставува и систем на
мапирање на стратегиските цели, гледано низ четири перспективи: учење и развој, внатрешни
процеси, перспектива на клиенти и финансиска или фидуцијарна перспектива, која што во овој
контекст има особено значење. Функционалноста на овој метод за стратегиско планирање е во
корелација со организациската архитектура на организацијата, а тоа нуди можности за
идентификација, мерење и развој на организациските перформанси.
Освен тоа што ова научно истражување се фокусира на поврзаноста помеѓу споменатите
променливи, исто така се концентрира на испитување на можноста за имплементација на
Balanced Scorecard методот во мерењето и оценката на перформансите на организациите од
областа на средното образование во Македонија, при што организациските перформанси се
мерат преку дефинирање на клучни индикатори на перформансите. Натаму е презентиран
соодветен модел на архитектура и мерење на организациската ефективноси и ефикасност во
образовните

институции,

се

елаборираат

специфичностите

на

менаџментот

на

организациските перформанси (идентификација, мерење и развој), детерминантите на
перформансите на организацијата – утврдување на релативната важност на економските и
организациските

фактори,

како

и

организациското

учење

и

неговиот

ефект

врз

организациските перформанси и организациската иновативност.
ГЛАВА VI. ЕМПИРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ
Оваа глава ги содржи научно-методолошките и апликативните елементи на емпириското
истражување, реализирано како поткрепа на теоретските постулати на оваа докторска
дисертација. Кандидатката темелно ја презентира методолошката рамка на ова научно
истражување, хипотетската рамка, како и добиените резултати и заклучоци од научното
истражување, во поглед на креирањето на соодветна организациска структура и архитектура на
организациите од областа на средното образование, во насока на максизимирање на нивните
организациски перформанси во најширока смисла на зборот, при што поставените хипотези се
во целост потврдени.
ЗАКЛУЧОК
Во заклучниот дел се презентирани заклучните согледувања од научното истражување, како и
препораките кои што се резултат на темелна анализа, заклучување, и примена на останати
индуктивни, дедуктивни методи, како и останати методи својствени за истражувањата во
општествените науки. Трудот завршува со заклучни согледувања и препораки за идни
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истражувања во оваа област.
Комисијата констатира дека предложената структура и содржина на докторската дисертација
се научно засновани, поткрепени со многу солидни научно-базирани факти, и дека се
карактеризираат со висок степен на оригиналност и конзистентност.

Констатација и предлог
Врз основа на претходно изнесеното, Комисијата за оценка констатира дека поднесената
докторска дисертација обработува особено актуелна и значајна проблематика, и претставува
плод на повеќегодишно научно истражување на кандидатката, преку консултирање на значаен
обем на стручна литература, реализација на емпириски и апликативни истражувања, и
вложување на значителен интелектуален напор во насока на продлабочување на научните
сознанија, како и проширување и збогатување на постоечката научна мисла од оваа област.

Исто така, комисијата констатира дека притоа е применета опсежна релевантна научна
методологија, така што презентираните сознанија и резултати се карактеризираат со
исклучителна објективност и научна фундираност. Така, кандидатката успешно ги реализирала
претходно поставените цели, преку разработка на конзистентна концепциска и теоретско–
методолошка рамка на истражувањето, прецизно дефинираниот проблем на истражување, како
и на поставените цели и хипотези и меѓузависноста на променливите, нивното тестирање и
извлекување на заклучоци.
Имајќи ги предвид претходно споменатите констатации и заклучоци, Комисијата
едногласно констатира дека докторската дисертација , според структурата и содржината, ги
исполнува сите услови за да биде позитивно оценете и подложена на јавна одбрана, и со
особено задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет Прилеп,


да ја прифати докторската дисертација, на тема

„Креирање на организациска архитектура и модели за менаџмент на
организациските

перформанси

во

организациите

образование “,
поднесена од кандидатката м-р Наталина Станојовска,


и да определи термин за јавна одбрана.

за

средно
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Прилеп,
13.01.2021
Комисија за оценка на докторската дисертацијa

1.

Проф.

д-р

Снежана

Мојсовска

Саламовска,

редовен

професор, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Економски факултет – Прилеп

2. Проф. д-р Добри Петровски, редовен професор, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ – Битола, Педагошки факултет

3. Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, редовен професор, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ Битола, Економски факултет – Прилеп

4.

Проф.

д-р

Илија

Христоски,

вонреден

професор,

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Економски
факултет – Прилеп

5.

Проф. д-р Славица Роческа, редовен професор, Универзитет
„Св. Климент Охридски“ – Битола, Економски факултет –
Прилеп
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ИЗВЕШТАЈ
од Комисијата за оценка на докторската дисертација на кандидатот
м-р Газменд Красниќи, под наслов:
Примена на ветерна енергија во урбани средини
- моделирање на урбана ветерница

Наставно - научниот совет на Технички факултет Битола при Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола, на својата седница одржана на 24.11.2020 година, со
одлука бр. 02-775/3 формира комисија за оценка на докторската дисертација, од
кандидатот м-р Газменд Красниќи, под наслов: „Примена на ветерна енергија во
урбани средини - моделирање на урбана ветерница“, во состав:
1. Ред. проф. д-р Цвете Димитриеска, Технички факултет - Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, ментор
2. Ред. проф. д-р Владимир Мијаковски, Технички факултет - Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, член
3. Вонр. проф. д-р Шпетим Лајчи, Машински факултет - Приштина,
Универзитет во Приштина „Хасан Приштина“ - Приштина, Косово, член
4. Вонр. проф. д-р Соња Чаламани, Технички факултет – Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, член
5. Вонр. проф. д-р Севде Ставрева, Технички факултет - Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, член
По прегледот и проучувањето на докторската дисертација, комисијата има чест,
до Наставно - научниот совет на Технички факултет – Битола, да го поднесе
следниот:

ИЗВЕШТАЈ
АКТУЕЛНОСТ НА ТЕМАТА
Една од веќе познатите и воведени технологии за добивање на енергија од
обновливи извори, особено за покривање на потребите од електрична енергија, е
енергијата на ветерот. Постројките, наменети за добивање на енергија од ветер се
ветерните турбини, најчесто инсталирани заедно со целокупната потребна опрема во
рурални и планински области, каде ветерниот потенцијал е значаен и поурамнотежен.
Во принцип, бројот на такви турбини е поголем и, затоа во литературата се користи
називот ветерни фарми, кој се однесува на област каде се поставени ваквите турбини.
Во последните години на минатиот и почетокот на овој век, правени се голем
број на истражувања за можноста за поставување на турбини на ветер во урбани,
градски средини, заради енормно зголемената потреба од електрична енергија,
наспроти зголемувањето на бројот и потребите на населението. Воведувањето на голем
број на технологии, секојдневно ја зголемуваат потребата од изнаоѓање на нови,
алтернативни решенија за добивање на енергија. Урбаните ветерни турбини можат да
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бидат инсталирани во склоп на постојните објекти или да бидат поставени самостојно,
во нивна непосредна близина. Бидејќи се работи за релативно нова технологија,
урбаните ветерни турбини имаат свои предности и недостатоци. Како евидентен
недостаток се високите инвестициони трошоци, наспроти нивната мала ефикасност во
одредени региони каде ветерниот потенцијал е мал или непредвидлив, според струјната
слика на регионот. Предност на урбаните ветерни турбини е можноста за „директна“
употреба на добиената енергија, со што се намалуваат загубите при пренос дистрибуција на енергијата. Технологијата и принципот на работа, но и пропратните
појави при инсталирање на урбаните ветерни турбини, како што се вибрациите,
бучавата, негативното влијание врз околниот еко систем и слично, треба допрва да се
истражуваат од научен и апликативен аспект.
Принципот на работа и механизмот на функционирање на ветерните турбини не
е сложен од теоретски но и од применлив аспект. Во ветерните турбини се случува
претворба на кинетичката енергија на ветерот во механичка работа на турбината.
Механичката работа, се претвора во електрична енергија со помош на генератор. Ако
не се случи оваа конверзија, добиената механичка енергија може да се користи за друга
намена. Принципот на работа на ветерните турбини е спротивен на принципот на
работа на вентилаторите. Вентилаторите користат електрична енергија за да овозможат
принудно струење на воздухот, т.е. да „направат ветер“, а ветерните турбини користат
ветер за да се добие електрична енергија.
Ветерните турбини според својата изведба, се поделени на две поголеми групи:
Ветерни турбини со вертикална оска (Vertical Axis Wind Turbines VAWT) и
Ветерни турбини со хоризонтална оска (Horizontal Axis Wind Turbines HAWT).
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА
Предмет на истражувањето во докторската дисертација е проучување на
можноста за примена на ветерната енергија во урбани средини, преку инсталирање на
мали урбани ветерници, кои ќе се користат пред се за производство на електрична
енергија за сопствени потреби на објектите, во зависност од нивната намена.
Истражувањето ќе базира на теоретски и експериментални истражувања, со вградување
на прототип на урбани ветерници, чии избор ќе зависи од местото на поставување,
урбанистичката локација, ветерниот потенцијал, енергетските потреби на објектот и др.
Во докторската дисертација се развиени методи, со цел да се процени енергијата на
ветерот
во
градовите,
поточно
на
неколку
локации
во Приштина и неколку области во Косово. Во зависност од распоредот на објектите и
останатата инфраструктура во урбаната средина, со мерење во реално време, примена
на едноставни и напредни пресметковни модели и со обработка на податоците се
одредуваат правецот на струење, фрекфенцијата, т.е. зачестеноста на ветерот, за подолг
временски период.
Пред се, за поставување на урбани ветерници на одредени локации, потребно е
да се направи детално истражување на ортографијата на теренот, струјната слика на
објектот и непосредната околина, климатските и просторните услови за поставување на
турбината, дури и практична примена на истите од урбанистички и социолошки аспект,
имајќи ги предвид нивните недостатоци поврзани со бучавата. Ова е една од главните
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цели на истражувањето.
Најголем дел од произведената електрична енергија во Косово во моментот е
обезбедена од фосилни горива, дел од енергијата е обезбедена од увоз, додека
учеството на обновливите извори на енергија е симболично. Разликата помеѓу
сопственото производство и потребите од енергија, резултира со недостиг и чести
прекини на снабдувањето на електрична енергија.
Се очекува зголемување на побарувачката на енергија во блиска иднина, заради
миграцијата на населението од селата во градовите, а со порастот на населението и со
економскиот развој, се зголемуваат и енергетските потреби. Како последица, ќе се
зголемат и емисиите на CO2. Затоа, за одржлив развој, обновливата енергија мора да
учествува на пазарот на електрична енергија.
Користењето на обновливите извори на енергија, а особено ветерната енергија,
претставува едно од најперспективните алтернативни решенија на проблемот со
недостиг на енергија, за кои самата Р. Косово полага доста интерес, ако се има предвид
нејзината долгорочна енергетска стратегија.
Во овој труд, се прави обид да се испита и истражи влијанието на употребата на
енергијата на ветерот врз заштедата на енергија, земајќи го градот Приштина за модел.
СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА
ДИСЕРТАЦИЈА
I Редослед на предвидените содржини
Доставениот труд е напишан на вкупно 268 страни, со што е запазен нормативот
за број на страни, согласно Правилникот. При прегледување на трудот, може да се
констатира дека е запазен и редоследот на предвидените целини согласно пријавата на
трудот и методологијата на изработка, односно има вкупно 8 поглавја, и тоа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вовед - Состојба на сознанија
Основи на технологијата за производство на енергија од ветер
Потенцијали и извори на обновлива енергија во Р. Косово
Примена на ветерната енергија во урбаната област на Приштина –
поставување на испитна опрема
Анализа на ветерниот потенцијал и производството на енергија од ветер
Заклучок и препораки за понатамошни истражувања
Литература
Прилози

II Ниво и квалитет на изработка
Во докторскиот труд предмет на истражување е можноста за рационална
примена на ветерната енергија во урбани средини, преку инсталирање на ветерни
турбини, кои ќе се користат пред се за производство на електрична енергија за
сопствени потреби на објектите, во зависност од нивната намена. Истражувањето во
приложениот труд базира на теоретски и експериментални истражувања врз ветерни
турбини, поставени на неколку урбани локации, избрани во зависност од ветерниот
потенцијал, потребите на објектот и др., на територија на град Приштина.
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Согласно предвидената методологија за работа, кандидатот успеа да ја
образложи моменталната состојба со истражувања од областа на користење на
ветерната енергија во урбани средини во светот и развиените земји, со акцент и на
економските, еколошките како и безбедносните влијанија. Констатирано е дека,
користењето на ветерната енергија и инсталирањето на ветерни турбини за добивање на
електрична енергија е перспективно и оправдано, со што e оправдано и ова
истражување во кое фокусот е ставен на претворба, „складирање“ и употреба на
ветерната енергија во урбани средини, поконкретно во градот Приштина.
На почетокот на истражувањето во второто поглавје, даден е теоретски преглед
за: ветерот и ветерниот потенцијал, претставено преку неговите главни карактеристики,
брзина, насока и фреквенција; за видовите на турбини, нивната конструкција,
аеродинамика, принципот на работа, математичкиот пресметковен модел базиран на
физичкот модел на секоја турбина, проучуван е Betz – овиот закон и лимит,
бездимензионалните броеви, сили, со акцент на малите турбини наменети за урбана
средина, со хоризонтална (HAWT) и верикална (VAWT) оска, според една од
поделбите.
Во третото поглавје е проучуван енергетскиот сектор во Р. Косово со преглед
на моменталниот енергетски потенцијал и искористеност на енергетските ресурси, кој
во главно базира на термоелектраните и конвенционалните извори на енергија, што е
причина плус за оправданоста за користење на обновливи извори на енергија, т.е.
ветерна енергија, што е предмет на истражување во докторската дисертација. Од
приложеното се гледа дека и од стратешки, економски но и еколошки аспект,
оправданоста за тоа е перспективна и значајна. Исто така, во овој дел дадени се и
основните климатски податоци за неколку градови и локации во Р. Косово (Урошевач,
ветерни фарми Китка и др.), каде се веќе поставени или се планира поставување на
ветерни турбини, при што е формирана база на податоци за ветерниот потенцијал за
подолг временски период од 2001 до 2017 год., од кои се извлечени средните вредности
за карактеристиките на ветерот, што е основа за понатамошните истражувања и анализи
во трудот. Интересен е фактот што Регулаторната комисија за енергетика на Косово,
веќе одобрила поставување на нови ветерни турбини на повеќе локации во Косово, како
резултат на долгогодишни анализи и проектни активности.
Во четвртото поглавје кандидатот пристапил кон анализирање на урбаното
подрачје на градот Приштина, лоцирајќи неколку места, каде е можно и надежно
поставувањето на мали ветерници.
Од предложените три локации, Хидрометеоролошки завод, населба Веланија и
Лабораториите на Техничкиот факултет во Приштина, при Универзитетот „Хасан
Приштина“ - Приштина, избрана е последната локација, на која е поставена
целокупната мерна опрема, т.е. метеоролошка станица. Во ова поглавје, многу детално
се опишани сите главни и помошни уреди со своите карактеристики, принцип на
работа, шема на поврзување, помошен и главен софтвер, регулатори и уреди за
снимање на податоци, методологијата на запишување, отчитување и конверзија на
податоците, обработка на податоците и др. Кандидатот најголем дел од активностите
поврзани со набавката, поставувањето, инсталирањето на опремата и софтверот, каде ќе
се вршат експерименталните испитувања, ги реализирал самостојно, користејќи ги
претходните теоретски познавања на проблематиката, принципот на работа на
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турбините. На покривот на Институтот при Техничкиот факултет во Приштина,
поставени се два типа на урбани ветерни турбини со хоризонтална и вертикална оска.
Можноста за експериментални испитувања, како главен приоритет на секое научно
истражување е голем бенифит во овој докторски труд. Кандидатот го проучил
комерцијалниот софтвер WIN POWER NETWORK кој е наменски за оваа мерна
станица, применлив и компатибилен со други софтвери специјализирани за оваа област.
Поставената опрема (набавена од проект на институција која ги поддржува ваквите
истражувања), идејно се планира да се користи и за други научни цели, со оглед на тоа
што е наменета за хибридни системи, односно користење на сончева енергија, заедно со
ветерната.
Суштината на истражувањето, е дадена во петтото поглавје, кое е ср'жта на
трудот. Имено во ова поглавје, кандидатот покажа способност за анализа, споредба и
толкување на добиените резултати како параметри за надежноста и оправданоста за
поставување на ветерна турбина на мерното место, Лаборатории на Техничкиот
факултет во Приштина, при Универзитетот „Хасан Приштина“ - Приштина.
Како дел од оваа глава, најнапред се презентирани брзината и насоката на
ветерот. Презентираните податоци за ветерот се од локацијата каде е инсталирана
метеоролошката станица Ambient Weather WS-2902 и од уште две други локации во
градот Приштина, каде се направени мерењата. Избраните локации се наоѓаат во три
различни делови на градот Приштина, така што се постигнува јасна слика за ветерниот
потенцијал на градското подрачје. Податоците за ветерот за различните локации во
градот се во различен временски период. За одредена локација, податоците се
прикажани за подолг временски период, а за друга локација за пократок временски
период. За потребите на истражувањето, сите податоци се прикажани за ист временски
период, што ја прави анализата веродостојна, споредлива и презентабилна.
Првата локација од каде се прикажани податоците, е Хидрометеоролошкиот
институт на Косово. Овој Институт работи во рамките на Косовската агенција за
заштита на животната средина (КЕПА), која е дел од Министерството за економија и
животна средина на Косово. Втората локација е метеоролошката станица инсталирана
во горниот дел на Приштина, наречена Веланија и, третата локација е метеоролошката
станица инсталирана на покривот на Лабораториите на Техничкиот факултет во
Приштина, при Универзитетот „Хасан Приштина“ - Приштина. Во ова поглавје се
презентирани детално податоци за секоја локација, направени се и споредби и
компарации помеѓу измерените вредности, и тоа за периодот од 2013-2019 за областа
Веланија, мерното место покрив на Лабораториите на Техничкиот факултет во
Приштина, при Универзитетот „Хасан Приштина“ - Приштина, за периодот март 2018
до септември 2019 год. во Приштина како и податоците од Хидрометеоролошкиот
завод во Приштина кои беа претходно презентирани. За сите мерни места дадени се
интерфејсите од комерцијалниот софтвер Pavanaarekh, од кој произлегуваат ружата на
ветрови, фреквенцијата на ветровите и презентабилни хистограми. Податоците за
потенцијалот на ветерот, брзината, зачестеноста (фреквенцијата) на ветерот за третата
локација, Хидрометеоролошки институт во Приштина – Мерно место 3, се дадени во
претходните глави. Брзината на ветерот во трите различни делови на градот многу се
менува, а тоа се случува најмногу заради теренот на општина Приштина.
Метеоролошката станица Веланија се наоѓа на околу 650 метри надморска височина,
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Техничкиот факултет во Приштина, при Универзитетот „Хасан Приштина“ - Приштина
е на 610 метри надморска височина, а Хидрометеоролошката станица се наоѓа на околу
570 метри надморска височина. Споредбата помеѓу податоците од трите метеоролошки
станици, е прикажана во материјалот. Споредбата е направена за временски период од
март 2018 година до февруари 2019 година, бидејќи ова е временски период кога
однапред се собираат податоците од трите мерни станици.
Кандидатот преку добиената база на податоци од реализираните
експериментални истражувања, за наведените периоди на мерење, успеал да обезбеди
голем број споредливи податоци, по неколку основи:
1) Споредба меѓу реалните измерени вредности и предвидливите;
2) Споредба меѓу двата типа турбини, со хоризонтална и вертикална оска, со
цел да се видат нивните предности и недостатоци на мерно место 2, покрив
на Лабораториите на Техничкиот факултет во Приштина, при Универзитетот
„Хасан Приштина“ - Приштина;
3) Направена е симулација со користење на математичкиот модел, за
постигната снага (моќност) и потенцијалот, во зависност од реалните влезни
и/или претпоставени вредности за основните параметри на ветерот, брзината,
насоката, фреквенцијата.
Со овие истражувања, анализи и споредби, се овозможи да се направи
согледување на однесувањето на турбините во реално време и работа, наспроти
симулацијата со внесување на вредности за наведените параметри. Добените резултати
укажуваат на пратење на податоците по едната односно другата метода, со што се
овозможува симулирање на работата во одредени претпоставени услови, со цел да се
предвиди капацитот на ветерните турбини, преку моќноста и потенцијалот. Со ова
може да се увиди колкав е уделот, односно учеството на ветерните турбини во
вкупниот електроенергетски систем на Косово.
Една од целите на трудот е да се прикаже можноста за реално производство на
електрична енергија од инсталираните ветерни трубини. HAWT турбината заедно со
целиот хибриден систем, поставени на покривот на Лабораториите на Техничкиот
факултет произведуваат електрична енергија, која ги обезбедува потребите на двете
сали на Институтот при Машински факултет. Произведената моќност од системот,
понекогаш ги достигнува барањата, понекогаш ги надминува и понекогаш не е доволна.
Кога произведената моќност не e доволна за исполнување на барањата, електричната
енергија е предвидено да се зема (дополнува) од градската мрежа. Карактеристиките на
ветерните турбини, можат да бидат претставени во различни облици. Главна
карактеристика е производството на енергија за различни брзини на ветерот. Најдобар
начин да се покаже оваа разлика е преку дијаграм, наречен крива на моќност. Истото
истражување со детални податоци за кривата на моќност и електричниот потенцијал се
направени и за турбина со вертикална оска, со точни датуми кога и како се постигнати
одредени екстремни и значајни параметри. Како што е очекувано и објаснето на самиот
почеток на истражувањето, VAWT турбината е помалку ефикаснa од HAWT турбината,
во однос на брзините на ветерот и добиената електрична моќност. Но сепак VAWT
турбините исто така имаат свој удел во производството на електрична енергија, со цел
да се задоволат потребите за електрична енергија за две сали на Техничкиот факултет
во Приштина, при Универзитетот „Хасан Приштина“ - Приштина. Количината на
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електрична енергија што ја произведува VAWT турбината е пониска од количината што
ја произведува HAWT, иако и двете ветерни турбини имаат иста моќност од 300 W. Ова
се случува од многу причини, но главна причина е тоа што електрична енергија со
напон од 12 V која се бара во овој случај, VAWT турбината тешко може да постигне.
Со споредување на двете турбини, преку производството на енергија и
потенцијалот, истакнати се нивните предности и недостатоци.
Главните предности на VAWT во однос на HAWT се:
- Повисока моќност произведена при пониски брзини на ветерот, односно брзини
на ветерот до 2 m/s ;
- Поголема ефикасност при исти брзини;
- Поголема количина на вкупно произведена електрична енергија (напон);
- Пониски вибрации, на местото на поставување на турбините.
Главните предности на HAWT во однос на VAWT (кои истовремено
претставуваат неповолни страни на VAWT во споредба со HAWT) се:
- Поголема произведена моќност при поголеми брзини на ветерот, односно при
брзини на ветерот повисоки од 2 m/s;
- Поголема ефикасност при поголеми брзини на ветерот (понекогаш HAWT
достигнува двојно поголема ефикасност од VAWT);
- Поголема количина произведена моќност, речиси за секоја просечна брзина на
ветерот;
- HAWT е поевтина и е многу полесна од VAWT (вкупната тежина на HAWT е 6,5
kg, додека тежината на VAWT е 11 kg).
Според сите параметри, имајќи ја во предвид ефикасноста, производството на
електрична енергија и сите останати параметри кои влијаат на локацијата каде е
поставена опремата и инсталираните турбини, за избраната локација на Техничкиот
факултет при Универзитетот „Хасан Приштина“ во Приштина, HAWT е посоодветна за
инсталирање. Ова може да се каже и за другите области во Приштина кои имаат слични
услови, но за поточни податоци, потребни се посебни истражувања пред да се дoнесе
заклучок.
Во ова истражување направена е и техно – економска анализа со цел да се
одреди оправданоста за поставување на урбани ветерници од овој тип, на конкретен
пример, задоволување на потреби од електрична енергија на семејство од 5 члена кое
живее во Приштина. Пресметките со ваков вид на турбина која е со релативно мала
снага, реално не даваат оптимистички резултати, зашто периодот на поврат на
инвестицијата е релативно голем, но сепак има оправдување за поставување на урбани
ветерници со поголема снага, од аспект на нивната ниска цена, флексибилност,
едноставност при монтирање, одржување, но пред се заради тоа што се користи
обновлив извор на енергија, односно нивната неспорна улога во заштитата на
животната средина во близина на местото на живеење.
Од направените истражувања, за примената на ветерните турбини во урбани
средини, констатирани се следните предности:
- Се постигнува намалување на загубите при преносот на енергија;
- Се работи за еколошка технологија со помали енергетски потреби од други
извори, која се користи за покривање на дел од енергетските потреби;
- Пониска цена на енергијата;
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-

Одлична замена за класичните и поскапи извори на енергија;
Зградите кои се градат се се повисоки, со што поставените турбини на вакви
објекти ќе ги „фаќаат“ погорните слоеви на струење на ветерот и др.
Конечно може да се заклучи дека, истражувањата поврзани со можноста за
апликација на ветерните турбини во населени места укажуваат на неопходност од
мултидисциплинарна соработка на повеќе тимови, но несомнено е важна улогата на
архитектите во рана фаза при креирање на урбанистичките планови. Секако покрај
техничкиот аспект на решавање на проблемот, огромно влијание имаат економските,
културолошките, еколошките како и општествените влијанија.
ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Проучувајќи ја докторската дисертација од кандидатот м-р Газменд Красниќи
под наслов: „Примена на ветерна енергија во урбани средини - моделирање на
урбана ветерница“, комисијата заклучува дека истата е успешно изр аб о тена ,
со г лас но прав илник от за ус ло вите, к р ите риуми те и пра вилат а за
за пиш ува ње и ст уд ира ње на т рет цикл ус ст уд и и на У нив ер зитет от „Св.
К л име нт Охр идск и“ – Бито ла . Имено, станува збор за научно-истражувачки труд
со изворни и оригинални сознанија, а со својата содржина, обем и постигнатото ниво
на квалитет ги задоволува и исполнува критериумите потребни за една докторска
дисертација. Главните придобивки на ова истражување можат да се сумираат во
следниве точки:

Анализа на постојната состојба на ветерниот капацитет во Косово и можноста на
негово користење;

Одредување на погодни локации за инсталирање на ветерни турбини во урбана
средина, со цел добивање на електрична енергија за задоволување на сопствени
потреби на реален објект;

Одредување на оправданоста за поставување на вакви системи преку техно –
економска анализа која ја оправдува нивната примена;

Поттикнување на користење на ветерната енергија во урбана средина на
препорачани локации, заради евидентните позитивни показатели поврзани со
заштита на животната средина;

Создадени се услови за натамошни истражувања.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на претходно изнесените факти и констатации, Комисијата за
оценка на докторската дисертација со наслов: „Примена на ветерна енергија во
урбани средини - моделирање на урбана ветерница “, од кандидатот м-р Газменд
Красниќи,
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ЗАКЛУЧУВА
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Докторската дисертација од кандидатот м-р Газменд Красниќи претставува
самостоен и оригинален научно-истражувачки труд, кој внесува значителен
придонес во областа на анализираната проблематика;
Докторантот владее со методологијата на научно-истражувачката работа,
што се огледува низ примената на различните математички формулации,
методи и постапки во истражувањето, од една страна, но и во формулирањето,
презентацијата и дискусијата по однос на добиените резултати, од друга
страна;
Според својата организација, содржината, методологијата и техниката на
изработка, како и според презентираните резултати од истражувањето,
докторската дисертација несомнено укажува на фактот дека докторантот
располага со потребните знаења од областа на математичко моделирање,
експериментални истражувања и статистичка анализа на добиените податоци
поврзани со рационално користење на ветерната енергија и развој на
инсталации и системи со конкретна апликација на реални објекти во урбана
средина;
Со изработената докторска дисертација, кандидoт м-р Газменд Красниќи
одговорил на поставените цели и задачи зацртани при дефинирањето на истата;
Според законските прописи на Република Северна Македонија, трудот е
внесен во базата на податоци на Министерството за образование и наука
plagijati.mon.gov.mk и врз основа на добиениот извештај со резултат 6,91% по
обработка на документот, а и врз основа на нашите сознанија, трудот не
претставува плагијат;
Согласно со наводите од извештајот, докторантот ги исполнува сите законски
услови за пристапување кон одбрана на докторската дисертација, во постапката
за стекнување на докторат на науки.

Имајќи го предвид извештајот во целост, Комисијата за оценка на докторската
дисертација од м-р Газменд Красниќи, со особена чест и задоволство, на Наставнонаучниот совет на Техничкиот факултет – Битола му
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ПРЕДЛАГА
1. Да го го прифати извештајот за оценка на докторската дисертација со наслов:
„Примена на ветерна енергија во урбани средини - моделирање на
урбана ветерница “, од кандидатот м-р Газменд Красниќи;
2. Да се продолжи постапката за стекнување со докторат на науки;
3. Да се формира Комисија за одбрана на докторската дисертација;
4. Да се одреди времето и местото на јавната одбрана на докторската
дисертација.
Комисија за оценка на докторската дисертација:

Ред. проф. д-р Цвете Димитриеска, ментор, с.р.
Технички факултет,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Ред. проф. д-р Владимир Мијаковски, член, с.р.
Технички факултет,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Вонр. проф. д-р Шпетим Лајчи, член, с.р.
Машински факултет Приштина,
Универзитет во Приштина „Хасан Приштина“
– Приштина, Косово

Вонр. проф. д-р Соња Чаламани, член, с.р.
Технички факултет,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Вонр. проф. д-р Севде Ставрева, член, с.р.
Технички факултет,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН СОРАБОТНИК-АСИСТЕНТ НА ТЕХНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ-БИТОЛА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
БИТОЛА
Врз основа на Конкурсот за избор на Асистент објавен од страна на
Технички факултет-Битола, Наставно-науниот совет на Технички факултет Битола на седницата одржана на 24.11.2020 година, донесе одлука бр. 02-775/6
за формирање на Рецензиона комисија за избор на Соработник-Асистент на
Технички факултет- Битола, од научните области: Информатика (11000) и
Математика (10900) - 1 извшител за време од 3 (три) години, во следниот
состав:
1. Вонр. проф. д-р Соња Чаламани – претседател, Технички факултетБитола;
2. Вонр. проф. д-р Весна Димитриевска Ристовска – член, ФИНКИ
Скопје;
3. Вонр. проф. д-р Елена Котевска – член, Технички факултет-Битола.
Врз основа на доставените документи по објавен Конкурс за избор на
Соработник - Асистент од научните области Информатика и Математика
објавен на 30.10.2020 година во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ од
страна на Технички факултет - Битола, Рецензионата комисија констатира дека
на истиот се пријавил само 1 (еден) кандидат м-р Даниела Ќурчиевска.
1. Биографски податоци и професионален развој
М-р Даниела Ќурчиевска е родена на 12.02.1969 година во Тетово, каде
што завршила основно образование и гимназија со континуиран одличен успех.
Во 1992 година дипломирала на Природно-математичкиот факултет во Скопје,
насока математика и информатика. На Институтот за информатика, на истиот
факултет, во 2007 година со успех го одбранила магистерскиот труд со наслов
„Предвидувања и шпекулации кај мемориските инструкции“, работен под
менторство на проф. Д-р Марјан Гушев и се стекнала со академски степен –
магистер по информатички науки.
По дипломирањето, во 1996 година за првпат е избранa како помлад
асистент на Техничкиот факултет во Битола за група предмети од Катедрата по
математика и информатика: „Математика 1“, „Математика 2“, „Нумерички
методи и програмирање“ и „Програмски јазици“. Во периодот од 1999 до 2000
година изведува вежби и по предметот „Основи на информатиката“ на
Факултетот за учители и воспитувачи во Битола.
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Во рамките на студиската програма „Техничка информатика“, односно
„Информатика и компјутерска техника“, на Отсекот за информатика и
компјутерска техника при Техничкиот факултет, почнувајќи од академската
2002/03 година, па сè до академската 2013/14 година, била ангажирана како
асистент на предметите:„Вовед во програмирање 1“, „Вовед во програмирање
2“, „Објектно-ориентирано програмирање“, „Архитектура на компјутери и
оперативни системи“, „Структури и бази на податоци“, и „Системи за
управување со бази на податоци и развојни алатки“. Од академската 2014/15
година, до денот на поднесувањето на пријавата, е ангажирана како асистент на
предметите „Математика 1“, „Математика 2“, „Веројатност и
статистика“, на Отсекот за сообраќај и транспорт, Машинскиот отсек и
Отсекот за графичко инженерство на Технички факултет - Битола.
Полињата на научно-истражувачки интерес вклучуваат: алгоритми и
структури на податоци, складишта на податоци и податочно рударење,
е-учење, онтологии и онтолошко базиран менаџмент на знаење, дигитални
библиотеки и семантички веб. Во моментов е во завршна фаза на изработка на
докторска дисертација, токму од последниве три области, под менторство на
проф. Д-р Елизабета Христовска.
2. Научно-истражувачка и апликативна дејност
2.1 Монографии и други заклучени дела:
1.

Ќурчиевска Д., „Предвидувања и шпекулации кај мемориските
инструкции“, магистерски труд, Институт за информатика, Природноматематички факултет, Скопје, 2007
2.2 Трудови со оригинални научни резултати во Зборник на трудови на
научен собир:

1.

Curcievska D., Hristovska E., “Concept for Determining Driving Factor of
Gearbox speed Reduser”, IV Internacional Scientific Conference, 2019

2.

Curcievska D., “IT aspects of the application of Ontologies in ADLs”, ISGT,
2012

3.

Nisheva-Pavlova M., Curcievska D., “Mapping and Merging Domain
Ontologies in Digital Library Systems”, ISGT, 2011

4.

Curcievska D., Gusev M., Mitrevski P., “The Optimization of Load/Store
Queue Size in Order to Increase System Performance”, CiiT, 2007

5.

Curcievska D., Mitrevski P., Gusev M., “The Effect of Load/Store Queue
Size on System Performancе”, ICEST, 2007

6.

Stojanovska L., Stojanovski V., Curcievska D., “Computer Aided Learninig
(CAL) at Faculties of Technical Sciences”, Зборник на трудови наТехнички
факултет – Битола
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7.

Stojanovska L., Stojanovski V., Curcievska D., “The Implementation of
Computer Aided Learninig (CAL) for Mathematics at Facylties of Technical
Sciences”, Зборник на трудови наТехнички факултет – Битола

8.

Ќурчиевска Д., Стојановска Л., Стојановски В., „Учење со помош на
сметачи наТехничките факултети“, „Денови на науката“, Софија, 1999
2.3 Учество на акредитирани меѓународни семинари и едукативни
конференции

1.

Сертификат од Акредитиран семинар за стручно усовршување ИКТ(НБС
2019) ДИГИТАЛНЕ УСЛУГЕ У БИБЛИОТЕКАМА 2.0, Врујци, 2019

2.

Диплома за учество во едукативна работилница, НАСОКИ ЗА
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
НА
КУЛТУРНО
НАСЛЕТСТВО
ВО
БИБЛИОТЕКИТЕ, Меѓународна конференција на библиотекари,
иноватори и креативци, Крушево, 2019
2.4 Проекти

1.

Дигитализација на културните активности во Битола низ страниците на
периодика во НУУБ „Св. Климент Охридски“ Битола во период до 1955
година. (Фаза прва), Министерство за култура на Република Северна
Македонија, 2019

2.

Дигитализација на културните активности во Битола низ страниците на
периодика во НУУБ „Св. Климент Охридски“ Битола во период до 1955
година. (Фаза втора), Министерство за култура на Република Северна
Македонија, 2020
2.5 Студиски престој

1.

Студиски престој на Универзитетската библиотека во Бохум, Република
Германија во периодот од 21.04.2020 година до 27.04.2020 година.

Кандидатот се насочил кон проучување на онтологии и онтолошко
базиран менаџмент на знаење, е-учење, семантички веб и дигитални библиотеки
со дигитализација на библиотечни материјали и културно наслетсво. Искуствата
стекнати со студискиот престој во Универзитетската библиотека во Бохум,
Република Германија, и овозможија активно да биде вклучена во неколку
проекти за дигитализација на културното наслетство кои се изведуваат на
НУУБ „Св. Климент Охридски“-Битола, како и следење на акредитирани
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семинари за дигитализација во библиотеките во земјата и надвор, што е дел од
истражувањето за нејзиниот докторски труд.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на поднесените документи, од почетокот на кариерата до
денот на пријавата на кандидатот м-р Даниела Ќурчиевска која е од важност за
избор на Соработник-Асистент од научните области Информатика (11000) и
Математика (10900), Рецензионата комисија позитивно ги вреднуваше вкупните
научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот.
Бидејќи се исолнети, општите и посебните услови за избор во
соодветното звање, содржани во Законот за високо образование и Правилникот
за единствените критериуми и постака за избор во наставно-научни, наставни,
наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“-Битола, Рецензионата комисија за избор на Соработник-Асистент од
научните области Информатика (11000) и Математика (10900) има посебна чест
и задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет на Технички
факултет-Битола, кандидатот м-р Даниела Ќурчиевска да се избере во звањето
Соработник-Асистент во научните области Информатика (11000) и Математика
(10900).
Рецензиона комисија,
1.

Вонр. проф. д-р Соња Чаламани – претседател,

Технички факултет-Битола, с.р.

2. Вонр. проф. д-р Весна Димитриевска Ристовска – член,
ФИНКИ Скопје, с.р.

3. Вонр. проф. д-р Елена Котевска – член,
Технички факултет-Битола, с.р.
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До Наставно- научниот совет на
Педагошкиот факултет
Битола
Предмет: Извештај за оценка на докторски труд
Наставно научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола на седницата одржана на
22.12.2020 година со одлука бр.02-400/11 формира Комисија за оценка на докторскиот
труд на кандидатот м-р. Јехона Рустеми со наслов: „Функциите на примената на
доминантните стратегии на поучување во учењето на учениците “ во состав:
1. Проф.д-р. Татјана Атанасоска, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки
факултет, Битола
2. Проф.д-р. Деан Илиев Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет,
Битола
3. Проф. д-р. Емилија Петрова Ѓорѓева, Универзитет Штип, Факултет за образовни
науки
4. Проф.д-р. Даниела Андоновска Трајковска, Универзитет „Св. Климент Охридски“,
Педагошки факултет, Битола
5. Проф.д-р. Биљана Цветкова Димов, Универзитет „Св. Климент Охридски“,
Педагошки факултет, Битола
Врз основа на чл. 194 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и
чл.56 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање
на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Комисијата
до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп го поднесува следниов:

И З В Е Ш Т А Ј

1. Биографија на кандидатот
Кандидатот м-р. Јехона Ррустеми е родена на 01.09. 1983 година во Вучитрн, Р. Косово.
Таа во својот професионален развој се стекнала со Диплома за додипломски студии за
основно образование во рамките на Универзитетот Хасан Приштина во Приштина, а на
истата институција при Филозофскиот факултет-Оддел за Педагогија со дипломата
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Магистер по Менаџмент во образование. Своето образование го продолжила на
Педагошкиот факултет во Битола на студиската програма за трет циклус на студии
Образовни науки.
Работното искуство на кандидатот се состои од најнапред отпочнува како одделенски
наставник во основно образование. Во два наврати, 2010 година и од 2012 до 2014 година
работи како Експерт од областа на образовните науки во Ксовскиот образовен центар, во
GIZ центарот е исто така ангажирана како Експерт од областа на образовните науки во
периодот 2012-2013 година. Во периодот од 2012 до 2014 година во повеќе наврати е
ангажирана на работа во различни образови институции заради реализација на различни
модули за професионален развој на наставници. Во 2016 година MASHT I ALLED e
ангажирана како Експерт од областа на образовните науки.
Во моентот работи како асистент на Факултетот за образование при Универзитетот
Хасан Приштина во Приштина, Р. Косово.
Нејзината истражувачка дејност е богата и резултира со објавување на многу трудови во
рамките на меѓународни конференции, семинари, публикации од меѓународен карактер:
Трудови објавени во рамки на Научни списанија
1. STUDENTS’ EDUCATION ON EQUAL RIGHTS IN THE LOWER SECONDARY SCHOOL IN KOSOVO
Prof.asc. Hatixhe Ismajli, Msc. Jehona Rrustemi, Prof. asc. Afërdita Mulla. ICRAE, Shkodra, 2014
2. EDUCATIONAL FUNCTION OF SCHOOL IN CIVIC EDUCATION OF STUDENTS Prof.asc. Hatixhe Ismajli
&Msc. Jehona Rrustemi. Revista Diskutime, Tetova, 2014
3. PROFESSIONAL ETHICS OF TEACHER - LITERATURE REVIEW, PhD. Candidate. Jehona Rrustemi,
TEACHER International journal, 2015
4. THE FUNCTION OF TEACHING TECHNIQUES IN STUDENT LEARNING, PhD. Candidate. Jehona
Rrustemi, International Journal of Education and Research, June 2016
5. STUDENT PARTICIPATION IN SCHOOL LIFE IN THE FUNCTION OF THE EDUCATION FOR DEMOCRATIC
CITIZENSHIP AND EDUCATION RIGHTS, JEHONA RRUSTEMI,The Faculty of Teacher Education
University of Zagreb Conference, 2015, Opatija, CROATIA
6. LITERATURE REVIEW ON THE NEW CONTEXT OF TEACHER PROFESIONAL DEVELOPMENT IN
KOSOVA, Jehona Rrustemi, ICRAE, Shkodra,2015

36
7. THE

ROLE

OF

PROFESSIONAL

EDUCATIONAL

EXPERIENCE

IN

EDUCATION

LEADERSHIP/MANAGEMENT SKILLS, Jehona Rrustemi, International Journal of Education Teacher
(IJET), vol.12, October 2016
8. PROFESSIONAL ETHICS OF TEACHER-LITERATURE REVIEW, Jehona Rrustemi, Teacher International
Journal of Education, vol.8, June 2015
9. THEORIES OF LEARNING IN THE CONTEXT OF TEACHER’S PROFESSION –LITERATURE REVIEWJehona Rrustemi, International Scientific Conferencе, Republic of Macedonia, Novemeber 10-11.
2017, “The Education at the Crossroads-Conditions, Challenges, Solutions and Perspectives”
10. THE FUNCTION OF INTERACTIVE TEACHING AND LEARNING TECHNIQUES IN STUDENT LEARNING
MOTIVATION, Jehona Rrustemi, Third International Conference Education Across Borders, October
2016
11. The role of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) in education
systems – A perspective of educational reforms in Kosovo, Jehona Rrustemi& Tatyana
Atanasoska, COAS-Center for Open Access in Science, 5th International e-Conference on Studies in
Humanities and Social Sciences5IeCSHSS * 24-28 June 2020
https://doi.org/10.32591/coas.e-conf.05.12137r
12. LITERATURE REVIEW ON THE VIEWPOINT OF THE FINNISH EDUCATION SYSTEM, Msc. Jehona
Rrustemi & Prof.Dr. Tatjana Atanasoska, 2nd International Scientific Conference, GIFTED AND
TALENTED CREATORS OF THE PROGRESS, 28 October 2020 (online)

Други публикации

1. Module 5 for TMNSH:Training Teachers in Service:Assessment in view of the development of
students' competences. Naser Zabeli, Jehona Rrustemi, Arlinda Damoni, Bahtije Gerbeshi. January,
2013
2. Partneritetishkollë-familje-komunitet. Two-part diary:The importance of school-family-community
collaboration. Prof.dr.AfërditaZuna&bashkëautorët. Prishtinë, 2009.
3. The importance of involving parents in school, Jehona Rrustemi, MësuesiiKosovës, Nr.21, Viti, II,
Dhjetor 2013.
4. The importance of recognition of the teachers with civic education, Jehona Rrustemi,
MësuesiiKosovës, Nr.22.Viti, III, Janar 2014.
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5. Concepts of Citizenship among schools students in Kosovo (Research report), Petrit Tahiri; Beatrice
Bürgler; Kai Felkendorff; Hatixhe Ismajli; Bahtie Gërbeshi; Jehona Rrustemi

KEC, PH ZÜRICH,

Prishtinë, 2014.

2. Анализа и коментар на докторската дисертација
Докторската дисертација на кандидатот м-р Јехона Ррустеми со наслов „ Функциите
на примената на доминантните стратегии на поучување во учењето на учениците “ е
напишана на 225 страници, структурирана е во шест поглавја, а во неа се поместени
Апстрактот напишан на македонски и англиски јазик, списокот на зборови кои во форма
на кратенки се користени во истиот, а како интегрален дел се внесени и библиографските
податоци за изворите кои ги користел кандидатот при изработка на трудот, прилозите кои
се однесуваат на алатките кои кандидатот ги користел при истражувањето, табелите преку
кои се презентирани резултатите од истражувањето, како и хистограмите кои
произлеглеод него. При пишувањето на трудот кандидатката се служи со јасна, научна
терминологија која ги следи современите трендови на изразување во рамките на
педагошката наука. Нејзиниот избор е истражување на една актуелна тема и проблематика
која директно задира во разсветлувањето на начинот на кој се врши поучувањето во
наставата, но не само констатирањето на одредени состојби, туку нивно поврзување со
ефектите врз прцесот н учење кај учениците. Ова е многу важно за науката воопшто, но
осебниот придонес е во важноста за воспитно-образовната практика. Во педагошката
наука од непроценлива важност се овој вид на истражувања чии што резултати теба
диектно да извршат влијание врз планирањето, рализацијата на наставниот процес на еден
оптимален начин кој им конвенира на потребите, можностите, способнаостите на
поединечните ученици.
Првото поглавје од трудот кандидатот го посветува на воведот во истито, при што е
дадена една значајна историска ретроспектива на третманот на процесот на учење кај
човекот во рамките на делувањето на многу авторитети кои се обидувале да појаснат на
кој начин кај човекот се развиваат психичките функции, како тие се вклучуваат во
процесот на стекување на знаења, креирање на конструкти, усвојување на поими. Ова е
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многу важен сегмент на воспитно-образовната работа, затоа што во зависност од
сознанијата за начинот на кој овие процеси се одививаат директно зависи на кој начин ќе
се дизајнира и изведува наставиот процес кој е клучен во стекнувањето на знаења,
усвојувањето на концепти, креирање на конструкти. Во склад со заложбите на многу земји
во светот на своите идни поколенија да им овозможат најдобри пристапи на патот на
максимална реализација на нивните капацитети и оспособување за уење до крајот на
животот е и поврзувањето на оваа тема со состојбата на овој план во Република Косово,
чија зто образовна политика се води токму во овој правец, поради што кандидатот во овој
дел ја нагласува важноста на ова истражување. Во овој воведен дел кандидатот го
поместил појаснувањето на основните теоретски концепти кои лежат во основата на
истражувањето како што се: стратегија/техника, активност, доминантни, учење, функција,
кои воедна с и основни термини во истажувањето. Како многу значаен за одбележување
осанува фактот дека кандидатот при поставувањето и разгледувањето на сите овие
термини се повикува на нивно појаснување на најсовремен начин, појаснување дадено од
страна на аторитети чии дефиниции се широко прифатени во тековниот момент.
Второто поглавје е посветено на презентирање на различните теории кои го појаснуваат
процесот на учење, идентификувањето на процесот на учење во зависност од самата
личност, при што се препознаваат различни стилови на учење кај човекот,при што
класификацијата на овие стилови на учењ авторот ја презентира во целост, според
авторите кои ја проучувале оваа проблематика.Исто така на едно место може да се најде
значајно четиво за начинот на кој се мотивираат учениците во процесот на учење,во
согласност со различните торетски пристапи кои ги имаат авторите чиј предмет на интеес
е токму мотивацијата за учење, при што кандидатот посебно се осврнува врз
поврзувањето на користењето на различни стратегии/техники во процесот на учење.
Посебен дел одоа поглавје кандидатот посветил на презентирањето на различните
функции кои ги имаат наставните стратегии вра развојот на говорните вештини, развојот
на вештините за размислување.
Како посебен интерес е граѓанското образование и формирањето на навики за
демократско граѓанство кои треба да се случуваат уште додека учениците се во основното
образование.
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Третото поглавје на трудот е посветено на методолошкиот дел на истражувањето со
потенцирање на целта, предметот на истражување и целиот методолошката апаратура на
постапки, инструменти кои тој ги користел за спроведување на истото. Предметот на
истражувањето претставуваат техниките/стрстегиите на поучување кои се користат во
наставата, додека целта е да се идентификуваат функциите на примената на доминантните
наставни стратегии/техники врз учењето на учениците, нивна спецификација и опис на
можните функции од теоретски аспект, а потоа нивно потврдување и опишување од
емпириски

аспект.

Генералната

цел

на

истражувањето

е

разработена

преку

операционализација на специфични цели во делот на учењето, мотивирањето на
учениците,развојот

на

вештините

за

изразување,развој

на

вештините

за

размислување,формирање на навики за демократско граѓанство.Консеквентно кандидатот
ги поставил работните хипотези, варијаблите. Кандидатот дава опис на текот на
истражувањето, инструментите кои ги користел во текот на истражувањето,како и
начинот на кој пристапил и извршил анализа на прибраните податоци, односно
квалитатитвниот и квантитатитвниот пристап при толкување на истите.
Четвртото поглавје од трудот е посветено на прикажување на резултатите до кои
кандидатот дошол со спроведување на истражувањето во кое се примениле повеќе
постапки, инструменти со кои тие резултати се прибирале.Значајно е да се напомене дека
во прибирањето, како и анализата на прибраните резултати кандидатот користел современ
методолошки пристап во педагошката наука, релевантни, добро осмислени и дизајнирани
инструменти, како и статистички постапки кои на еден методолошки издржан начин
обезбедуваат тие резултати да се сметаат за научно прибрани, засновани врз сите научни
параметри.
Петтото поглавје кандидатот го посветил на дискусијата околу прибраните резултати,
односно нивното теоретско толкување, кое директно имплицира на можни препораки и
решенија во педагошката рактика во иднина.
Шестото поглавје се однесува на една обемна, издржана анализа на заклучоците во однос
на сите начини, пристапи преку кои се добиени резултатите на спроведеното
истражување,што овозможува истите да се преточат во конкретни препораки како главна
цел на едно педагошко истражување кое во крајна линија води кон давање на препораки
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заради подобрување на многу решенија при спроведување на ефикасен и ефективен
педагошки процес.
Седмото поглавје кандидатот го обезбедил за давање на препораки кои би требало да
станат дел од педагошкиот процес, бидејќи произлегуваат од научно фундаментирано
истражување и помагаат на практичарите во процесот на планирање и изведување на
наставниот процес на еден современ, нетрадиционален начин.
На крајот од трудот се поместени прилозите во кои стојат протоколите кои кандидатот ги
користел во текот на истражувањето, даден е табеларен приказ на сите прибрани
податоци, приказ преку хистограм, со што на читателот му е овозможено да стекне
целосна и јасна слика за крајните резултати до кои кандидатот дошол во ова истражување.
3.Научен придонес на докторската дисертација
Осовременувањето на наставниот процес во секоја временска секвенца претставува
глобален предизвик за педагошката наука. Паралелено со постоењето на структуриран
процес на настава постои и тенденција таа да се осовременува, менува следајќи ги новите
барања пред кои се поставува. Интервенциите во новите вештини, способности, знаења,
умеења со кои треба да располага човекот за да може успешно да се вклопи во
современите текови на живот, личен и професионален, од наставата бараат таа да биде
дизајнирана, реализирана на начин кој во еден добар дел ќе овозможи да се постигнат
овие цели.
Својата научна оправданост ова истражување ја засновува на неколку моменти:
А) Проблематиката која ја исражува и преку теоретската елаборација, како и преку
методолошкиот практичен пристап е актуелна, речиси и неистражувана на овие простори.
Откривањето на влијанието на доминантните стратегии на поучување врз ефектите на
учењето кај учениците е речиси недопрена проблематика во нашето потесно
опкружување, така што ова истражување со своите резултати констатира состојби на овој
план, а преку препораките се обраќа до наставниците кои треба да имаат увид во тоа како,
на кој начин, во колкава мера примената на различни стратегии на поучување влијае врз
различниот начин на учење и ефектите од него.
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Б)Резултатите од истражувањето се научно фундаментирани, што дава за право нивното
користење во практичната наставна работа да се прави без импровизации, сомнежи, а
воедно да биде начин за иновирање на самиот наставен процес.
В) Апликативноста на истражувањето е посебно значаен придонес бидејќи не само што
пополнува еден празен простор во рамките на педагошката теорија кој може да се каже
дека се среќава не само во Р. Косово, туку и на поширок географски простор, туку има и и
директна имплементација врз педагошката практика.
Г) На директните учесници во педгошките процеси: наставниците и учениците им
овозможува партиципација во наставата на еден нов, нетрадиционален начин. На
наставниците им дава алатка, научно заснована која треба да ја користат при планирањето
и реализацијата на наставата во поглед на користење на резултатите од истражувањето:
која стратегија во кој случај, во однос на кои ученици, на кои цели кои сакаат да ги
постигнат треба да ја применат. На учениците им овозможува да искусат ситуации на
учење во кои примената на различните стратегии на поучување соодветствува на нивните
потеби, барања, интереси, стил на учење.
Д) Во трудот на едно место се анализирани теоретски основи на повеќе елементи кои ја
сочинуваат наставата: теориите на учењето, теориите за мотивирање на учениците во
процесот на учењето, теориите кои врз кои се засновува реализацијата на наставниот
процес во однос на стиловите на учење кај учениците и примената на различни стратегии
на поучување кои треба да соодветствуваат на различните стилови на поучување.Со овој
пристап се обезбедува научната заснованост на апликативните препораки како излезни
резултати од истражувањето.
Ѓ) Во трудот се користени лепеза на стратегии на поучување чиј што ефект врз процесот
на учење, стекнување на знаења и вештини е предмет на директно поврзување. Понудата
на различните стратегии, а кои дел од нив и ретко може да се видат во наставниот процес
и укажувањето на ефектите од нивната примена овозможува на научно фундаментиран
начин тие да станат редовна практика во наставата.
Научната оправданост и придонес на ова истражување од теоретски аспект и практична
реализација кандидатот ја засновал на повикување на бројни научни

извори кои од

различен аспект ги разгледувале компонентите на трудот, а во рамките на овој труд е
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направена нова, поинаква перспектива на вкрстување на истите, со што овој труд го прави
оригинален и апликативен за педагошката практика.
Констатација и предлог
Имајќи во предвид се што до сега беше анализирано во врска со докторскиот труд во
однос на застапеноста и квалитетот на елементите кои сочинуваат еден квалитетен научен
труд може да се кностатира дека трудот на кандидатката м-р. Јехона Ррустеми:
„ Функциите на примената на доминантните стратегии на поучување во учењето на
учениците “ во целост ги исполнува критериумите за изработка на еден ваков труд.
Тргнувајќи од веќе потврдените научни сознанија преку анализа, повикување на
релевантни научни истражувања кои се во релација со предметот, задачите, целите на
истражувањето, преку солидната теоретска елаборација на истите, до креирање,
дизајнирање

на

методолошки

инструментариум

со

чија

помош

се

реализира

истражувањето, низ изборот на адекватни методолошки пристапи во прикажување и
анализа на резултатите од истражувањето, како и генералните заклучоци и препораки
може да се констатира дека станува збор за еден оригинален, методолошки добро
осмислен и реализиран процес. Применливоста на резултатите која надминува ограничен
простор, туку се обраќа до целата педагошка јавност, наставниците, родителите,
експертите кои врз основа на овие научни истражувања даваат генерални препораки,
темелат решенија кои се проверени во практиката, научно докажани, на комисијата и дава
за право:
Едногласно, со посебно задоволство за препознавање на вложениот напор и валидноста,
значајноста на резултатите кои кандидатот ги прибрал во текот на реализацијата на
докторскиот труд со наслов: „Функциите на примената на доминантните стратегии на
поучување во учењето на учениците“ од кандидатот м-р. Јехона Ррустеми му
предлага на Наставно- научниот совет на Педагошкиот факултет да ја прифати во целост и
да определи термин за јавна одбрана на истиот .
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РЕЦЕНЗИЈА
На ракописот –учебно помагало ,,Практикум Криминалистичко разузнавање,, од авторот
д-р Злате Димовски, редовен професор на Факултетот за безбедност Скопје.
На предлог на Издавачката комисија на Факултетот за безбедност Скопје на Наставнонаучниот совет на седницата одржана на 17.12.2020 год. со одлука бр. 08-800/9 од 17.12.2020 год.
за рецензенти на ракописот за учебно помагало - практикум со наслов ,,Практикум
Криминалистичко разузнавање,, од авторот проф д-р Злате Димовски, ги назначи:
1. Проф д-р Марина Малиш Саздовска, редовен професор на Факултетот за безбедност
Скопје и
2. Проф д-р Методија Ангелески, редовен професор.
По разгледувањето на доставениот ракопис од учебното помагало, го доставуваме следниот:

ИЗВЕШТАЈ
Ракописот ,,Практикум Криминалистичко разузнавање,, е изработен согласно одредбите на
Правилникот за организирање на издавачка дејност на Универзитетот ,,Св.Климент Охридски,, Битола од 2018 год., а како учебно помагало е структурирано и наменето за дел од предавањата и
вежбите за задолжителниот предмет Криминалистичко разузнавање на студиската програма
Криминалистика на Факултетот за безбедност Скопје.
Обемот и распоредот на градивото е соодветен за предавањата и вежбите во
горенаведениот предмет. Содржината на ракописот е презентирана на македонски јазик, на 103
страници, А4 формат, изработена во Times New Roman, 12 фонт, проред 1.0.
Содржински, ова учебно помагало е поделено на :
1. Вовед
2. Извори на криминалистичкото разузнавање
3. Органи за заштита на класифицираните информации во Република Македонија
4. Видови разузнавачки активности
5. Процес на разузнавање
6. Разузнавачки процес- циклус од повеќе фази
7. Поделби на криминалистички анализи
8. Видови разузнавачки постапки
9. Дисеминација
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10. Повратна информација
11. Дистрибуција
12. Проблемски ориентирана работа на полицијта и спречување на криминалитетот
13. Меѓународна соработка

и

Користена литература.
АНАЛИЗА НА ТРУДОТ
Во Воведот авторот ги обработува темите: Поим на разузнавање и криминалистичко
разузнавање, Транснационален криминал, Видови транснационален криминал, Цели на
криминалистичкото разузнавање, Предмет на криминалистичкото разузнавање, Примена на
криминалистичкото разузнавање, Методи на криминалистичкото разузнавање, Реактивни
истражни методи, Проактивни истражни методи, Прекинувачки истражни методи и
Цел
на
финансиската истрага и на истрагата за перење пари . Во овој дел авторот започнува со
дефинирање на криминалистичкото разузнавање како поим, но исто така во текстот вклучува и
вежби за студентите со разглобување дефиницијата на составните елементи, со што ги поттикнува
на критички осврт и анализа на веќе понудените дефиниции. Натаму се презентираат вежби за:
поделбата на транснационалниот криминал, целните групи, предмет на криминалистичко
разузнавање, се презентира и сликата на криминалистичкиот триаголник. Потоа следи анализа на
истражувачките методи и вежби за нивно целосно разбирање од страна на студентите.
Во вториот дел под наслов Извори на криминалистичкото разузнавање, се обработуваат
следниве теми: Информации, Оценување и вреднување на информација, Прием и евиденција на
класифицирани информации, Репродукција, преводи и извадоци на класифицираните информации
и одредување на бројот на примероци и корисниците , Пренос на класифицирани информации,
Отстранување и уништување на класифицирани информации, Неовластено изнесување,
објавување и нарушување на безбедноста на информациите , Мерки и активности за физичка
безбедност на класифицирани информации , Мерки и активности за безбедност на лица ,
Мерки и активности за информатичка безбедност, Криптографска заштита на системите за
класифицирани информации, Мерки и активности за индустриска безбедност, Издавање на
безбедносни сертификати на правни лица, Остварување на меѓународни посети
, Користење на
класифицирани информации и Времетраење на безбедносните сертификати. Во вториот дел
авторот нуди вежби за студентите за: дефинирање на информацијата, начини за добивање на
сурови информации, презентира и табела за специфични и општи извори на информации, табела за
евалуациони шифри при разузнавачкиот процес, детално ги разработува системите 4x4 и 5x5 со
вклучување на вежби за препознавање на шифрите, начинот на клсифицирање на информациите,
нивниот прием и евиденција, безбедносни сретификати, криптографска заштита со адекватни
примери и вежби за студентите.
Третиот дел со наслов Органи за заштита на класифицираните информации во Република
Северна Македонија, е составен од: вежби за Дирекција за безбедност на класифицирани
информации, регистри и контролни точки, инспекциски надзор и сл.
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Во четврттиот дел под наслов регистри и контролни точки, проф д-р Димовски презентира
вежби за дефинирање и утврдување на стратегиски разузнавачки активности, оперативни
разузнавачки активности, тактички разузнавачки активности. При тоа прави и детална анализа на
овие видови разузнавачки активности со наведување на конкретни примери.
Во петтиот дел под наслов Процес на разузнавање авторот ги претставува принципите на
делување со вежби за студентите за нивно совладување. Тука се презентираат бројни принципи на
законитост, централизам, планирање, тајност, доверливост и др.
Разузнавачки процес-циклус од повеќе фази е шести дел во кој авторот ја разработува
материјата за фазите на разузнавачкиот циклус и елементите на истиот, преку презентација на
дијаграм, анализа на изворите на сознанија, анализа на работата на инспекторот за разузнавање и
полициките службеници и др. Во овој дел се презентира и образец на добиена информација преку
непосреден разговор со граѓаните, се презентира вежба за видовите на извештаи и нивно
изготвување.
Седмиот дел носи наслов Поделби на криминалистички анализи во кој се обработуваат
криминалистичките анализи според видот и според областа на изведување преку вежби за
студенти и теоретска разработка на овие анализи.
Видови разузнавачки постапки е осми дел во ракописот каде се обработува делот за
заклучоците од анализата, видот на производот, и сл.
Во деветтиот дел под наслов Дисеминација се објаснува и работата на аналитичарот,
презентацијата на резултатот и негова дисеминација.
Следи делот Повратна информација во кој се анализира целокупниот понатамошен процес
за повратна информација, утврдување на недостатоците на информации во криминалистичкоаналитичкиот процес, со што ке се овозможи аналитичкиот процес да се збогати со нови
криминалистички податоци и информации.
Единаесеттиот дел Дистрибуција ги опфаќа темите за дистрибуцијата на готовите
разузнавачки информации до корисниците и одлуките на корисниците.
Во делот Проблемски ориентирана работа на полицијта и спречување на криминалитетот
авторот ги презентира методите кои ги користи полицијата како САРП (САРА) методот и
презентира вежби за студентите.
Последниот дел Меѓународна соработка се состои од: Меѓународна полициска соработка,
Меѓународна царинска соработка и Меѓународна судска соработка.
Во овој дел детално се анализира меѓународната соработка, особено во делот за сузбивање
на организиран криминал, каде преку вежби за концептите на меѓународната соработка студентите
имаат можност за совладување на материјата за меѓународните документи, за полициската
соработка, за царинската соработка и др.
Користената литература е бројна, насловите се релевантни со темата која авторот ја
разработува.
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ЗАКЛУЧОК
,,Практикумот Криминалистичко разузнавње,, според насловот и содржината е соодветен
за наставната содржина на предметот за кој се предлага. Ракописот изобилува со разработка на
бројни теоретски концепти за криминалистичкото разузнавање, но и практични вежби за
студентите со кои се поттикнува нивно олеснето совладување на материјата, како и создавање на
критички начин на размислување.
Со овој ракопис проф д-р Злате Димовски на адекватен начин им ја приближува материјата
за криминалистичкото разузнавање на студентите, преку вежбовни активности, поставување
прашања за одговор и презентација на табели, дијаграми и сл.
Стилот на пишување е јасен и разбирлив, што го прави лесен за користење од страна на
студентите. Со пополнување на вежбите во практикумот студентите ќа можат на адекватен начин
солидно да ја совладаат потребната материја и да го комплетираат своето знаење по предметот
Криминалистичко разузнавање. Врз основа на деталниот преглед и оценка на ракописот, го
поднесуваме следниот:
ПРЕДЛОГ
Сметаме дека учебното помагало-практикум, под наслов ,,Практикум Криминалистичко
разуанавање,, има одличен квалитет, ги задоволува потребните услови и критериуни согласно
Правилникот за издавачка дејност за користење како учебно помагало на Факултетот за
безбедност Скопје.
Во ракописот детално се презентирани апликативни примери за изведување на вежбите, за
давање одговор на поставените прашања што е од огромна корист, не само за студентите на
Факултетот за безбедност Скопје, туку и за практичарите од областа на криминалистичкото
разузнавање во земјава.
Со овој практикум се збогатува криминалистичата научна мисла во Република Северна
Македонија, бидејќи ретка е литературата од оваа област, особено изработена во формат на
практикум.
Врз основа на горенаведеното, со особена чест и задоволство предлагаме Наставнонаучниот совет на Факултет за безбедност Скопје, ракописот ,,Практикум Криминалистичко
разузнавање,, од редовен професор д-р Злате Димовски да го прифати за издавање како учебно
помагало по предметот Криминалистичко разузнавање на Факултетот за безбедност Скопје.

Рецензенти:
Проф д-р Марина Малиш Саздовска,с.р.
Проф д-р Методија Ангелески,с.р.
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Р Е Ф ЕР А Т

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ОД
НАУЧНАТА ОБЛАСТ: 40728 – ХИГИЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА НА
ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО НА
ВЕТЕРИНАРНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА ПРИ
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА

Врз основа на чл. 182 од Законот за високото образование (Сл. весник 82/18) и
член 13 од Правилникот за посебните Услови и постапката за избор во наставнонаучни,наставно-стручни,научни,наставниисоработничкизвањанаУниверзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола, а во врска со објавениот јавен конкурс вовесниците
,,Нова Македонија,, и ,,Коха,, од 11.12.2020 година за избор на наставник во насловно
звање од научната област Хигиена и технологија на производи и суровини од
животинско потекло (40728) на Ветеринарниот факултет во Битола, со одлука бр. 02359/3 од 23.12.2020 година, Наставно научниот совет формира Рецензентска
комисија восостав:
1. Проф. д-р Драган Василев, вонреден професор, Факултет за ветеринарна
медицина, Универзитет во Белград, Република Србија, Катедра за хигиена и
технологија на намирници од анимално потекло –претседател;
2. Доц. д-р Силвана Стајковиќ, доцент, Факултет за ветеринарна медицина,
Универзитет во Белград, Република Србија, Катедра за хигиена и технологија на
намирници од анимално потекло –член;
3. Проф. д-р Љупче Кочоски, редовен професор, Факултет за биотехнички науки,
Универзитет Св. Климент Охридски – Битола –член.
По разгледувањето на пристигнатите материјали по објавениот конкурс,
Комисијата го доставуваследниов:

50
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс во весниците ,,Нова Македонија,, и ,,Коха,, од 11.12.2020
година, за избор на наставник во насловно звање од научната област: Хигиена и
технологија на производи и суровини од животинско потекло (40728) на
Ветеринарниот факултет во Битола, во предвидениот рок се пријави само кандидатката
д-р Нина Димовска, ДВМ.

Биографски податоци за кандидатката д-р Нина Димовска
Кандидатката Д-р Нина Димовска е родена на 19.12.1967 година во Охрид.
Основно и средно образование заврши во родниот град со одличен успех. По
завршувањето на средното образование во 1986 година, своето образование го
продолжи на Факултетот за ветеринарна медицина на Универзитетот во Белград.
Дипломира во 1992 година со просечна оцена од 8,23.
Веднаш после дипломирањето започнува со волонтерски стаж во тогашната Управа за
ветеринарство која беше во рамките на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство во Подрачна Единица Битола.
Се вработува како ветеринарен инспектор со положена лиценца за работа на 15.02.1994
година во Управата за ветеринарство, која од 01.01.2011 година се трансформира во
Агенција за храна и ветеринарство.
Докторските студии ги запишува во учебната 2007/08 година на Факултетот за
ветеринарна медицина во Белград, на Катедрата за хигиена и технологија на производи
од животинско потекло. Докторската дисертација под наслов „Испитување на масно
киселинскиот состав на јагнешкото месо од аспект на хранливата вредност и
раликувањето на географското потекло” (Испитивање масно киселинског састава
јагњећег меса са аспекта хранљиве вредности и разликовања географског порекла),
пријавена на Факултетот за ветеринарна медицина - Катедра за хигијена и технологија
намирница анималног порекла во Белград, Република Србија, ја одбрани на 28.09.2017
година со просечна оцена од положените испити од 8,93.
Веднаш по вработувањето во тогашната Управа за ветеринарство, активно се вклучува
во унапредување на ветеринарната дејност во нашата земја, при што беше вклучена во
голем број активности на тогашната Управа за ветеринарство која броеше мал број
вработени во однос на денешните.
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Беше дел од првата комисија која го состави и објави првиот оглас за превентивни
активности на приватните ветеринарни друштва во државата. Во почетокот како
најмлад инспектор работеше во областа на епизоотиологијата и спроведувањето на
превентивните активности наредени на годишно ниво од страна на Управата за
ветеринарство.
Денес, се уште е дел од Агенцијата за храна и ветеринарство ПЕ Битола, како
официјален ветеринар во Сектор за ветеринарно јавно здравство и е дел од
ветеринарната служба која во последните години успешно работи за грижа и
безбедност на храната, а со тоа и на населението.

Резултати од научно-истражувачка работа
Кандидатката д-р Нина Димовска е автор или коавтор на 8 рецензирани научни
трудови објавени во референтни меѓународни научни списанија и меѓународни научни
публикации (дел од трудовите се објавени во публикации индексирани во некоја од
следниве бази: Ebsco, Scopus, Web of Science – Emerging Sources Citation Index).
Во последните 5 години, кандидатката е автор или коавтор на 4 научни публикации,
објавени во референтни публикации односно индексирани меѓународни списанија.
Објавени научни трудови до 01.09.2020 година:

1. Dragan Vasilev, Nina Dimovska, Zehra Hajrulai-Musliu, Vlado Teodorović,
Aleksandra Nikolić, Nedjeljko Karabasil, Mirjana Dimitrijevic, Milorad Mirilović
(2020). Fatty acid profile as a discriminatory tool for the origin of lamb meat from
different pastoral grazing areas in North Macedonia – A short communication. Meat
science 2020, Volume 162, pp. 108020.

2. Нина Димовска, Билјана Гагачева, Лидија Велјановска, Владимир Димовски
(2019). Влијание на стартер културите на микробиолошките и сензорните
карактеристики на традиционалното бело саламурено сирење за време на
зреењето. IV Меѓународна конференција КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ
2019, Охрид, РепубликаМакедонија.

3. Tatjana Blazhevska, Marija Menkinoska, Valentina Pavlova, Zora Uzunoska, Nina
Dimovska(2019). THE CONTENT OF INORGANIC NITROGEN IN THE WATER
FROM THE FIFTH CHANNEL NEAR THE CITY OF BITOLA. Journal of
Agriculture and Plants Sciences, JAPS, Vol 17, No. 1, 2019, pp. 23-27.
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4. Dimovska N.,Hajrulai-Musliu Z., Mirilovic M., Karabasil N., Dimitrijevic M.,
Suvajdzic B., Vasilev D. (2017): Fettsäurezusammensetzung von Lammfleisch aus
verschiedenen Weidengebieten Mazedoniens (Fatty acid composition of lamb meat
from different grazing areas of Macedonia), Fleischwirtschaft, 97 (6), pp.98-102.

5. Ivanović J., Janjić J., Marković R., Dokmanović M., Bošković M., Dimovska
N.,Baltić M. (2015). PRESENCE OF SELECTED MICROORGANISMS ON
MEAT CONTACT SURFACES IN THE MEAT CUTTING FACILITY. Journal
of Hygienic Engineering and Design. Vol. 12, pp.18-23.

6. Janjić J., Dimovska N., Ivanović J., Bošković M., Đorđević V., Baltić T., Baltić M.
(2015).

MICROBIOLOGICAL

STATUS

OF

KITCHEN

SURFACES

IN

HOUSEHOLDS. Journal of Hygienic Engineering and Design.Vol. 12, pp.24-27.

7. Dimovska N., Gagačeva B., Dimovski V. (2011). Control and suppression of
brucellosis in sheep in ZK Pelagonija by application of mass vaccination. First
International Epizootiology Days, XIII Serbian Epizootiology Days, Serbia, pp. 152153.

8. Mitrov D., Dimovski V., Dimovska N., (2008). Presentation of Q-fever Apperance in
imported cows. X Epizootiology Days with international participation, Tara,
h.Omorica, Serbia 2-5.april 2008 god., pp.51-52.

Стручно-применувачка дејност и проектни активности
Д-р Нина Димовска учествувала на бројни обуки, советувања, работилници во и
надвор од земјава како и во повеќе меѓународни проекти, од кои позначајни се:
 Како официјален ветеринар престојуваше во Соединетите Американски Држави
во организиран програм International office of the agriculture program - The United
States Animal Health/Veterinary Medical System-A Review of Policy/Regulation
Promulgation,

Infectious

Disease

Diagnostics,

Surveillance

and

Academic

Research/Education Program, и се здоби со сертификат од The Texas A&M
University Sistem во College Station, Texas, во ноември 2004година;
 Учество и презентер во рамките на семинарот, 11-13.10.2005 година во Охрид
на тема Заштита на потрошувачи од аспект на ветеринарната инспекцијаОрганизација на потрошувачите на Македонија во рамките на ГТЗ Проектот за
јакнење на заштитата на потрошувачите во локалната самоуправа иво
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соработка со Проектот за Усогласување на трговското законодавство
финансирано од ЕУ, а раководен од Европската Агенција за реконструкција;
 Во месец март 2006 учествуваше во Работилница за обука на теренски
ветеринарни инспектори при имплементација на планот за итни мерки за
навремено спроведување кај одредени важни болести кај животните првенствено Птичји грип, Лигавка и Шап, Син јазик и Класична свинскачума;
 Во октомври 2006 година се здоби со Сертификат за ХАЦЦП обука, одржана во
ноември 2006 година во организација наUSAID;
 Учествуваше на VII-то Советување за клиничка патологија и терапија на
животни со меѓународно учество одржана во Неум, Босна и Херцеговина,
ноември 2006 година;
 Во месец март 2007 година Учествуваше на IX-ти Епизоотиолошки денови, со
меѓународно учество, одржани во Сребрено Езеро март 2007 година, во
организација на Секцијата за зоонози Катедра за заразни болести кај животните
и болести на пчели при Факултетот за ветеринарна медицина од Белград
Република Србија и Ветеринарно Сточарски Институт од Пожаревац, Република
Србија;
 Во септември 2007 година учествуваше и заврши обука за Итна помош за
подготвеност при птичји грип во Република Македонија, одржана на ФВМ во
Скопје во организација на МЗШВ Управа за ветеринарство и Организацијата за
храна и земјоделство на Обединетите Нации (FAO), а финансирано од
Америчката агенција за меѓународен развој(USAID);
 Учествуваше во работилницата за инструкции за имплементација на хигиенски
и безбедносни мерки во кланици и месни индустрии, одржана во рамките на
проект INTERREG IIIA-GREECE-FIROM 2000-2006, во септември 2007година;
 Учествуваше на X-те Епизоотиолошки денови со меѓународно учество, одржани
на Тара во април 2008 година, во организација на Секцијата за зоонози Катедра
за заразни болести кај животните и болести на пчели при Факултетот за
ветеринарна медицина од Белград Република Србија, Министерство за одбрана
на Република Србија и Управата за здравство на РепубликаСрбија;
 Учествуваше во работилницата за Хигиена на храна и контроли на производи од
месо и млеко, одржана во Тулуз, Франција, јули 2008 година, во рамките на
European Commission DG Health and Consumers BTSF;
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 Се здоби со Сертификат за обука и учество во работилница за напреден
ХАЦЦП, организирана и одржана во февруари 2009 година од страна на TJH
Consulting, LLC i MeltonConsultants;
 Oбука и учество во работилница за класификација на објектите за производство
на храна од животинско потекло одржана од страна на TAIEX во соработка со
Управа за ветеринарство при МЗШВ на17.02.2009;
 Се здоби со Сертификат за учество во обука за безбедност на храна одржана во
мај и јуни 2009 година од страна на Agriconsulting Europe S.A., во соработка со
Управата за ветеринарство при Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство;
 Сертификат за положен тест на 30-ти јуни 2009 година, за безбедност на храна,
во организација на Agriconsulting Europe S.A., во соработка со Управата за
ветеринарство

при

Министерството

за

земјоделство,

шумарство

и

водостопанство;
 Учествуваше во работилница за Хигиена на храна млеко и производи од млеко,
одржана во Бреша, Италија во септември 2009 година, во рамките на European
Commission DG Health and ConsumersBTSF;
 Учество во Работилница за официјални контроли, организирана од страна на
TAIEX (Technical Assistance InformationExchange Instrumentof the European
Commission) во соработка со Министерство за здравство и МЗШВ Управа за
ветеринарство, одржана на 26.01.2010година;
 Учество во четвртата работилница за превенција, контрола и ерадикација на
трансмисабилни спонгиоформни енцефалопатии (ТSЕ -Transmissible Spongiform
Encephalopathies), одржана во Олденбург, Германија во јуни 2010 година, во
рамките на European Commission DG Health and ConsumersBTSF;
 Обука за Аудит на ХАЦЦП Системи, одржана во Порто, Португалија во
ноември 2010 година, во рамките на European Commission DG Health and
ConsumersBTSF;
 Учество во Работилница за ЕУ легислатива на ветеринарно-медицинските
препарати, одржана во Истамбул, Турција април 2011 година, во организација
на TAIEX (Technical Assistance InformationExchange Instrumentof the European
Commission);
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 Учество во обука за мониторинг и контрола на зоонози и зоонотски агенси,
одржана во Лисабон, Португалија март 2012 година, во рамките на European
Commission DG Health and ConsumersBTSF;
 Во рамките на проект воден од Европска Унија се здоби со Сертфикат за обука
одржана во мај-јуни 2012 година во рамките на проектот за Јакнење на
капацитетите на ветеринарниот сервис за имплементација на ЕУ регулативите,
на тема Официјални контроли на храна за исхрана наживотни;
 Сертификат за обука одржана во септември-октомври 2012 година во рамките
на проектот за Јакнење на капацитетите на ветеринарниот сервис за
имплементација на ЕУ регулативите, на тема Официјални контроли на храна од
животинско потекло, микробиолошки критериуми и земање напримероци;
 Учество и успешна реализација како предавач во проект Интеграција на
еколошкото образование во македонскиот образовен систем, со цел здрави
навики во исхраната на учениците-соработка со Гимназија ,,Јосип Броз Тито,, Битола (2012год);
 Учество во семинар за мониторинг и контрола на Salmonella и други зоонози и
зоонотски агенси во организација на Проект ,,Развој на инфраструктурата за
квалитет и регулативата за контрола на безбедност и квалитет на храна во
Југоисточна Европа,, одржан на 15.11.2012година;
 Се здоби со Сертификат за обука одржана во ноември 2012 година во рамките
на проектот за Јакнење на капацитетите на ветеринарниот сервис за
имплементација на ЕУ регулативите, на тема Здравјето на животните, зоонози и
мониторинг на антимикробна отпорност. Обуките се одржани од страна на
Agriconsulting Europe S.A. во соработка со Агенцијата за храна иветеринарство;
 Oбука и учество во работилница за регистрација на бизнис оператори со храна,
одржана на 17-18.12.2012 година од страна на TAIEX во соработка со Агенција
за храна иветеринарство;
 Обука за контрола и мониторинг на резидуи, Одржана во организација на АХВ
во Скопје на 18.02.2013година;
 Учество во Обука на тема: Вовед и примена на ИСО стандардите во АХВ
Скопје, одржана 07-09.05.2014година;
 Учество во работилница за означување на храната, одржана на 23-24.01.2017
година од страна на TAIEX во соработка со Агенција за храна иветеринарство;
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 Обука за новиот TRACES-NT (Trade Control and Expert System) систем за
креирање на сертификати за извоз во ЕУ за TRACES одржана во Скопје, од
страна на АХВ на 15.12.2019година;
 Во септември 2019, обука за вршење на официјални контроли за употреба на
ветеринарно-медицински

препарати

(ВМП)

на

терен

во

рамките

на

проектот Подобрување на спроведувањето на законодавството за здравствена
заштита на животните, безбедноста на храна и фитосанитарното
законодавство и соодветните информативнисистеми;
 Учество на првата on-line обука организирана на Европско ниво од страна на
Европската Медицинска Агенција во период од 19 до 20.10.2020 година
(1stvirtual EMA training: the EU and its Regulatory System forMedicines).
Од ноември 2020 година дел е од листата на рецензенти од странство за српското
научно списание Meat Technology (поранешно Технологија меса).
Кандидатката активно се служи со англискиот јазик. Има познавање и способност
за работа со компјутер (Microsoft пакетите за канцелариско работење (Word, Excel,
PowerPoint).
Воедно е активен член на ,,Slow food,, во Македонија, огранок Битола.
Долгогодишното, поточно 25 годишното искуство и работа во ветеринарната
инспекција представува збир на големо искуство во пракса и на терен кое
дополнително ќе може да се надоградува со научно-истаражувачка и наставнообразовнаактивност.

Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни звања
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени со Законот за високо
образование, кандидатката д-р Нина Димовска исто така ги исполнува и посебните
услови предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во
наставно-научни, наставно-стручни, научни и соработнички звања на Универзитетот
„Св. Климент Охридски” – Битола. Имено, кандидатката исполнува вкупно 7 (седум)
услови од наведените во табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови
(со Правилникот се предвидени најмалку 2 од било кој критериум од Анекс 1).
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За

исполнетоста

на условите,

кандидатката

има

доставено

соодветна

документација и истите се дадени во Табелата за оценување на исполнетоста на
посебните услови за избор во звања.

ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш
предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна
школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови
се објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува
преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web
пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него)
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
Член е во
домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации ил
и
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

X

X

X

2
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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 различниоснови
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
прграма 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 иевалуација.
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во
последните 5 години
вкупно исполнети услови од втор
критериум
ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачкаилистручноуметничкадејност
УСЛОВИ

X

0

X
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија,
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија,
правилник, статут, закон и сл.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни
X
институции
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од
X
релевантна институција
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна
стручна организација, институција или асоцијација
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(Ко)автор е накнига/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
патенти /иновации
прифатени од Државниот завод за индуст
Регистрирал
риска
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

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација за резултатите од научноистражувачката и стручно-применувачката активност на д-р Нина Димовска, Комисијата
констатира дека кандидатката покажува континуиран и сериозен однос кон развојот на
професијата, давајќи значаен придонес во областите во кои се избира.
Анализирајќи ја научно-истражувачката работа на кандидатката, Комисијата
констатира дека таа е автор или коавтор на рецензирани научни трудови објавени во
меѓународни

научни

списанија

и

меѓународни

научни

публикации

индексиранивомеѓународнибази.
Покрај горенаведените активности, важно е да се нагласи и определбата на
кандидатката за перманентно професионално и стручно усовршувањеинадоградување, за
што сведочат реализираните обуки и учество во меѓународни истражувачки и апликативни
проекти.

X
X
5

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ

референтни

X

7
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Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката до
денот на пријавување на конкурсот, Комисијата заклучи дека д-р Нина Димовска
поседува научни и стручни квалитети и ги исполнува општите услови предвидени со
Законот за високото образование (Сл. весник 82/18) и посебните услови од критериум
и теза избор на наставник во звање доцент предвидени со Правилникот за посебните
Услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни
и соработничкизвањанаУниверзитетот „Св. Климент Охридски“ –Битола.
Според горе изнесеното, Рецензентската комисија едногласно му предлага на
Наставно-научниот совет на Ветеринарниот факултет Битола, кандидатката д-р Нина
Димовска, да биде избрана во насловно звањенасловен доцентод научната област:
Хигиена и технологија на производи и суровини од животинско потекло(40728).

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
1. Проф. д-р Драган Василев–претседател,
с.р.Факултет за ветеринарна медицина Белград
Универзитет во Белград

2. Доц. д-р СилванаСтајковиќ – член, с.р.
Факултет за ветеринарна медицина- Белград
Универзитет во Белград

3. Проф. д-р Љупче Кочоски – член,с.р.
Факултет за биотехнички науки -Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски”-Битола
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Врз основа на член 40 став 5 точка 1 од Статутот на Научниот институт за тутун –
Прилеп, во согласност со Статутот на Универзитетот„Св. Климент Охридски“- Битола,
Советот на Научниот институт за тутун -Прилеп, на 2та седницата одржана на ден 20. 01.
2021 година, донесе:
СТАТУТАРНА ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
СТАТУТОТ
НА НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП
Член 1
Со Оваа Статутарна одлука се врши изменување и дополнување на Статутот на
Научниот институт за тутун – Прилеп бр. 01-536/1 од 12.06.2019 г., објавен во Билтенот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола бр.459 од 01.07.2019 година.
Член 2
Во членот 1, став 1 ред 2 и 4 по зборовите научно-истражувачка дејност се додаваат
зборовите „и апликативна дејност“.
Член 3
Во насловот, пред членот 2 од Статутот се брише зборот „Статус“ и се заменува со
зборот „Дејност“.
Ставот 1 од член 2 се менува и гласи:
„Научниот институт за тутун Прилеп е научна и високообразовна установа која врши
научно-истражувачка, апликативна високостручна односно применувачка дејност, како и
високообразовна дејност во научно-истражувачко и студиско подрачје, според студиска
програма на една или повеќе сродни и меѓусебно поврзани наставно-научни, односно
стручни области од втор и трет циклус на студии.“
Член 4
Во насловот пред член 4 се додава: „и седиште“.
Член 5
Во член 9 зборот референтите се брише.
На крајот на ставот се додава нова реченица која гласи:„Со печатот ракува лице
овластено од директорот на Институтот.“
Член 6
Во членот 11 ставовите 3 и 4 се бришат и се додава нов став 3, кој гласи:
„Востановувањето на одората за директорот и другите обележја, се утврдени во Статутот на
Универзитетот.“
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Член 7
По членот 11 се додаваат два нови члена: 11 а и 11 б, кои гласат:
Интернет-страница на Институтот
Член 11а
Институтот има своја интернет-страница на македонски и англиски јазик, преку која
се обезбедува достапност на релевантни податоци и информации од дејноста, работењето и
високообразовната дејност. Советот на институтот донесува одлуки за изгледот на вебстраницата, за информациите кои ќе се објавуваат и одговорно лице за информирање.
Ден на институтот, награди и признанија
Член 11б
Институтот е основан на 24.12.1924 година, датум кога е основана централна Опитна
станица за проучување на тутунот. Денот на основање на Институтот се одбележува на
свечен начин, секоја година.
По повод јубилеи и други значајни настани, како и на промоции, Институтот
доделува награди, признанија и сл. Критериумите за наградувањето и видот на наградите и
признанијата ги утврдува Советот на Институтот.
Член 8
Во членот 12 став 1 по зборот Уставот, се додаваат зборовите „на Република Северна
Македонија“.
По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: „Академската заедница во Институтот ја
сочинуваат лицата избрани во наставнo-научни, научни и соработнички звања и
студентите.“
Член 9
Во членот 17 се додава нов став 1 кој гласи:„Роковите за завршување и начинот на
продолжување на студиите на втор и трет циклус студии се утврдуваат со закон, Статутот и
општ акт на Универзитетот.“
Ставовите 1, 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 2, 3, 4, 5 и 6.
Член 10
Во членот 19 ставот 1 се менува и гласи: „За вршење на својата дејност, во
Институтот постојат организацони единици и тоа: одделенија и оддел.“
Во ставот 2 се бришат зборовите: „и други научно-наставни“. Точката на крајот на
реченицата се брише и се додава: „ за тоа, согласно Статутот на Универзитетот.
Ставот 3 од членот 19 се менува и гласи: „Со организационите единици раководат
раководители кои ги назначува и разрешува директорот на Институтот за време од 3
години. Раководителите за својата работа одговараат пред Директорот и Советот.“
Член 11
Пред членот 20, насловот се менува и гласи само „ одделенија“.
Членот 20 се менува и гласи:
„Одделенијата се основни организациони единици на Институтот.

63
Во Институтот ги има следниве одделенија:
1. Одделение за генетика, селекција и семеконтрола;
2. Одделение за агротехника на тутунот;
3. Одделение за заштита на тутунот од болести, штетници и плевели;
4. Одделение за технологија и хемија на тутунот итутунските производи;
Покрај постојните одделенија можат да се основаат и други одделенија.
Одделенијата се основаат, припојуваат и делат, во согласност со потребите на
научно-истражувачката и наставно-образовната и применувачка работа со одлука на
Советот на Институтот.“
Член 12
Во членот 21, точките 1, 5 и 6 се менуваат и гласат:
„1. донесуваат научни програми за работаи ги усогласуваат со програмата за работа на
институтот;
5. во своите лаборатории вршат испитувања,услуги или други активности според
овластувањата добиени од соодветните министерства и други институции;
6. учествуваат во научно-истражувачки проекти;
Во точката 11, по зборовите „научни работници“ се додава: „и соработници“.
Член 13
Членот 22 се менува и гласи:
„Раководител на одделение е лице избрано во наставно-научно и научно звање, а
доколку нема, се избира лице со соработничко звање.
На раководителот на одделението и на одделот му престанува функцијата пред
истекот на мандатот во следниве случаи:
-ако поднесе оставка
-ако му престане работниот однос
-ако биде разрешен
Во случај на престанок на мандатот на раководителот, директорот назначува нов
раководител во рок од 7 дена.“
Член 14
Членот 23 се менува и гласи:
„Раководителот на одделението ги врши следниве работи:
1. ја организира и ја води работата на одделението,
2. се грижи за редовно изведување на научно-истражувачката, образовната и
апликативната работа во одделението;
3. предлага програма, цели и насоки за развој на одделението;
4. поднесува годишен план и извештај за работа на одделението, до советот и
директорот;
5. ги свикува и ги води состаноците на одделението;
6. ја организира и ја води работата на лабораториите во одделението;
7. дава иницијатива за набавка на нова опрема во одделението и лабораториите и
за воведување на нови методи за истражување и испитување;
8. ја организира работата во лабораториите во согласност со добиеното
овластување и научно истражувачката работа;
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9. потпишува извештаи за извршени испитувања и услуги, контроли и анализи
според добиените овластувања,
10. ги извршува одлуките на органите на Институтот кои се однесуваат на
работата на одделението и ги известува вработените во одделението и
лабораториите;
11. се грижи за работната дисциплина на вработените во одделението и
лабораториите;
12. врши и други работи што ќе му ги доверат органите на Институтот.“
Член 15
Пред членот 24се додава нов наслов „Лаборатории“.
Членот 24 се менува и гласи:
„За потребите на дејноста, во рамките на одделенијата на Институтот се формираат
лаборатории и тоа:
1. Лаборатории акредитирани за испитување:
- контрола на квалитетот на семе од земјоделски растенија;
- контрола на квалитетот на почва,вода, ѓубрива и растителен материјал;
- контрола на квалитетот на тутун и тутунски производи;
- контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина;
- контрола на здравјето на растенијата.
2. Лаборатории за научно-истражувачка и апликативна работа:
- лабораторија за растителни in vitro култури
- ентомолошка лабораторија
- фитопатолошка лабораторија
- биолошка лабораторија
- банка на гени кај тутунот и други индустриски растенија.
Внатрешната организација на акредитираните лаборатории се уредува со посебен акт
и Правилник за внатрешна организација на Институтот.“
Член 16
Членот 25 се брише.
Член 17
Насловот Стручни служби и членовите 26, 27, 28, 29 и 30 се бришат.
Член 18
После членот 24 се додава нов наслов „Оддел“ и 3 нови членови 25, 26 и 27, кои
гласат:
„Оддел“
Член 25
Производната дејност во Институтот се извршува во Одделот за производство на
тутунско семе и тутун.
Со Одделот раководи Раководител кој го назначува и разрешува директорот на
Институтот. За раководител на Одделот може да биде избрано лице со завршено високо
образование: земјоделски факултет, поледелска насока, 240 ЕКТС кредити или VII/1 степен,
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3 години работно искуство во областа и други исполнети услови во согласност со
Правилникот за систематизација на работните места.
Член 26
Одделот за производство на тутунско семе и тутун ги врши следните работи:
 ги разгледува и усогласува производните програми за производство на
тутунско семе и тутун;
 врши производство на расад за семенските насади и полски опити;
 врши производство на тутунско семе и тутун;
 доработува тутунско семе;
 го складира и чува семенскиот материјал во соодветен магацински простор, во
согласност со законските прописи;
 пакува и дистрибуира тутунско семе;
 врши манипулација и проценка на тутунот од полските опити и
врши и други работи предвидени со овој Статут.
Член 27
Раководителот на Одделот за производство на тутунско семе и тутун ги врши
следниве работи:
 предлага План за производство на тутунско семе и тутун и култури за
плодоред
 ја организира и ја води работата на Одделот;
 ги свикува и ги води состаноците на Одделот;
 се грижи за редовно и навремено изведување на сите работни активности од
областа на Одделот, како и за изведување на научно-истражувачки опити на
Одделенијата;
 ги извршува одлуките на органите на Институтот;
 се грижи за почитување на дисциплината и работното време на вработените
во Одделот;
 доставува месечен и годишен Извештај за работата на Одделот до Директорот
и Советот на Институтот;
 врши и други работи што ќе му ги довери Директорот и Советот на
Институтот. “
Член 19
Членот 31, кој станува член 28, се менува и гласи:
„Стручна и административна служба“
Член 28
Стручно-административните работи на Институтот ги врши Стручна и
административна служба, како дел од интегрираната Централна стручна и административна
служба на Универзитетот.
Внатрешната организација на Стручната и административна служба се уредува со
посебен акт, Правилник за внатрешна организација на Институтот.
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Со стручната и административна служба раководи секретар, кој засвојата работа
одговара пред Советот и Директорот на Институтот.
Член 20
Член 32, којстанува член 29, се менува и гласи:
„За Секретар може да биде избрано лице со завршено високо образование: Правен
факултет, 240 ЕКТС кредити, како и да исполнува други услови во согласност со
Правилникот за систематизација на работните места во Стручнатаиадминистративнаслужба
на Институтот.
Член 21
Членот 33 станува член 30.
Член 22
Во членот 34, кој станува член 31,ставот 1 се брише.
Член 23
Членовите: 35, 36, 37 и 38 се бришат.
Член 24
Во членот 39, кој станува член 32, во ставот 2, после зборот „литература“се става
точка, а текстот што следува се брише.
Член 25
Членот 40 станува член 33.
Член 26
Во членот 41, кој станува член 34, ставот 2 се менува и гласи: „Советот на
Институтот го сочинуваат: директорот, заменикот на директорот, раководителите на
одделенијата и раководителот на Одделот за производство на тутунско семе и тутун.“
Во ставот 5, точка 8, по зборот „Универзитетот“ се става запирка и се
додава:„членови на комисии и други работни тела на Универзитетот.“
Во ставот 5, по точката 20 се додава нова точка 21, која гласи: „донесува План за
јавни набавки;“.
Во ставот 5, точката 21 станува точка 22.
Член 27
Членот 42 се брише.
Член 28
Членовите 43, 44, 45 и 46 стануваат членови 35, 36, 37 и 38.
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Член 29
Во членот 47, кој станува член 39,во ставот 2, после точката 7, се додава нова точка
8, која гласи: „поднесува програма за работа на Институтот во тековната година, до
Советот;“.
Точката 8 станува точка 9.
Во точката 9, која станува точка 10, после зборот „награди“ се додава „и признанија“.
Точките 10,11 и 12, стануваат точки 11, 12 и 13.
Точката 13, која станува точка 14, по зборот „одговорностите“ се додава: „и на
вработените и“.
По точката 13, која стана точка 14, се додава нова точка 15, која гласи: „назначува и
разрешува раководители на организационите единици“.
Воточката 14, која стана точка 16, на почетокот пред зборот „формира“ се додава:
„ангажира стручни лица,“.
Точката 15 станува точка 17.
По точката 15, која стана точка 17, се додава нова точка 18, која гласи: „се грижи за
реализација на Годишниот план за јавни набавки и“.
Точката 16 станува точка 19.
Член 30
Членот 48 станува член 40.
Член 31
Во членот 49, кој станува член 41, воставот 6 се додава нова реченица која гласи:
„Формата и содржината на гласачкото ливче се уредува во Деловникот за работа на Советот
на Институтот.“
Член 32
Членот 50 станува член 42.
Член 33
Во членот 51, кој станува член 43, по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Мандатот на директорот трае 3 години, со право на реизбор.“
Ставот 2 станува став 3.
Член 34
Членовите: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ,61, 62 и 63, стануваат членови: 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 и 55.
Член 35
Членот 64 станува член 56.





Член 36
Членот 65, кој станува член 57, се менува и гласи:
„Одборот за соработка и доверба со јавноста е составен од 5 (пет) членови и тоа:
1 (еден) претставник од основачот;
3 ( три) претставници од стопанството, и
1 (еден) претставник од нестопанството од делокругот на студиските програми.
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Мандатот на членовите на Одборот изнесува 3 години, без ограничување на правото
на реизбор.
За член на Одборот не може да биде избрано лице кое согласно со Законот за
установите, не може да биде член на орган на управување на установа.
Членовите во Одборот ги назначува Советот на Институтот, по писмено барање од
Директорот.“
Член 37
Членовите 66 и 67 стануваат членови 58 и 59.
Член 38
По членот 67, кој стана член 59, се додава нов член 60, кој гласи:
„Директорот/заменикот директор ги информира членовите на Одборот за прашањата
во врска со работата на Институтот што се во надлежност на Одборот.“
Член 39
Членовите од 68-73 кои се однесуваат на преодни и завршни одредби,стануваат
членови под бр. 61-66.
Член 40
Оваа Статутарна одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот, а ќе се објави по добиената согласност од Сенатот на Универзитетот.
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