
                                                                                                                              
                    

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б  И  Л  Т  Е  Н 
 

 

Бр. 480 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИНА   XLI,  Битола,  01.03.2021 година 

 

 



 

Издание на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола 
 

 

 

 

 

 

 

Одговорен уредник        М-р Офелија Христовска 

          Генерален секретар 

 

 

 

Редакциски одбор      Проф. д-р Гордана Трајкоска, проректор 

                                                    Економски факултет-Прилеп  

 

    Проф. д-р Љупче Кочоски, проректор 

                                                    Факултет за биотехнички науки – Битола 

 

                                                    Проф. д-р Игор Неделковски, проректор 

                                                    Факултет за информатички и комуникациски  

                                                    технологии-Битола  

 

                                                    Проф. д-р Марјан Ѓуровски, проректор 

                                                    Факултет за безбедност-Скопје 

                                                     

 

 

          Д-р Елена К. Ристоска, советник  

 

 

 

 

 

 

Уредник        Д-р Елена К. Ристоска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умножено на електронски печатар на Универзитетот 

„Св. Климент Охридски” – Битола 



 

С О Д Р Ж И Н А 

 

 

 

 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ- ПРИЛЕП 

 

Извештај од Комисија за оценка на докторска дисертација  

на кандидатот м-р Бесим Мустафа ................................................................................................. 1 

Report of the Committee for assessment of the doctoral dissertation  

of the candidate Besim Mustafa......................................................................................................... 13 

Одлука за прифаќање на Извештајот од комисијата за оценка на подобноста на темата и 

кандидатот Васко Јорданоски ......................................................................................................... 25 

Одлука за прифаќање на Извештајот од комисијата за оценка на подобноста на темата и 

кандидатот Татјана Пановска ......................................................................................................... 26 

Одлука за прифаќање на Извештајот од комисијата за оценка на пријавата на магистерскиот 

труд и определување ментор на кандидатот Елена Крстеска ..................................................... 27 

Одлука за прифаќање на Извештајот од комисијата за оценка на пријавата на магистерскиот 

труд и определување ментор на кандидатот Јулијана Апостолоска  ......................................... 28 

 

 

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ-БИТОЛА 

 

Рецензија на учебното помагало „Практикум по биологија“ од авторите вонр. проф. д-р Мила 

Арапческа и проф. д-р Јованка Тутеска.........................................................................................  29 

 

 

 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ-БИТОЛА 

 

Извештај од Комисија за оценка на докторскиот труд  

на кандидатот м-р Ристо Стефановски ........................................................................................  33 

 

 

 

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ-БИТОЛА 

 

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област 

64004 Англистика и 64021 учење на странски јазици ...............................................................  40 

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања на научната област 

Образование на наставници (50513) и Друго (50525)  (Менаџмент во образование) ............... 55 

Извештај од Комисија за оценка на докторскиот труд  

на кандидатот м-р Лилјана Поленаковиќ .......................................................................................67 

 

 

 

 



ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ 

 

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања  

на научната област Казнено право (50804) ................................................................................... 75 

Одлука за усвојување Извештај за подобност на тема за изработка на магистерски труд, 

прифаќање наслов на тема и определување ментор  

на кандидатот Афродита Денковска ........................................................................................... 100 

 

 

 

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО 

 

 

Извештај од Комисија за оценка на докторска дисертација  

на кандидатот м-р Емилија Ицоска  ............................................................................................. 101 

Рецензија на учебникот „Социологија на право“ од авторот  

вонр. проф. д-р Александар Јованоски .........................................................................................107 

Одлука за прифаќање наслов на тема за изработка на магистерски труд 

на кандидатот Дурим Калиќи  ...................................................................................................... 113 

Одлука за прифаќање наслов на тема за изработка на магистерски труд 

на кандидатот Драгана Јаковлевска   ............................................................................................114 

Одлука за прифаќање наслов на тема за изработка на магистерски труд 

на кандидатот Мбареса Мемети  .................................................................................................. 115 

Одлука за прифаќање наслов на тема за изработка на магистерски труд 

на кандидатот Симона Стојчевска  .............................................................................................. 116 

Одлука за прифаќање наслов на тема за изработка на магистерски труд 

на кандидатот Димитар Димовски  .............................................................................................. 117 

Одлука за прифаќање наслов на тема за изработка на магистерски труд 

на кандидатот Стефан Бужевски  ................................................................................................. 118 

 

 

 

ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА – ПРИЛЕП 

  

Реферат за избор на научен соработник ...................................................................................... 119 

Реферат за избор на научен соработник ......................................................................................  128 

 

 

 

 

 



1 
 

До 

Наставно научниот совет  

                                                           Економски факултет – Прилеп 

Универзитет “Св.Климент Охридски“ Битола  

 

 

Предмет: Извештај за оценка на докторска дисертација 

Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Прилеп, на својата седница одржана 

на ден 29.10.2020 година, со одлука број 02-872 / 28, формира Комисија за оценка на 

докторската дисертација поднесена од кандидатот м-р Бесим Мустафа, на тема: „ Улогата 

на неформалното образование врз перформансите на вработените во малите и средни 

претпријатија во Косово “, со оригинален наслов “The role of non-formal education on 

employee performance in SMEs in Kosovo“, во состав: 

1. проф. д-р Фатмир Мемај, Универзитет во Тирана, Економски факултет, Тирана – 

Албанија 

2. проф. д-р  Димитар Николоски, Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св. 

Климент Охридски“ Битола 

3. проф. д-р Снежана Мојсовска-Саламовска, Економски факултет - Прилеп, 

Универзитет “Св. Климент Охридски“ Битола 

4. проф. д-р Славица Роческа Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св. Климент 

Охридски“ Битола 

5. проф. д-р Драгица Оџаклиеска, Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св. 

Климент Охридски“ Битола 

 

     ИЗВЕШТАЈ 

1. Биографија на кандидат 

Бесим Мустафа е роден на 13.07.1973 година во Муховц, Бујановц. Завршил средно 

училиште во Гњилане. Дипломирал на Универзитетот во Приштина. Во 2011 година, 

Бесим Мустафа завршил магистерски студии на Универзитетот во Приштина, оддел за 

педагогија со одбрана на магистерски труд под наслов: „Неформалното образование на 

Косово во периодот 1999-2009 година и перспективи до 2015 година“. 

Образование 

Период 2014 година - сега - Регионална заедничка докторска програма „Претприемништво 

и менаџмент на мали и средни претпријатија, (ДОЦСМЕС) со Универзитет„ Св. Климент 

Охридски “- Битола, Македонија. Универзитет во Болоња, Италија Автономен 

Универзитет во Барселона, Шпанија (UAB), Универзитет во Ница - Софија Антиполис, 

Франција (UNICA), Универзитет на Југоисточна Европа (SEEU), Република Македонија, 

Универзитет во Тирана (UT), Албанија, Земјоделски универзитет на Тирана (AUT), 

Албанија, Универзитет „Дарданија“ (ДУ), Приштина, Република Косово. 

 2011 година: Универзитет во Приштина, Филозофски факултет, Катедра за 

педагогија, студиска програма Менаџмент на образованието. Магистерски труд: 

‘Неформално образование на Косово во периодот 1999-2009 година и перспективи до 2015 

година.  

2001 година:  Универзитет во Приштина, Филозофски факултет, Катедра за 

педагогија, 4 годинишна програма. 
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Работни искуства и квалификации 

2010 година - денес: директор на Одделот за стручно образование. Задачи: Водење и 

управување со процесот во областа на образованието, обуки и дообразование. 

2015 година - денес: Предавач на колеџот Хамерер. Предмети: Менаџмент на 

образованието и Стручна дидактика и педагогија. 

2018-денес: Консултант на Проект на Светска банка и Министерство за образование и 

наука. 

2008-2010 - Координатор за помош во сектор Широк пристап во образованието и 

вработувањето. 

2004-2008 година -  Координатор на проект, Сектор за високо образование. 

2000-2004 година - Менаџер за продажба на семеен бизнис. 

Компјутерски вештини 

Одлично знае како се користи пакетот MS Office и други различни програми. 

 

Анализа и коментари за докторската дисертација 

Докторската дисертација се состои од 6 поглавја. 

Во првата глава е даден вовед во предметот на истражување и важноста на 

неговото проучување. Започнува со  проблемот на истражување и продолжува со 

набројување на целите на истражувањето, анализа на зависни и независни варијабли и 

хипотезата. Завршува со укажување на некои од ограничувањата на ова истражување. 

Во втората глава е презентирана темелна анализа на соодветниот преглед на 

литературата. Започнува со објаснување на концептот на теоријата на човечки капитал и 

нејзината важност за економскиот развој. Врз основа на тој концепт, кандидатот прави 

преглед на Стратегиското управување со човечки ресурси (SHRM) и неговиот основен 

теоретски концепт на Преглед базиран на ресурси (RBV), кој ги дефинира човечките 

ресурси како клучни средства за развој на организациите. Како интегрални елементи на 

SHRM, тој продолжува да ги разгледува процесите на Стратегијата за човечки ресурси и 

Циклусот на човечки ресурси, кои вклучуваат развој на човечки ресурси како клучна 

функција на управувањето со човечки ресурси. Завршува со анализа на ефектите на SHRM 

врз перформансите и со обезбедување преглед на истражувањето, како и на влијанието на 

обуката врз перформансите на индивидуално, организациско и општествено ниво. 

Третата глава дава преглед на концептот на неформалното образование, неговите 

дефиниции, образложението за неговото појавување како водечки образовен концепт, како 

и неговите цели. Продолжува со тоа како овој концепт е усвоен, организиран и признат во 

Косово. 

Четвртата глава продолжува со истражување на социјалните и економските 

состојби во земјата, структурата на економијата и пазарот на трудот, како и постојните 

програми за унапредување на вработувањето и пазарот на трудот и професионалните 

стандарди. 

Петтата глава продолжува со анализа на податоците околу главните теми, како што 

се 1) Општи карактеристики на косовските МСП; 2) Стратегиски пристапи на косовските 

МСП; 3) Развој на човечки ресурси во косовските МСП; 4) Практики за управување со 

човечки ресурси во косовските МСП. Понатаму, продолжува со тестирање на хипотезата, 

со цел да се разбере дали односот помеѓу зависните и независните променливи е 

статистички значаен. 
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Во шестата глава дава резиме на главните заклучоци и препораки. Препораките се 

групирани околу три главни чинители кои се занимаваат со темата, имено косовските 

претприемачи, креаторите на политики и истражувачката заедница. 

 

2.1 Цели и истражувачки прашања 

Основната  цел на докторската дисертација е да се разбере улогата на 

неформалното образование во подобрување на вработените и организациските 

перформанси на МСП во Косово. На ова прашање се пристапува од перспектива на 

сопствениците на претпријатијата и има за цел да ја разбере рамката и образложението со 

кое тие пристапуваат кон развојот на човечките ресурси воопшто, со акцент на користење 

на неформалното образование како алтернатива. 

Во докторската дисертација се дефинриани следниве специфични цели: 

•  Да се процени улогата на неформалното образование за подобрување на 

вработените и организациските перформанси на МСП во Косово; 

• Да се разбере ставот на сопствениците на претпријатијата за неформалното 

образование како алтернативен модал за развој на човечки ресурси; 

•  Да се разбере динамиката на стратегиското управување со човечките ресурси во 

рамките на МСП во Косово; 

•  Да се процени пристапот кон развој на човечки ресурси во МСП, вклучително и 

дали тоа се прави во согласност со стратегиите за развој на деловните активности; 

• ` Да се проценат перформансите и мотивациските стимулации на вработени во 

МСП и да се разбере дали неформалното образование се смета како мотивациски 

поттик од перспектива на вработените; 

Докторската дисертација се води од следниве истражувачки прашања: 

• Како работодавачите ја перцепираат улогата на неформалното образование врз 

перформансите на вработените? 

• Колку МСП во Косово учествуваат во активностите за неформално образование? 

• Дали МСП во Косово се подготвени да инвестираат во професионалниот развој на 

вработените преку неформално образование? 

• Кои други мерки ги користат претпријатијата за да ги подобрат перформансите и 

мотивацијата на вработените? 

• Дали се користи стратегиско размислување во однос на развојот и управувањето со 

човечките ресурси? 

• Дали оценката на потребите за обука претходи на одлуката на МСП да испраќаат 

вработени на обуки? 

• Како е организиран процесот на регрутирање, избор, оценка и развој на човечки 

ресурси? 

• Колку претпријатијата се задоволни од работата на своите вработени? 

• Каков е ставот на работодавачите во однос на тоа дека неформалното образование 

дејствува како мотивациска стратегија за вработените да ги подобрат своите 

перформанси? 

• Колку се важни активностите за неформално образование за МСП? 

 

2.2 Дизајн и методологија на истражување 

Истражувањето е така дизајнирано со цел да се обезбедат потребните примарни 

податоци за да се овозможи тестирање на хипотезата и да се извлечат соодветни 
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заклучоци кои ја разјаснуваат сегашната улога на неформалното образование за 

подобрување на вработените и организациските перформанси на МСП на Косово. Како 

што споменавме погоре, истражувањето е дизајнирано комбинирајќи квалитативни и 

квантитативни техники на истражување, поврзувајќи  ги добиените податоци со теоретски 

концепти и докази што произлегуваат од прегледот на литературата. Овој дел ги објаснува 

процесите и размислувањата по кои се води оваа докторска дисертација. 

Докторската дисертација пристапува преку научен метод. Научниот метод е збир 

на пропишани процедури за воспоставување и поврзување на теоретски изјави за настани, 

анализа на емпириски докази и за предвидување настани што се уште не се познати. Врз 

основа на овој модел, темелен преглед на литературата е основа за оценка на релевантното 

постоечко знаење за тоа како да се пристапи кон развој на човечки ресурси во рамките на 

организациите, односно претпријатијата. Врз основа на овој преглед се изградени 

хипотези и соодветното истражување е дизајнирано со цел да се тестира, потврди или 

отфрли хипотезата. 

Откако се дефинирани истражувачките цели, истражувањето е дизајнирано и 

иницирано е собирање на примарни податоци за МСП во Косово. Добиените податоци се 

анализирани и подготвени за заклучоци и препораки од ова истражување. Процесот на 

истражување е добро опишан во шема, во која се наведени различните чекори и 

редоследот на процесот на истражување. 

Истражувањето комбинира квалитативни и квантитативни техники на 

истражување, поврзувајќи ги добиените податоци со теоретски концепти и докази што 

произлегуваат од прегледот на литературата. Квантитативниот дел од истражувањето се 

базира на истражување на избран примерок на МСП во Косово преку спроведување на 

соодветен прашалник. Покрај тоа, за да се добие поголем увид во предизвиците со кои се 

соочуваат малите и средните претпријатија во врска со човековите ресурси, користејќи ги 

клучните елементи на прашалникот за структурирање на дискусиите, се организирани 

полу-структурирани интервјуа со удел на сопственици на претпријатијата од 

оригиналниот примерок. Ова овозможи потврда на наодите од истражувањето и подобро 

разбирање на внатрешните и надворешните средини што го дефинираат пристапот на 

малите и средните претпријатија кон човечките ресурси. Добиените примарни податоци 

од истражувањето се анализирани, вкрстено табелирани и оценувани давајќи соодветни 

заклучоци преку дедуктивно расудување. 

 

2.3 Значење и наоди на дисертацијата 

 

Во своето истражување, кандидатот ја истражува улогата на неформалното 

образование за подобрување на вработените и организациските перформанси на МСП на 

Косово. На ова прашање се пристапува од перспектива на сопствениците на 

претпријатијата и има за цел да ја разбере рамката и образложението со кое тие 

пристапуваат кон развојот на човечките ресурси воопшто, со акцент на користење на 

неформалното образование како алтернатива. Истражувањето се надоврзува на 

концептуален модел кој ја поддржува премисата дека човечките ресурси се стратегиски 

ресурс на која било организација и треба да се управуваат како клучен елемент на 

стратегијата за развој на деловните активности. Инвестициите во човечки капитал имаат 

значително влијание врз учењето и перформансите на претпријатијата,. Постојат три 

фактори (избор на човечки капитал, развој преку обука и распоредување) на значително 
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подобрено учење со тоа што, за возврат се добива подобрени перформанси. Човечката 

експертиза се развива преку учење, затоа процесите на учење се клучни за постигнување и 

одржување на конкурентската предност во сè повеќе глобализиран контекст . Важноста на 

неформалното образование е официјално признаена како неоспорна кон економскиот 

развој. Перцепцијата за квалитетот на секторот на формално образование во Косово во 

голема мера го обликува пристапот на косовските МСП кон развој на човечкиот капитал. 

Секторот за формално образование генерално се смета со низок квалитет. Последователни 

ниски резултати од рангирањето на Косово во Програмата за меѓународно оценување на 

студенти (PISA) ја потврдуваат оваа перцепција (EUEA, 2016). Со оглед на важноста на 

ваквите сфаќања од страна на компаниите, истражувањето се обидува да го разбере 

нивното гледиште во однос на согледаниот квалитет на секторот за формално образование 

на Косово. Се потенцира важноста на континуираното образование и обука на 

работниците и вработените, истакнувајќи дека ова повеќе не е опција, туку задолжително 

за повеќето фирми. Неформалното образование е неопходено и од најголема важност за 

холистички пристап кон производство на потребните вештини за економијата. Ова е 

особено случај за развиените земји, во кои појавата и развојот на неформалното 

образование е особено насочена кон градење на потребните вештини, зголемување на 

можностите за вработување и реагирање на технолошките промени. Неформалното 

образование е дизајнирано да придонесе за развој на човечки капитал преку олеснување 

на пристапот до образование до сите граѓани. За разлика од неформалното учење, 

неформалното образование е организирано и има свои цели за учење. Програмите за 

неформалното образование се секогаш конципирани за да се постигнат краткорочни и 

специјални образовни цели и задачи. 

Хоперс смета дека целите на неформалното образование на земјата се делумно поврзани 

со националниот економски развој, особено борба против невработеноста и градење на 

национален капацитет за човечки ресурси за да се помогне во подобрувањето на 

конкурентноста на земјата на глобалниот пазар. Целите за социјален развој, како што се 

подобрување на квалитетот на животот и отстранување на структурните тесни грла кон 

намалување на нееднаквости што влијаат на животните можности на жените, 

маргинализираните млади и деца во оддалечените рурални заедници се некои од другите 

димензии што го обликуваат неформалното образование. 

Целите и улогата на образованието воопшто и неформалното образование особено, 

се повеќе се обликуваат од глобалните заложби и меѓународно договорените цели, како 

што се Целите на одржлив развој (SDG), Образование за одржлив развој (ESD) или 

Образование за сите (EFA). Овој тренд сугерира дека неформалното образование има 

големо значење. 

Обновениот интерес за доживотно учење делумно се должи на интересот на 

индустријата која го смета доживотното учење како соодветна стратегија за формирање 

вештини за „новата економија“. 

Карон и Хил (1991) сугерираат дека традиционалното верување дека неформалното 

образование главно игра компензирачка улога за сиромашните, кои биле лишени од 

училишно образование, но ова се чини дека не е потврдено со емпириски податоци на 

ниво на земја. Податоците откриваат дека таканаречените работници со бели јаки - оние 

со поформално образование - имаат поголема веројатност да учествуваат во 

образованието на возрасните отколку оние со минимално школување или работа со сини 

јаки. Се смета дека неформалното образование нуди втора можност за професионален 



6 
 

развој на оние што ја пропуштиле можноста за формално образование, со што претставува 

можност за достигнување. Како што вели Бернорџ Бернхард Шо: „‘животот не е да се 

пронајдете себе си. Животот е во создавање на себе си ’. Да се создадете себе си е во 

голема мера за зголемување на можностите за вработување и стекнување вештини и 

знаења кои имаат потреба. Во споредба со формалното образование, неформалното 

образование се смета дека создава знаење, вештини и став, наместо да прифаќа готови 

факти и мислења, без никакво оценување. Покрај напредувањата, неформалното 

образование сè уште има пониска позиција во споредба со академското образование. Се 

верува дека ова се должи на недостаток на валидација на неформалното образование од 

формалното образование, како и на недостаток на признавање на неформалното 

образование во поширокото општество (работодавци, универзитети итн.). 

Истражувачи како Олкот го потврдуваат горенаведеното, забележувајќи дека иако 

многу луѓе даваат повисок статус на формалното образование над неформалното 

образование, тоа не значи дека важноста или влијанието на неформалното образование, во 

многу контексти, е помалку вредно од формалнота универзитетска настава. 

Брзиот развој на технологијата ги застарува многу постојни професии. Ова бара од 

носителите на такви квалификации да се движат напред, со градење на вештини и 

компетенции во нова квалификација, совпаѓајќи ги потребните вештини за доделување на 

нивните нови улоги. Тој сугерира дека е важно да се воспостават некои механизми преку 

кои државните претставници, разни организации и претпријатија се здружуваат за да ги 

идентификуваат модалитетите преку кои вработените се едуцираат, обучуваат и 

развиваат, реагирајќи брзо и ефикасно на потребата од нови квалификации како 

избегнување на мала криза во обезбедувањето услуги или производствени процеси 

(Торгинтон, 2016). УНЕСКО признава дека дефинитивна карактеристика на неформалното 

образование е тоа што е додаток, алтернатива и / или надополнување на формалното 

образование во рамките на процесот на доживотно учење на поединци. Честопати се 

обезбедува за да се гарантира правото на пристап до образованието за сите (УНЕСКО, 

2012 година). 

Главните карактеристики на неформалното образование според Хоперс (Hoopers, 

2006) се следниве: 

• концентрација на сиромашните, 

• учење преку пристап, 

• високи нивоа на структурна флексибилност, 

• постојана претходна професија за прилагодување на активностите за учење кон 

променливите потреби на корисниците. 

Овие карактеристики се слични на оние поставени од (Фордам, 1993), како што се: 

• Релевантност за потребите на загрозените групи, 

• Загриженост за специфични категории на лица, 

• Фокус на јасно дефинирани цели, 

• Флексибилност во организацијата и методите. 

 

Двете перспективи презентирани погоре го нагласуваат флексибилниот карактер на 

неформалното образование. Ова е потврдено од страна на друг научник, Диксон (2015) кој 

открива дека главната предност на неформалното образование е флексибилноста и 

способноста да се прилагоди  на тековните потреби на индивидуалните луѓе и постојаните 

промени во општеството. Тоа честопати се базира повеќе на вештини и исто така има цели 
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за учење засновано на став (Диксон, 2015). Наставните програми за неформалното 

образование може да се развиваат врз основа на преференциите на кандидатите за 

одредена карактеристика на професијата (UNECE, 2013), како и да се развиваат во тесна 

соработка со деловните активности, така што добиената обука одговара на барањата на 

локалната економија ( Mohsin, 2000), но исто така и предвидување на идните потреби во 

согласност со барањата на глобалната економија (Mohsin, 2000). 

Европската комисија гледа како предност на неформалното образование во 

потенцијалот за интеграција на загрозените млади луѓе. Како начин на учење, се смета за 

доброволна и често со самоорганизирана природа, неговата флексибилна, нуди можности 

за учество, „право на грешка“ и е многу поблиску до интересите и аспирациите на 

младите. (Европската комисија, 2011 година) 

Покрај тоа, Ахмед, како што е цитиран во Вермак (1985), ги изложува следниве 

предности на неформалното образование: 

• Ефикасно користење на ретките ресурси; 

• Проширување на образовните услуги; 

• Промовирање на правичност во образовните можности; 

• Подобрување на релевантноста на образованието за барањата на социоекономскиот 

развој (Вермак, 1985). 

 

Креативни, иновативни и способни брзо да одговорат на новите и променливи потреби 

се карактеристики на неформалното образование наведени од Хамадаче (Hamadache, 

1991). Додека Ниуе (2014) забележува дека ефективноста на трошоците е клучна 

карактеристика на неформалното образование, како и со релативно ниски инпути, 

неформалното образование може да реализира успех (Niue, 2014). Меѓу многуте 

позитивни аспекти на неформалното образование, Ширсман (2007) го нагласува брзиот 

трансфер на знаење, како и многу ниската цена за спроведување на ваквите форми на 

професионален развој на вработените (Ширсман, 2007). Последново е критично, особено 

во случај на претпријатија кои се борат финансиски и им е тешко да издвојат конкретни 

буџети за такви цели. 

Различни истражувачи одат уште подалеку, сугерирајќи дека земјите треба да 

идентификуваат начини и да развиваат образовни и економски политики кои го 

поттикнуваат развојот на вештините на вработените со комбинирање на разни образовни 

програми, како што се формални и неформални, така што само со комбинирање на такви 

програми се добива кохерентен и холистички пристап во развојот на вештините на 

вработените. 

 

ЗАКЛУЧОЦИ: 

 

Во денешниот свет на технологија што брзо се развива, образованието и обуката се 

клучни за унапредување на продуктивноста. Оваа истражување е спроведено со цел да се 

разбере улогата на неформалното образование врз перформансите на вработените кај 

МСП во Косово. Прегледот на литературата се надоврзува на солидна концептуална 

рамка, поддржувајќи ја премисата дека човечките ресурси се најстратешкото богатство на 

која било организација и дека треба да се управуваат како клучен елемент на стратегијата 

за развој на бизнисот. Оваа премиса е поддржана од истражување, кое ја истражува 

основата за компаниите што инвестираат во развој на човечки ресурси, неформалното 
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образование како средство за оваа цел, како и позитивниот ефект што го има врз 

подобрувањето на вработените и организациските перформанси. 

Образложението за инвестирање во развој на човечки ресурси, секако, стои и во 

контекст на Косово. Во принцип, со оглед на незадоволителниот квалитет на формалниот 

сектор за образование, како и несовпаѓањето помеѓу профилите од секторот за 

образование наспроти оние што ги бара приватниот сектор, развојот на човечки ресурси 

преку неформално образование треба да биде клучен приоритет на МСП на Косово. Ова 

истражување заклучува дека иако важноста на потенцијалната улога на неформалното 

образование за подобрување на перформансите на вработените е добро препознаена од 

МСП во Косово, на развојот на човечки ресурси не им се пристапува систематски ниту 

следи јасна стратегија како составен дел од стратегијата за развој на бизнисот. 

Заклучоците од ова истражување најдобро се сумираат во следната изјава на Truss 

et al (2012) 

Во многу поставки, стратегиите можат да бидат „појавни“, затоа не се јасно 

артикулирани, туку да се развиваат со текот на времето преку повеќе инкрементални 

промени што може да се разберат само како стратегија со придобивка на 

ретроспективата (Truss et al, 2012). 

 

Врз основа на многуте прашања што го водат истражувањето, конкретно 

презентирајќи ја перцепцијата на сопствениците на МСП, овој дел сумира некои од 

главните заклучоци на ова истражување: 

• Приватен сектор на Косово е во развој, со компании што се нови на пазарот, растат 

чекор по чекор, како што учат од своето искуство, а не од некоја долгогодишна 

традиција или софистицирана деловна остроумност. Наодите од истражувањето за 

структурата на компаниите, покажувајќи претежно структури на еден сопственик и 

работат без водство на деловни планови, ја потврдуваат премисата дека 

компаниите се млади и неискусни. Следејќи го истиот пристап, во случај на 

човечките ресурси, не постои јасна стратегија за човечки ресурси, што води кон 

избор, регрутирање, управување и развој на ова важно средство за претпријатијата. 

• Малите и средните претпријатија (МСП) на Косово се добро свесни за 

потенцијалот што го поседува неформалното образование за подобрување на 

знаењето, вештините и способностите на нивните вработени, соодветно за 

подобрување на перформансите на персоналот и продуктивноста на 

организацијата; 

• И покрај познавањето на овој потенцијал на неформалното образование, МСП во 

Косово се вклучуваат само во ограничена мерка во развојот на човечки ресурси, 

соодветно преку активности на неформалното образование. Резултатите од 

истражувањето покажуваат дека значителен дел од компаниите, неверојатни 49,6% 

не организирале обука или инвестирале во каква било активност за развој на 

човечки ресурси во последните три години! 

• Развојот на човечки ресурси се случува спорадично, следејќи ги непосредните 

можности што се ставени на располагање, често на ад-хок начин, без да се следи 

јасна стратегија или образложение; 

• Ограничената инвестиција во развој на човечки ресурси се должи најмногу на 

финансиските ограничувања со кои се соочуваат компаниите. Пристапот до 

финансии не е лесен, и на крајот не е ефтин, пристапот до пазарите, исто така. Во 
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рамките на низа структурни ограничувања, МСП се изложени на своите напори за 

деловно работење, акцентот на човечки ресурси, природно се спушта на нивната 

листа на приоритети во однос на непосредните инвестиции. 

• Друг важен структурен елемент што го ограничува потенцијалот на неформалното 

образование да се искористи за развој на човечки ресурси во приватниот сектор се 

однесува на понудата и квалитетот на неформалното образование на пазарот. 

Додека напорите за воспоставување процеси и процедури за регулирање, 

признавање и сертифицирање на неформалното образование се обемни, опсегот на 

достапни опции на пазарот е ограничен, како и квалитетот. Покрај тоа, модулите 

што се нудат честопати се слични меѓу давателите на услуги, опфаќаат прашања од 

општ карактер, не мора да бидат корисни за развој на специфични вештини што ги 

бараат компаниите. Ова станува јасно со фактот дека малите и средните 

претпријатија многу сакаат да го искористат потенцијалот на некои специфични 

курсеви - често развиени со поддршка на меѓународни агенции за развој и проекти 

- кои имаат за цел стратешки и специфични вештини што ги бараат компаниите, 

што честопати резултира со меѓународно признати сертификација. 

• Не постои систематско проценување на потребите што претходи на одлуките за 

обука на персоналот, без оглед на тоа која обука или која специфична обука треба 

да ја посети вработениот. Податоците од истражувањето покажуваат дека 

компаниите претежно избрале да инвестираат во обука на нивниот менаџер, 

наместо на стручен персонал. 31,2% од МСП во примерокот го потврдуваат овој 

заклучок. Во однос на избраните опции за обука, се чини дека специфичната обука 

повеќе се преферира во однос на обуките од поопшта природа. 

• Не постои јасно стратешко размислување во врска со развојот и управувањето со 

човечките ресурси како составен дел на соодветните деловни планови. Дури и 

деловните планови како такви се општи, не се целосно темелни и не се систематски 

користени за водење на развојот на бизнисот. Општо, деловните планови се чини 

дека се изработени само за да задоволат некое барање во врска со пристапот до 

финансии или пристапот до инструментите за развој на бизнисот, а не толку за да 

се процени реалниот развој на бизнисот. Податоците од истражувањето всушност 

покажуваат дека достапноста на деловните планови се разликува од сектор во 

сектор. Зачудувачки е да се забележи дека малите и средни претпријатија од 

областа на трговијата и градежништвото претежно работат без деловни планови, 

имено неверојатни 71,4% од компаниите не поседуваат таков стратешки документ! 

Како позитивна забелешка, малите и средни претпријатија во производствениот 

сектор претежно работат врз основа на деловниот план, дури 84,4%. Слично високо 

учество, 60% од анкетите на МСП во услужниот сектор, исто така, се водени во 

нивното работење од деловни планови. Податоците го потврдуваат првичниот 

заклучок дека приватниот сектор во Косово е во развој и компаниите треба да 

научат многу за тоа како стратешки да го развиваат своето деловно работење. 

• Меѓу алтернативите на модалитетите на неформалното образование, МСП во 

Косово се чини дека се залагаат за специфична форма наспроти општа обука. Ова 

може да се објасни со фактот дека ваквите модалитети ги спремаат вработените со 

цврсти, релевантни специфични вештини и компетентност од непосредна употреба, 

наместо подолгорочни развојни цели што може да се исполнат преку обуки од 

поопшта и формална природа. 
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• Се чини дека преовладувачкиот модалитет обучува професионалец како обучувач и 

ги користи нивните вештини за обука за понатамошна обука во домот. Ова се гледа 

како начин да се ограничат трошоците, но во исто време да се контролира 

„залудното“ инвестирање во ресурси што може да избегаат на конкуренцијата. 

• Општо, МСП во Косово сè уште немаат воспоставено стратешки практики за 

човечки ресурси што се однесуваат на избор, регрутирање,оценка на успешноста 

или развој на нивните вработени; 

• Како што често се случува во земјите во развој, Косово се карактеризира со пазар 

на труд, на кој голем број баратели на работа се натпреваруваат за ограничен број 

на позиции. Со оглед на тоа, кандидатите за специфични позиции, малите и средни 

претпријатија генерално вршат избор преку неформални канали, засновани на 

лични познанства, семејни врски и препораки. 

• Предизвикот релевантен за пазарите на труд се однесува на идентификување на 

кандидати со соодветни вештини и компетентност за специфичните позиции. 

Методологиите за неформален избор и вработување на МСП споменати погоре, се 

чини дека не им обезбедуваат на компаниите потребните профили и вештини за да 

ги исполнат нивните потреби за развој на бизнисот. Оваа несовпаѓање помеѓу 

понудата и побарувачката, станува прилично очигледна во последниве години, и 

доведува до низа иницијативи за соодветно вработување, кои дејствуваат како 

посредници помеѓу давателите на работа и оние што бараат работа. Услугите на 

таквите компании се повеќе ги користат приватниот и невладиниот сектор и се 

чини дека се ефективни во идентификувањето на соодветни ресурси; 

• Изобилството на лица кои бараат работа на пазарот, им дава на менаџерите на 

МСП сигурност дека тие постојано имаат предност пред вработените. Се чини дека 

ова е причината што претпријатијата генерално не ги сметаат човечки ресурси како 

стратешки средства. Како последица на тоа, инвестициите во развојот на човечки 

ресурси се ограничени и не толку систематски, што резултира со постојан промет и 

ограничено подобрување на персоналот и организациските перформанси. 

Навистина е факторот на промет што најмногу делува како ограничувач на 

компаниите кои се занимаваат со развој на човечки ресурси. Истражувањето 

покажува дека 50,4% од МСП се двоумат да инвестираат во активности на 

неформално образование на нивните вработени, загрижени дека нивната 

инвестиција ќе биде залудна бидејќи вработените би можеле да избегаат на 

конкуренцијата. 

• Сепак, неодамна МСП започнаа да ја сфаќаат важноста на човечки ресурси, 

особено ефектот и цената на прометот на персоналот врз стабилноста и 

долгорочните перформанси и перспективите на претпријатието. Оваа свест секако 

ќе бара од компаниите да развиваат и спроведуваат стратегии за задржување на 

персоналот, особено насочени кон таканаречените „таленти“, професионалци од 

клучно значење за развој на бизнисот. Резултатите од истражувањето покажуваат 

дека околу 61% од компаниите во примерокот ги сметаат долгорочните договори 

како клучна стратегија за задржување. 

• Се чини дека долгорочните договори делуваат како мотивациски фактор за 

вработените во МСП, бидејќи им дава уверување дека нивниот придонес е 

признаен, како и им обезбедува финансиска одржливост на долг рок. 
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• Сопствениците на мали и средни претпријатија во Косово не се многу јасни што е 

мотивациски фактор за зајакнување на перформансите на нивните вработени. 

Сепак, тие предвидуваат некои мерки, главно во врска со паричните придобивки 

како стратегија за поттикнување на работата на нивните вработени. Така, добар дел 

од компаниите, 53,2% воведуваат повисоки плати - повисоки од просечната плата 

на слични позиции на пазарот - за работни места кои се сметаат за клучни за 

развојот на бизнисот. 

• Покрај тоа, се чини дека паричните бонуси за наградување на високите 

перформанси се дополнителна мотивациска стратегија што ја користат поголем дел 

од  компаниите во примерокот, односно 62,4% од компаниите применуваат бонуси. 

Ова откритие е изненадувачки со оглед на разбирањето дека оценката  на 

успешноста не е систематски воведена и спроведена од компаниите. Така, наодите 

од анкетата покажуваат дека само 30,5% од компаниите во примерокот 

воспоставиле некаква форма на механизам за оценка на перформансите што ја 

оценува работата на вработените кон првично дефинираните цели на успешноста, 

додека други 21,3% од компаниите биле во процес на воведување н оценката  вакви 

процеси. Горенаведените контрастни бројки не наведуваат на заклучок дека 

мотивационите стратегии на МСП во Косово не се стратешки, бидејќи се чини дека 

во голема мера МСП доделуваат бонуси по основ, освен перформанси насочени 

кон целите. 

• Учеството во активности за обука и развој честопати делува како мотивационен 

поттик за подобрување на перформансите на вработените. Сепак, перцепцијата на 

сопствениците на МСП во истражувањето само до одреден степен ја потврдува 

оваа претпоставка. Така, само 24,1% од МСП се се убедени дека учеството на 

вработените во неформалното образование делува како мотивационен поттик за 

подобрување на перформансите. 

• Генерално, МСП во Косово не се многу задоволни од перформансите на своите 

вработени. Така, само 32,6% од МСП во примерокот се презадоволни од работата 

на нивните вработени, додека добар дел од компаниите во примерокот, односно 

64,5% се само до одреден степен задоволни од перформансите на нивните 

вработени. Овие наоди укажуваат на тоа дека целокупните вештини и капацитети 

што произлегуваат од секторот за образование, формални и неформални, не се 

примерни и укажуваат на потребата соодветно да се решат тесните грла. 

• Горенаведените елементи се доказ дека моменталното неформално образование се 

користи во ограничена мерка како стратегија за развој на човечки ресурси. Сепак, 

резултатите од истражувањето презентирани во оваа дисертација покажуваат голем 

потенцијал што го има оваа развојна стратегија. Потенцијал што вреди да се 

истражи и во контекст на Косово. Свеста за овој потенцијал се забележува кај 

малите и средни претпријатија во Косово, сепак ќе биде потребно некое време и 

понатамошен развој на операциите и стратегиите на приватниот сектор, како такви, 

за компаниите да започнат да го користат овој потенцијал. Од клучно значење во 

овој поглед е понатамошниот развој на давателите на услуги н нефорамлно 

образовние обезбедувајќи достапност на профили и модули што ги бара 

приватниот сектор. 
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3. Заклучоци и предлог 

 

Земајќи ги предвид горенаведените размислувања засновани врз анализата на докторската 

дисертација, поднесена од кандидатот за доктор Бесим Мустафа насловена како:“Улогата 

на неформалното образование врз перформансите на вработените во малите и средни 

претпријатија (МСП) во Косово “, комисијата за оценка на докторската дисертација ги 

донесе следниве заклучоци: 

Темата на докторската дисертација ’’Улогата на неформалното образование врз 

перформансите на вработените во малите и средни претпријатија во Косово “ е многу 

релевантна тема во контекст на Косово. Генерално, недостасуваат истражувања на оваа 

тема, од перспектива на сопствениците на деловните субјекти, имено нивниот став и 

позиција кон важноста на професионалниот развој на човечките ресурси, и поконкретно 

улогата на неформалното образование во тој поглед. Оттука, ова оригинално истражување 

носи нов увид во темата и неговите наоди и препораки ќе бидат многу значајни за низа 

засегнати страни на Косово. Неговата вредност ќе им користи на претприемачите во 

потрагата по понатамошен развој на нивните деловни активности, како и на креаторите на 

политики за да се осигурат дека донесените мерки се погодни за развој на бизнисот. 

Проблемите што се истражени во оваа дисертација отвораат низа прашања кои бараат 

натамошно истражување на овој сеопфатен аспект на развој. 

Имајќи ги предвид горенаведените констатации и заклучоци, Комисијата 

едногласно заклучува дека дисертацијата ги исполнува потребните критериуми за одбрана 

и му предлага на Научниот совет на Економскиот факултет - Прилеп да ја донесе следнава 

 

              ОДЛУКА 

 

• да ја прифати докторската дисертација поднесена од Бесим Мустафа, под наслов 

„Улогата на неформалното образование врз перформансите на вработените во малите и 

средни претпријатија во Косово “ 

• Да се определи датум за јавна одбрана на споменатата дисертација. 

 

Комисија за оценка на докторската дисертација: 

 

1. проф. д-р Фатмир Мемај, Универзитет во Тирана, Економски факултет, Тирана – 

Албанија 

 

2. проф. д-р  Димитар Николоски, Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св. 

Климент Охридски“ Битола 

 

3. проф. д-р Снежана Мојсовска-Саламовска, Економски факултет - Прилеп, 

Универзитет “Св. Климент Охридски“ Битола 

 

4. проф. д-р Славица Роческа Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св. Климент 

Охридски“ Битола 

 

5. проф. д-р Драгица Оџаклиеска, Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св. 

Климент Охридски“ Битола 
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To:  

Scientific Council of Facilty of Economics-Prilep 

 

 

 

 

 

Subject: Report on Assessment of the doctoral dissertation 

 

The Scientific Council of the Faculty of Economics-Prilep at the meeting held on 

29.10.2020, decision No. 02-872/28, has formed a Committee for assessment of the doctoral 

dissertation of the candidate Besim Mustafa, entitled as: “The role of non-formal education on 

employee performance in small and medium enterprises (SMEs) in Kosovo“. The 

Committee consists of following members: 

1. Prof. d-r Fatmir Memaj, University of Tirana, Faculty of Economics, University of Tirana 

2. Prof. d-r Dimitar Nikoloski, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of 

Economics-Prilep 

3. Prof. d-r Snezana Mojsovska-Salamovska, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty 

of Economics-Prilep 

4. Prof. d-r Slavica Roceska, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of Economics-

Prilep 

5. Prof. d-r Dragica Ogjaklieska, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of 

Economics-Prilep 

According to the article No. 63 of the University “St. Kliment Ohridski”-Bitola Statute 

and No. 51 of the Rulebook on conditions, criteria and regulations for enrollment and studying at 

the third cycle of studies at the University ”St. Kliment Ohridski”-Bitola, the Committee submits 

to the Scientific Council of the Facilty of Economics-Prilep the following: 
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R E P O R T 

 

 

1. Candidate biography 

Besim Mustafa is born on 13.07.1973 in Muhovc, Bujanovac. He has completed secondary school 

in Gjilan and has earned a bachelor degree at Prishtina University afterwards. In 2011, Besim 

Mustafa completed master degree studies at University of Prishtina, Department of Pedagogy. His 

master thesis was entitled: “Non-formal education in Kosovo in the period 1999-2009 and 

perspectives until 2015”. 

Education 

2014 to the present – Regional Joint Doctoral Program “Entrepreneurship and SME Management, 

 (DOCSMES) 

2011 University of Pristina, Faculty of Philosophy, Department of Pedagogy Master programme 

Education Management 

Master Thesis: “Non-formal education in Kosovo in the period 1999-2009 and 

perspectives until 2015” Title of qualification: Master of Arts (MA) 

2001  University of Pristina, Faculty of Philosophy, Department of Pedagogy 

 Bachelor 4 years programme 

Work experiences and qualifications  
2010 to the present: Director of the Department for Vocational Education Tasks: Lead and 

manage the process in the field of Education, Trainings and further education 

2015: present: Lecturer by Heimerer College. Subjects: Education Management and 

Vocational Didactics and Pedagogy 

2018-Present Consultant World bank Project Ministry of Education and Science 

2008-2010 Aid Coordinator Sector Wide approach in Education and Employment  

2004-2008 Project Coordinator Higher Education Department 

2000-2004 Family Business Sales Manager  

 

Computer skills  
Excellent knowledge of MS Office package and other different programs  

Published research papers 

1. Entrepreneurship Education in Kosovo Academic Journal of Interdisciplinary Studies 

http://www.mcser.org/journal/index.php/ajis/article/view/2950  

2. Non-formal Education and Human Resource Development” , 5th International conference 

Compliance of the Standards in South Eastern European Countries. Peja Kosovo, 16-17 June 

2015. ISSN2336-9965 COBISS CG-ID25044245  

3. The Development of welfare system evidence from Kosovo” International and interdisciplinary 

Scientific Conference, on 15 May 2015, University of Lodz, Polonia  
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4. The Impact of Non-formal Education in economic performance of SMEs in Kosovo, Horizons, 

International Scientific Magazine  

5. The process of Decentralization and Devolution in Kosovo, CRC Journal, ISSN 1857- 9744 

 

2. Analysis and comments on the doctoral dissertation 

The doctoral thesis entitled as: “The role of non-formal education on employee performance in 

small and medium enterprises (SMEs) in Kosovo” of the candidate Besim Mustafa, consists of 

6 chapters, written on 223 pages. 

The study is organized in 6 chapters as follows:  

The 1st chapter provides an introduction of the subject of this research and the importance of 

studying it. It starts by introducing the problem and proceeds by listing the objectives of the 

research, the dependent and independent variables as well as the formulation of research 

hypotheses. It concludes with indicating some of the limitations of this study. 

In the 2nd chapter a thorough analysis of the respective literature review is presented. It starts by 

introducing the concept of Human Capital Theory and its importance for economic development. 

Building on that concept, it reviews the premises of the Strategic Human Resource Management 

(SHRM) and its basic theoretic concept of the Resource-Based View (RBV), which recognize 

human resources as key assets for the development of organizations. As integral elements of the 

SHRM, it goes on to review the processes of Human Resource Strategy and the Human Resource 

Cycle, which include the Human Resource Development as a key function of HR management. It 

concludes by analyzing the effects of SHRM on performance and by providing an overview of 

research summarizing the impact of training on performance, at an individual, organizational and 

society level.  

The 3rd chapter provides an overview of the concept of Non-Formal Education, its definitions, 

rationale of its emergence as a leading educational concept as well as its multiple objectives. It 

continues by showing how this concept has been adopted in Kosovo, how it’s organized and 

recognized.  

The 4th chapter continues by delving into the social and economic realities of the country, the 

structure of the economy and the labour market as well as existing employment promotion and 

labour market programs and occupational standards. 

The 5th chapter continues by analyzing the data around main themes, such as i) General 

characteristics of Kosovo SMEs; ii) Strategic approaches of Kosovo SMEs; iii) Human Resource 

Development in Kosovo SMEs; iv) Human Resource Management Practices in Kosovo SMEs. It 

continues with testing of hypothesis, in order to understand whether the relation between 

dependent and independent variables is statistically significant. 

The 6th chapter concludes the work by providing a summary of main findings and 

recommendations. The recommendations are clustered around three main stakeholders concerned 

with the topic, namely the Kosovo entrepreneurs, policy makers and the research community.  
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2.1 Objectives, aims and research questions 

This study is conducted with the aim of understanding the role of non-formal education on 

improving staff and organizational performance of SMEs in Kosovo. This question is 

approached from the perspective of business owners and aims to understand the framework 

and rationale with which they approach human resource development in general, with an 

emphasis on using non-formal education as an alternative 

 

This study is led by the following specific objectives:  

 To assess the role of non-formal education on improving the staff and organizational 

performance of SMEs in Kosovo; 

 To understand the perspective of business owners on non-formal education as an 

alternative human resource development modality; 

 To understand the dynamics of strategic human resource management within SMEs in 

Kosovo; 

 To assess the approach towards human resource development within SMEs, including 

whether that is done in alignment with business development strategies;  

 To assess the performance and motivation incentives employed within SMEs and 

understand whether NFE is perceived as a motivational incentive from the perspective of 

employees; 

 

The study is led by the following research questions:  

 How do employers perceive the role of non-formal education on employee’ performance?  

 To what extent do SMEs in Kosovo participate in non-formal education activities?  

 Are SMEs in Kosovo willing to invest on employee’ professional development through 

non-formal education? 

 What are other measures that the enterprises use to enhance the performance and 

motivation of employees? 

 Is there strategic thinking employed in relation to the development and management of 

human resources?  

 Does a training needs’ assessment precede the decision of SMEs to send employees on 

trainings? 

 How is the process of recruitment, selection, assessment and development of human 

resources organized? 

 How satisfied are enterprises with the performance of their employees? 

 What is the position of employers to the conclusion that non-formal education acts as a 

motivational strategy for employees to improve their performance? 

 How important are non-formal education activities for SMEs? 

2.2 Research design and methodology 

The research has been so designed in order to provide the required primary data to enable 

the testing of hypothesis and derive respective conclusions which clarify the present role of NFE 

on improving staff and organizational performance of SMEs in Kosovo. As mentioned above, the 

research is designed combining qualitative and quantitative research techniques, triangulating the 
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resulting data with theoretical concepts and evidence deriving from the literature review. This 

section clarifies the processes and considerations that led this work.  

 This study has been approached through the scientific method. The scientific method as 

a set of prescribed procedures for establishing and connecting theoretical statements about 

events, for analyzing empirical evidence and for predicting events yet unknown. Based on this 

model, a thorough literature review was the basis for assessing relevant existing knowledge on 

how to approach human resource development within organizations, namely enterprises. Based 

on this review hypothesis were constructed and the respective research was designed in order to 

test, confirm or reject the hypothesis.  

 Once the research objectives were defined, the research was designed and the collection 

of primary data on a set of SMEs in Kosovo was initiated. The deriving data were analysed and 

informed the elaboration of conclusions and recommendations of this study. The research process 

is well outlined in the below scheme of which outlines the various steps and sequencing in the 

research process.  

The research combines qualitative and quantitative research techniques, triangulating the 

resulting data with theoretical concepts and evidence deriving from the literature review. The 

quantitative part of the research is based on a survey of a selected set of SMEs in Kosovo through 

administering an appropriate questionnaire. In addition, for gaining more insights into the 

challenges faced by SMEs in relation to HRMD, making use of key elements of the questionnaire 

to structure discussions, semi-structured interviews were organized with a share of business 

owners from the original sample. This allowed corroboration of survey findings and a better 

understanding of the internal and external environments which define the approach of SMEs 

towards HRMD. The acquired primary data from the research were analysed, cross-tabulated and 

evaluated leading to respective conclusions through deductive reasoning.  

 

2.3 Significance and findings of the dissertation 

In his research the Candidate intends to examine the role the role of non-formal education 

on improving staff and organizational performance of SMEs in Kosovo. This question is 

approached from the perspective of business owners and aims to understand the framework and 

rationale with which they approach human resource development in general, with an emphasis on 

using non-formal education as an alternative. It builds on a conceptual model which supports the 

premise that human resources are the most strategic asset of any organization and need to be 

managed as a key element of the business development strategy Investments in human capital 

have a significant impact on learning and firm performance. There are three factors (human 

capital selection, development through training, and deployment) significantly improved learning 

by doing, which in turn improved performance Human expertise is developed through learning, 

therefore learning processes are critical to achieving and sustaining competitive advantage in an 

increasingly globalized context. the importance of non-formal education has been officially 

recognized as indispensable towards economic development. The perception of the quality of the 

formal education sector in Kosovo shapes to a great extent the approach of Kosovo SMEs towards 

HRD engagement of their workforce. The formal education sector is generally perceived of a low 

quality. Consecutive low results of Kosovo’s ranking in the Programme for International Student 

Assessment (PISA) validate this perception (EUEA, 2016). Given the importance of such 

perceptions on the side of the companies, the survey attempts to understand their point of view in 
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relation to the perceived quality of the formal education sector in Kosovo. It is emphasized the 

importance of continuous education and training of workers and employees, noting this is no 

longer an option but a must for most firms. NFE was indispensable and of utmost importance for 

a holistic approach to producing the required skill set for the economy. This is particularly the 

case for developed countries, in which the emergence and evolvement of NFE is particularly 

geared towards building the necessary skills, increasing employability and responding to the 

technology changes. NFE is designed to contribute to human capital development by facilitating 

access to education to all citizens. In contrast to informal learning, NFE is organized and has its 

learning objectives. NFE programs are always conceptualized to achieve short-term and special 

educational goals and objectives.  

Hoppers considers that objectives of a country NFE tend to be partly associated with national 

economic development, notably combatting unemployment and building national human 

resource capacity to help improve a country competitiveness in the global market. Social 

development goals, such as improving the quality of life and removing structural bottlenecks 

towards reducing inherited inequities affecting the life chances of women, marginalized youth 

and children in remote rural communities are some of the other dimensions that shape NFE  

The objectives and role of education in general and NFE in particular, are increasingly shaped by 

the global commitments and internationally agreed goals, such as the Sustainable Development 

Goals (SDGs), Education for Sustainable Development (ESD), or Education for all (EFA) 

agendas. This trend suggests that non-formal and informal education are of growing importance. 

The renewed interest in lifelong learning is partly due to the interest by industry which considers 

lifelong learning as the appropriate skill formation strategy for the ‘new economy’. 

Carron and Hill (1991) suggest that the traditional belief that NFE education is mainly playing a 

compensatory role for the poor, who have been deprived from school education does not seem to 

be confirmed by empirical data at country level. They find out that the so-called white-collar 

workers – those with more formal education – are more likely to participate in adult education 

than those with minimal schooling, or blue-collar jobs. It is considered considers that NFE offers 

a second opportunity for professional development to the ones that have missed the opportunity 

for formal education, thus presenting an opportunity for catching up a return. As George 

Bernhard Shaw has put it: ‘Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself’. 

Creating yourself is much about increasing the employability and obtaining skills and knowledge 

that are in need. In comparison with formal education, NFE is rather perceived as creating 

knowledge, skills and attitude, rather than swallowing ready-made facts and opinions, without 

any evaluation. Besides the advances brought forward, NFE still has a lower standing compared 

to academic education. This is believed to be due to the lack of validation of NFE from formal 

education as well as the lack of recognition of NFE in the wider society (employers, universities 

etc).  

Researchers like Olcott confirms the above, observing that though many people grant a higher 

status to formal education over non-formal education, it does not mean that the importance or 

impact of non-formal education, in many contexts, is any less valuable than formal university 

instruction  

The quick developments in technology make many existing professions obsolete. This requires 

the holders of such qualifications to move forwards, by building skills and competences in a new 

qualification, matching the required skills for their new roles to be assigned. He suggests that it is 

important to put in place some mechanisms through which the state representatives, various 

organisations and enterprises get together to identify modalities through which the employees are 
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educated, trained and developed, responding quickly and effectively to the need for new 

qualifications as well as avoiding little crisis in the provision of services or production processes 

(Torginton, 2016). UNESCO recognizes that a defining characteristic of non-formal education is 

that it is an addition, alternative and/or a complement to formal education within the process of 

the lifelong learning of individuals. It is often provided to guarantee the right of access to 

education for all (UNESCO., 2012). 

The main characteristics of NFE according to Hoppers (Hoopers, 2006) are the following:  

 concentration on the poor,  

 a learning by doing approach 

 high levels of structural flexibility and  

 a constant pre-occupation to adapt the learning activities to the changing needs of the users. 

These characteristics are similar to the ones posed by (Fordham, 1993), as follows: 

 Relevance to the needs of disadvantaged groups. 

 Concern with specific categories of persons. 

 A focus on clearly defined purposes. 

 Flexibility in organization and methods. 

Both perspectives presented above emphasize the flexible character of NFE. This is confirmed 

yet by another scholar, Dixon (2015) who finds out that the main advantage of NFE is it's 

flexibility and ability to adapt to individual people's current needs and the continual changes in 

society: it is often much more based on skills and also has attitude-based learning objectives 

(Dixon, 2015). The curricula for NFE could be developed based on the preferences of candidates 

for a specific feature of the profession (UNECE, 2013) as well as it could be developed in close 

cooperation with businesses so that the resulting training matches the requirements of the local 

economy (Mohsin, 2000), but also anticipating future needs in line with the demands of the 

global economy (Mohsin, 2000).  

The European Commission (EC) views as an asset of NFE the potential to integrate 

disadvantaged young people. As a way of learning it is considered voluntary and often self-

organised nature, its flexible, offers possibilities of participation, the “right to make mistakes”, 

and is much closer to young people’s interests and aspirations. (European Commission, 2011) 

In addition, Ahmed, as cited in Vermaak(1985), puts forward the following advantages of NFE:  

 Efficient use of scarce resources;  

 Expansion of educational services;  

 Promotion of equity in educational opportunities;  

 Enhancement of the relevance of education to the demands of socioeconomic development 

(Vermaak, 1985). 

Creative, innovative and able to respond quickly to new and changing needs are the features of 

NFE signled out by Hamadache (Hamadache, 1991). While Niue (2014) notices that cost-

effectiveness is a key feature of NFE, as with relatively low inputs, NFE can realise success 

(Niue, 2014). Among the many positive aspects of NFE, Schiersmann (2007) emphasizes the 

quick transfer of knowledge as well as very low cost for implementing such forms of employee’ 

professional development (Schiersmann, 2007). The latter is critical particularly in case of 

enterprises that are struggling financially and find it difficult to allocate specific budgets for such 

purposes.  
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Different researchers go even further, suggesting that countries shall identify ways and develop 

educational and economic policies that foster the development of employee’ skills by combining 

various educational programs, such as formal, non-formal and informal, as only by combining 

such programs we get a coherent and holistic approach in developing employee’ skills. 

 

FINDINGS 

In today’s world of rapidly evolving technology, education and training is crucial in advancing 

productivity. This study is conducted with the aim of understanding the role of non-formal 

education on employee’ performance of SMEs in Kosovo. The literature review builds on a solid 

conceptual framework, supporting the premise that human resources are the most strategic asset 

of any organization and need to be managed as a key element of the business development 

strategy. This premise is backed by abundant research, which explores the rationale for 

companies investing in HR development, non-formal education as a means to this end as well as 

the positive effect this has on improving staff and organizational performance.  

The rationale for investing in HR development certainly stands also in the context of Kosovo. In 

principle given the unsatisfactory quality of the formal education sector as well as the mismatch 

between profiles produced by the education sector versus the ones required by the private sector, 

HR development through non-formal education ought to be a key priority of SMEs in Kosovo. 

This study concludes that while the importance of the potential role of non-formal education on 

enhancing the performance of employees is well recognized by SMEs in Kosovo, HR 

development is not approached systematically nor following a clear strategy as an integral part of 

the business development strategy.  

The conclusions of this study are best summarized in the following statement by Truss et al 

(2012)  

In many settings strategies can be ‘emergent’, therefore not clearly articulated, but rather 

develop over time through multiple incremental changes that can perhaps only be understood as 

a strategy with the benefit of hindsight (Truss et al, 2012). 

Building on the set of questions leading the research, specifically presenting the perception of the 

managing owners of SMEs, this section summarizes some of the main conclusions of this study:  

 The whole private sector in Kosovo is nascent, with companies just new in the market, 

growing step by step, as they learn from experience rather than some long-standing tradition 

or sophisticated business acumen. The findings of the survey on the structure of companies, 

showing mostly single owner structures and operating without the guidance of business plans, 

validate the premise that the companies are young and inexperienced. Following the same 

approach, in the case of human resources, there is no clear human resource strategy, leading 

the selection, recruitment, management and development of this important asset for the 

enterprises.  

 Small and medium enterprises (SMEs) in Kosovo are well aware of the potential that NFE 

holds to improve the knowledge, skills and abilities of their employees, respectively enhance 

the performance of staff and productivity of the organization; 

 Despite knowing this potential of NFE, SMEs in Kosovo engage only to a limited extent in 

HR development, respectively through NFE activities. Survey results show that a significant 

share of companies, a staggering 49.6% did not organize any training or invest in any HR 

development activity in the last three years! 
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 HR development happens sporadically, following imminent opportunities made available, 

often in an ad-hoc fashion, without following a clear strategy or rationale; 

 The limited investment in HR development is mostly due to financial restraints the companies 

face. Access to finance isn’t easy, and ultimately not cheap, access to markets, likewise. Amid 

a range of structural constraints, the SMEs are exposed in their efforts to do business, 

emphasis on HR, naturally comes further down their list of priorities in terms of imminent 

investments.  

 Another important structural element that constraints the potential of NFE being utilized 

towards HR development in the private sector concerns the offer and quality of NFE in the 

market. While efforts have been extensive in establishing processes and procedures for the 

regulation, recognition and certification of NFE modules, the range of options available in the 

market is limited, as is the quality. Moreover, the modules on offer are often similar among 

service-providers, address issues of a general character, not necessarily useful for the 

development of specific skills required by the companies. This is made clear by the fact that 

SMEs are very keen to use the potential of some specific courses-often developed with the 

support of international development agencies and projects- which target strategic and specific 

skills required by the companies, often resulting with internationally-recognised certification.  

 There is no systematic needs assessment preceding decisions about staff training, be it in 

terms of which category of staff to be addressed with the trainings or which specific training 

shall be attended. Survey data show that companies mostly chose to invest in the training of 

their managerial, rather than professional staff, with 31.2% of SMEs in the sample confirming 

this finding. In terms of the training options selected, firm-specific training seems to be valued 

over trainings of a more general nature.  

 There is no clear strategic thinking in relation to the development and management of human 

resources as an integral part of the respective business plans. Indeed, even the business plans 

as such are sketchy, not utterly thorough and not systematically used to guide the development 

of the business. In general, business plans seem to be developed only to satisfy some 

requirement in relation to access to finance or access to business development instruments and 

not so much for guding the actual development of the business. The data from our survey 

actually show that the availability of the business plans differs from sector to sector. It is 

astonishing to note that survey SMEs in trade & construction mostly operate without a 

business plans, namely a staggering 71.4% of the companies do not possess such a strategic 

document! On a positive note, survey SMEs in the production sector mostly operate on the 

basis of the business plan, as much as 84.4%. A similar high share, 60% of the survey SMEs 

in the services sector likewise are led in their operations by business plans. The data confirm 

the initial conclusion that the private sector in Kosovo is nascent and the companies stand to 

learn a lot on how to strategically develop their business operations.  

 Amid alternatives of NFE modalities, SMEs in Kosovo seem to favour firm-specific versus 

general training. This could be explained by the fact that such modalities equip employees 

with firm-relevant specific skills and competence of immediate use, instead of longer-term 

developmental goals which could be met through trainings of a more general and formal 

nature. 

 The prevailing modality seem to be training a professional as trainer and utilize their training 

skills for further inhouse training. This is seen as a way to contain costs but at the same time 

control ‘futile’ investment in resources that might flee to the competition.  
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 In general, SMEs in Kosovo have not yet set in place strategic human resource practices as 

concerns selection, recruitment, performance appraisal nor development of their staff; 

 As is often the case in developing countries, Kosovo is characterized with a loose labour 

market, in which a large number of job-seekers compete for a limited number of positions. 

Given the abundant candidates for specific positions, SMEs generally conduct selection 

through informal channels, based on personal acquaintance, family ties and recommendations.  

 A universal challenge pertinent to loose labour markets concerns the identification of 

candidates with the right skills and competence for the specific positions. SMEs informal 

selection and recruitment methodologies mentioned above seem to be failing to ensure the 

companies the required profiles and skills to meet their business development needs. This 

mismatch between the offer and demand, becoming pretty obvious in recent years, gave rise to 

a set of job-matching initiatives, which act as intermediaries between job-providers and job-

seekers. The services of such companies are increasingly used by the private and non-

governmental sector and seem to be effective in identifying suitable resources; 

 The abundancy of job-seekers in the market, gives the managers of SMEs the confidence that 

they constantly have an advantage over employees. This seems to be the reason why the 

enterprises generally don’t consider HR as strategic assets. As a consequence, investment in 

HR development is limited and not so systematic, resulting with constant turnover and limited 

improvement on staff and organizational performance. It is indeed the turnover factor that 

mostly acts as a restrainer to the companies engaging in HR development. The survey shows 

that 50.4% of the SMEs hesitate to invest in NFE activities of their employees, concerned that 

their investment would be futile as the employees might flee to the competition. 

 Yet, recently the SMEs are starting to realize the importance of HR, in particular the effect 

and cost of staff turnover on the stability and long-term performance and prospects of the 

enterprise. This awareness will certainly require companies to develop and implement staff-

retention strategies, particularly targeting the so called ‘talents’, the professionals of key 

importance for business development. Indeed, survey results show that around 61% of the 

companies in the sample consider long-term contracts as a key retention strategy.  

 Long-term contracts seem to be acting as a motivational factor to employees of SMEs, as it 

gives them assurance their contribution is recognized as well as provides them with financial 

sustainability in the long term.  

 Owners of SMEs in Kosovo are not very clear as to what works as a motivational factor to 

boost the performance of their employees. Yet, they enage in some measures, mostly relating 

to monetary benefits as a strategy to foster the performance of their employees. Thus, a good 

share of companies, 53.2% have introduced higher pays – higher than the average 

remuneration of similar positions in the market – for staff positions that are considered critical 

to the development of the business.  

 In addition, monetary bonuses to reward outstanding performance seems to be an additional 

motivational strategy employed by a vast majority of companies in the sample, a sheer 62.4% 

of the companies seem to be applying bonuses. This finding though is surprising in view of 

the understanding that performance appraisal isn’t systematically introduced and conducted by 

the companies. Thus, survery findings indicate that only 30.5% of the companies in the 

sample have put in place some form of performance appraisal mechanism that assesses the 

performance of employees towards initially defined performance goals , while another 21.3% 

of the companies were in the process of introducing such processes. The above contrasting 

figures lead us to the conclusion that that the motivational strategies of SMEs in Kosovo are 
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not thought strategically, as it seems to a great extent SMEs award bonuses on basis other than 

goal-oriented performance. 

 Participation in training and development activities often acts as a motivational booster to 

improve the performance of employees. Yet, the perception of owners of SMEs in the survey 

only to some extent validates this assumption. Thus, only 24.1% of SMEs seem to be 

convinced that participation of employees on non-formal education acts as a motivational 

booster to improve performance.  

 Overall, the SMEs in Kosovo are not very satisfied with the performance of their employees. 

Thus, only 32.6% of the SMEs in the sample seem to be very much satisfied with the 

performance of their employees, while a good majority of the companies in the sample, 

respectively 64. 5% are only to some extent satisfied with the performance of their employees. 

These findings indicate that overall the skills and capacities resulting from the education 

sector, both formal and non-formal, aren’t exemplary and indicate the need to address the 

bottlenecks respectively.  

 The above elements stand evidence that presently non-formal education is utilised to a limited 

extent as a human resource development strategy. Yet, the abundant research evidence 

presented in this study shows the great potential this developmental strategy holds. A potential 

worth exploring also in the context of Kosovo. Awareness of this potential is noticed in the 

Kosovo SMEs, however it will take some time and further development of the private sector 

operations and strategies as such, for the companies to start making use of this potential. Of 

critical importance in this regards is the further development of NFE service providers 

ensuring the availability of profiles and modules required by the private sector.  

3. Conclusions and proposal 

Taking into account the above considerations based on the analysis of the doctoral dissertation, 

submitted by the Phd Candidate Besim Mustafa entitled as:  

“The role of non-formal education on employee performance in small and medium 

enterprises (SMEs) in Kosovo”, 

The Committee for Assessment of the Doctoral Dissertation has made the following conclusions: 

The topic of the PhD dissertation „The role of Non-Formal Education on employee 

performance in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Kosovo” is a very relevant topic in 

the context of Kosovo. Overall, there is lack of research on this topic, from the perspective of 

business owners, namely their attitude and position towards the importance of professional 

development of human resources, and more specifically the role of non-formal education in that 

regard. Hence, this original research brings a new insight into the topic and its findings and 

recommendations will be very valuable for a range of stakeholders in Kosovo. Its value will 

benefit the entrepreneurs in the pursuit of further development of their businesses, as well as 

policy makers in ensuring the measures adopted are conducive to business development. The 

venues explored by this research open up a series of issues which invite further research into this 

comprehensive facet of development.  
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Having in consideration the above-mentioned findings and conclusions, the Committee 

unanimously concludes that the dissertation fulfills necessary criteria to be defended, and 

proposes to the Scientific Council at the Faculty of Economics – Prilep to take the following: 

 

D E C I S I O N 

  

 to accept the doctoral dissertation submitted by Besim Mustafa, entitled “The role of non-

formal education on employee performance in SMEs  in Kosovo” 

 to determine the date for public defense. 

 

 

Committee for Assessment of the doctoral dissertation: 

1. Prof. d-r Fatmir Memaj, University of Tirana, Faculty of Economics, University of Tirana 

 

2. Prof. d-r Dimitar Nikoloski, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of 

Economics-Prilep 

 

3. Prof. d-r Snezana Mojsovska-Salamovska, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty 

of Economics-Prilep 

 

4. Prof. d-r Slavica Roceska, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of Economics-

Prilep 

 

5. Prof. d-r Dragica Ogjaklieska, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of 

Economics-Prilep 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 

 

НА РАКОПИСОТ “ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИЈА” ОД АВТОРИТЕ: 

ВОНР. ПРОФ. Д-Р МИЛА АРАПЧЕСКА И ПРОФ. Д-Р ЈОВАНКА ТУТЕСКА 

 

 

Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички 

науки при Универзитетот "Св. Климент Охридски” - Битола,  бр. 02-143/4 од 

28.01.2021 година, за рецензенти на ракописот на учебното помагало "ПРАКТИКУМ 

ПО БИОЛОГИЈА" од авторите вонр. проф. д-р Мила Арапческа од Факултетот за 

биотехнички науки – Битола и проф. д-р Јованка Тутеска од Високата медицинска 

школа – Битола ги избра: 

Д-р Велимир Стојковски, редовен професор на Факултетот за ветеринарна 

медицина при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" – Скопје и  

Д-р Јорданка Димовска, редовен професор (во пензија) на Природно-

математички факултет, при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" – Скопје. 

 

По прегледот и анализата на ракописот, рецензентите до Наставно-научниот совет на 

Факултетот за биотехнички науки го поднесуваат следниот 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

ОПШTИ ПОДАТОЦИ ЗА РАКОПИСОТ 

Ракописот "ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИЈА" е категоризиран како учебно помагало 

наменето за изведување на практична настава по предметите: Биологија, за студентите 

од Факултетот за биотехнички науки – Битола; Цитологија со хумана генетика и 

Хистологија за студентите од Високата медицинска школа – Битола. Овој практикум 

можат да го користат и други студенти кои во студиските програми изучуваат предмет 

од полето на Биологијата.  

Содржината на учебното помагало "ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИЈА" е презентирана 

на 158 страници (формат –Б5), средени со компјутерска техника со единечен проред и 

големина на буквите 12. Во ракописот се вклучени 87 слики и една табела. Ракописот 

се состои од 12 тематски целини, групирани во три поглавја. На крајот на ракописот 

напишана е литературата која е користена при негова изработка. Листата на користена 

литература опфаќа 39 референци. 
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ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Поделбата на материјалот на поглавја и тематски единици е извршена согласно 

содржината на практичната настава по предметите: Биологија, кој го изучуваат 

студентите на Факултетот за биотехнички науки; Цитологија со хумана генетика и 

Хистологија кои ги изучуваат студентите на Високата медицинска школа. 

Тематските единици на ракописот се структурирани согласно практичната настава по 

наведените предмети. Секоја тематска единица започнува со теоретско објаснување 

кое содржи информации потребни за реализирање на практичната вежба. После 

теоретскиот дел, вежбите продолжуваат со задачи, преку чија реализација студентите 

стекнуваат практични вештини и ги проверуваат стекнатите знања. 

Првото поглавје Микроскоп и микроскопски препарати ги опфаќа тематските единици: 

Микроскоп и Микроскопски препарати. Во поглавјето објаснети се основните 

принципи на светлосната микроскопија, постапките на микроскопирање, основните 

карактеристики на електронскиот микроскоп и постапките на изработка на 

микроскопски препарати. Задачите кои студентите треба да ги реализираат во 

практичниот дел на вежбите се однесуваат на запознавање со основните составни 

делови на светлосниот микроскоп, совладување на елементарните постапки за 

ракување со микроскопот, набљудување на трајни микроскопски препарати и 

изработка на привремени (нативни) препарати и нивна шематска илустрација. 

Второто поглавје Цитологија ги опфаќа следните тематски единици: Структурна 

организација на прокариотска и еукариотска клетка; Клеточна мембрана; 

Цитоплазматични органели; Цитоскелет; Јадро и Клеточен циклус. Секоја од овие 

тематски целини најпрво е теоретски објаснета, по што следуваат практични задачи за 

студентите. 

Цел на задачите од практичниот дел на вежбата од тематската единица Структурна 

организација на прокариотска и еукариотска клетка е согледување и нотирање на 

сличностите и разликите во структурата на прокариотската и еукариотската клетка 

преку шематски прикази и преку микроскопска анализа на прокариотски и еукариотски 

клетки и нивна шематска илустрација. 

Задачите од практичниот дел на вежбата од тематската единица Клеточна мембрана 

имаат за цел запознавање со структурната организација на клеточната мембрана преку 

шематски прикази и анализа на микрофотографии, како и следење на функционалните 

особини на мембраната преку процесот на дифузија. 

Практичниот дел на вежбата од тематската единица Цитошлазматични органели има 

за цел запознавање со структурната организација на цитоплазматичните органели 

(ендоплазматичен ретикулум, рибозоми, голџи комплекс, лизозоми, пероксизоми и 

митохондрии), како и запознавање со процесите на секреција и интрацелуларна 

дигестија преку соодветни шематски прикази, анализа на микрофотографии и одговори 

на поставени прашања. 

Задачите од практичниот дел на вежбата од тематската единица Цитоскелет имаат за 

цел запознавање со структурната организација на: цитоскелетните елементи, 

центриолите, цилиите и флагелумите преку шематски прикази и анализа на 

микрофотографии. 
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Запознавање со структурната организација на клеточното јадро е цел на задачите од 

практичниот дел на вежбата од тематската единица Јадро. 

Задачите од практичниот дел на вежбата од тематската единица Клеточен циклус имаат 

за цел запознавање со фазите на клеточниот циклус, препознавање на фазите на митоза 

и мејоза на прикажаните шематски прикази и микрофотографии, како и одговор на 

поставените прашања. 

Третото поглавје Хистологија опфаќа  тематски единици кои се однесуваат на 

основните типови на ткива и тоа: епително, сoединително, мускулно и нервно ткиво. 

Во секоја од тематските единици на ова поглавје преку соодветни микрофотографии и 

шематски прикази е објаснета градбата и поделбата на основните типови ткива. Цел на 

задачите од практичниот дел на вежбите од ова поглавје е запознавање со 

хистолошката градба на ткивата преку анализа на: микрофотографии, микроскопирање 

на хистолошки препарати и нивна шематска илустрација.  

Од методичко-дидактички аспект во секоја од тематските единици во практикумот, 

јасно се воочува водењето на студентите кон постигнување на резултатите од учењето, 

што што овозможува соодветно вреднување на истите. 

Тематските единици на ракописот се структурирани на оригинален начин. Секоја 

тематска единица претставува посебна целина. Текстот е богато илустриран со 

шематските прикази и слики, што придонесува да биде полесно разбирлив за 

студентите. 

Ракописот е напишан на македонски јазик. Користена е соодветна стручна 

терминологија. Стилот на пишување е јасен и разбирлив, што го прави ракописот 

прифатлив за користење од страна на студентите. 

Содржината на ракописот "ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИЈА" е целосно соодветна со 

наставните програми по: предметот Биологија, кој се изучува на Факултетот за 

биотехнички науки – Битола, и предметите Цитологија со хумана генетика и 

Хистологија кои се изучуваат на Високата медицинска школа – Битола.  

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Од анализата на ракописот "ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИЈА" од авторите вонр. 

проф. д-р Мила Арапческа и проф. д-р Јованка Тутеска, може да се заклучи дека 

станува збор за квалитетно изработено дело, дидактички обликувано за целната група 

студенти за којашто е наменето. 

Во ракописот детално се разработени основните принципи и техники на 

микроскопирање, структурната организација на еукариотската клетка како и 

хистолошката градба на ткивата.  

По обемот и темите кои ги обработува, ракописот соодветствува со наставните 

програми по: предметот Биологија, кој го изучуваат за студентите од прв циклус 

студии на Факултетот за биотехнички науки – Битола, и предметите Цитологија со 

хумана генетика и Хистологија кои ги изучуваат студентите од Високата медицинска 

школа  – Битола. 
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На крај, Рецензентите имаат чест да му предложат на Наставно-научниот совет на 

Факултетот за биотехнички науки, ракописот "ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИЈА" од 

авторите вонр. проф. д-р Мила Арапческа и проф. д-р Јованка Тутеска, да го прифати 

за издавање како учебно помагало. 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ 

 

Д-р Велимир Стојковски, с.р. 

Редовен професор на Факултетот за ветеринарна медицина,  

  Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје 

 

 

Д-р Јорданка Димовска, с.р. 

Редовен професор (во пензија) на Природно-математички факултет, 

Универзитет "Св. Кирил и Методиј" -  Скопје 
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До 

 

Совет на докторски студии при 

Технички факултет – Битола 

Универзитет “Св. Климент Охридски” 

 

 

Предмет: Извештај за оценка на докторска дисертација  

 

 

Со Одлука бр.12-195/3, одредени сме за членови на Комисијата за оценка на 

докторскиот труд на кандидатот м-р. Ристо Стефановски, на тема: „ДИЗАЈНИРАЊЕ 

НА МОДЕЛ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДОКТОРИТЕ ВО ОДНОС 

НА СОЦИЈАЛИЗИРАЧКИТЕ ВЕШТИНИ“, во состав: 

1. Ред. проф. во пензија д-р Константин Петковски (Технички факултет - 

Битола) 

2. Ред. проф. д-р Силвана Ангелевска(Технички факултет – Битола) 

3. Вон. проф. д-р Драган Груевски (ФИКТ – Битола) 

4. Ред. проф. во пензија д-р Томе Јолевски (Технички факултет – Битола) 

5. Вонр. проф. д-р Иво Кузманов (Технички факултет – Битола) 

 

 

I. Основни биографски податоци 
 

М-р Ристо Стефановски е роден на 20.04.1985 во Битола. Основно образование 

има завршено во ОУ „Гоце Делчев” Битола со покажан одличен успех, а средно 

образование има завршено во ДСЕМУ „Ѓорѓи Наумов” Битола со покажан одличен 

успех, со што се стекна со звање машински техничар. На Технички факултет - Битола 

при Универзитетот„Св. Климент Охридски” се запишува во 2003 година на машински 

отсек насока Индустриски менаџмент. Студиите ги завршува во 2008 година со 

одбрана на темата „Презентирањето и управувањето со времето како вештини на 

успешните менаџери”, со што се стекна со звање дипломиран машински инжинер. 

Истата година се запишува постдипломски студии на Технички факултет - Битола при 

Универзитетот„Св. Климент Охридски” на насоката Индустриско инжинерство и 

менаџмент и во 2012 година магистрира со одбрана на темата „Стратешки аспекти на 

менаџментот во здравството”. 

Од 2006 година, па до денес вработен во „Клиничка болница” Битола, во 

Техничка служба (технички гасови) како дипломиран машински инжинер. Во текот на 

својата работа професионално се усовршувал преку учество на обуки, конференции и 

симпозиуми, како автор и коавтор има објавено четири труда во референтни 

меѓународни списанија 

1.  Risto Stefanovski (2016): The Importance of Soft Skills in The Improvement of The 

Work of Employees in Healthcare Institutions,  Journal of Research and Opinion JRO 

7(3), 2671–2675 (2020) Risto Stefanovski MSc, PhD candidate at University “St. 

Kliment Ohridski” Bitola, Republic of Macedonia DOI: 10.15520/jro.v7i3.57 Accepted 

20 March 2020; Received 10 March 2020; Publish Online 24 March 2020 
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2. Risto Stefanovski (2016): The Role of the Managers to Human Resources As A Factor in 

Building A Strong Climate in Business Organizations, Journal of Research and Opinion 

JRO 7 (2), 2627–2632 (2020), Risto Stefanovski MSc, PhD candidate at University “St. 

Kliment Ohridski” Bitola, Republic of Macedonia DOI: 10.15520/jro.v7i2.51 Accepted 

18 February 2020; Received 10 February 2020; Publish Online 22 February 2020  

3. Fanche Joshevska, Konstantin Petkovski and Risto Stefanovski (2016): „The Behavior of 

the Managers to Human Resources as a Factor in Building a Good Organizational 

Climate“, Vol.4, No.4, pp.1-11, July 2016.  European-American Journals (EAJ): Global 

Journal of Human Resource Management (GJHRM), United Kingdom (IF, 7,71) 

4. Кonstantin Petkovski, Fanche Јoshevska, Risto Stefanovski(2016): „Communication of 

Doctors With Patients as a Factor For (Not) Quality Health Service”,Volume. 5, Issue. 4 

Part 2, pp.1465-1473, December 2016, ISSN: 2306-9007 of 'International    Review of 

Management and Business Research' (IRMBR) - Thomson Reuters Research ID 

Indexed journal IRMBR(IC Value 7.00 and 0.470 Impact), како иповеќе трудови на 

конференции во земјата. 

 Во текот на 2017 година кандидатот м-р Ристо Стефановски, спроведе пилот 

истражување на 53 испитаници тесно поврзано со проблематиката што ја третира во 

својата докторска дисертација и доби резултати кои во голем дел ја нагласуваат 

потребата и важноста од спроведување на еден вакво истражување во рамките на 

докторската дисертација. Ставовите и мислењата на испитаниците во целост ја 

потврдуваат оправданоста од ваков вид истражување. 

 Во периодот 6.11.2017 до 13.11.2017 год. кандидатот реализира студиски престој 

на Машинскиот факултет на Универзитетот во Ниш. За време на својот престој, м-р 

Ристо Стефановски обави консултации со членовите на Катедрата за менаџмент во 

машинското инженерство на Машинскиот факултет, поврзани со изработката на 

докторските студии. Исто така е реализиран контакт со докторанди кои изработуваат 

слични теми за докторски дисертации и собираше, односно консултираше стручна 

литература потребна за изработка на својата докторска дисертација.  

 

 

II. Анализа и коментар на докторската дисертација 
 

 Докторската дисертација на тема „Дизајнирање на модел за професионално 

усовршување на лекарите во однос на социјализирачките вештини“, е 

структурирана во 3 глави и 11 подглавја, понатаму поделени на подпоглавја и 

надополнета е со вовед, заклучок, бибилиографија и прилози. 

 Во првата глава насловена Теоретски пристап кон истражувањето 

разработени се следните поглавја: Менаџмент на човечки ресурси, менацмент на 

знаење, комуникациски вештини, лидерски вештини, емоционална интелигенција, 

вештини за водење и работа во тим, подготвеност за профеисонално усовршување и 

стручното усовршување и професионален развој во функција на лиценцирањето на 

лекарите. 

 Поглавјето Менаџмент на човечки ресурси ги вклучува следните подпоглавја: 

стратегиско управување со човечки ресурси, модели за стратегиско управување со 

човечки ресурси, организациски компетенции и перформанси и стратегиска 

перспектива на човечките ресурси. 
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 Поглавјето Менаџмент на знаење вклучува: рамки на менаџментот на знаење, 

методи и техники на менаџментот на знаење, менаџмент на знаење во здравството, 

предности и предизвици и перспективи на менаџментот на знаење во здравството. 

 Во третото поглавје Комуникациски вештини, разработени се следните теми: 

асертивна комуникација, презентациски вештини, вештини за водење на состанок, 

вештини за писмена (пишувана) комуникација, вештини за информацико 

комуникациски техники, умрежување, електронска комуникација (каде посебен акцент 

е ставен на апликација на информатички и комуникациски технологии во 

медицинската едукација, едукација на далечина, телемедицина) и истражувачки 

вештини. Во однос на истражувачките вештини, во кратки црти разгледан е начинот на 

изработка на едно медицинско истражување и методите на собирање на податоци. 

 Поглавјето под број четири, односно Лидерски вештини, се фокусира на 

способност за убедување и влијание, интегритет (каде дадени се најважните видувања 

на концептот за интегритет, медицинска етика, професионална етика и Хипократовата 

заклетва) и креативност и иновативност (способност за воведување на промени во 

здравството). 

 Петтото поглавјеЕмоционална интелигенција, на кратко не запознава со 

различните дефиниции за емоционалната интелигенција, како и со самосвест, 

самоуправување, социјална свест и социјализирачки вештини, а смото поглавје ги 

вклучува следните теми: самодоверба, способност за конторлирање на сопствените 

емоции, способност за невербална комуникација (и нејзино значење кај здравствените 

работници, како и толкување на некои од знаците од невербалната комуникација), 

способност за градење на добри меѓучовечки односи. 

 Во шестото поглавје Вештини за водење и работа во тим, разработени се 

следните теми: тимска работа во здравството, спосбност за прифаќање на туѓо 

мислење, способност за менаџирање на конфликти, способност за решавање на 

проблеми и носење на одлуки, каде е опишан и концептот за решавање на поблем за 

седум чекори – процес на одлучување. 

 Поглавјето со број седум, Подготвеност за професионално усовршување не 

запознава со концептот на работна ангажираност, формите на професионален развој и 

стручно усовршување, видовите на образование, односно формално образование, 

неформално образование, информално образование, како и способост за примена на 

организациско учење. 

 Последното поглавје од првата глава го обработува Стручното усовршување и 

професионален развој во функција на лиценцирањето на лекарите и ги објаснува 

начините и формите на стручното усовршување и професионален развој во Македонија 

како и досегашните искуства од лиценцирањето. 

 Во втората главаМетодолошки пристап кон истражувањето, наведени се 

предметот, проблемот, појаватра и целта на истражувањето, хипотетската рамка, 

методите и техниките на истражувањето, даден е опис на примерокот и инструментот 

на истражувањето, како и очекуваните резултати. 

 Во третата глава насловена Квантификација на резултатите од 

истражувањето, направена е квантитавна анализа на резултатите, со анализа на 

структурата на испитаниците и анализа на анкетниот прашалник, како и квалитативна 

анализа на резултатите од анкетниот прашалник и докажување на хипотезите на 

истражувањето. 

 На крајот од докторската дисертација дадени се заклучукот, библиографијата и 

прилозите. 
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 III. Методолошки пристап кон истражувањето 
 

Темата здравство е една широка област и истражувањата околу сите сегменти 

во здравството се секогаш актуелни и примамливи.Недостатоци има во сите полиња, 

како од стручен (медицински аспект), така и од технички аспект.Здравството во 

светски рамки секогаш оди напред и се усовршува.Се модернизираат установите, се 

усовршува и модернизира опремата, но пред се се усовршуваат кадрите те. носителите 

на таа дејност, а тоа се лекарите. 

 Професионалниот развој на лекарите овозможува континуирано стекнување, 

проширување и продлабочување на знаењата, развивање на вештини и способности 

кои се релевантни за успешноста на работните активности. Исто така, дава можност за 

стекнување со знаења и вештини со кои се обезбедува квалитетна и успешна соработка 

со колегите и со раководството и квалитетен однос со пациентите. Покрај споменатите 

придобивки, ниовозможува и подготовка за прифаќање на системските промени, нивна 

успешна примена и активно учество и иницијативност во спроведувањето на 

реформите. 

За да можат да ги следат современите случувања и да бидат подготвени за 

улогата која развојот на медицината несомнено им ја наметнува, односно за да можат 

да се достигнат одредени компетенции кои се актуелни во одреден период, на 

здравствените работници треба организирано и функционално да им се овозможи 

континуиран професионален развој. Континуираниот професионален развој на секој 

здравствен работник подразбира присуство на обуки, различни видови на 

организирано пренесување на знаењето или пак размена на професионални искуства на 

работното место.  

 Како појава во ова истражување е Менаџирањето со човечките ресурси, 

односно интелектуалниот капитал во здравствените установи. 

 Како проблем на истражувањето е Недоволно изградената свест кај лекарите 

за потребата од меките, односно социјализирачките вештини за подобрување на 

здравствените услуги и зголемување на задоволството на пациентите. 

 Предмет на истражувањето е Утврдување на потребата и значењето на 

социјализирачките вештини во професионалното оспособување на лекарите, во однос 

на унапредувањето на здравствените услуги преку подобрени меѓучовечки односи во 

здравствените установи и зголемување на задоволството на пациентите. 

 Основната методолошка цел на ова истражување еда се дизајнира модел за 

професионално усовршување на докторите во однос на социјализирачките (меки) 

вештини со цел на подобрување на комуникацијата во здравствените установи меѓу 

вработените и со пациентите што како крајна цел ќе има подобрување на 

квалитетот на здравствените услуги. 

Практичната цел на истражувањето има задача да се соберат ставовите и 

мислењата на докторите испитаници во однос на досегашните теми за стручно 

усовршување, потребата од вклучување на теми во поглед на социјализирачките 

вештини, како и да се согледа моменталната состојба на веќе вклучените теми за 

професионално усовршување на лекарите. 

Теоретската цел на истражувањето има задача да ги разработи клучните поими 

со предметната проблематика кои во нашата стручна литература од тој домен во 

контекст на здравството е малку застапена.  Исто така има за цел да разработи некои од 

основните поими за менаџмент, лидерство, комуникациски вештини, емоционална 

интелигенција, способност за водење и работа во тим, изградена свест и подготвеност 
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за професионално усовршување. Овде се користени стандардни методи на секундарни 

извори на истражување од каде се собрани научно-теориски сознанија и информации 

за досегашниот развој во овие области. Најчесто користени извори се електронските 

бази на податоци, списанија, научна и стручна домашна и странска публикација. 

За остварување на поставените цели и задачи на истражувањето кое е 

спроведено за потребите на оваа докторска дисертација, во емпириското истражување 

е спроведен Анкетен прашалник за лекарите од примарна и секундарна здравствена 

заштита. Користени се методите на анализа, апстракција, дедукација, кокретизација, 

индуктивно-дедуктивна метода и генерализација. 

Анкетниот прашалник (Прилог 1) е изготвен за добивање на ставовите и 

мислењата на лекарите, и покрај основните информации за структурата на испитаници, 

составен е од 35 прашања со дадени повеќе искази, на кои испитаниците на скала на 

ставови, ќе го искажуваат своето мислење и став за прашањето. 

Примерокот на испитаници во истражувањето се лекари од примарна и 

секундарна здравствена заштита, вработени во повеќе државни и приватни здравствени 

установи, и тоа: 232 исптаници од кои, 83 се лекари по општа медицина, а 149 се 

лекари специјалисти. 

За потребите на оваа докторска дисертација, определена е општа, односно 

главна хипотеза „Ако се дизајнира модел за професионално усовршување на лекарите 

во однос на социјализирачките вештини, под претпоставка дека тие ќе се оспособат 

во однос на нивните социјализирачки вештини, и ако ги поседуваат потребните 

стручни вештини, тогаш ќе се подобри квалитетот на здравствената услуга“, во 

врска со која се вршеше истражувањето, а истата е докажана преку докажување на 

петте посебни хипотези. 

 

 

IV. Значење на резултатите од дисертацијата 
 

Преку истражување и анализа на програмите за професионално усовршување на 

лекарите во нашата држава, овој докторски труд потврди дека сегашната програма која 

денес се користи за професионално усовршување, воопшто не вклучува теми од 

социјализирачките вештини: социјализирачки вештини, комуникациски вештини, 

емоционална интелигенција, лидерски вештини, вештини за водење и работа во тим. 

Оваа докторска дисертација преку спроведената квантитативна и квалитативна 

анализа на обученоста, знаењето и мислењето на лекарите во однос на меките 

социјализирачки вештини дава до знаење дека испитаниците сметаат дека се потребни 

вакви теми, преку кои тие ќе се стекнат со меки социјализирачки вештини (социјални 

вештини, комуникациски вештини, емоционална интелигенција, лидерски вештини, 

вештини за водење и работа во тим), и истите ќе го подобрат разбирањето со колегите 

и со пациентите, ќе ги намалат конфликтите, ќе ја подобрат здравствената услуга и ќе 

го зголемат задоволството од работата и нивната ангажираност. 

Социјалните и комуникациските вештини се потребни на секое работно место, 

но во контекстот на здравството, се неопходни, особено во односот лекар-пациент, 

каде доколку лекарот е соодветно запознаен со комуникациските вештини, ќе даде 

подобра здравствена услуга. Дополнително ќе има и подобра комуникација меѓу 

лекарите, со што значително би се намалил бројот на грешки, бидејќи најчесто, 

грешките во медицината се поради недостаток на комуникација. Во однос на 

емоционалната интелигенција, лекар кој е соодветно запознаен со истата, подобро ќе 

управува со своето однесување, ќе носи подобри одлуки и ќе има подобро развиени 



38 

 

интерперсонални вештини, па така се подобрува и квалитетот на здравствената услуга. 

Лидерските и вештините за водење и работа во тим се исклучително важни за 

комплексните здравствени установи и потребно е секој лекар да биде запознаен со 

истите, со што би имало добра работна атмосфера, добра меѓусебна комуникација, ќе 

се намали ризикот од грешки, а последователно на сето ова се подобрува и квалитетот 

на здравствената услуга. 

 

 

V. Констатација и предлог 

 

Меките социјализирачки вештини се својствени социјални знаци и 

комуникациски способности потребни за успех во работата. Тие карактеризираат како 

човекот комуницира во односите со другите. За разлика од цврстите вештини што се 

научени меките вештини се многу слични на емоциите и се потешки за учење, барем на 

класичниот начин. Меките вештини вклучуваат адаптибилност, став, комуникација, 

креативно размислување, етика во работата, тимска работа, вмрежување, донесување 

одлуки, позитивност, менаџирање совремето, мотивација, флексибилност, решавање 

проблеми, критичко размислување и решавање конфликти. 

Здравствените работници, кои постојано се во контакт со други луѓе, односно 

пациенти, треба да поседуваат мноштво од гореспоменатите меки социјализирачки 

вештини, а посебно бидејќи најголемиот број од пациенти со кои ќе бидат во контакт 

се со нарушена здравствена состојба и често пати исплашени, под стрес и со измешани 

емоции, па здравствениот работник треба да знае соодветно да одговори на потребите 

на пациентот, што е клучен дел во зачувување на здравјето. Покрај тоа, здравствените 

работници секогаш се во контакт и со други здравствени работници, па треба 

соодветно да се однесуваат и со нив, со цел поуспешна работа и подобра медицинска 

грижа. Затоа е од голема важност сите здравствени работници да поседуваат меки 

социјализирачки вештини. 

Со ова истражување се докажаа следните хипотези: 

- Ако лекарите ги поседуваат потребните комуникациски вештини, под претпоставка 

дека ги поседуваат потребните стручни вештини, тогаш ќе се подобри квалитетот 

на здравствените услуги и задоволството на пациентите. 

- Ако лекарите ги поседуваат потребните лидерски вештини, под претпоставка дека 

ги поседуваат потребните стручни вештини, тогаш ќе се подобри квалитетот на 

здравствените услуги и задоволството на останатиот персонал. 

- Ако лекарите поседуваат висок степен на емоционална интелигенција, под 

претпоставка дека ги поседуваат потребните стручни вештини, тогаш ќе се подобри 

квалитетот на здравствените услуги. 

- Ако лекарите поседуваат способност за водење и работа во тим, под претпоставка 

дека ги поседуваат потребните стручни вештини, тогаш ќе се подобри квалитетот 

на здравствените услуги и задоволството на самите тимови. 

- Ако лекарите поседуваат изградена свест и подготвеност за професионално 

усовршување, под претпоставка дека ги поседуваат потребните стручни вештини, 

тогаш ќе се подобри квалитетот на здравствените услуги. 

Со тоа е докажана и генералната хипотеза: Ако се дизајнира модел за 

професионално усовршување на лекарите во однос на социјализирачките вештини, под 

претпоставка дека тие ќе се оспособат во однос на нивните социјализирачки 

вештини, и ако ги поседуваат потребните стручни вештини, тогаш ќе се подобри 

квалитетот на здравствената услуга. 
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Истражувањето ја покажа оправданоста, односно потребата и корисноста на 

предлог мерката: Во обуките и другите форми на стручно усовршување на лекарите, да 

се вклучат и обуки и предавања за меките социјализирачки вештини: социјални 

вештини, комуникациски вештини, емоционална интелигенција, лидерски вештини, 

вештини за водење и работа во тим. 
 

Имајќи ги во предвид претходно споменатите констатации и заклучоци, 

Комисијата едногласно констатира дека докторската дисерација ги исполнува условите 

да биде поднесена на јавна одбрана и со особено задоволство му предлага на Советот 

на докторски студии при Технички факултет- Битола Универзитет „Св. Климент 

Охридски“, да го прифати Извештајот за оценка на докторскиот труд под наслов 

„Дизајнирање на модел за професионално усовршување на лекарите во однос на 

социјализирачките вештини“ и да формира Комисија за одбрана која што ќе ја закаже и 

организира истата. 

 

Битола,12.01.2021 година 

 

 

Комисија за оценка на докторската дисертација: 

 

 

1. д-р Константин Петковски (Технички факултет - Битола), ред. проф. во пензија 

с.р. 

 

 

2. д-р Силвана Ангелевска (Технички факултет – Битола),ред. проф. 

с.р. 

 

 

3. д-р Драган Груевски (ФИКТ – Битола), ред. проф. 

с.р. 

 

 

4. д-р Томе Јолевски (Технички факултет – Битола), ред. проф. во пензија 

с.р. 

 

 

5. д-р Иво Кузманов (Технички факултет – Битола), вонр. проф. 

с.р. 
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                                                          Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т 

 

 

За избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област 64004 Англистика 

и 64021 учење на странски јазици на Педагoшкиот факултет   - Битола  при Универзитет “Св. 

Климент Охридски” – Битола 

 

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола, Педагошки факултет – 

Битола, објавен на 29.12.2020 год., во дневните весници Слободен печат и Лајме и  врз основа на 

член 110 и член 173  став 3 од Законот за високо образование, (“Службен весник“ бр. 82 /2018) и 

член 29  од Правилникот за посебните услови  и постапката  за избор во наставно-научни, наставно-

стручни,  научни, наставни и соработнички звања за избор на еден наставник во сите научно-

наставни звања во областа на 64004 Англистика и 64021 Учење на странски јазици, и врз основа на 

Одлуката на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола, бр. 02-33/6 од 21.01.2021 

год., формирана е Рецензентска комисија во состав:  

1. ред. проф. д-р Ирина Петровска 

2. ред. проф. д-р Јованка Лазаревска Станчевска 

3. ред. проф.  д-р Виолета Јанушева 

 

Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената документација го 

поднесуваме следниот  

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите научно-наставни звања во областа 64004 

Англистика и 64021 Учење на странски јазици во предвидениот рок се пријави д-р Бисера 

Костадиновска-Стојчевска, доцент  на Педагошкиот факултет – Битола.  

 

 

Биографски податоци:  

 

Кандидатот д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска е родена на 20.02.1986 год. во Битола, Република 

Македонија.Основно и средно образование завршила во Битола. Во академската 2004/2005 год. се 

запишала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје на Катедрата за англиски јазик и 

книжевност, наставна насока. Во 2008 год. дипломирала и се стекнала со звање дипломиран 

професор по англиски јазик и книжевност со просечен успех 8,02.  

 

Во академската 2009/2010 год. кандидатката се запишала на последипломски студии на Педагошкиот 

Факултет во Битола на насоката Настава по јазик - Англиски јазик. Предвидените испити ги 

положила со просечен успех 10. Во 2011 год. ги заокружува магистерските студии и под менторство 

на професор д-р Ирина Петровска успешно го одбранува магистерскиот труд со наслов: 

Зборообразувачките тенденции во англискиот јазик при користење на интернет социјалните 

мрежи и методичките импликации во наставата по англиски јазик,, стекнувајќи се со научен степен 
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Магистер на наставата по англиски јазик. Во 2012 год., се запишува на докторски студии на 

Педагошкиот Факултет во Битола на групата Наука за јазик- Англиски јазик. Предвидените испити 

ги положила со просечен успех 10. Откако ги остварува сите предвидени научно-истражувачки 

обврски предвидени во програмата на докторските студии со највисоки достигнувања кандидатката 

пријавува докторска дисертација со наслов: „ Когнитивнo-лингвистички аспекти на up, on, in при 

изучувањето на англискиот јазик како странски кај македонските говорители и нивните методички 

импликации во наставата по англиски јазик “. Под менторство на професор д-р Ирина Петровска, 

кандидатката ја изработува и успешно ја брани докторската дисертација на 21.03.2016 год.  

 

 

Наставно-образовна дејност: 

 

Својата академска кариера ја започнува во 2007 год. на Педагошкиот Факултет- Битола каде од 2007 

година до 2009 година работи како демонстратор по англиски јазик на студиските програми 

Англиски јазик и книжевност на група предмети од областа англиска лингвистика, под менторство 

на проф. Д-р Ирина Петровска. Обврските на кандидатката вклучуваа часови за практични вежби по 

предметите Современ Англиски Јазик - Морфологија, Современ Англиски Јазик - Фонетика и 

Фонологија, Современ Англиски Јазик - Синтакса, Современ Англиски Јазик - Лексикологија; 

практични вежби, консултации и работа со студентите по предметите Модерна Англиска 

Книжевност, Преглед на Англиската Книжевност; часови за практични вежби по предметот Основен 

англиски јазик за Информатика и техничко образование.  

 

Во 2009 година кандидатката е избрана во соработничкото звање лектор по англиски јазик и 

изведува самостојна настава по предметите Англиски јазик за групите Наставник за одделенска 

настава и Воспитувач, Англиски јазик на групата Информатичко и техничко образование, 

Македонски јазик и книжевност и Германски јазик и книжевност како изборен предмет. 

 

Во 2012 година кандидатката е избрана во соработничкото звање виш лектор и изведува самостојна 

настава по група предмети на студиската група Англиски јазик и книжевност по предметите Вовед 

во англиски јазик и историја; Современ англиски јазик 1-8, одржување на вежби по предметите 

Современ Англиски Јазик- Морфологија, Современ Англиски Јазик- Фонетика и Фонологија, 

современ Англиски јазик-Синтакса, Современ Англиски Јазик-Лексикологија; практични вежби, 

консултации и работа со студентите по предметите Модерна Англиска Книжевност, Преглед на 

Англиската Книжевност, додека сеуште ги изведува самостојните предавања по предметот 

Англиски јазик на наставните групи Учители и Воспитувачи; самостојни предавања по предметите 

Англиски јазик- изборен за групите Македонски јазик и книжевност и Германски јазик и 

книжевност; Основен англиски јазик за групата ИТО. 

 

Во периодот март 2011 год. до  јуни 2012  год., кандидатката изведува предавања во Агенцијата за 

Електронски комуникации-Битола за потребите на вработените во организацијата, развивање на 

комуникациски способности, усовршување на четирите вештини: читање, пишување, слушање и 

граматика.  

 

Во академската  2012-2013 год.,  кандидатката е ангажирана како лектор по англиски јазик на 

Факултетот за Биотехнички Науки во Битола и одржува предавања по предметот Англиски јазик  на 

насоките Фармерско производство, Менаџмент во биотехниката и Преработка на анимални 

производи.  
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Во периодот 2014-2015 год., кандидатката е ангажирана како предавач по англиски јазик за 

медицинскиот персонал во град Битола, како дел од проектот спроведен од Владата на Република 

Македонија за усовршување на стручните кадри. 

 

Во мај 2012 год.,  кандидатката  д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска е избрана за виш лектор по 

англиски јазик на Педагошки факултет во Битола каде изведува самостојни предавања по предметот 

Англиски јазик на наставните групи Учители и Воспитувачи; самостојни предавања по предметите 

Англиски јазик- изборен за групите Македонски јазик и книжевност и Германски јазик и 

книжевност; Основен англиски јазик за групата ИТО, Вовед во англиски јазик и историја; Современ 

англиски јазик 1-8; одржување на вежби по предметите Современ Англиски Јазик-Морфологија, 

Современ Англиски Јазик-Фонетика и Фонологија, современ Англиски јазик-Синтакса, Современ 

Англиски Јазик-Лексикологија; практични вежби, консултации и работа со студентите по 

предметите Модерна Англиска Книжевност, Преглед на Англиската Книжевност.  

 

Во 2016 година кандидатката д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска е избрана во наставно звање 

доцент на Педагошкиот Факултет во Битола по Применета англиска лингвистика и Настава по 

англиски јазик како втор/странски јазик. Имено, на прв циклус студии, на наставната група 

Професори по англиски јазик и книжевност, кандидатката ги предава следните предмети: 

1. Морофлогија на англиски јазик 

2. Лексикологија на англиски јазик 

3. Семантика на англиски јазик 

4. Методика на наставата по АЈ како втор/странски јазик 

5. Методика на наставата по АК како втор/странски јазик 

6. Вовед во англо-американска култура и историја 

7. Когнитивна лингвистика 

8. Методичка практика 

9. Англо-американска култура и историја 

 

На прв циклус студии на насока Преведување, кандидатката ги предава следните предмети:  

1. Применета лингвистика 

2. Академско пишување 

3. Англиска терминологија 

4. Практична наставата 

  

На втор циклус студии, кандидатката на втор циклус студии на наставната група Магистер во 

наставата по англиски јазик како втор/странски ги предава следните предмети: 

1. Стратегии во наставата по англиски јазик 

2. Лингвистички основи на наствата по англиски јазик 

3. Семантички категории 

4. Академско пишување 

5. Методичка практика 

 

На трет циклус студии, на наставната група Доктор на наука од областа настава по јазик-Англиски, 

кандидатката ги предава следните предмети: 
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1. Методика на креативната настава по англиски јазик 

2. Антрополошка лингвистика 

3. Когнитивни методи за работа со надарени и талентирани 

 

Извештаите од самоевалуацијата спроведени на Педагошкиот Факултет - Битола укажуваат дека 

наставната дејност на кандидатката Костадиновска-Стојчевска е оценета мошне позитивно од страна 

на студентите односно 4,76 од 5. 

 

 

 

Научно-истражувачка дејност  

 

Кандидатката ги има објавено следните научни и стручни трудови:  

 The new world of the English language, “Education on the Balkans today” 01-03 October 2009, 

Edirne, Turkey 

 Teaching English as a second language in an ESL environment, Bisera Kostadinovska, Vecko 

Stojcevski, 

Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara, Transactions on Modern languages(B

uletinul Stiintific al Universitatii Politehnica din Timisoara, Seria Limbi Moderne),  issue: 08 / 2009, 

pages: 5966, on www.ceeol.com  

  English across the curriculum,  6TH ELTAM International conference: Empowering Teachers for 

new challenges in ELT, 30th / 31st   October 2010 

 Use of L1 in ESL classroom,  From Teaching to Learning: Current trends in ELT, Tetovo, 

Macedonia, 9-11 April, 2010 

 Multiculturalism in the modern trends in teaching English, 5th international scientific conference 

“Education for human society”, Ohrid, R. Macedonia, may 2010 

 Оценувањето кај академското пишување , Меѓународна конференција: Оценување за 

учење во 21 век, Македонски центар за граѓанско образование, УСАИД, 23 – 24 мaj, Охрид, 

Македонија/ Assessing in teaching, Macedonian Civic Education Center, First International 

conference, Ohrid, may, 2011  

 За преводот на фразеолошките изрази, Bisera Kostadinovska, MA, asst.prof. Violeta 

Janusheva,PhD, Teacher- International Journal of Education, Faculty of Education, Bitola, no. 4, 

November  2012 https://ijeteacher.com/index.php/ijeteach  

 The new trends in word formation processes in the English language and their methodological 

implications in teaching English language as a foreign language, Bisera Kostadinovska, MA, Irina 

Petrovska, PhD; 7th ELTAIATEFL-TESOL INTERNATIONAL BIANNUAL CONFERENCE; 

Continuing Professional Development - Opportunities and challenges, 27 -28   October 2012,  

Pedagogical Faculty   “St. Kliment Ohridski”  Skopje 

 Идиомите и нивната важност при изучувањето на англискиот јазик како втор и/или 

странски јазик, Teacher- International Journal of Education, Faculty of Education, Bitola, no. 5, 

2013, https://ijeteacher.com/index.php/ijeteach  

 The new social media influence on English lexical inventiveness, Bisera Kostadinovska, MA, 

International scientific conference at the Faculty of Philosophy at the State university on Tetovo: 

„SOCIO-CULTURAL PROBLEMS AND THE MODERH CHALENGES„, 18-19 october 

2013 

http://www.ceeol.com/
https://ijeteacher.com/index.php/ijeteach
https://ijeteacher.com/index.php/ijeteach
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 The role of educational linguistics in acquiring L1 and L2, Bisera Kostadinovska, MA, Teacher- 

International Journal of Education, Faculty of Education, Bitola, no. 6, 2014 

 Teaching ESP: Developing the four language skills or “pure grammar” and methodological 

implications, Bisera Kostadinovska, MA, Modern social and educational perspectives and 

problems,a Polish and Macedonian perspective, journal 

2014,https://www.researchgate.net/publication/283715692_Teaching_ESP_Developing_the_four_la

nguage_skills_or_pure_grammar_and_methodological_implications  

 Teaching Academic Writing to EFL students- The Process Approach, Bisera Kostadinovska, 

MA,  Irina Petrovska, PhD, CultLangConference 2014, “Culture in Language: Academic English, 

Variation in research”, July 18-20, 2014 Chemnitz, Germany 

 Creative teaching of English,  Bisera Kostadinovska, MA, EDUCATION ACROSS BORDERS, 

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE “CRITICAL THINKING IN EDUCATION”, 31 October 

– 2 November 2014, Korce, Albania  

 The New Trends in the Word-formation in the English Language, Bisera Kostadinovska, MA, 

9th International Balkan Education and Science Conference, 16-18 October 2014, Edirne, Turkey  

 Teaching culture in a multicultural classroom, Bisera Kostadinovska, MA, First International 

Conference “Practicum of Future Pedagogues, Teachers and Kindergarten Teachers in Multicultural 

Environments – Experiences and Challenges”, 27-29 November 2014, Skopje, Macedonia  

 Taste Semantic Cuisine – Macedonian English Parallels in Gastronomy, Irina Petrovska, PhD, 

Bisera Kostadinovska, MA, 8th ELTAM - IATEFL-TESOL INTERNATIONAL BIANNUAL 

CONFERENCE, Managing teaching and learning – making the most of both worlds, Enhancing 

teachers’ and students’ life and organisational skills,1-2 November 2014, Skopje, Macedonia 

 Effective and ineffective teaching strategies in EFL classroom, Bisera Kostadinovska, MA, 

Teacher- International Journal of Education, Faculty of Education, Bitola, бр. 7, 2014 

 Pop culture - a tool for improving the communicative competence of the students, Bisera 

Kostadinovska, MA, Violeta Janusheva, PhD, Milena Pejčinovska, PhD, International Journal of 

Science and Research (IJSR), ISSN (Online): 2319-7064,  Volume 4 Issue 3, March 2015, p. 1860-

1863 

 The role of the educational television programs for the proper acquisition of the Macedonian 

language with elementary school children, Violeta Janusheva, PhD, Milena Pejčinovska, PhD, 

Bisera Kostadinovska, MA, International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN (Online): 

2319-7064,  Volume 4 Issue 3, March 2015, p. 1856-1859 

 The ESP Courses in the Republic of Macedonia, Viktorija Petkovska, PhD, Silvana Neshkovska, 

PhD, Bisera Kostadinovska, MA, The Second International Conference on Teaching English for 

Specific Purposes and New Language Learning Technologies  

Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia, May, 22th - 24th, 2015 

 Developing pre-writing techniques in Academic Writing for EFL students, Bisera 

Kostadinovska, MA, Teacher- International Journal of Education, Faculty of Education, Bitola, 

no.8, 2015 

 Vocabulary acquisition techniques and methods in the English language teaching curriculum 

in the Republic of Macedonia, Bisera Kostadinovska, MA, Teacher- International Journal of 

Education, Faculty of Education, Bitola, no.9, 2015 

 Techniques for effective and successful teacher – parent communication, Violeta Januševa, 

Bisera Kostadinovska-Stojčevska, Teacher- International Journal of Education, Faculty of 

Education, Bitola, no.10, 2015 

 Forms for 

addressing in the Macedonian and English language – trends in the television shows, 

https://www.researchgate.net/publication/283715692_Teaching_ESP_Developing_the_four_language_skills_or_pure_grammar_and_methodological_implications
https://www.researchgate.net/publication/283715692_Teaching_ESP_Developing_the_four_language_skills_or_pure_grammar_and_methodological_implications
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Kostadinovska Bisera, Januševa Violeta, International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN 

(Online): 2319-7064, Volume 5 Issue 1 January 2016 

 The motivational function of the grade,Violeta Janusheva, Milena Pejchinovska, Bisera Kostadino

vska , The Online Journal of  New Horizons in  Education,  Volume 6, Issue 2, April 2016, 

http://www.tojned.net/journals/tojned/volumes/tojned-volume06-i02.pdf  

 The attitudes of teachers for the development of the creativity in the primary education, Bisera 

Kostadinovska-Stojchevska, PhD, Teacher- International Journal of Education, Faculty of 

Education, Bitola, no.13, april 2017, ISSN 1857- 8888 (online)  

 A journalistic “crises”: Contrastive approach on journalistic writing in Macedonian news 

reporting, Bisera Kostadinovska-Stojchevska, PhD, REAL studies 

 KOSTADINOVSKA-STOJCHEVSKA, Bisera. THE SEMANTIC ASPECT OF THE 

ACQUISITION OF SYNONYMS, HOMONYMS AND ANTONYMS IN THE TEACHING 

PROCESS OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE. European Journal of Foreign 

Language Teaching, [S.l.], apr. 2018. Available at: 

<https://oapub.org/edu/index.php/ejfl/article/view/1555>. 

 Modernization processes in the teaching curricula in the EFL classes in R.of Macedonia, Bisera 

Kostadinovska-Stojchevska, PhD, International Scientific Conference New trends and research 

challenges in pedagogy and andragogy – NTRCPA18, Prague, Charles University, Faculty of 

Education, 8.02.2018- published in conference proceedings 

 THE ENGLISH PREPOSITION UP AND THE THEORY OF THE PROTOTYPE- 

COGNITIVELY STRUCTURED EFL CLASS, Bisera Kostadinovska-Stojchevska, PhD, 

LANGUAGE, LITERATURE, THEORY CONFERENCE, UNIVERSITY OF NIŠ, 27TH
 AND 28TH

 APRIL 

2018, FACULTY OF PHILOSOPHY, ENGLISH DEPARTMENT, PUBLISHED IN THE CONFERENCE 

PROCEEDINGS 

 IDIOMS AND THE CULTURAL MISUNDERSTANDING THAT (MAY) ARISE IN THE 

PROCESS OF ACQUISITION, Bisera Kostadinovska-Stojchevska, PhD, Vol 15 No 1 (2018): 

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION – TEACHER, may 2018 

 TEACHING SLANG IN EFL - THE WHY AND HOW, Bisera Kostadinovska-Stojchevska, PhD, 

presented at 28th CONFERENCE ON BRITISH AND AMERICAN STUDIES TIMIȘOARA, 

ROMANIA, May 17-19, 2018 

 INTERNET MEMES AND  THEIR SOCIO-LINGUISTIC FEATURES, Bisera Kostadinovska-

Stojchevska, Elena Shalevska, European Journal of Literature, Language and Linguistics Studies, 

ISSN: 2559 – 7914, 2018 

 KOSTADINOVSKA-STOJCHEVSKA, Bisera. DEVELOPING THE PRE-WRITING SKILLS 

IN ACADEMIC WRITING WITH EFL STUDENTS IN MACEDONIA. International Journal 

of Education TEACHER, [S.l.], v. 8, n. 16, p. 5-17, nov. 2018. ISSN 1857-8888. Available at: 

<https://ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/68>. Date accessed: 23 dec. 2018. 

doi: https://doi.org/10.20544/teacher.16.01. 

 Kostadinovska- Stojchevska, B., Cognitively-oriented curriculum with the purpose of 

overcoming the dyslexic issue in the teaching process in the R. of Macedonia. Humbolt 

conference: “At the door of European Union: The role of the 

science and research for sustainable development of the Balkan region”, Ohrid, 2018 

 Kostadinovska-Stojchevska, B., & Popovikj, I. (2019). TEACHER TALKING TIME VS. 

STUDENT TALKING TIME: MOVING FROM TEACHER-CENTERED CLASSROOM TO 

LEARNER-CENTERED CLASSROOM. The International Journal of Applied Language Studies 

and Culture, 2(2), 25-31. https://doi.org/10.34301/alsc.v2i2.22 

http://www.tojned.net/journals/tojned/volumes/tojned-volume06-i02.pdf
https://oapub.org/edu/index.php/ejfl/article/view/1555
https://ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/68
https://doi.org/10.20544/teacher.16.01
https://doi.org/10.34301/alsc.v2i2.22
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 Kostadinovska-Stojchevska, B., & Petrovska, I. (2019). RINGING THE DOORBELL OF EUROPE: 

SENTENCE AND LEXICAL INVENTIVENESS IN THE NEWSPAPERS IN MACEDONIA. 

European Journal of Applied Linguistics Studies, 0. Retrieved from 

https://www.oapub.org/lit/index.php/EJALS/article/view/85/115 

 Pejchinovska, M., Janusheva, V. & Kostadinovska-Stojchevska, B. (2019). Significance of 

students´ activities for the learning process, qualitative analysis in primary education in 

Republic of Macedonia. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 10(1). 129 – 139. 

Journal for Educators, Teachers and Trainers JETT, Vol. 10 (1); ISSN: 1989-9572  

 Kostadinovska-Stojchevska, B., The Iron Lady- known by many, understood by few: the role of 

antonomasia as a word formational process in the EFL education. 2019 Conference of the 

Department of English Language and Literature: English Studies at the Interface of Disciplines: 

Research and Practice 

 Kevereski Lj., Kostadinovska-Stojchevska, B., (2019). Brain drain – current conditions and 

perspectives, EuropEan pErspEctivEs - intErnational sciEntific Journal on EuropEan pErspEctivEs, 

volume 10, number 1 (17), pp 41-64, April 2019 

 Kostadinovska-Stojchevska, B., (2019) The role of journalistic titles in claiming responsibility for or 

against a movement and its outcomes: The case of the anti-vaccination movement in R. of 

Macedonia, REAL 17 

 KOSTADINOVSKA STOJCHEVSKA, Bisera. RAISING CULTURAL AWARENESS IN 

EFL/ESL IN THE CLASSROOMS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA. International Journal 

of Education TEACHER, [S.l.], v. 10, n. 19, p. 65-67, june 2020. ISSN 1857-8888. Available at: 

<http://ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/116>. Date accessed: 03 aug. 2020. 

doi: https://doi.org/10.20544/teacher/19.08. 

 ACTIVITIES THAT BOOST STUDENTS’ MOTIVATION IN THE ENGLISH AS A 

FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM, asst. prof. Bisera Kostadinovska-Stojchevska, PhD, 

assoc. prof. Milena Pejchinovska, PhD, Elena Boshevska, BA, SECOND INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC CONFERENCE GIFTED AND TALENTED CREATORS OF THE PROGRESS, 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2-uncategorised/144-conference-2020 , October 2020 

 

 

Според критериумите пропишано во Закон за Високо образование во Република Северна 

Македонија, член 166 за Општите услови за избор во наставно- научни звања, кандидатката има 

објавени 5 научни трудови кои се рецензирани и објавени во најмалку една електронска база на 

списанија со трудови достапна на интернет, како Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal 

Citation Report, SCImago Journal Rank и други бази, а тоа се следните трудови: 

 

 

1. The motivational function of the grade,Violeta Janusheva, Milena Pejchinovska, Bisera Kostadino

vska , The Online Journal of  New Horizons in  Education,  Volume 6, Issue 2, April 2016, 

http://www.tojned.net/journals/tojned/volumes/tojned-volume06-i02.pdf  

2. KOSTADINOVSKA-STOJCHEVSKA, Bisera. THE SEMANTIC ASPECT OF THE 

ACQUISITION OF SYNONYMS, HOMONYMS AND ANTONYMS IN THE TEACHING 

PROCESS OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE. European Journal of Foreign 

Language Teaching, [S.l.], apr. 2018. Available at: 

<https://oapub.org/edu/index.php/ejfl/article/view/1555>. 

3. Modernization processes in the teaching curricula in the EFL classes in R.of Macedonia, Bisera 

Kostadinovska-Stojchevska, PhD, International Scientific Conference New trends and research 

https://www.oapub.org/lit/index.php/EJALS/article/view/85/115
http://ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/116
https://doi.org/10.20544/teacher/19.08
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2-uncategorised/144-conference-2020
http://www.tojned.net/journals/tojned/volumes/tojned-volume06-i02.pdf
https://oapub.org/edu/index.php/ejfl/article/view/1555
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challenges in pedagogy and andragogy – NTRCPA18, Prague, Charles University, Faculty of 

Education, 8.02.2018- published in conference proceedings 

4. INTERNET MEMES AND  THEIR SOCIO-LINGUISTIC FEATURES, Bisera Kostadinovska-

Stojchevska, Elena Shalevska, European Journal of Literature, Language and Linguistics Studies, 

ISSN: 2559 – 7914, 2018 

5. Kostadinovska-Stojchevska, B., & Petrovska, I. (2019). RINGING THE DOORBELL OF EUROPE: 

SENTENCE AND LEXICAL INVENTIVENESS IN THE NEWSPAPERS IN MACEDONIA. 

European Journal of Applied Linguistics Studies, 0. Retrieved from 

https://www.oapub.org/lit/index.php/EJALS/article/view/85/115 

6. Pejchinovska, M., Janusheva, V. & Kostadinovska-Stojchevska, B. (2019). Significance of 

students´ activities for the learning process, qualitative analysis in primary education in 

Republic of Macedonia. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 10(1). 129 – 139. 

Journal for Educators, Teachers and Trainers JETT, Vol. 10 (1); ISSN: 1989-9572  

7. Kevereski Lj., Kostadinovska-Stojchevska, B., (2019). Brain drain – current conditions and 

perspectives, EuropEan pErspEctivEs - intErnational sciEntific Journal on EuropEan pErspEctivEs, 

volume 10, number 1 (17), pp 41-64, April 2019 

 

 

 

Кандидатката исто така е коавтор на два учебници, 

Академско пишување 1 и Академско пишување 2, напишани во коавторство со проф. д-р 

Виолета Јанушева. И двата труда се рецензирани како учебници за во високо образование. 

 

Кандидатката исто така има доставено доказ за цитираност на нејзините трудови што е видливо 

од Google Scholar, Research Gate и eprints. 

 

Со тоа можеме да заклучиме дека сите општи услови од Законот за високо образование се 

исполнети за напредување на кандидатката во наставно-научно звање вонреден професор.  

 

Во однос на оценување на исполнетоста на посебните услови за избор во звања, кандидатката ги 

покажа и достави докази за исполнетост на следните услови: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oapub.org/lit/index.php/EJALS/article/view/85/115
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА 

ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

-секој исполнет услов се обележува со X- 

 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛ
ОВИ 

X 

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш 

предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока 

стручна школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори 

чиишто трудови се објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на 

трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е 

цитиран кандидатот или преу web 

пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на 
него) 

X 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во 

списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, 

Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank 

(објавените трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум 

http://eprints.uklo.edu.mk/)1 

X 

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

X 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 
години) 

/ 

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува 
во 
научно-истражувачки проект кој е во тек 

X 

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

X 

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

X 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд X 

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

/ 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени 
Проекти 

X 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања / 

Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или 
Институции 

X 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство / 

Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката 
научна 
област со која професионално се занимава 

/ 

http://eprints.uklo.edu.mk/
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Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната 
област за која се избира (како автор или во коавторство)2 

X 

вкупно исполнети услови од прв критериум 10 

 

 

ВТОР КРИТЕРИУМ 

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

истражувачки подмладок 

УСЛОВИ X 

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

X 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници X 

Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии X 

Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска 
високообразовна установа по различни основи 

X 

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

X 

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

X 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите 

за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за далечинско учење 
(Moodle и сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот 

X 

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

X 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд X 

Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска 
Програма 

X 

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

X 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; 

декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона 

единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или 

универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет 

на докторскин студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член 

на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

X 

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

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 13 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ 
X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, 

правилник, статут, закон и сл. 

/ 

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

институции 

X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од 
релевантна институција 

X 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна 
стручна организација, институција или асоцијација 

/ 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија X 

Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за потребите 
на стопанските и нестопанските дејности 

X 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се избира / 

Реализирал превод на книга или дел од книга X 

Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ решенија / 

Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или 
други домашни или странски фондови 

X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 

Бил уредник на речник или енциклопедија / 

Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска 
Сопственост 

/ 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката 
област за која се врши изборот 

/ 

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

X 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик X 

Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за 
Стопанството 

 

вкупно исполнети услови од трет критериум 9 

 ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ:                                 32 

 

 

Учество во проекти, работилници, конференции 

1. Семинар - Зајакнување на капацитетите на наставниците и 

стручните лица во образованието за работа во мулти-етничка средина, Министерство за 

образование и наука, OSCE, 9-12 мај,2013, Струмица, Македонија 

2. Расправа по Упатството за наставна пракса на студенти идни наставници, 

воспитувачи и педагози, OSCE, 17-19 мај, 2013, Струмица, Македонија 
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3. Расправа по Упатството за наставна пракса на студенти-идни наставници, OSCE1-3 

јули 2013, Струмица, Македонија 

4. Учество на летна школа, 17-24 август 2013, Охрид во рамките на проектот DAAD-

Sonderprogramm “Akademischer Neuaufbau Südosteuropa” Geförderte Partnerschaften im Bereich 

5. “English Book day- Oxford day”, еднодневен семинар во Белград, Р. Србија по повод 

постоењето на Oxford центарот со посебен гостин, проф. David Crystal, 09.11.2013 

6. Работилница, 29.04- 03.05.2014 Херцег Нови, Р. Црна Гора, во рамките на проектот 

DAAD-Sonderprogramm “Akademischer Neuaufbau Südosteuropa” Geförderte Partnerschaften im 

Bereich 

7. Семинар- Зајакнување на капацитетите на наставниците и 

стручните лица во образованието за работа во мулти-етничка средина, Министерство за 

образование и наука, OSCE, 26-28 јуни, 2014  

8. Студиска посета на Technische Fakultet Chemnitz 3-22 јули 2014 во рамките на проектот 

DAAD-Sonderprogramm “Akademischer Neuaufbau Südosteuropa” Geförderte Partnerschaften im 

Bereich  

9. Учество на летна школа 15.09.2014- 20.09.2014 во Р. Албанија, во рамките на проектот 

DAAD-Sonderprogramm “Akademischer Neuaufbau Südosteuropa” Geförderte Partnerschaften im 

Bereich како предавач 

10. Учество во проект  EDC/HRE “Living Democracy SEE” (Makedonia)”, билатерален 

проект кој вклучува имплементација на разни видови продукти, објавени од Советот на 

Европа, во образовниот систем, како преведувач на литература- прирачник за наставници во 

основно образование, започнат во април 2014 

11. Координатор на конференција: EDUCATION ACROSS BORDERS, 2nd 

INTERNATIONAL CONFERENCE “CRITICAL THINKING IN EDUCATION”, 31 October – 2 

November 2014, Korce, Albania, задолжена од страна на Педагошки Факултет Битола 

12. Студиска посета на Филолошки Факултет во Lodz, Полска, во рамките на програмата 

Erasmus +, размена на академски кадар, 28.02.2015- 08.03.2015 

13. Учество во дисеминирањето на резултатите од истражувањата и работните задачи во 

рамките на проектот  EDC/HRE “Living Democracy SEE” (Makedonia)”, билатерален проект кој 

вклучува имплементација на разни видови продукти, објавени од Советот на Европа, во 

образовниот систем, како преведувач на литература- прирачник за наставници во основно 

образование, консекутивен преведувач на петдневниот семинар, јуни 2015 

14. Учество во организациониот состанок како партнер во проектот за летната школа во 

Охрид организирана како дел од проект финансиран од ДААД на тема: Ost-West-Dialog: 

Hochschuldialog mit den Ländern des westlichen Balkans 2017 in Nish, Serbia 

15. Учество на летната школа во Охрид во 2017 година, организирана како дел од проект 

финансиран од ДААД, на тема topic: Ost-West-Dialog: Hochschuldialog mit den Ländern des 

westlichen Balkans 2017 како предавач 

16. Член на организациониот одбор на конференцијата: 4th International Conference 

“Education Across Borders” Education in the 21st Century: Challenges and Perspectives, Florina, 

Republic of Greece, делегирана од Педагошкиот Факултет во Битола  
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17.  Студиска посета и реализација на гостински предавања на прв и втор циклус студии на 

Техничкиот Факулет во Кемниц, Катедра за Англистика (Technische Fakultet 

Chemnitz)од  01-15 јули 2018 како дел од проект финансиран од ДААД на тема: 

“Akademischer Neuaufbau Südosteuropa” Geförderte Partnerschaften im Bereich  

18. Учество на летната школа во 2018 година во Сплит, Р, Хрватска организирана како дел 

од проект финансиран од ДААДна тема: Hochschuldialog mit den Ländern des westlichen 

Balkans: Credibility, Honesty, Ethics and Politeness in Academic and Journalistic Writing 

(CHEP) Summer School 2018, Split 

19. 14th ESSE конференција, 29 август- 2 септември 2018, Masaryk University, Brno, Czech 

Republic: Playing the nationalism card: critical discourse analysis of the political speeches 

during the local election campaign in Bitola in 2017 ; Cognitively-oriented curriculum: 

Implementing the Theory of the Prototype in EFL classes in the higher educational level 

curricula  

20. Учество во организациониот состанок како партнер во проектот организирана како дел 

од проект на ДААД на тема: Conflicting Truths in Academic and Journalistic Writing, 

Вршац, 2019 

21. Учество на летната школа во Охрид, 2019, организрана како дел од проект на ДААД на 

тема: Conflicting Truths in Academic and Journalistic Writing, Ohrid, 2019 

22. Учество во организациониот состанок како партнер во проектот организирана како дел 

од проект на ДААД на тема: Conflicting Truths in Academic and Journalistic Writing, 

Вршац, 2019 

23. Учество на 2020 онлајн летна школа организирана од ДААД на тема: From Uncertainty 

to Confidence and Trust (UnConTrust) 

 

Преведувачка дејност  

 

Кандидатката д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска во периодот 2008-2009  год. е ангажирана 

како преведувач во издавачката куќа “Ѓурѓа” – Скопје, Р. Македонија, преведување на дела од 

полето на физика, астрономија, криминалистика, дела од добитници на Нобелова награда.  

 

Како преведувач се јавува на следните издадени дела: 

1. Jane Austen- Lady Susan/ Џејн Остин- Лејди Сузан 

2. Jane Austen- Pride and Prejudice/ Џејн Остин- Гордост и предрасуди 

3. Scott Fitzgerald- Tender is the night/ Ф. Скот Фицџералд- Нежна е ноќта 

5. FBI Files/ Досиеата на ФБИ 

6. Einstein’s Theory of Relativity/ Ајнштајн- Теорија на релативност 

 

 

Други ангажмани и активности 

 

 21.05.2009- Постојан овластен Судски преведувач од англиски на македонски јазик и 

обратно, решение бр. 07-2056/2 

 09.10.2010 - Консекутивен преведувач на Г-дин Ерван Фуере како дел од презентацијата на 

проектот за “Ратификација и импелементација на Конвенцијата на Обединетите Нации за 

правата на луѓето со посебни потреби” Битола, Република Македонија  
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 28-29.09.2012 - Консекутивен преведувач на проф. д-р Нано Ружин во рамките на 

конференцијата European values for the future of the Southeastern European Countries, 

Крушево, 28-29.09.2012 

 18.11.2013 - Експерт за реализација на планираните активности од Евридика при 

Националната Агенција за европски програми и мобилност –Скопје, Р. Македонија, решение 

бр. 03-653/50 

 22.06.2015-26.06.2015 - Преведувач на литература- прирачник за наставници во основно 

образование, консекутивен преведувач на петдневниот семинар, јуни 2015 во рамките 

на проектот  EDC/HRE “Living Democracy SEE” (Makedonia)”, билатерален проект кој 

вклучува имплементација на разни видови продукти, објавени од Советот на Европа, во 

образовниот систем https://www.living-democracy.com/mk/textbooks/volume-2/  

 

Професионален ангажман 

 

Кандидатката професионално членува во следните организации: ELTAM (English Language 

teachers Association of Macedonia) од декември 2009 год., МНД (Македонски Научно 

Друштво- Битола) од декември 2015 год., ESSE (The European Society for the Study of English) 

од март 2015 год. Во  2019-2020 година, кандидатката е член на Националната комисија за 

учебници при Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија. 

 

 

 

З А К Л У Ч О К 

 

Врз основа на биографските податоци, наставно-научната активност и останатите активности 

на кандидатот д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска, доцент  на Педагошкиот Факултет во 

Битола, комисијата констатира  дека станува збор  за солиден и трудољубив кандидат којшто 

со покажаните резултати од додипломските, постдипломските, докторските студии 

изработката на магистерскиот труд и докторската дисертација се определил за универзитетски 

научен работник, поминувајќи ги законски редоследно сите звања на еден универзитетски 

работник, почнувајќи од лектор. 

 

Објавените трудови, во меѓународни научни и стручни списанија, како и бројните учества на 

меѓународни научни конференции и собири го потврдуваат академскиот капацитет на 

кандидатот и неговиот континуиран професионален развој.  

 

Врз основа на извршената анализа за самоеваулација на наставен кадар на Академската 

2014/2015 година д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска е солидна во подготовката, 

предавањата, интерактивоста, објективноста, содржината и структурата  

во реализацијата на наставата и објективно оценување на резултатите од работата на 

студентите. Кандидатот пројавува желба во наредниот период што повеќе  да ја зајакнува 

интерактивноста со студентите со цел да се постигнат поквалитететни резултати со намера да 

се одговори на турбулентното опкружување кое бара обострана одговорност за да се одговори 

на предизвиците. 

Наставно-педагошката активност на кандидатот д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска исто 

така е на солидно ниво. Како наставник и педагог, кандидатот, на достапен и разбирлив начин 

https://www.living-democracy.com/mk/textbooks/volume-2/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDsPLg4fXLAhVF2ywKHYIfAUgQFgg6MAQ&url=http%3A%2F%2Fessenglish.org%2F&usg=AFQjCNHsXqYnXQlE6KOmlQNByLkLOjQ2vA
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ги пренесува своите знаења на студентите. Таа редовно, доследно и коректно ги исполнува 

наставно-педагошките обврски со еден темелен, систематичен и креативен пристап во 

работата и соработува со другите наставници и соработници.  

 

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот во последните пет 

години, Комисијата заклучи дека д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска поседува научни и 

стручни квалитети и според Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и 

постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и 

асистенти-докторанти на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, ги исполнува 

сите услови да биде избрана во звањето вонреден професор во научната област 64004 

англистика и 64021 Учење на странски јазици.  

 

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставно-

научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола, д-р Бисера Костадиновска - Стојчевска да 

биде избрана во звањето вонреден професор во научната област 64004-англистика и 64021 

Учење на странски јазик. 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА  

 

 

Д-р Ирина Петровска, редовен професор 

 

Д-р Јованка Лазаревска Станчевска 

 

 

Д-р Виолета Јанушева, редовен професор 
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ 

ЗВАЊА ВО НАУЧНАТА ОБЛАСТ ОБРАЗОВАНИЕ НА 

НАСТАВНИЦИ(50513)И ДРУГО (50525) (МЕНАЏМЕНТ НА 

ОБРАЗОВАНИЕ) НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА 
 

На 27.01.2021 година, врз основа на Одлуката на Наставно-Научниот совет 

на Педагошкиот факултет-Битола (Одлука бр. 02-33/17од  21.01.2021), 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола, во дневните весници 

„Вечер“и„Коха“е објавен конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни 

звања на научната област Образование на наставници (50513) и Друго (50525)  

(Менаџмент во образование) на Педагошкиот факултет–Битола,Универзитет  

„Св.Климент Охридски“-Битола. 

Врз основа на конкурсот Наставно-научниот совет на Педагошкиот 

факултет во Битола на седницата одржана на 11.02.2021 година одлучи (Одлука 

бр.02-74/7) да формира рецензиона комисија за избор на наставник во сите 

наставно-научни звања во научната област Образование на наставници (50513) и 

Друго (50525) (Менаџмент во образование) во состав: професор д-р Данче 

Сивакова-Нешковски, професор д-р Јасминка Кочоскаи професор д-р Добри 

Петровски. 

Комисијата во состав: вонреден професор д-р Данче Сивакова-Нешковски, 

вонреден професор д-р Јасминка Кочоска и редовен професор д-р Добри 

Петровски со внимание ги разгледа поднесените документии на Наставно-

научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола му го поднесува следниот: 
 
 

    ИЗВЕШТАЈ 
 

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звањана 

научната област Образование на наставници(50513) и Друго (50525) (Менаџмент во 

образование)на Педагошкиот факултет- Битола, Универзитет „Св. Климент 

Охридски“- Битола навремено, во  предвидениот рок, се пријави д-р Весна 

Стојановска. Кон пријавата кандидатот ги достави  доказите  за исполнетост  на   

општите  и   посебните  услови  согласно објавениот конкурс, како и сите останати 

потребни документи и материјали. 

 

I.  БИОГРАФСКИПОДАТОЦИ 
 

Д-р Весна Стојановска е родена  на 04.06.1987 година  во Битола, каде 

завршила основно и средно образование. Во  академската 2005/2006година се 

запишува на Педагошкиот факултетво Битола, Универзитет„ Св. Климент 

Охридски“- Битола, на студиската програма Учители, а дипломира 2009 година со 

просечна оценка 9,97 како првенец на генерација, зашто е наградена со пофалница 

за постигнат најдобар успех од странанаУниверзитетот“Св.Климент Охридски”  - 

Битола. Во академската2009/2010 година се запишува на постдипломски студии на 
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Менаџмент во образование на Педагошкиот факултет во Битола. Испитите 

предвидени со студиската програма ги положила со просечна оценка 10и во 2011 

година магистрира на темата „Емоционалната интелигенција – значајна 

карактеристика на училишните водачи“ и се стекнува сo научен степен Магистер-

наставник по Менаџмент во образование. Во академската година 2012/2013 се 

запишува на докторските студии по Образовни науки на Педагошкиот факултет во 

Битола и во 2016 година ја одбранила докторската дисертација на тема„Односот на 

индивидуалните и срединските фактори врз развојот на иновативната култура кај 

учениците во основното образование“ и се здобила со научен степен Доктор по 

образовни науки. 

За време на студирањето на трите циклуси на образование посетува 

програми со цел професионално усовршување. Во 2008 година учествува на 

семинарот за Интеркултурно образование организиран од Фондација Отворено 

општество Македонија ФООМ, Крушево. Во периодот од август, 2011 до декември, 

2012 е учесник во обуката за Образовни политики спроведена од Педагошки 

факултет Љубљана, Р.Словенија и ФООМ, и се стекнува со дополнителни 31 ЕКТС.  

Во рамките на докторските студии, кандидатката реализира студиски престој на 

Педагошкиот факултет во Лерин, на Универзитетот на Југозападна Македонија, 

Грција 1-10 март 2016 и реализира предавање пред студенти од постдипломски 

студии на тема:Како ставовите на наставниците влијаат врз развојот на креативноста 

во основното образование. 

 

II.НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАИСТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКАДЕЈНОСТ 

 

Кандидатката  д-р  Весна Стојановска покажува  способност  за   наставна 

дејности стручно-применувачка работа. 

Во септември 2017 година е избрана во звањето Доцент – научен соработник 

за група предмети во Научното поле 505 Образование, област 50525 Друго на 

Приватната научна установа БАС Институт за менаџмент Битола (Одлука бр.02-

25/9). 

Во септември 2019 година е ангажирана за изведување настава, испити и 

останати педагошки обврски во академската година 2019/2020 на прв циклус на 

студии на Педагошки факултет Битола, по предметите Воспитно-образовната 

организација и средината, Проектен менаџмент и Менторство (Одлука  бр. 03-86/2 

и Одлука бр. 03-443/1). 

Во септември 2020 година е ангажирана за изведување настава, испити и 

останати педагошки обврски во академската година 2020/2021 на прв циклус на 

студии на Педагошки факултет Битола, по предметите Воспитно-образовната 

организација и средината и Проектен менаџмент (Одлука бр.03-361/4).  

Во периодот од 2015 до 2019 година избрана е во звањето предавач на 

Бизнис Академија Смилевски – БАС Скопје, каде изведува настава (предавања и 

вежби) на прв и втор циклус на студии по следниве предмети: Претприемништво, 

Иновации и интрапретприемништво, Социјално претприемништво. 

Во текот на нејзиното работно искуство, кандидатката д-р Весна Стојановска 

била ментор за изработка и одбрана на дипломски трудови (6 дипломски трудови) и 

член во комисии за одбрана на специјалистички трудови.придонесувајќи на тој 

начин кон научниот развој на кандидатите. 
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Кандидатката д-р Весна Стојановска, покрај наставните обврски, активно 

учествува во професионалниот и стручниот развој на наставниот и стручниот кадар 

од основното и средното образование. Се јавува во улога на обучувач, креатор на 

материјали за обучување во следните обуки:БАСТИОН – развивање на меки 

вештини и социјални компетенции за тимско решавање на проблеми, организирана 

од Бизнис Академија Смилевски БАС Скопје и МОНво периодот од јануари 2019 

година до октомври 2020 година; обуката Откривање и работа со надарени и 

талентирани ученици, организирана од Македонска Асоцијација за надарени 

талентирани МАНТ,одобрена од страна на Министерството  за образование и наука 

на Република Северна Македонија (април, 2015-денес)и обуката Партиципативност 

во училиштата во рамките на концептот ,,Општина по мерка на граѓаните”. 

Фондација Отворено општество Македонија ФООМ (април – јуни, 2014 година). 

Покрај педагошките обврски и научно-истражувачката работа, д-р Весна 

Стојановска вршела и други активности. Посебно треба да се нагласи дека 

кандидатот бил на раководната позицијата Директор на Приватната научна установа 

БАС Институт за менаџмент Битола во периодот од март 2019 до јануари 2021 

година. Исто така, кандидатот е член на Управниот одбор на Интернационалниот 

центар за емоционална интелигенција –ИЦЕИ, во Охрид и член  на Македонската 

асоцијација за надарени и талентирани – МАНТ Битола. 

 

II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАДЕЈНОСТ 

 

Кандидатката д-р Весна Стојановска е учесник на повеќе меѓународни, 

национални конференции, симпозиуми.  Автор е на научни и стручни трудови 

објавени во домашни и меѓународни публикации. Најголем дел од нив се објавени во 

референтна научна публикација согласно Законот за високо образование (Службен 

весник бр.82/18). Во продолжение следува краток приказ на трудовите што се дел од 

нејзиниот творечки опус во последните пет години пред објавување на огласот за 

озбор, како и приказ на нејзината целокупна научно-истражувачка работа. 

 

Научни и стручни трудови објавени во последните пет години пред објавување 

на огласот за избор во звање: 

1. Стојановски, М. Стојановска, В. (2016). The Principles of Ethical 

LeadershipConference proceedings of  Third  International Conference “Education across 

Borders ”Educationand Researchacross Time and Space(1100thDeathAnniversaryofSt. 

Clement of Ohrid),6-7 October2016Bitola,University"St.KlimentOhridski"inBitola, 

Faculty  of   Еducation-Bitola,CIP  -  Каталогизација  во  публикација Национална   и   

универзитетска   библиотека   "Св.   Климент   Охридски",   

Скопје37.091.3(062)http://www.pfbt.uklo.edu.mk/eab.,ISBN  978-9989-100-50-5, 

COBISS.MK-ID  103722250. Трудот ја разгледува етиката на водството и укажува на 

потребата и значајноста на моралната димензија во обликувањето на истото. 

2. Стојановска, В.(2017). Ефективно управување со разновидноста, Зборник на 

трудови на Четвртата меѓународна научна конференција ,,Современите менаџерски 

предизвици и организациските науки”,со предметен фокус: Преку Организациска 

Интеграција до поголема ефективност, БАС Институт за менаџмент, Битола 4-6 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/eab
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ноември, 2016, стр.124-132 УДК: 005.336.1 CIP – Каталогизација во публикација 

Национална и универизтетска библиотека ,,Св.Климент Охридски” – Скопје ISBN 

978-608-4729-06-8 COBISS.MK-ID 102700298.Трудот ги дискутира предизвиците и 

предностите на управувањето (менаџментот) со разновидноста на работното место и 

презентира ефективни стратегии за управување со истата. 

3. Mitrevski, V.,Stojanovska, V.(2017). The Role of the Lesson Plan in the Class of 

Physical Education in Student’s Development International Journal of Science and 

Research (IJSR) Vol. 6, ISSN (Online): 2319 – 7064 Impact Factor (2015): 6.391, DOI 

10.21275/ART20171616https://www.ijsr.net/archive/v6i3/v6i3.php, Volume 6 Issue 3, 

March 2017, pg. 1709 – 1713. Во овој оригинален научен труд кој е објавен во 

меѓународна научна публикација индексирана во повеќе научни бази се прикажани 

резултатите од истражувањето спроведено врз наставници во основните училишта од 

Пелагонискиот регион за назначајните компоненти на часот по физичко и 

здравствено образование и применетите методи и форми за ефикасно остварување на 

наставните цели. 

4. Stojanovska, V. (2017). Philosophical perspectives of education: A brief of the 

four pillars of learning,,Teacher” International Journal of Education Bitola: University St. 

Kliment Ohridski, Faculty of education-Bitola, Vol.13, eISSN:1857-8888, pg.25-35 

DOI:10.20544/teacher.13.14. Трудот нуди критички осврт на четирите столбови на 

образованието според УНЕСКО. 

5. Стојановска, В. (2018). Улогата на училишните водачи во развојот на 

креативните и иновативни вештини кај учениците Годишњак Српске Академија 

образовања Година XIII ISSN 1820 – 5461, стр. 35 – 51 УДК: 37.036. Во овој труд се 

презентирани ставовите на директорите за постоењето на услови кои поволно 

влијаат на развојот на креативноста и иновативноста во училиштата и ја истакнува 

важноста на училишното водство во поддршката на наставниците во спроведување 

на креативни и иновативни предагошки практики и експреиментирање со нив.  

6. Стојановска, В.(2019). Менаџирање на иновациите во образовниот систем со 

фокус кон креирање и одржување на иновативна култура, Зборник на трудови, 

Шести стручен симпозиум ,,Менаџментот и современите практики”, со предметен 

фокус: Предизвици и можности во современи услови на работење, Бизнис Академија 

Смилевски – БАС, Скопје и БАС Институт за менаџмент, Битола, Скопје одржан на 

17.05.2020 стр.83-89 УДК: 005.73:37.014.5(497.774/.777). Трудот ја разгледува 

потребата на образовниот систем за училишна култура којашто ќе биде динамична и 

ориентирана кон напредок се со цел да се создаде средина погодна за развој на 

иновации. 

7. Stojanovska, V.,Stojanovski, M. (2019). Parents Perspective on the school climate 

and social support in the development of creativity among primary school students. 

,,Teacher” International Journal of Education Bitola: University St. Kliment Ohridski, 

Faculty of education-Bitola, Vol.17, eISSN:1857-8888, DOI:10.20544/teacher.17.03. Во 

овој труд се презентирани резултатите од истражувањето за ставовите и перцепциите 
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на родителите за училишната и општествената поддршка во развојот на креативните 

вештини на учениците. 

8. Stojanovska, V., Popovski – Petrova, N.(2020). Development of creativity from 

the perspectives of primary education students ,,Horizons” International Scientific Journal: 

University st. Kliment Ohridski – Bitola, Vol.24, ISSN: 1857-9884 DOI 

10.20544/HORIZONS.A.24.1.20.P21 Трудот дијагностицира слика којашто покажува 

како креативноста се разгледува ос страна на учениците и колку училничките 

практики го поддржуваат и унапредуваат креативниот потенцијал кај учениците. 

9. Кеверески Љ., Стојановска, В. (2020). Superior-inferior Rivalry between 

,,emotional “and the ,,rational mind” in Globalization. Conference Prooceeding, 

Conference Globalization Challenges and Social-Economic Environment of the EU. 

University of Novo Mesto, R.Slovenia. CIP Katalozicni zapis o publikaciji Narodna in 

univerzitetna knjiznica, Ljubljana. ISBN 978-961-6309-58-5 COBISS.SI-ID 43580931. 

Трудот ги разгледува научните релации помеѓу бројни теоретски позиции за 

емоционалната интелигенција во контекст на глобализациската промена. 

10. Стојановска, В.,Митревски, В.(2020). Улога и значење на талент 

менаџмент во организациите,Зборник на трудови, Втора интернационална научна 

конференција Надарените и Талентираните Креатори на Прогресот организиран 

од Универзитетот св. Климент Охридски Битола, Педагошки факултет.CIP – 

Каталогизација во публикација Матична и универзитетска библиотека ,,Св. Климент 

Охридски”, Битола. 376.54 (063). 

https://www.pfbt.uklo.edu.mk/images/Zbornik_Trudovi_241120.pdf. стр.117-124.Трудот 

го прикажува процесот на талент менаџментот и презентира алатка што може да 

помогне во идентификување на перформансите и однесувањето на вработените како 

би го достигнале целосниот нивен потенцијал. 

11. Митревски, В., Стојановска, В. (2020). Поврзаноста на 

интелектуалните вредности со знаењето, Зборник на трудови, Втора 

интернационална научна конференција Надарените и Талентираните Креатори на 

Прогресот организиран од Универзитетот св. Климент Охридски Битола, Педагошки 

факултет, Битола 28 Октомври, 2020 CIP – Каталогизација во публикација Матична и 

универзитетска библиотека ,,Св. Климент Охридски”, Битола. 376.54 (063). стр.269-

274https://www.pfbt.uklo.edu.mk/images/Zbornik_Trudovi_241120.pdf. Во овој 

оригинален научен труд се презентирани резултати од спроведено истражување во 

високообразовните институции од Охридско-Пелагонискиот регион кои укажуваат 

на високата поврзаност помеѓу интелектуалните вредности со довербата на 

институцијата како давател на знаење. 

12. Stojanovska, V.,Petrovski, Ј. (2020). Digital entrepreneurship as a 

contemporary challenge, Conference Abstracts of Sixth International Science Conference 

Contemporary management challenges and the organizational sciences, subject focus 

Digitalization and Cyber-security as management challenges, BAS Institute of 

Management Bitola, Business Academy Smilevski - BAS, Skopje, University of Milton 

https://www.pfbt.uklo.edu.mk/images/Zbornik_Trudovi_241120.pdf.%20стр.117-124
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/images/Zbornik_Trudovi_241120.pdf
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Friedman-Budapest, Hungary. CIP-Каталогизација во публикација Национална и 

универзитетска библиотека ,,св.Климент Охридски” Скопје ISBN 978-608-4729-09-9. 

Трудот дава емпириска сликаза интересот и развојот на дигиталното 

претприемништво во Република Северна Македонија и ги истакнува областите за 

развивање на дигиталната претприемничка писменост.трудот е презентиран на 

Шестата меѓународна научна конфреренција Современите менаџерски предизвици и 

организациски науки со предметен фокус: Дигитализацијата и сајбер-безбедноста 

како менаџерски предизвици  организиран од БАС Институт за менаџмент Битола, 

Бизнис Академија Смилевски-БАС Скопје и Милтон Фридман Универзитетот од 

Будимпешта, Битола, 30-31 Октомври 2020. Зборникот на трудови е во печат. 

13. Petrovski, J., Stojanovska, V. (2020). Use of gamification in the 

enterprise.Conference Abstracts of Sixth International Science Conference Contemporary 

management challenges and the organizational sciences, subject focus Digitalization and 

Cyber-security as management challenges, BAS Institute of Management Bitola, Business 

Academy Smilevski - BAS, Skopje, University of Milton Friedman-Budapest, Hungary. 

CIP-Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека 

,,св.Климент Охридски” Скопје ISBN 978-608-4729-09-9. Трудот ги прикажува 

основите на тоа како може да се користи гејмификација во претпријатијата за нивни 

развој и подобрување на нивната работа, како и преглед на позитивните и 

негативните аспекти на гејмификацијата во бизнисот. 

 

Учество на меѓународни и национални конференции, семинари и други научни 

и стручни собири (меѓународни и национални). 

Кандидатката во текот на нејзината кариера посетила голем број на научни и стручни 

собири (меѓународни и национални): 

 Third International Conference Education and Research across time and space 

(1100th Death Anniversary of St.Clement of Ohrid) Facutly of Education Bitola, 

Faculty of Education in Florina, Faculty of Education and Philology in Korce, 

Bitola 2016 (презентирала труд). 

 Fourth International Scientific Conference ,,Contemporary management challenges 

and organizational sciences”, subject focus: From organizational Integration to 

greater effectiveness, BAS Institute of Management Bitola, Bitola 4-6 November, 

2017 (презентирала труд).  

 Учество на настан: „Улогата на локалните власти во поддршката на 

младинското претприемништво како алатка за економски развој и 

вработувања”,Битола,27-28.10.2016 во организација на Здружение на граѓани 

ЦЕФЕ Македонија. 

 Шести стручен симпозиум Менаџментот и современите практики, со 

предметен фокус: Предизвици и можности во современи услови на работење, 
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Бизнис Академија Смилевски – БАС, Скопје и БАС Институт за менаџмент, 

Битола, Скопје одржан на 17.05.2020 (презентирала труд). 

 Conference Globalization Challenges and Social-Economic Environment of the 

EU. University of Novo Mesto, R.Slovenia, September, 2020 (презентирала труд). 

 Втората интернационална научна конференција Надарените и 

Талентираните Креатори на Прогресот организиран од Универзитетот св. 

Климент Охридски Битола, Педагошки факултет, октомври 2020. (модератор 

на настанот и презентирала труд). 

 Шестата меѓународна научна конфреренција Современите менаџерски 

предизвици и организациски науки со предметен фокус: Дигитализацијата и 

сајбер-безбедноста како менаџерски предизвици  организиран од БАС 

Институт за менаџмент Битола, Бизнис Академија Смилевски-БАС Скопје и 

Милтон Фридман Универзитетот од Будимпешта, Битола, 30-31 Октомври 

2020 (презентирала труд). 

Кандидатката била заменик претседател на Организацискиот одбор на Шестата 

меѓународна научна конференција Современите менаџерски предизвици и 

организациски науки со предметен фокус: Дигитализацијата и сајбер-безбедноста 

како менаџерски предизвици  организиран од БАС Институт за менаџмент Битола, 

Бизнис Академија Смилевски-БАС Скопје и Милтон Фридман Универзитетот од 

Будимпешта, Битола, 30-31 Октомври 2020, член на Организацискиот одбор на 

Втората интернационална научна конференција Надарените и Талентираните 

Креатори на Прогресот организиран од Универзитетот св. Климент Охридски 

Битола, Педагошки факултет, октомври 2020 и член на Организацискиот одбор на 

Шестиот стручен симпозиум ,,Менаџментот и современите практики”, со предметен 

фокус: Предизвици и можности во современи услови на работење, Бизнис Академија 

Смилевски – БАС, Скопје и БАС Институт за менаџмент, Битола, Скопје одржан на 

17.05.2020. 

Кандидатката активно зборува англиски, германски и српски јазик. Нејзиното 

работно искуство укажува дека поседува организациски вештини, искуство во 

тимска работа, искуство во управување и раководење на научна установа и 

организирање на настани, собири, конференции, искуство во спроведување на 

квалитативни и квантитативни истражувања.  
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IV.ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР (ТАБЕЛА) 

 
Анализирајќи ги резултатите од  научно-истражувачката работа, наставната 

и стручноприменувачка дејност на кандидатот д-рВесна Стојановска, 

вклучително и одделно во последните  пет години пред објавување на огласот за 

избор, може да се констатира дека покрај општите услови за  избор во звање таа 

ги  исполнува и посебните услови за избор во звање пропишани со Правилникот 

за посебните условии постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, 

научни,наставнии соработнички звања на Универзитетот„Св. Климент 

Охридски“-Битола. Согласно Правилникот табелата за оценување на 

исполнетоста на посебните услови за избор во звање, пополнета од рецензионата 

комисија, е составен дел од рефератот и е дадена во продолжение. Условите, 

согласно Правилникот се вреднувани доколку се исполнети во последните пет 

години пред објавувањето на огласот за избор (освен за условите за кои не се бара 

временска ограниченост). 

 

 

 

ПРВ 
КРИТЕРИУ

М 
Резултатиод научно-истражувачка 

работа 

 УСЛОВИ X 

Кандидатот е цитиран најмалку  во еден труд (за избор во доцент, предвач или 
виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на 
висока стручна школа), односно три трудови (за 
изборворедовенпрофесор)одавторичииштотрудовисе објавени во референтна 
научна публикација. Цитираноста  на трудовите се потврдува преку 
писмендоказсодоставана трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу 
web пребарувач за цитираност(профил накандидатот 
наGoogleScholarилисличен 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, Webof Science, Journal Citation Report, 
SCImago Journal Rank (објавените трудовитреба да се нотирани на 
универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1 

 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни 
публикации од 
предвидениотброј со општититеуслови заизбор во соодветното звање 

X 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии(безразликадаливопоследните5 
години) 

 

Раководел или учествувал во научно-истражувачки 
проектилираководиилиучествуваво 
научно-истражувачки проект кој ево тек 

 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил 
модератор на 
сесијананаучнаконференција 

X 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор 
на 
меѓународнанаучнаконференцијаилимеѓународно научно списание 

X 

http://eprints.uklo.edu.mk/)1
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Бил рецензентнанајмалкуеден научно-истражувачки илистручен труд  

Билрецензентнанајмалкуеденуниверзитетскиучебник,учебнопомагало,моногра
фија, 
практикум, збирказадачиисл. 

 

Билрецензентнапредлогпроектии/илипериодичнииконечниизвештаиододобрени 
проекти 

 

Бил рецензентнапредлози задржавниимеѓународни награди 
занаучниостварувања 

 

Член  е  во  домашни  или  странски  научни  здруженија,  друштва,  асоцијации  
или 
институции 

X 

Реализирал илиево текнареализацијанапостдокторскистудииво странство  

Добилдржавнаилимеѓународнанаградазанаучнипостигнувањаодпоширокатанау
чна 
областсо којапрофесионално сезанимава 

 

Има објавен рецензиранучебник,монографија, практикум илизбирказадачи од 
научната областза којасе избира(како автор или во коавторство) 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 4 

 

 

ВТОР КРИТЕРИУМ 

Резултати и искуство во наставнатадејност и подготвување на наставен и 

научно- истражувачки подмладок 

      УСЛОВИ X 
БилилиеангажиранкаконаставникнадругаединицанаУниверзитетотилина 
другависокообразовнаустановаодземјатаилистранство 

X 

Учествувалвокомисијазаизборнадругинаставниции/илисоработници  
Учествувалилиучествувавореализацијананаставатанавторилитретциклус 
студии 

X 

Реализирал       меѓународна      мобилност     на   странски     
универзитетодносно 
странскависокообразовнаустановапоразличниоснови 

X 

Учествуваилиучествувалвостудискапрограмачијаштонаставасеизведувана 
англискинаставенјазикилипонудилпредметнаанглискијазиккакопрозорецна 

мобилност 

 

Реализиралпредавањенастранскависокообразовнаустанова(гостувачко,стручно, 

почесноисл.) 

 

Подготвилдигиталниресурси(презентации,вежби,прашања,квизовиисл.)за 
студентитезанајмалкуеденпредметииститегипоставилнаonlineплатформаза 

далечинскоучење(Moodleисл.)илинаwebстранатанаединицатаили 

Универзитетот 

 

БилчленвоКомисијазаоценкаилиодбрананамагистерски,специјалистичкиили 
докторскитруд 

X 

Билменториличленнакомисија за одбранана дипломски труд X 
Предавалилипредавановнаставенпредметкојзапрвпатсевоведувавостудиска 

програма 

 

Учествувалилиучествувавоизработканаелаборатзаакредитацијанастудиска 
прграма на прв,втор или трет циклус студии 

 



64 
 

Има  стекнато  искуство  во високо-образовна  дејност  како:  ректор;  проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор;  раководител навнатрешна 

организационаединица/лабораторија; член на универзитетскисенат;членна 

факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТСна 

Универзитет/единица;  член на Совет на докторски н студии на 

Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација;член на 

Интеруниверзитетска Комисија 

 

 комисија;членво Одборзаакредитацијаиевалуација. 

X 

Има позитивна оценка од најмалку3,5од спроведените самоевалуации во 
последните 5 години 

 

вкупноисполнети условиодвторкритериум 6 

 

 

 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 

 
Стручно-применувачка илистручно-уметничка 

дејност 

УСЛОВИ X 

Учествувалилиучествувавоработнагрупа/телозаизработканастудија,ревизија, 
елаборат,идеенпроект,стручнаанализа,вештачење,арихитектонскорешение, 

стратегија,правилник,статут,законисл. 

 

Посетувалобуки,семинари,тркалезнимаси,курсеви,форуми,работилнициисл.од 
струченилипрофесионаленкарактерорганизираниодмеѓународниилидомашни 

институции 

X 

Поседувасертификатилипотврдазастручноилипрофесионалноусовршување 

издаденодрелевантнаинституција 

Х 

Ангажиранеилибилангажиранкакоекспертодстрананамеѓународнаили 
домашнастручнаорганизација,институцијаилиасоцијација 

 

(Ко)авторенакнига/монографијаодстручнаобласт/речник/енциклопедија  
Учествувалвореализацијанаобука/семинар/курс/работилница/летнашколаз

а потребитенастопанскитеинестопанскитедејности 

X 

Билилиечленнанационалнаилимеѓународнажирикомисијаодполетовокоесе 
избира 

 

Реализиралпреводнакнигаилиделодкнига  
Учествувалвопроектирање,развојилиимплементацијанасофтверскиилиИКТ 
решенија 

 

УчествувалвореализацијанапроектниактивностивопроектифинансираниодЕУ 
илидругидомашниилистранскифондови 

X 

Учествувалвопромотивниактивностинафакултетот  
Билуредникнаречникилиенциклопедија  
Регистрирал        патенти/иновации     прифатени     од    Државниотзаводза 
индустрискасопственост 

 

Рецензирал учебникзаосновноилисреднообразованиеодпотеснатаили 
поширокатаобластзакојасевршиизборот 

 

Имаобјавеностручна/професионалнастатијаводомашниилистранскипубликации 

(списание,весник,зборникнатрудовиисл.) 

Х 
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Лекториралтрудовинастрански/македонскијазик  
Учествува(л)волабораторискиитеренскиистражувањаилимерењенаменетиза 
стопанството 

 
 
 

7 вкупно исполнети услови од трет критериум 5 

 

 

 ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД ТРИТЕ КРИТЕРИУМИ 

 

 

V.ЗАКЛУЧНА ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на целокупната документација Рецензионата комисија заклучи 

дека кандидатот д-р Весна Стојановска во целост ги исполнува условите 

предвидени во Законот  за високо образование и Правилникот за посебните услови 

и постапката за избор во наставно-научни,наставно-стручни,наставни,научни,и 

соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ -  Битола, за избор 

во наставно-научно звање–Доцент на научната област Образование на 

наставници(50513)и Друго (50525)  (Менаџмент во образование). 

Кандидатот,преку доставената документација за научно-истражувачка дејност 

укажува дека има забележителен број на научни трудови објавени во меѓународни 

референтни научни публикации, стручни трудови кои се објавени во домашни и 

странски списанија. Исто така, кандидатката своите резултати од научно-

истражувачката работа ги објавувала пред научната јавност и на научни 

конференции и придонесувала за развој и ширење на научната мисла. Била член во 

организациски одбори на научни конференции и модератор на сесии. Д-р Весна 

Стојановска прекунејзиниот  ангажман како   доцент и предавач и раководно лице 

на приватна научна установапокажала способност за  наставно- образовна дејности 

за изведувањена други видови на високоoбразовна дејност.  

Покрај научно-истражувачките и наставно-образовните активности, 

кандидатката д-р Весна Стојановска учествувала и во обуки на наставници од 

основното и средното образование за развој на нивните професионални и стручни 

компетенции во согласност со современите тенденции во воспитанието и 

образованието. 

Со оглед на погоре наведеното, ни претставува чести задоволство на 

Наставно- научниот совет на Педагошкиот факултет да му го поднесеме следниов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
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                                             ПРЕДЛОГ 
 

Кандидатката д-р Весна Стојановска да биде избрана во наставно научно 

звање Доцент во научната област Образование на наставници (50513) и Друго 

(50525) (Менаџмент во образование) на Педагошкиот факултет–Битола, 

Универзитет  „Св. Климент Охридски“- Битола. 

 
 

Рецензиона комисија 
 
Вонреден проф. Данче Сивакова-Нешковски 

Вонреден проф. д-р Јасмина Кочоска  

Редовен проф. д-рДобри Петровски 
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ДО  

НАСТАВНО-НУЧНИОТ СОВЕТ  

НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ  

БИТОЛА 

 

ПРЕДМЕТ: Извештај за докторската дисертација на м-р Лилјана Поленаковиќ 

 

Со одлука на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола бр. 02-

74/10 од 11.02.2021 година определени сме за членови на комисијата за оценка и одбрана 

на докторската дисертација со наслов „Влијанието на изучувањето иновации и 

претприемништво во основното образование врз развојот на претприемачките 

компетенции на учениците“ изработена од кандидатката м-р Лилјана Поленаковиќ.  

Врз основа на извршениот преглед и деталната анализа на докторската дисертација, врз 

база на извештајот од „Плагијати“ дека трудот е оригинално дело на авторот, како и 

позитивните милења по доставеното авторезиме од трите државни универзитети:  

1. Универзиет “Кирил и Методиј“ - Економски институт Скопје,  потпишано од 

директорот проф. д-р Зоран Јаневски 

2. Универзитет “Гоце Делчев“ – Штип, потпишано од проректорот за настава и 

студенти проф. д-р Мишко Џидров 

3. Универзитет “Климент Охридски“ - Факултет за информатички и комуникациски 

технологии – Битола, потпишано од  проф. д-р Моника Марковска  

Комисијата во состав: проф. д-р Добри Петровски, проф. д-р Љупчо Кеверески, 

проф. д-р Јове Димитрија Талевски,  проф. д-р Методија Стојановски и проф. д-р 

Константин Петковски, го поднесува следниов  

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

Биографија 

 М-р Лилјана Поленаковиќ е родена на 13.10.1966 година во Скопје. Основно и 

средно образование завршува со континуиран одличен успех, како првенец на 

генерацијата. Дипломира на Природно-математичкиот факултет во Скопје, студии по 

математика - наставна насока и се здобива со звање дипломиран професор по математика. 

Магистрира во 2013 год. на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје со одбрана на магистерската тема 

„Специфичните компетенции на директорите во средните училишта“ и се стекнува со 

академски степен магистер на менаџмент на човечки ресурси.  

Во областа на образованието кандидатката м-р Лилјана Поленаковиќ има 

долгогодишно работно искуство како наставник по математика во ОУ „Лазо Ангеловски“ 

- Скопје (1991 – 1996), ОУ „Кочо Рацин“ - Скопје (1996 – 2008) и др. Со своите ученици 
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освојува бројни награди на Државни натпревари по математика и Математички 

олимпијади. Коавтор е на наставни програми по математика за VII, VIII и IX одделение и 

учесник на голем број семинари, како слушател и обучувач на истите. Во 2008 година 

својата кариера ја продолжува во Бирото за развој на образование (БРО), Министерство за 

образование и наука, каде е советник за наставата по математика. 

Во рамки на својот професионален развој м-р Лилјана Поленаковиќ остварува 

поголем број стручни посети на образовни институции и конференции од кои позначајни 

се: 

- Кембриџ, Велика Британија, 2018 (Cambridge Assessment International Education, 

Training on statistical analysis and standardized tests, Cambridge, UK), 

- Нови Сад, Србија, 2016 (UNESCO Chair for Entrepreneurial Studies, University of Novi 

Sad, Serbia), 

- Џенова, Италија, 2015 (10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship), 

- Дубровник, Хрватска, 2012 (Final Conference on World Bank project: Regional R&D 

Strategy for Innovation in the Western Balkans),  

- Феникс, Аризона, САД, 1995, (Arizona State University, College of Education; Middle 

School „McKemy”; South Mountain High School) и др. 

Кандидатката има учествувано на бројни проекти, од кои поважни се:Erasmus + 

Project “EntreComp for Teachers” (2018-2020); Erasmus + project: Assessment for Learning: 

Setting and Using Success Criteria in Mathematics and Science Lessons in Primary Education 

(2015-2018); Координатор е на стручен тим за „Ревидирање на наставните програми по: 

математика, биологија, хемија, физика, ликовно образование и проекти од информатика за 

IX одделение од деветгодишното основно образование со цел воведување елементи од 

Иновации и претприемништво, БРО, Скопје, 2013; Проект „Со читање до лидерство“, 

Фондација „Чекор по чекор“, 2013; Проект „Математика со логика“, БРО, 2011; 

Координатор и ментор на програмата „Математика со размислување во почетните 

одделенија“, УНИЦЕФ, БРО, 2009; итн. 

Автор и коавтор е на повеќе од триесет трудови од кои позначајни трудови од 

областа на докторската дисертација се: 

- Анализа на претприемачките компетенции на учениците од основните училишта во 

Северна Македонија со користење на моделот ЕнтреКомп (“Analysis of entrepreneurial 

competences among primary school students in North Macedonia using EntreComp model”, 

13th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 09-11 

November, 2020, Seville, Spain); 

- Искуства со претприемачкото образование во Северна Македонија – стопирање на 

„одливот на мозоци“ со претприемачко образование (“Experiences with Entrepreneurial 

education in North Macedonia – stop the brain drain with entrepreneurship education” 

(presentation), 2nd Balkan Forum, 25-26 September 2020, Thessaloniki, Greece); 

- Анализа на претприемачките едукатори во процесот на зајакнување на 

претприемачкиот потенцијал во Европа (“Analysis of entrepreneurial educators for 

boosting the entrepreneurial potential in Europe”, 12th annual International Conference of 

Education, Research and Innovation, 11-13 November, 2019, Seville, Spain); 



69 
 

- Кој е кој во македонскиот претприемачки екосистем („Who is who in Macedonian 

entrepreneurial eco-system?“, 1st International Scientific Conference “Building Bridges 

between Business Research and Industry Needs”, Tetovo, 17 - 18 February, 2017, 

Macedonia); 

- Моментална состојба со македонскиот систем на претприемачко образование во 2016 

година (“Status-quo of Macedonian Entrepreneurship Education System in 2016” in 

Scientific Monograph: Advances in Production and Industrial Engineering (Editors: Franc 

Cush, Valentina Gecevska), University of Maribor press, 2017); 

- Предуслови за развој на претприемачки училишта (“Pre-conditions to Develop an 

Entrepreneurial Schools”, The Third International Conference “Education across Borders”, 

Education and Research across Time and Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of 

Ohrid), 6-7 October 2016, Bitola, Macedonia); 

- Какви компетенции треба да имаат директорите на средните училишта? (“What 

Competences the Secondary School Principle Need”, ТEACHER (International Journal of 

Education), Vol. 11, May 2016, Bitola); 

- Преглед на нивото на претприемачкото образование во Република Македонија во 2016 

година (“An Overview of the Level of Entrepreneurship Education in the Republic of 

Macedonia in 2016”, Pedagogical Review, Skopje, 2016); 

- „Како да се предава претприемништво? Што, Зошто, Кога и Кој“ (Проект за развој на 

вештини и поддршка на иновации), НЦРИПУ принт, Скопје, 2015; 

- Претприемачкото образование во Република Македонија (“Entrepreneurship Education 

in the Republic of Macedonia”, Tenth Scientific Congress, “Education and globalization“, 

September 17 - 19, 2015, Ohrid, Macedonia); 

- Развој на стратегија за претприемачко учење во Република Македонија 2014 – 2020 

(„Development of the Strategyfor entrepreneurial learning of the Republic of Macedonia 

2014 – 2020”, 8th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional 

Development 2015, 17-18 June 2015, Sheffield, UK) и др. 

 

1. Структура на трудот 

Докторската дисертација со наслов „Влијанието на изучувањето иновации и 

претприемништво во основното образование врз развојот на претприемачките 

компетенции на учениците“ од кандидатката м-р Лилјана Поленаковиќ е претставена на 242 

страници, од кои 214 страници основен текст, 9 страници литература (243 извори) и 20 

страници во воведниот дел и прилозите. Содржински, текстот во трудот е поделен на следните 

сегменти: 

Вовед 

1.  Анализа на светските искуства поврзани со претприемачкото образование 

1.1. Претприемништво 

1.1.1. Терминолошко толкување на основните поими од претприемништвото  

1.1.2. Дефинирање на претприемништвото 

1.1.3. Придобивки од претприемништвото 

1.2. Претприемачки екосистем 

1.3. Важноста на образованието 

1.4. Компетенции 
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1.4.1. Дефинирање на компетенциите 

1.4.2. Компетенции за доживотно учење 

1.5. Претприемачко образование 

1.5.1. Историјат на претприемачкото образование 

1.5.2. Претприемачкото образование низ призмата на политиките на Европската 

Унија 

1.5.3. Примери на различни пристапи за претприемачко образование низ светот 

1.5.4. Претприемачка педагогија 

1.6. Претприемачки компетенции 

1.6.1. Различни пристапи во дефинирање на претприемачките компетенции 

1.6.2. Пристапот на Европската Унија во дефинирање на претприемачките 

компетенции - EntreComp 

2. Анализа на претприемачкото образование во Република Северна Македонија 

2.1. Клучни партнери во развојот на претприемачкото образование во нашата држава 

2.2. Стратегиски документи поврзани со претприемачкото образование 

2.3. Поважни моменти во развојот на претприемачкото образование во нашата земја 

2.4. Позицијата на Република Северна Македонија во рамки на меѓународни 

истражувања поврзани со претприемачкото образование 

2.4.1. Глобално истражување за претприемништво - ГЕМ 

2.4.2. Повелба за мали бизниси за земјите на Западен Балкан и Турција 

2.4.3. Претприемачко образование во училиштата во Европа 

2.4.4. Претприемачко образование и обука во формалниот образовен систем 

(Европска иновациска матрица) 

3. Методологија на истражување 

3.1. Идентификувани предизвици 

3.2. Проблем на истражување 

3.3. Предмет на истражување 

3.4. Цели на истражувањето 

3.5. Мотив за истражување 

3.6. Оправданост на истражувањето 

3.7. Хипотетска рамка 

3.8. Популација и примерок 

3.9. Постапки и инструменти за прибирање на податоци  

3.10. Обработка на податоци 

4. Интерпретација на резултатите од истражувањето 

4.1. Анализа на примерокот  

4.1.1. Анализа на примерокот наставници и обработка на одговорите од 

наставниците 

4.1.2. Анализа на примерокот ученици од IX одделение и обработка на одговорите 

од учениците 

4.2. Компаративна анализа на одговорите на учениците и наставниците 



71 
 

4.3. Верификација на хипотетската рамка 

5. Заклучни согледувања и препораки 

5.1. Заклучни согледувања од анализата на теоријата на предметната проблематика 

5.2. Заклучни согледувања од емпириската анализа 

5.3. Препораки за подобрување на состојбите со претприемачкото образование во 

нашата држава 

Литература 

Прилози 

 

2. Анализа на содржината на трудот 

Во воведниот дел од докторската дисертација, кандидатката ја презентира областа 

на истражување и ги поставува основните прашања поврзани со предметната 

проблематикакои се третираат во трудот: анализа на степенот на успешност на 

воведувањето на претприемачкото образование во нашата земја, нивото на развиеност на 

претприемачките компетенции кај учениците во основното образование, анализа на 

методите и техниките кои ги користат наставниците во реализација на предметот 

Иновации во IX одделение, итн. 

 Првото поглавје од трудот (Анализа на светските искуства поврзани со 

претприемачкото образование) ја дава теоретската рамка на докторската дисертација. 

Кандидатката детално анализира голем број на најрелевантни литературни извори, при 

што поглавјето го започнува со терминолошко толкување на основните поими поврзани со 

претприемништвото и различните пристапи во неговото дефинирање. Во продолжението 

од ова поглавје е истакната важноста и улогата на претприемништвото за целокупниот 

општествено-економски развојна државите и регионите, преку: создавање на работни 

места и овозможување раст и развој на компаниите; борба против сиромаштијата, 

поттикнување на социјална и економска кохезија, особено во помалку развиените региони 

и др.Вториот сегмент од првото поглавје се однесува на елементите на претприемачкиот 

екосистем, каде квалитетното образованието се смета за еден од основните столбови за 

развој на иновативниот потенцијал и претприемачкиот начинна размислување кај 

младите, а со самото тоа претставува темел на секој претприемачки 

екосистем.Кандидатката детално ги анализира основните постулати на претприемачкото 

образование: појавата, различните приоди, искуствата со овој вид на образование во 

различни земји, политиките,како и препораките на клучните меѓународни институции 

(ЕУ, Светска Банка, ООН, ОЕЦД и др.) за развој на претприемачкото образование. Исто 

така, посветува внимание на претприемачката педагогија, како карактеристична за 

реализација на претприемачкото образование и развој на претприемачките компетенции 

на учениците. Во преостанатиот дел од ова поглавје кандидатката се осврнува на 

различните пристапи во дефинирањето на компетенциите. Фокусот на теоретската анализа 

е ставен на компетенциите за доживотно учење развиени од страна на Европската Унија 

(ЕУ), со детална анализа на претприемачките компетенции. Попрецизно е анализирана 

рамката на претприемачки компетенции усвоена од ЕУ - ЕнтреКомп (Entrepreneurship 

Competence – EntreComp framework), на база на која кандидатката реализира дел од 

истражувањата во оваа докторска дисертација.  
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 Второто поглавје од докторската дисертација, кое е составено од четири дела, се 

однесува на Анализа на претприемачкото образование во Република Северна 

Македонија. Во првиот дел кандидатката ги опишува клучните партнери одговорни за 

развојот на претприемачкото образование во нашата држава, кои воедно се дел од 

претприемачкиот екосистем: државни институции (влада, министерства, агенции, 

образовни институции, и др.), бизнис сектор, финансиски сектор, невладин сектор, итн. 

Потоа, е направена анализа на клучните стратегиски документи поврзани со 

претприемачкото образование: Стратегија за образование 2018-2025, Стратегија за мали и 

средни претпријатија 2018-2023, Стратегија за конкурентност 2016-2020, Стратегија за 

претприемачко учење 2014-2020, итн. Низ хронолошка ретроспектива, почнувајќи од 

осамостојувањето на нашата држава, кандидатката ги презентира поважните моменти и 

настани кои придонеле во развојот на претприемачкото образование во Република 

Северна Македонија. Ова поглавје завршува со компаративна анализа на елементите од 

претприемачкото образование и на позицијата на нашата држава во однос на други земји 

гледано низ призмата на неколку најрелевантни меѓународни истражувања: Глобално 

истражување за претприемништво – ГЕМ во 2016 и 2020 година; Повелба за мали бизниси 

за земјите на Западен Балкан и Турција (Small Business Act) за 2012, 2016 и 2019 година; 

Извештај Eurydice на Европска комисија за 2016 година; и Европска иновациска матрица 

за 2020 година. 

 Третото поглавје детално ја елаборира методологијата на истражување која е 

користена за потребата на оваа докторска дисертација. На почетокот на поглавјето 

кандидатката гипренесува идентификуваните предизвици кои се и мотивот за реализација 

на оваа докторска дисертација: голем степен на невработеност, особено кај младата 

популација; стагнирањето на нашата земја во развојот на претприемачкото образование 

согласно анализите од релевантни меѓународни институции; зголемен одлив на кадри, 

особено млади лица (brain drain) во странство, итн. Кандидатката го дефинира проблемот 

и предметот на истражување во насока на прашањето дали македонските училишта и 

нивната внатрешна и надворешна околина е доволно развиена и претприемачки свесна за 

да создава млади креативни генерации со развиен иновативен потенцијал и 

претприемачки дух. Следствено на тоа, во докторската дисертација се поставени повеќе 

цели на истражување: да се согледа нивото на развиеност на претприемачките 

компетенции кај учениците на крајот од основното образование, да се идентификуваат 

позитивните и негативните искуства со воведувањето на предметот Иновации во IX 

одделение; да се лоцираат проблемите со претприемачкото образование во државата; да се 

детектираат формите, методите и техниките кои ги применуваат наставниците што ги 

предаваат овие предмети/содржини за постигнување на целите; да се воочат предизвиците 

со кои се соочува овој кадар во текот на работата и др. Согласно поставените цели, 

кандидатката ја формира и хипотетската рамка која се состои од една основна, две 

посебни и пет поединечни хипотези. Популацијата во истражувањето ја сочинуваат сите 

наставниците кои го предаваат наставниот предмет Иновации во IX одделение во 

учебната 2019/2020 година и учениците од деветто одделение од основните училишта во 

нашата држава. Во истражувањето се опфатени ученици и наставници кои ја 

следат/реализираат наставата на македонски и на албански наставен јазик. Кандидатката 

користи анкетни прашалници (посебно за ученици и за наставници) кои се споделени по 

електронски пат со помош на онлајн алатката google forms, а реализира и структурни 

интервјуа со селектиран број на наставници, директори на училишта, претставници на 
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стручните служби во училиштата и во другите образовни институции. Добиените 

резултати од емпириското истражување се анализирани и обработени со софтверскиот 

пакет Excel, а потоа резултатите се прикажани со табели и дијаграми. Притоа, е применета 

квантитативна и квалитативна анализа на податоците, како и основна статистичка анализа 

на податоците. 

Четвртото поглавје од докторската дисертација се однесува на Интерпретација на 

резултатите од истражувањето. Анкетниот прашалник за ученици од IX одделение го 

пополниле 1802 ученици, од кои од машки пол се 742, а од женски пол се 1060. На 

анкетниот прашалник за наставници одговориле 55 наставника, од 60 основни училишта 

(соодветно одбрани од територијата на целата држава –40 урбани, 14  рурални училишта и 

6 училишта од комбиниран тип). Кандидатката детално ги презентира сите добиени 

резултати од истражувањата и ја докажува хипотетската рамка, при што како најважни 

резултати од истражувањето кандидатката ги истакнува: 

- Најразвиени претприемачки компетенции кај учениците, според мислењето на 

наставниците се тимската работа и креативноста, додека, најслабо развиени 

компетенции се: преземањето ризик, мобилизирање на ресурси и финансиска и 

економска писменост; 

- Поддршката од училиштето и од околината што ја добиваат наставниците, за 

реализација на наставните цели од предметот Иновации во IX одделение, значително 

влијае на степенот на развиеност на претприемачките компетенции на учениците; 

- Учеството на учениците во воннаставни активности поврзани со иновации и 

претприемништво ги подобруванивните претприемачки компетенции; 

- Постои директна позитивна зависност помеѓу вкупниот број на денови обука кои ги 

поминал наставникот во областите поврзани со иновации и претприемништво и 

степенот на развиеност на претприемачките компетенции кај учениците; итн. 

На крајот од докторската дисертација, во петтото поглавје, кандидатката ги дава 

своите заклучни согледувања и препораки за подобрување на состојбите со 

претприемачкото образование во нашата држава. Кандидатката предлага бројни 

препораки, од кои позначајни се: потреба од евалуација на резултатите од 

имплементацијата на стратегијата за претприемачко учење 2014-2020 и развој на нова 

стратегија за наредните 10 години; континуиран професионален развој на наставниците во 

областа на иновации и претприемништво; поголема слобода и флексибилност во 

реализација на наставните цели од програмата по предметот Иновации; поголема 

поддршка од институциите за реализација на наставата; имплементација на 

претприемачката педагогија во наставата, итн.  

 

3. Оценка и предлог за трудот 

Докторската дисертација со наслов „Влијанието на изучувањето иновации и 

претприемништво во основното образование врз развојот на претприемачките 

компетенции на учениците“изработена од кандидатката м-р Лилјана Поленаковиќ, 

претставува оригинален и самостоен труд од областа на претприемачкото образование. По 

својата структура, содржина, методолошка поставеност, обем на истражување, квалитет 

на направените анализи и интерпретација на резултатите и добиените научни сознанија 
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кои придонесуваат за развој на предметната проблематика, трудот во целост ги задоволува 

критериумите и барањата со кои се дефинира успешно изработена докторска дисертација. 

Истражувањата спроведени за потребата на оваа докторска дисертација, 

заклучоците и препораките, се очекува да дадат значителен придонес во понатамошниот 

развој на претприемачкото образование во нашата земја. 

 

Имајќи го предвид изнесеното,Комисијата има чест на Наставно-научниот совет на 

Педагошкиот факултет-Битола да му предложи да го усвои овој извештај и да закаже јавна 

одбрана на докторската дисертација со наслов „Влијанието на изучувањето иновации и 

претприемништво во основното образование врз развојот на претприемачките 

компетенции на учениците“ изработена од кандидатката м-р Лилјана Поленаковиќ. 

 

Битола, февруари 2021 година                   Комисија: 

 

проф. д-р Добри Петровски, ментор 

 

 

проф. д-р Љупчо Кеверески, член 

 

 

проф. д-р Јове Димитрија Талевски, член 

 

 

 

проф. д-р Методија Стојановски, член 

 

 

проф. д-р Константин Петковски, член 
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РЕФЕРАТ 

за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања 

на научната област Казнено право (50804), 

на Факултетот за безбедност - Скопје 

 

Деканот на Факултетот за безбедност - Скопје, единица во состав на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 03.02.2021 донесе Одлука бр. 04-

90/1 за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во сите наставно-научни 

звања на научната област Казнено право (50804). Конкурсот беше објавен на 06.02.2021 

во дневниот печат (дневните весници „Слободен печат“ и „Коха“). 

Врз основа на Конкурсот, Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност 

- Скопје, на седницата одржана на 18.02.2021, донесе Одлука бр. 08-119/8 за 

формирање на Рецензиона комисија за избор на еден наставник во сите наставно-

научни звања на научната област Казнено право (50804), во состав: академик редовен 

професор д-р Владо Камбовски - претседател, редовен професор д-р Иванчо Стојанов - 

член, и редовен професор д-р Миодраг Лабовиќ - член. 

Рецензионата комисија во наведениот состав со внимание ја разгледа и вреднува 

доставената документација и на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност 

- Скопје, му го поднесува следниов: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

Рецензионата комисија констатира дека на објавениот Конкурс за избор на еден 

наставник во сите наставно-научни звања на научната област Казнено право (50804), на 

Факултетот за безбедност - Скопје, единица во состав на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ - Битола, во предвидениот рок се пријавил еден кандидат - вонреден 

професор д-р Катерина Крстевска Савовска (пријава, докази и останата документација 

доставени лично во Архивата на Факултетот за безбедност - Скопје на 11.02.2021). 

Кон пријавата, кандидатот д-р Крстевска Савовска доставила докази за 

исполнетост на општите и посебните услови за избор во наставно-научно звање 

согласно објавениот Конкурс, како и останата потребна документација. 

Рецензионата комисија констатира дека доставената пријава, доказите и 

останатата документација се навремени и комплетни, дека ги исполнуваат сите општи и 

посебни услови предвидени со Законот за работните односи, Законот за високото 

образование, актите на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и актите на 

Факултетот за безбедност - Скопје, поради што прифати да ги разгледа, да ги вреднува 

и да достави Реферат за избор на еден наставник до Наставно-научниот совет на 

Факултетот за безбедност - Скопје. 

 

I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 

Кандидатот д-р Крстевска Савовска, вонреден професор, е родена на 13.07.1978 

во Скопје (приложени Уверение за државјанство; Извод од матичната книга на родени), 

каде завршила основно и средно образование. Во 2001 дипломирала на Правниот 

факултет - Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје со просечна 

оценка 8,86, со што се стекнала со право на стручен назив дипломиран правник 

(приложени Диплома за здобиено високо образование на Правниот факултет - Скопје; 

Уверение за положени испити на Правниот факултет - Скопје). 

На последипломските студии по казнено право и криминологија на Правниот 

факултет „Јустинијан Први“ - Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - 
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Скопје ги положила сите испити со просечна оценка 9,66, а на 21.12.2007 успешно го 

одбранила магистерскиот труд на тема „Правните граници на полициските овластувања 

во функција на заштита на човековите права и слободи“, со што се стекнала со научен 

степен магистер на правни науки од областа на казненото право (приложена 

Универзитетска диплома за стекнато право на научен степен магистер на правни науки 

од областа на казненото право). На истиот факултет, на 14.09.2011 успешно ја 

одбранила докторската дисертација на тема „Улогата на Европскиот комитет за 

превенција од тортура во заштитата на правата на лицата задржани од полицијата“, со 

што се стекнала со научен степен доктор на правни науки (приложена Универзитетска 

диплома за здобивање со научен степен доктор на правни науки). 

Кандидатот д-р Крстевска Савовска одлично го владее англискиот јазик 

(приложено Уверение за посета на настава по англиски јазик по FCE) и се служи со 

италијанскиот јазик (приложено Уверение за завршен втор степен по италијански 

јазик). Исто така, активно ги користи компјутерските програми Windows, Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook Express, Internet и Lotus Notes (приложена Диплома за завршен курс 

за административно работење). 

Во однос на повеќе од 18-годишното работно искуство, кандидатот д-р 

Крстевска Савовска на 01.07.2002 се вработила во Министерството за внатрешни 

работи, при што била распоредена во Секторот Национално Централно Биро 

ИНТЕРПОЛ - Скопје. На 25.07.2003 преминала во Одделението Кабинет на министерот 

за финансии во рамките на Секторот за работи непосредно сврзани со министерот при 

Министерството за финансии, а од 03.10.2005 вработена е на Факултетот за безбедност 

- Скопје (правен следбеник на Полициската академија - Скопје), каде е избрана за 

наставник во наставно-научното звање вонреден професор на научната област Казнено 

право (50804). 

Како особено значајни датуми за нејзиниот постепен и континуиран напредок во 

кариерата на Факултетот за безбедност - Скопје (односно Полициската академија - 

Скопје), треба да се посочат датумите кога од страна на Наставно-научниот совет била 

избрана за помлад асистент (25.07.2005), асистент (01.07.2008), асистент - преизбрана 

(21.04.2011), доцент (26.01.2012), и вонреден професор (02.09.2016) (приложени 

Реферат бр. 0701/334 од 05.12.2011 - Билтен бр. 357 на Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ - Битола; Одлука бр. 0701/15 од 27.01.2012 со која се усвојува Рефератот и 

во наставно-научното звање доцент се избира д-р Катерина Крстевска; Реферат бр. 08-

794/1 од 12.08.2016 - Билтен бр. 416 на Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола; 

Одлука бр. 08-5/139 од 02.09.2016 со која се усвојува Рефератот и во наставно-научното 

звање вонреден професор се избира д-р Катерина Крстевска; Потврда бр. 03-788/2 од 

17.12.2020 издадена на д-р Катерина Крстевска Савовска дека е распоредена на работно 

место наставник во наставно-научно звање вонреден професор со вкупен стаж од 18 

години и 6 месеци). 

 

II. РЕЗУЛТАТИ ОД НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

 

Покрај магистерскиот труд („Правните граници на полициските овластувања во 

функција на заштита на човековите права и слободи“) и докторската дисертација 

(„Улогата на Европскиот комитет за превенција од тортура во заштитата на правата на 

лицата задржани од полицијата“), кандидатот д-р Крстевска Савовска како автор или 

ко-автор има објавено голем број научни и стручни трудови во списанија, зборници и 

други референтни научни публикации, како и монографија, истражувања и сл., кои се 

од значење за развојот на науката и струката, а со кои може да се потврди нејзиното 

владеење на проблематиката, т.е. казненото право (материјално и процесно). 



77 

 

 

Кон пријавата, а во контекст на својата научно-истражувачка работа, кандидатот 

д-р Крстевска Савовска доставила „Список на научни и стручни трудови“ заклучно со 

05.02.2021. За поголема прегледност, кандидатот д-р Крстевска Савовска го поделила 

Списокот на три дела: 

А. Трудови кои се опфатени со Рефератот за избор на еден наставник во сите 

наставно-научни звања на научната област Казнено право (50804) т.е. изборот на 

д-р Катерина Крстевска во наставно-научно звање доцент на научната област 

Казнено право (50804), 

Б. Трудови кои се опфатени со Рефератот за избор на еден наставник во сите 

наставно-научни звања на научната област Казнено право (50804) т.е. изборот на 

д-р Катерина Крстевска во наставно-научно звање вонреден професор на 

научната област Казнено право (50804), 

В. Трудови кои не се опфатени со Рефератот за избор на еден наставник во сите 

наставно-научни звања на научната област Казнено право (50804) т.е. изборот на 

д-р Катерина Крстевска во наставно-научно звање вонреден професор на 

научната област Казнено право (50804) (трудови во последните пет години пред 

објавување на огласот за избор). 

Дел од трудовите се објавени во списание или публикација индексирани во 

базите, со напомена дека трудовите се нотирани на универзитетскиот репозиториум 

http://eprints.uklo.edu.mk/.  Исто така, дел од трудовите се цитирани од автори чиишто 

трудови се објавени во референтни научни публикации. На пример, според 

евиденцијата на цитираност на Google Scholar, трудовите се цитирани во 59 референтни 

научни публикации од кои 41 пат од 2016 па наваму, додека пак на Research Gate 

регистрирани се 22 цитирања (приложени Список на научни и стручни трудови; Докази 

дека трудовите се нотирани на универзитетскиот репозиториум 

http://eprints.uklo.edu.mk/ како „Крстевска, Катерина“, „Krstevska, Katerina“ и „Krstevska 

Savovska, Katerina“; Еден примерок од трудовите објавени одделно или во публикации 

кои не се опфатени со Рефератот за избор на д-р Катерина Крстевска во наставно-

научно звање вонреден професор за научната област Казнено право (50804); Докази за 

цитираноста на трудовите преку web пребарувач за цитираност (Google Scholar, 

Research Gate); Докази со достава на трудовите каде што кандидатот е цитиран). 

 

Во продолжение следува краток приказ на трудовите во последните пет 

години пред објавување на огласот за избор: 

 

1. „Criminal acts against intellectual property encompassed by the Macedonian 

Criminal Code“, Thematic proceedings of the International scientific conference 

„Archibald Reiss Days“, Volume I, Belgrade, 2016 (Academy of Criminalistic and 

Police Studies - Belgrade, Belgrade, 10.-11.03.2016). 

Трудот, објавен во референтна научна публикација (зборник од меѓународна 

научна конференција), посветува внимание на кривичните дела против интелектуалната 

сопственост кои се опфатени со Кривичниот законик, и тоа Повреда на авторско право 

и сродни права (чл. 157), Повреда на правото на дистрибутерот на техничко посебно 

заштитен сателитски сигнал (чл. 157-а), Пиратерија на аудиовизуелно дело (чл. 157-б) и 

Пиратерија на фонограм (чл. 157-в). Покрај анализата на правната рамка, преку 

научната анализа и описот на статистичките податоци со кои располага Државниот 

завод за статистика, трудот овозможува да се нотираат активностите на откривање и 

докажување на македонските органи на кривичен прогон преку поднесените кривични 

пријави, подигнатите обвиненија и донесените пресуди со кои се санкционираат 

сторителите на овие кривични дела. 
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2. „Case of El-Masri v. Republic of Macedonia - with a special focus to the violation 

of the Article 3 of the European Convention for the protection of human rights and 

fundamental freedoms“, Thematic proceedings of the Scientific and professional 

conference with international participation „European Integration: Justice, Freedom 

and Security“, Volume II, Belgrade, 2016 (Academy of Criminalistic and Police 

Studies - Belgrade, Tara, 24.-26.05.2016). 

Трудот, објавен во референтна научна публикација (зборник од меѓународна 

научна конференција), се осврнува на случајот Ел-Масри против Македонија, во кој 

Европскиот суд за човекови права утврдил прекршувања на повеќе одредби од 

Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи. Притоа, 

во трудот детално се анализираат повредите на чл. 3 од Конвенцијата, се укажува на 

слабостите и лошото постапување на македонските надлежни органи, и се предлагаат 

мерки и активности со цел ваквите прекршувања да не се повторат. 

 

3. „Domestic violence in the Republic of Macedonia - with a special focus to the legal 

aspects of its prevention and combat“, Programme and Abstracts book of the 2nd 

International Women and Justice Summit „Speak up for Justice“, Istanbul, 2016 

(KADEM - Women and Democracy Association and Ministry of Family and Social 

Policies of the Republic of Turkey, Istanbul, 25-26.11.2016). 

Трудот е презентиран на меѓународен самит, додека пак неговиот апстракт е 

објавен во Книгата на апстракти. Предмет на интерес на трудот е семејното насилство 

во Република Македонија, со тоа што акцентот се става на правните аспекти на 

неговата превенција и сузбивање. 

 

4. „Pariski principi i nacionalne institucije za ljudska prava“, Pravni život - časopis 

za pravnu teoriju i praksu, tematski broj „Pravo i društveni imperativi, 29 godina 

Kopaoničke škole prirodnog prava“, Udruženje pravnika Srbije, br. 12, tom IV, 

Beograd, 2016. 

Трудот, објавен во референтна научна публикација (научно списание за правна 

теорија и пракса), се осврнува на процесот на акредитација и реакредитација на 

националните институции за човекови права заради постигнување и / или одржување 

на стандардите воспоставени со Париските принципи. Во трудот се констатира дека без 

разлика на националните специфики, единствено преку имплементирање на Париските 

принципи, овие институции може да ја постигнат целта за која се основани, т.е. да ги 

промовираат и заштитуваат човековите права на национално, регионално и 

меѓународно ниво. 

 

5. „Имплементирање на практиката на Европскиот суд за човекови права во 

Република Македонија: Стразбур дома или Македонија пред Стразбур“, ко-

автор, Факултет за безбедност - Скопје, 2017. 

Ко-автор: Цане Т. Мојаноски, Владимир Ортаковски, Марија Миленковска, 

Катерина Крстевска, Александар Иванов. 

Трудот претставува истражувачки извештај во кој се презентирани и 

анализирани податоците од истражувањето спроведено во рамките на Научно-

истражувачкиот проект „Имплементирање на практиката на Европскиот суд за 

човекови права во Република Македонија: Стразбур дома или Македонија пред 

Стразбур“. Проектот беше спроведуван од страна на Истражувачки тим од Факултетот 

за безбедност - Скопје во периодот од 2013 до 2017. 
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6. „Republic of Macedonia and the fight against terrorism“, Thematic proceedings of 

the International scientific conference „Combating Radicalization and Terrorism“, 

Sofia, 2017 (Academy of the Ministry of Internal Affairs of Bulgaria, Sofia, 20.-

22.04.2017). 

Трудот, објавен во референтна научна публикација (зборник од меѓународна 

научна конференција), детално се осврнува на македонскиот правен систем и борбата 

против тероризмот. Главна цел на трудот е да ги прикаже напорите кои Република 

Македонија ги вложува во борбата против тероризмот, особено преку преземање на 

соодветни мерки и дејствија од страна на надлежните органи. 

 

7. „20 years after the ratification of the European Convention for the Prevention of 

Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - what has Republic of 

Macedonia achieved?“, Thematic proceedings of the Scientific and professional 

conference with international participation „Police and Judiciary as Guarantees of 

Freedom and Security in a Legal State“, Volume I, Belgrade, 2017 (Academy of 

Criminalistic and Police Studies - Belgrade, Tara, 23.-25.05.2017). 

Трудот, објавен во референтна научна публикација (зборник од меѓународна 

научна конференција), го поставува прашањето што постигнала Република Македонија 

20 години по ратификацијата на Европската конвенција за превенција од тортура и 

нечовечно или понижувачко постапување или казнување. Трудот дава одговор на 

прашањето дали Република Македонија ги исполнила обврските преземени со 

ратификацијата на Конвенцијата, со тоа што акцентот го става на Министерството за 

внатрешни работи. 

 

8. „Republic of Macedonia and smuggling of migrants - legal framework and 

preventive action“ - следи објавување (presented at the 2nd International Conference 

on Immigration and Security „Immigration and Integration“, organized by the Center 

for Research on Immigration and Border Security of Turkish National Police 

Academy, Аntalya, 12.-14.10.2017; Abstracts of the Conference - published in 

Abstracts Book). 

Трудот, кој е презентиран на меѓународна научна конференција наскоро ќе биде 

објавен, со тоа што неговиот апстракт е објавен во Книгата на апстракти. Во трудот 

темелно е анализирана правната рамка на кривичните дела Криумчарење на мигранти 

(чл. 418-б) и Организирање на група и поттикнување на извршување на делата трговија 

со луѓе, трговија со малолетно лице и криумчарење на мигранти (чл. 418-в), со кои во 

2004 беше дополнет Кривичниот законик. Исто така, трудот дава научен осврт на 

статистичките податоци за овие кривични дела со кои располага Државниот завод за 

статистика. 

 

9. „The sentence bargaining in the Macedonian criminal legislation“, Thematic 

proceedings of the International scientific conference „Archibald Reiss Days“, 

Volume I, Belgrade, 2017 (Academy of Criminalistic and Police Studies - Belgrade, 

Belgrade, 07.-09.11.2017). 

Трудот, објавен во референтна научна публикација (зборник од меѓународна 

научна конференција), се осврнува на новината воведена со Законот за кривичната 

постапка од 2010, односно на донесувањето на пресуда врз основа на спогодба на 

јавниот обвинител и осомничениот. Особено значајно е тоа што во трудот е посветено 

внимание на пресудата за случајот во јавноста познат како „Пуч“. 
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10. Истражувачки извештај 2013-2017 „Граѓаните за корупцијата (Анализа на 

истражувачки резултати 2013 - 2017)“,  ко-автор, Факултет за безбедност - 

Скопје, 2018. 

Ко-автор: Цане Т. Мојаноски, Марина Малиш-Саздовска, Марјан Николовски, 

Катерина Крстевска. 

 Монографијата претставува производ на Научно-истражувачкиот проект 

„Истражување на јавното мислење за корупцијата во Република Македонија“ на 

Факултетот за безбедност - Скопје. Преку мултидисциплинарен пристап, т.е. преку 

анализа на криминолошките, криминалистичките, асфалиолошките и кривично-

правните карактеристики на корупцијата во Република Македонија, од една страна се 

овозможува на научната и пошироката јавност да согледа какво е мислењето на 

граѓаните за корупцијата, а од друга страна се дава одговор за начинот на нејзиното 

сузбивање. 

 

11. „Illegal drugs trafficking as a global security threat“, Book of Papers of the 11th 

International Scientific and Professional Conference „Crisis Management Days 2018“, 

Brijuni, 2018, co-author (University of Applied Sciences Velika Gorica, Brijuni, 23.-

24.05.2018). 

Ко-автор: Ljupco Todorovski, Marina Malish Sazdovska, Katerina Krstevska 

Savovska. 

Трудот, објавен во референтна научна публикација (зборник од меѓународна 

научна и стручна конференција), го проучува прашањето за недозволената трговија со 

дрога како сериозен безбедносен проблем кој има импликации во сите области на 

општествениот живот. Клучните карактеристики на сторителите на овој вид криминал 

во Република Македонија, како и нивните активности во други европски земји, особено 

Австрија, се предмет на интерес на трудот. 

 

12. „The reform of the Macedonian Ombudsman - between the set up goals and the 

reality“, Proceedings of the International scientific conference „Security System 

Reforms as Precondition for Euro-Atlantic Integrations“, Volume II, Ohrid, 2018 

(Faculty of Security - Skopje, Ohrid, 04.-05.06.2018). 

Трудот, објавен во референтна научна публикација (зборник од меѓународна 

научна конференција), од една страна го елаборира основниот текст на Законот за 

Народниот правобранител, како и неговите измени и дополнувања, а од друга страна ја 

анализира моменталната позиција на Народниот правобранител во земјата. 

Истовремено, трудот укажува на таканаречениот „Извештај на Прибе“ (2015), во кој се 

содржани сериозни забелешки за досегашната работа на оваа институција. 

 

13. „Customs criminal acts encompassed in the Macedonian Criminal Code“ 

(Horizons - International Scientific Journal of the University „Ss. Kliment Ohridski“ - 

Bitola, Year XII, Volume 23, Bitola, 2018). 

Трудот, објавен во референтна научна публикација (меѓународно научно 

списание), дава детален приказ на кривичните дела од областа на царинскиот систем, 

поточно на делата Криумчарење (чл. 278), Царинска измама (чл. 278-а), и Прикривање 

на стоки кои се предмет на криумчарење и царинска измама (чл. 278-б) од Кривичниот 

законик. Во трудот се опфатени и темелно анализирани статистички податоци кои се 

однесуваат на пријавените, обвинетите и осудените лица, видот на изречените санкции, 

како и конфискацијата на имот и одземањето на предмети. 
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14. „Determination of type and duration of sentences - Macedonian Government’s 

arguments versus Constitutional Court’s decision“, Proceedings of the International 

scientific conference „Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe - 

from Common Sense to Evidence-based Policy-making“, Maribor, 2018 (Faculty of 

Criminal Justice and Security - Maribor, Ljubljana, 25.-27.09.2018). The conference 

proceedings is a part of the series entitled Criminal Justice and Security in Central and 

Eastern Europe (previously Policing in Central and Eastern Europe) indexed in 

Conference Proceedings Citation Index. 

Трудот, објавен во референтна научна публикација (зборник од меѓународна 

научна конференција), ги конфронтира аргументите на Владата и на Уставниот суд во 

однос на Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната. Притоа, 

се адресираат неколку прашања - законитоста, индивидуализацијата на казните, 

пропорционалноста на казните со стореното кривично дело, воедначената казнена 

политика и слободната оценка на доказите. 

 

15. „The right to examine witnesses - cases versus Macedonia in front of the 

European Court of Human Rights“, Thematic proceedings of the International 

scientific conference „Archibald Reiss Days“, Volume I, Belgrade, 2018, co-author 

(Academy of Criminalistic and Police Studies - Belgrade, Belgrade, 02.-03.10.2018). 

Ко-автор: Katerina Krstevska Savovska, Marina Malish Sazdovska, Ljupco 

Todorovski. 

Трудот, објавен во референтна научна публикација (зборник од меѓународна 

научна конференција), го опфаќа правото на правично судење од чл. 6 од Европската 

конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, поточно правото на 

обвинетиот самиот да ги сослуша или да бара сослушување на сведоците на 

обвинението и да бара повикувањето и сослушувањето на сведоците на одбраната да 

биде под услови што важат и за сведоците на обвинението. Во врска со примената на 

ова право во македонската пракса, случајот Пападакис против Македонија и случајот 

Дончев и Бургов против Македонија се особено значајни бидејќи Европскиот суд за 

човекови права пресудил на два различни начини. 

 

16. „The corruption in the Republic of Macedonia - with a special focus to the 

citizens’ opinion“, Proceedings of the International scientific conference „Security, 

Political and Legal Challenges of the Modern World“, Volume I, Bitola, 2018, co-

author (University „Ss. Kliment Ohridski“ - Bitola, Faculty of Security - Skopje, 

Faculty of Law - Kicevo, Bitola, 19.-21.10.2018). 

Ко-автор: Katerina Krstevska Savovska, Marina Malish Sazdovska. 

Трудот, објавен во референтна научна публикација (зборник од меѓународна 

научна конференција), покрај тоа што се повикува на повеќе релевантни извори, го 

посочува Научно-истражувачкиот проект „Истражување на јавното мислење за 

корупцијата во Република Македонија“. Оттука, со особено внимание се елаборираат 

резултатите од спроведеното истражување од аспект на видовите корупција, степенот 

на корупција во одредени професии, личната подготвеност за борба против корупцијата 

и мислењето на граѓаните за репресивните и превентивните мерки. 

 

17. „The drug trafficking in the Republic of Macedonia - legal framework, 

suppression and prevention“ - следи објавување (presented at the International 

scientific conference „Drug enforcement in the Turkey and the world“, organized by 

the Turkish National Police Academy, Antalya, 06.-08.12.2018; Abstracts of the 

Conference - published in Abstracts Book). 
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Трудот, кој е презентиран на меѓународна научна конференција наскоро ќе биде 

објавен, со тоа што неговиот апстракт е објавен во Книгата на апстракти. Трудот ги 

опфаќа кривичните дела Неовластено производство и пуштање во промет на 

наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори (чл. 215) и Овозможување на 

употреба наркотични дроги (чл. 216) од Кривичниот законик, како едни од 

најзначајните дела против здравјето на луѓето. Исто така, во трудот се анализираат и 

статистички податоци, како и останати релевантни документи. 

 

18. „The corruption in the Republic of Macedonia - with a special focus to the 

politicians“ - следи објавување, co-author (presented at the International scientific 

conference „Money in Politics: Reflections, Expectations and Solutions“, organized 

by the Faculty of Political Sciences and Law - Aleksandër Moisiu University, Durrës, 

25.02.2019; Abstracts of the Conference - published in Abstracts Proceeding Book). 

Ко-автор: Katerina Krstevska Savovska, Marina Malish Sazdovska. 

Трудот, кој е презентиран на меѓународна научна конференција наскоро ќе биде 

објавен, со тоа што неговиот апстракт е објавен во Книгата на апстракти. Во трудот, 

меѓудругото, се елаборираат дел од резултатите кои се однесуваат на политичарите, а 

кои се добиени во рамките на Научно-истражувачкиот проект „Истражување на јавното 

мислење за корупцијата во Република Македонија“. 

 

19. „Right to life and use of firearms in the Case of Sašo Gorgiev v. Macedonia“, 

Thematic proceedings of the International scientific conference „Archibald Reiss 

Days“, Volume I & II, Belgrade, 2019 (University of Criminal Investigation and 

Police Studies, Belgrade, 06.-07.11.2019). 

Трудот, објавен во референтна научна публикација (зборник од меѓународна 

научна конференција), го анализира правото на живот од чл. 2 од Европската 

конвенција за заштита на човековите права и основните слободи. Воедно, во трудот се 

посветува внимание на повеќе пресуди на Европскиот суд за човекови права, а особено 

на пресудата за случајот Сашо Горгиев против Македонија, каде е нотирана повреда на 

чл. 2 од Конвенцијата. 

 

20. „The presumption of innocence - cases versus Macedonia in front of the European 

Court of Human Rights“, Special Issue of Iustinianus Primus Law Review - 

Proceedings of the Annual international conference „30 years after the fall of the 

Berlin Wall“, Skopje, 2019 (Faculty of Law „Justinianus Primus“ - Skopje, Skopje, 

08.-09.11.2019). The Iustinianus Primus Law Review is indexed in EBSCO and 

HEINONLINE. 

Трудот, објавен во референтна научна публикација (посебно издание на правна 

ревија - меѓународно научно списание), врши сеопфатна анализа на случаите против 

Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права, во кои се адресира 

прашањето на презумпцијата на невиност. Имено, Европскиот суд за човекови права во 

случаите Полетан и Азировиќ против Македонија и Рамковски против Македонија, 

констатирал дека не постои повреда на чл. 6 ст. 2 од Европската конвенција за заштита 

на човековите права и основните слободи. 

 

21. „Factors influencing cross-border knowledge sharing by police organisations: an 

integration of ten European case studies“, Research within the Project COMPOSITE, 

Police Practice and Research - An International Journal (2019 SiteScore: 2.00), Taylor 

& Francis Publishing, 2020, co-author. 
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Ко-автор: Kamal Birdi, Kerry Griffiths, Christine Turgoose, Victòria Alsina, Daniela 

Andrei, Adriana Băban, P. Saskia Bayerl, Fabio Bisogni, Sofia Chirică, Pietro 

Costanzo, Charlotte Fernández, Joël Ficet, Mila Gascó, Mario Gruschinske, Kate 

Horton, Gabriele Jacobs, Theo Jochoms, Katerina Krstevska, Stojanka Mirceva, 

Christian Mouhanna, Ad van den Oord, Cătălina Oțoiu, Rade Rajkovcevski, Lucia 

Rațiu, Zdenko Reguli, Claudia Rus, Susanne Stein-Müller, Trpe Stojanovski, Nathalie 

Vallet, Mihai Varga, Michal Vít, Gabriel Vonaș. 

Трудот, кој е подготвен во рамките на Меѓународниот ФП7 проект финансиран 

од Европската комисија „КОМПОЗИТ: Компаративни полициски студии во ЕУ“ 

(„COMPOSITE: Comparative Police Studies in the EU“), е објавен во референтна научна 

публикација (меѓународно научно списание). Глобализацијата на криминалот значи 

дека постои потреба за ефективно споделување на знаењето помеѓу полициските 

организации. Оттука, истражувањето објавено во овој труд ги идентификува главните 

бариери и олеснувачи при споделувањето на знаењето во меѓународни рамки. 

 

22. „Case study - Police stops in the Republic of Macedonia“, Case study within the 

COST Action „Police Stops“, Blog „Understanding the Practice of Police Stops in 

Europe“ (https://polstops.eu/blogs/understanding-the-practice-of-police-stops-in-

europe/), 2020, co-author. 

Ко-автор: Katerina Krstevska Savovska, Marina Malish Sazdovska. 

Трудот - статија, кој е подготвен во рамките на COST Action „Police Stops“, е 

објавен на странска web публикација, поточно на Блогот „Understanding the Practice of 

Police Stops in Europe“. Оваа статија се осврнува на случајот на стопирање и 

претресување на пратеник од Македонското Собрание од страна на полициски 

службеници. 

 

23. „The Unscrupulous treatment of the diseased in the Macedonian Criminal Code“, 

Proceedings of the International scientific conference „The Euro-Atlantic values in the 

Balkan countries“, Volume I, No. 2, Ohrid, 2020 (Faculty of Security - Skopje, Ohrid, 

22.-24.09.2020). 

Трудот, објавен во референтна научна публикација (зборник од меѓународна 

научна конференција), го истражува кривичното дело Несовесно лекување болни (чл. 

207) од Кривичниот законик. Ова дело е особено актуелно поради неговиот објект на 

заштита, статистичките податоци со кои располага Државниот завод за статистика, како 

и поради неколкуте случаи кои се обработени во трудот. 

 

24. „The prohibition of torture - cases versus Macedonia in front of the European 

Court of Human Rights“ - следи објавување (presented at 2020 Annual International 

Conference „70 years of the European Convention on Human Rights“, organized by 

the Faculty of Law „Justinianus Primus“ - Skopje, Skopje, 06.-07.11.2020; Abstracts 

of the Conference - published in Book of Abstracts). 

Трудот, кој е презентиран на меѓународна научна конференција наскоро ќе биде 

објавен, со тоа што неговиот апстракт е објавен во Книгата на апстракти. Во трудот се 

опфаќа само една одредба од Европската конвенција за заштита на човековите права и 

основните слободи, поточно забраната за тортура од аспект на македонските случаи 

пред Европскиот суд за човекови права. 

 

25. „The principle of equality of arms - cases versus Macedonia in front of the 

European Court of Human Rights“, Thematic conference proceedings of international 
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significance „Archibald Reiss Days“, Volume 10, No. 1, Belgrade, 2020, co-author 

(University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, 18.-19.11.2020). 

Ко-автор: Katerina Krstevska Savovska, Ice Ilijeski. 

Трудот, објавен во референтна научна публикација (зборник од меѓународна 

научна конференција), го проучува принципот на еднаквост на оружјето помеѓу двете 

спротивставени странки. За таа цел, случаите Стоименов против Македонија и Душко 

Ивановски против Македонија пред Европскиот суд за човекови права, се проучувани 

од аспект на концептот за правично судење во смисла на чл. 6 ст. 1 од Европската 

конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, поточно барањето за 

„правичен и фер баланс“ помеѓу странките - на секоја странка мора да и биде дадена 

разумна можност да го презентира својот случај по кој се постапува на начин кој нема 

да ја стави во понеповолна положба vis-à-vis нејзиниот противник. 

 

26. „The criminal act Kidnapping in the Macedonian and Serbian criminal legislation 

- theoretical and critical overview“ (Horizons - International Scientific Journal of the 

University „Ss. Kliment Ohridski“ - Bitola, Year XIII, Volume 27, Bitola, 2020).  

Трудот, објавен во референтна научна публикација (меѓународно научно 

списание), дава компаративен приказ на кривичното дело Киднапирање од 

Македонскиот Кривичен законик (чл. 141) и од Српскиот Кривичен законик (чл. 134). 

Имајќи ја предвид релевантноста на ова дело, трудот ја проучува законската рамка, 

сличностите и разликите помеѓу двата законици, како и криминалната политика, 

односно дава теоретски и критички осврт, како и конкретни предлози дали 

Македонскиот Кривичен законик треба да претрпи измени. 

 

Во однос на акредитација за ментор на трет циклус студии, кандидатот д-р 

Крстевска Савовска во пријавата потенцира дека од страна на Факултетот за безбедност 

- Скопје до Агенцијата за квалитет во високото образование - Одбор за акредитација 

доставени се докази - документација за исполнетост на условите и критериумите 

(приложен Допис бр. 03-694/1 од 11.11.2020), и дека доколку во меѓувреме добие 

одговор, дополнително ќе го достави. 

 

Кандидатот д-р Крстевска Савовска е дел, т.е. била дел од истражувачки тимови 

на научно-истражувачки проекти, чиишто резултати се соодветно публикувани. На 

пример, резултатите од Меѓународниот ФП7 проект „КОМПОЗИТ: Компаративни 

полициски студии во ЕУ“ се публикуваат и во 2020. Во рамките на дел од 

истражувањата, реализирајќи ја својата педагошка дејност д-р Крстевска Савовска дала 

несебичен придонес во оспособувањето и развојот на помладите колеги и студентите на 

Факултетот за безбедност - Скопје. Во последните пет години пред објавување на 

огласот за избор, кандидатот д-р Крстевска Савовска е член, т.е. била член во следниве 

научно-истражувачки проекти (во дел од нив започнала како доцент, а потоа 

продолжила и како вонреден професор): 

 Член на Истражувачкиот тим на Научно-истражувачкиот проект „Истражување 

на јавното мислење за корупцијата во Република Македонија“, спроведуван од 

Факултетот за безбедност - Скопје (од ноември 2012) (приложена Одлука бр. 

0701/357 од 03.12.2012) 

 Член на Истражувачкиот тим на Научно-истражувачкиот проект 

„Имплементирање на практиката на Европскиот суд за човекови права во Република 

Македонија: Стразбур дома или Македонија пред Стразбур“, спроведуван од 

Факултетот за безбедност - Скопје (од февруари 2013) (приложена Одлука 0701/29 

од 22.02.2013) 
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 Член на Управниот одбор на COST Action „Police Stops“ (од мај 2018) (приложен 

COST Action CA 17102 Fact Sheet - 08.09.2018) 

 

Исто така, кандидатот д-р Крстевска Савовска имала значајна улога на бројни 

настани во земјата и во странство (конференции, семинари, тркалезни маси, 

работилници…) од казнено-правната област, полициските овластувања, човековите 

права и слободи и сл., при што на некои од настаните била и модератор на сесии, а за 

дел од нив добивала и соодветни сертификати. Во продолжение следуваат настаните 

на кои кандидатот д-р Крстевска Савовска дала особен придонес во улога на предавач / 

презентер / модератор во последните пет години пред објавување на огласот за избор: 

1. Научно-стручна конференција со меѓународно учество: „Европска интеграција: 

правда, слобода и безбедност“ (Криминалистичко-полициска академија - Белград; 

24.-26.05.2016) 

2. Промоција на Истражувачкиот извештај 2013-2015: „Граѓаните на Република 

Македонија за корупцијата“ (Факултет за безбедност - Скопје; 14.06.2016) 

3. Втор меѓународен самит за жените и правдата: „Зборувај за правдата“ (КАДЕМ - 

Здружение за жени и демократија, Министерство за семејство и социјални политики 

на Република Турција; 25.-26.11.2016) 

4. Меѓународна научна и истражувачка конференција: „Борба против 

радикализацијата и тероризмот“ (Академија на Министерството за внатрешни 

работи на Бугарија; 20.-22.04.2017) 

5. Меѓународна научна конференција: „Полицијата и правосудните органи како 

гаранции на слободата и безбедноста во правната држава“ (Криминалистичко-

полициска академија - Белград; 23.-25.05.2017) 

6. Осма меѓународна научна конференција: „Безбедносни концепти и политики - 

нова генерација на ризици и закани“ (Факултет за безбедност - Скопје; 04.-

05.06.2017) 

7. Втора меѓународна конференција за имиграција и безбедност: „Имиграција и 

интеграција“ (Турска национална полициска академија; 12.-14.10.2017) 

8. Седма меѓународна научна конференција: „Денови на Арчибалд Рајс“ 

(Криминалистичко-полициска академија - Белград; 07.-09.11.2017) 

9. Деветта меѓународна научна конференција: „Реформите во безбедносниот 

систем како предуслов за евроатланска интеграција“ (Факултет за безбедност - 

Скопје; 04.-05.06.2018) 

10. Промоција на Истражувачкиот извештај 2013-2017: „Граѓаните за корупцијата 

(Анализа на истражувачки резултати 2013 - 2017)“ (Факултет за безбедност - 

Скопје; 25.09.2018) 

11. Осма меѓународна научна конференција: „Денови на Арчибалд Рајс“ 

(Криминалистичко-полициска академија - Белград; 02.-03.10.2018) 

12. Mеѓународна научна конференција „Безбедносни, политички и правни 

предизвици на современиот свет“ (Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, 

Факултет  за безбедност - Скопје, Правен факултет - Кичево; 19.-21.10.2018) 

13. Меѓународна научна конференција: „Трговијата со дрога во Турција и во светот 

(Турска национална полициска академија; 06.-08.12.2018) 

14. Меѓународна научна конференција: „Парите во политиката: размислувања, 

очекувања и решенија“ (Факултет за политички науки и право - Универзитет 

Александар Мојсиу; 25.02.2019). 

15. Деветта меѓународна научна конференција: „Денови на Арчибалд Рајс“ 

(Криминалистичко-полициски универзитет - Белград; 06.-07.11.2019) 
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16. Годишна меѓународна научна конференција: „Транзиции на правните системи: 

30 години по падот на Берлинскиот ѕид“ (Правен факултет „Јустинијан Први“ - 

Скопје; 08.-09.11.2019) 

17. Единаесетта меѓународна научна конференција: „Евроатланските вредности во 

балканските држави“ (Факултет за безбедност - Скопје; 22.-24.09.2020) 

18. Годишна меѓународна научна конференција: „70 години од Европската 

Конвенција за човековите права“ (Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје; 06.-

07.11.2020) 

19. Десетта меѓународна научна конференција: „Денови на Арчибалд Рајс“ 

(Криминалистичко-полициски универзитет - Белград; 18.-19.11.2020) 

 

Покрај горенаведните конференции и промоции, кандидатот д-р Крстевска 

Савовска учествувала на следниве школи и форуми: 

1. 29-та Средба на Копаоничката школа за природно право: „Право и општествени 

императиви“ (Копаоничка школа за природно право; 13.-17.12.2016) 

2. Школо за јавни политики „Мајка Тереза“ - генерација 2017/2018 (серија на 

континуирани активности - седмични предавања и викенд сесии) (Центар за 

истражување и креирање политики; од јуни 2017) 

3. Светски форум за демократија 2018: „Родова еднаквост - Чија битка?“ (Совет на 

Европа, Центар за истражување и креирање политики; 19.-21.11.2018) 

 

Исто така, кандидатот д-р Крстевска Савовска дала особен придонес во улога на 

активен учесник на следниве настани: 

1. Меѓународна научна конференција: „Современите трендови на општествената 

контрола на криминалот“ (Факултет за безбедност - Скопје; 30.-31.05.2016) 

2. Меѓународна конференција за безбедност на патиштата (Републички совет за 

безбедност на сообраќајот на патиштата; 29.09.-01.10.2016) 

3. Научно-стручна тркалезна маса: „Функционирањето на безбедносниот систем на 

Република Македонија во кризна и сложена безбедносна состојба - менаџирање и 

справување со кризи“ (Факултет за безбедност - Скопје; 03.10.2016) 

4. Меѓународна научна конференција: „Дијалогот меѓу цивилизациите и 

предизвиците на толеранцијата во дигиталната ера“ (Македонска академија на 

науките и уметностите; 16.11.2016) 

5. Конференција: „Пристап до информации и заштита на лични податоци - 

можности и предизвици“ (Аналитика Тинк Тенк; 18.11.2016) 

6. Научно-стручна расправа: „Судско одмерување на казните и практична примена 

на алтернативните мерки во македонското законодавство“ (Здружение за Кривично 

право и криминологија на Македонија, Здружение на судии на РМ, IRZ - Германска 

фондација за меѓународна правна соработка; 23.11.2016) 

7. Меѓународна научна конференција: „Свети Климентовите пораки за етиката, 

моралот и вредностите“ (Факултет за безбедност - Скопје; 05.12.2016) 

8. Инфо ден за презентација и промоција на Грантови за индивидуални 

истражувачи кои ги нуди Европскиот Истражувачки Совет, во рамките на 

Програмата за мобилност - Марија Склодовска Кири (Хоризонти 2020) 

(Министерство за образование и наука на РМ, Македонска академија на науките и 

уметностите, Европска Комисија; 24.03.2017) 

9. Промоција на Факултетот за безбедност - Скопје пред матурантите - идните 

студенти преку учество на „УКЛО - Отворен ден“ (Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ - Битола; 12.05.2017) 
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10. Работилница: „Подигање на свеста за правото за слободен пристап до 

информации од јавен карактер“ (Комисија за заштита на правото за слободен 

пристап до информации од јавен карактер, TAIEX Инструмент на Европската 

Унија; 08.-09.06.2017) 

11. Инфо ден за презентација на EU COST Програмата (Министерство за 

образование и наука на РМ, Македонска академија на науките и уметностите, 

Европска Комисија; 15.09.2017) 

12. Тркалезна маса и промоција на компаративнo истражување: „Двојба во корист 

на обвинетиот, виновен надвор од разумно двоумење“ (Здружение за Кривично 

право и криминологија на Македонија, OSCE-Skopje; 06.10.2017) 

13. Јавна расправа: „Предлог - Закон за следење на комуникациите и Предлог - 

Закон за Оперативно-техничка агенција“ (Комисија за одбрана и безбедност - 

Собрание на РМ; 02.02.2018) 

14. Национална конвенција за ЕУ во РМ - Работна сесија 1 на Работна група 4 - 

Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24) - Воспоставување на надворешен 

механизам за контролата на работата на полицијата (Собрание на РМ; 29.03.2018) 

15. Промоција на Публикацијата „Правна анализа“ во рамките на Проектот 

„Зајакнување на независноста на судиите во Република Македонија - подобрување 

на капацитетите на судството“ (Здружение на судиите на РМ, Амбасада на САД во 

РМ; 26.04.2018) 

16. Панел дискусија и работилница: „Убедителни аргументи за судот во кривичната 

постапка“ (Амбасада на САД во РМ, Здружение за Кривично право и 

криминологија на Македонија; 13.-14.09.2018) 

17. Состанок на COST Action (COST Асоцијација; 19.09.2018) 

18. Косовско-македонски безбедносен форум 2018: „Зајакнување на безбедноста 

преку соработка помеѓу Косово и Македонија“ (Факултет за безбедност - Скопје, 

Фондација „Конрад Аденауер“, Универзитет ААБ - Приштина; 10.-11.12.2018) 

19.  Јавна расправа: „Заштита на човековите права - Пресудите на Европскиот суд за 

човекови права“ (Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на 

граѓанинот - Собрание на РМ; 11.03.2019) 

20.  Јавна расправа: „Предлог - Закон за Агенција за национална безбедност и 

Предлог - Закон за координација на безбедносно-разузнавачката заедница“ 

(Комисија за одбрана и безбедност - Собрание на РМ; 18.03.2019) 

21.  Стручна дебата: „Имплементација на Истанбулската конвенција во РМ и 

измените на Кривичниот законик“ (Центар за истражување и креирање политики, 

Македонско женско лоби; 09.04.2019) 

22.  Состанок на COST Action (COST Асоцијација; 18.09.2019) 

23.  Состанок на COST Action (COST Асоцијација; 05.-06.03.2020) 

24.  Вебинар: „Корона дијалози - Криминолошките и криминалистичките влијанија 

од глобалната пандемија“ (Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, 

Факултет за безбедност - Скопје; 10.06.2020) 

25.  Вебинар: „Лажните вести како хибридна закана“ (Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ - Битола, Факултет за безбедност - Скопје, Фондација „Конрад 

Аденауер“; 15.06.2020) 

26.  Вебинар: „Промена во јавните политики за безбедноста како резултат на 

влијанието на пандемијата“ (Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, 

Факултет за безбедност - Скопје, Фондација „Конрад Аденауер“; 25.06.2020) 

27.  Состанок на COST Action (COST Асоцијација; 13.-14.10.2020) 
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28.  Втора панел дискусија: „Платформата Google classroom како алатка за 

emergency remote teaching“ (Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола; 

12.11.2020) 

29.  Стратешки форум: „Условите во пенетенцијарните установи и заштита на 

осудените лица од тортура и нехуман третман“ (Македонско здружение на млади 

правници, Хелсиншки комитет за човекови права на РМ; 22.12.2020) 

 

Во продолжение следуваат докази дека кандидатот д-р Крстевска Савовска била 

модератор на сесии, како и сертификатите / благодарницата кои ги добила како 

резултат на нејзиниот придонес даден на дел од горенаведените настани: 

 Докази дека била модератор на сесии на меѓународни научни конференции 

(приложени Агенди / Програми за International Scientific Conference “Security 

concepts and policies - new generation of risks and threats” - 2017; VIII International 

Scientific Conference “Archibald Reiss Days” - 2018; International Scientific Conference 

“Security, Political and Legal Challenges of the Modern World” - 2018; 11th International 

Scientific Conference “The Euro-Atlantic values in the Balkan countries” - 2020) 

 Certificate of Appreciation to Assoc. Prof. Katerina Krstevska - 2nd International 

Women and Justice Summit (KADEM - Women and Democracy Association and 

Ministry of Family and Social Policies of the Republic of Turkey, Istanbul, 25-

26.11.2016) 

 Certificate of Participation that Katerina Krstevska participated at the 8th International 

Scientific Conference “Security concepts and policies - new generation of risks and 

threats” (Hanns Seidel Foundation for South East Europe, Faculty of security - Skopje, 

Chamber for private security, Ohrid, 04-05.06.2017) 

 Благодарница на проф. д-р Катерина Крстевска за особен придонес за 

организација на свечената Академија по повод 40 години Факултет за безбедност 

(Факултет за безбедност - Скопје, 2017) 

 Certificate - this is to certify that Assoc. Prof. Dr. Katerina Krstevska has participated 

as a speaker, II International Conference on Immigration and Security “Immigration and 

Integration” (Center for Research on Immigration and Border Security of Turkish 

National Police Academy, Аntalya, 12.-14.10.2017) 

 Certificate of Participation that Katerina Krstevska Savovska participated at the 9th 

International Scientific Conference “Security System Reforms as Precondition for Euro-

Atlantic Integrations” (Hanns Seidel Foundation for South East Europe, Faculty of 

security - Skopje, Chamber for private security, Ohrid, 04-06.06.2018) 

 Certificate of Participation to Katerina Krstevska Savovska participated at the 

International Scientific Conference “Security, Political and Legal Challenges of the 

Modern World” (Hanns Seidel Foundation for South East Europe, “St. Kliment Ohridski” 

University - Bitola, Bitola, 19-21.10.2018) 

 Certificate - Katerina Krstevska Savovska has successfully completed the 2018 cycle 

of the Council of Europe Schools of Political Studies and participated in the Seventh 

World Forum for Democracy of the Council of Europe (School of Public Policy “Mother 

Theresa” - Skopje, Council of Europe, 2018) 

 Certificate of Participation - Katerina Krstevska Savovska to the “International Drug 

Conference” (Turkish National Police Academy, Antalya, 06.-08.12.2018) 

 Certificate awarded to Dr. Katerina Krstevska Savovska for the participation in the 

scientific conference “Money in Politics: Reflections, Expectations and Solutions” 

(University of Durrës Aleksandër Moisiu, NDI Albania, Durrës, 25.02.2019) 



89 

 

 

 Certificate to Katerina Krstevska Savovska for participation in the IX International 

Scientific Conference Archibald Reiss Days (University of Criminal Investigation and 

Police Studies, Belgrade, 06-07.11.2019) 

 Certificate of Participation to Dr. Katerina Krstevska Savovska for participating at the 

Annual Scientific Conference “Transition in Legal Systems: 30 years after the fall of the 

Berlin Wall” (Faculty of Law “Justinianus Primus” - Skopje, Skopje, 08.11.2019) 

 Certificate of Participation - this is to certify that Katerina Krstevska Savovska 

participated at the 11th International Scientific Conference “The Euro-Atlantic values in 

the Balkan countries” (Hanns Seidel Foundation for South East Europe, Faculty of 

security - Skopje, Ohrid, 22-24.09.2020) 

 Certificate to Katerina Krstevska Savovska for participation in the X International 

Scientific Conference Archibald Reiss Days (University of Criminal Investigation and 

Police Studies, Belgrade, 18-19.11.2020) 

 Certificate of Participation to Dr. Katerina Krstevska Savovska for participating at the 

Annual Scientific Conference “70 years of the European Convention on Human Rights” 

(Faculty of Law “Justinianus Primus” - Skopje, Skopje, 06.11.2020) 

 

Кандидатот д-р Крстевска Савовска е член, т.е. била член во следниве 

уредувачки (организациони) одбори и научни (програмски) одбори во последните 

пет години пред објавување на огласот за избор: 

 Член на Уредувачкиот одбор за издавање на Меѓународна научна публикација 

„Годишник на Факултетот за безбедност - Скопје“ за 2019 (приложена Одлука бр. 

08-884/6 од 21.11.2019) 

 Член на Организациониот одбор на Научно-стручната расправа „Граѓаните на 

Република Македонија за корупцијата“, организирана од Факултетот за безбедност - 

Скопје (од мај 2016) (приложена Одлука бр. 08-5/67 од 03.05.2016) 

 Член на Организациониот одбор на Меѓународната научна конференција „Свети 

Климентовите пораки за етиката, моралот и вредностите“, организирана од 

Факултетот за безбедност - Скопје (од мај 2016) (приложена Одлука бр. 08-5/64 од 

03.05.2016) 

 Член на Организациониот одбор за одбележување на 40 годишнината од 

постоењето на Факултетот за безбедност - Скопје (од јануари 2017) (приложена 

Одлука бр. 08-5/12 од 30.01.2017) 

 Член на Организациониот одбор за издавање на Монографијата „40 години 

Факултет за безбедност - Скопје“ (од јануари 2017) (приложен Извадок од 

Монографија) 

 Член на Организациониот одбор на Манифестацијата „Месец на науката за 

безбедност“, организирана од Факултетот за безбедност - Скопје (од август 2018) 

(приложена Одлука бр. 08-707/8 од 30.08.2018) 

 Член на Организациониот одбор на Меѓународната научна конференција 

„Влијанието на големите сили врз безбедноста на малите држави“, организирана од 

Факултетот за безбедност - Скопје (од октомври 2018) (приложена Одлука бр. 08-

893/9 од 25.10.2018) 

 Член на Организациониот одбор на Меѓународната научна конференција „30 

години независна македонска држава“, организирана од Факултетот за безбедност - 

Скопје (од октомври 2020) (приложена Одлука бр. 08-650/5 од 22.10.2020) 

 Член на Научниот одбор на Меѓународната научна-стручна конференција 

„Безбедност и спорт - регионални искуства и перспективи“, организирана од 
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Министерството за внатрешни работи на Република Српска и Фудбалскиот сојуз на 

Република Српска (од 2017) (приложен Извадок од Зборник) 

 

Кандидатот д-р Крстевска Савовска била рецензент на повеќе трудови 

(Меѓународна научна публикација „Годишник на Факултетот за безбедност - Скопје“; 

Меѓународни научни конференции на Факултетот за безбедност - Скопје; Меѓународнa 

научнa конференција на Криминалистичко-полицискиот универзитет - Белград 

„Денови на Арчибалд Рајс“) (приложени Решение бр. 03-223/1 од 17.10.2018; Решение 

бр. 03-245/1 од 08.07.2019; Решение бр. 03-299/1 од 22.10.2020; Е-порака од 25.03.2019; 

Е-порака од 27.06.2019). 

 

Понатаму, кандидатот д-р Крстевска Савовска е член на Здружението за 

кривично право и криминологија на Македонија (приложени Е-порака; Пристапица за 

членство). 

 

III. РЕЗУЛТАТИ И ИСКУСТВО ВО НАСТАВНАТА ДЕЈНОСТ И 

ПОДГОТВУВАЊЕ НА НАСТАВЕН И НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ 

ПОДМЛАДОК 

 

Кандидатот д-р Крстевска Савовска активно е вклучена во наставно-

образовната дејност на прв, втор и трет циклус студии на Факултетот за безбедност - 

Скопје, односно: 

► Настава на прв циклус студии (приложени Одлука бр. 02-2/61 од 

01.07.2016; Одлука бр. 02-2/54 од 29.06.2017; Одлука бр. 08-707/5 од 30.08.2018; 

Одлука бр. 08-518/5 од 27.06.2019; Одлука бр. 08-419/3 од 16.07.2020) 

 Изведување настава по предметот „Кривично процесно право“ на прв циклус 

студии на студиските програми „Криминалистика“, „Криминологија и криминална 

политика“, „Безбедност“ и „Безбедност и евроатлански интеграции“, како и на 

заедничката студиска програма „Безбедност и финансиска контрола“ со Факултетот 

за туризам и угостителство - Охрид (академска 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020, 2020/2021) 

► Настава на втор циклус студии (приложени Одлука бр. 02-2/107 од 

23.11.2016; Одлука бр. 02-2/94 од 29.11.2017; Одлука бр. 08-893/11 од 25.10.2018; 

Одлука бр. 08-884/20 од 21.11.2019; Одлука бр. 08-723/7 од 19.11.2020) 

 Член на предметната комисија за реализација на наставата по предметот 

„Сузбивање на современите форми на криминалитетот - процесно правни аспекти“ 

на студиската програма „Криминалистика“ на втор циклус студии (академска 

2016/2017, 2017/2018) 

 Член на предметната комисија за реализација на наставата по предметот 

„Меѓународно кривично право и сузбивање на современите форми на криминал“ на 

студиската програма „Меѓународна безбедност“ на втор циклус студии (академска 

2016/2017) 

 Член на предметната комисија за реализација на наставата по предметот 

„Кривично право - материјални и кривично процесни аспекти“ на студиската 

програма „Форензички науки“ на втор циклус студии (академска 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019) 

 Член на предметната комисија за реализација на наставата по предметот 

„Кривично право и меѓународно кривично право“ на студиската програма 

„Криминалистика“ на втор циклус студии (академска 2017/2018) 
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 Член на предметната комисија за реализација на наставата по предметот 

„Кривично право и современи форми на криминал“ на студиската програма 

„Безбедност“ (60 и 120 кредити) на втор циклус студии (академска 2017/2018) 

 Член на предметната комисија за реализација на наставата по предметот 

„Кривично право - материјално и процесно“ на студиската програма 

„Криминалистика“ на втор циклус студии (академска 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021) 

 Член на предметната комисија за реализација на наставата по предметот 

„Корупција и организиран криминал“ на студиската програма „Криминалистика“ на 

втор циклус студии (до 30%) (академска 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) 

 Член на предметната комисија за реализација на наставата по предметот 

„Транснационален организиран криминал и системска корупција“ на студиската 

програма „Безбедност“ (60 кредити) на втор циклус студии (до 30%) (академска 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) 

 Член на предметната комисија за реализација на наставата по предметот 

„Меѓународно кривично право и сузбивање на современи форми на криминал“ на 

студиската програма „Безбедност“ (60 кредити) на втор циклус студии (академска 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) 

 Член на предметната комисија за реализација на наставата по предметот 

„Организиран криминал и корупција“ на студиската програма „Безбедност“ 

(специјалистички) на втор циклус студии (до 30%) (академска 2018/2019, 2019/2020) 

 Член на предметната комисија за реализација на наставата по предметот 

„Организиран криминал и корупција“ на студиската програма „Кризен менаџмент“ 

на втор циклус студии (до 30%) (академска 2018/2019) 

 Член на предметната комисија за реализација на наставата по предметот 

„Транснационален организиран криминал и системска корупција“ на студиската 

програма „Безбедност“ (120 кредити) на втор циклус студии (до 30%) (академска 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) 

 Член на предметната комисија за реализација на наставата по предметот 

„Кривично право и сузбивање на современи форми на криминал“ на студиската 

програма „Безбедност“ (120 кредити) на втор циклус студии (до 30%) (2019/2020) 

 Член на предметната комисија за реализација на наставата по предметот 

„Кривична постапка и полициски извиди“ на студиската програма „Криминологија 

и криминална политика“ на втор циклус студии (академска 2020/2021) 

 Член на предметната комисија за реализација на наставата по предметот 

„Корупција и организиран криминал“ на студиската програма „Криминологија и 

криминална политика“ на втор циклус студии (до 30%) (академска 2020/2021) 

► Настава на трет циклус студии (приложени Одлука бр. 08-893/12 од 

25.10.2018; Одлука бр. 08-723/8 од 19.11.2020) 

 Член на предметната комисија за реализација на наставата по предметот 

„Криминологија и кривично право“ на студиската програма „Безбедност“ на трет 

циклус студии (до 30%) (академска 2018/2019, 2020/2021) 

Воедно, кандидатот д-р Крстевска Савовска била ангажирана како наставник 

на друга единица на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, поточно 

била член на предметната комисија за реализација на наставата по предметот „Казнено 

материјално право“ на студиската програма „Казнено право и криминологија“ на втор 

циклус студии на Правниот факултет - Кичево (академска 2019/2020) (приложени 

Одлука бр. 02-447/6 од 04.09.2019; Одлука бр. 08-848/23 од 21.11.2019) 
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Треба да се потенцира дека дел од горенаведените предмети кои кандидатот д-р 

Крстевска Савовска ги предава, т.е. ги предавала биле нови наставни предмети кои за 

прв пат се вовеле во студиска програма. 

 

Кандидатот д-р Крстевска Савовска има подготвено дигитални ресурси кои се 

поставени на web страницата на Факултетот за безбедност - Скопје (приложени Докази 

дека ресурсите се поставени на https://fb.uklo.edu.mk/), и тоа: План за реализација на 

наставата по предметната програма „Кривично процесно право“ на прв циклус студии 

(за секоја студиска програма одделно); Материјал - теми за Колоквиумот I и 

Колоквиумот II по предметната програма „Кривично процесно право“ на прв циклус 

студии; Прашања за Колоквиумот I и Колоквиумот II, односно за целиот Испит по 

предметната програма „Кривично процесно право“ на прв циклус студии; План за 

реализација на наставата по предметната програма „Кривично право - материјално и 

процесно“ на студиската програма „Криминалистика“ на втор циклус студии (во делот 

на процесното право). 

 

Кандидатот д-р Крстевска Савовска е член во комисии за одбрана на 

дипломски трудови (приложена Одлука - пречистен текст бр. 08-117/20 од 01.02.2018), 

и тоа за студиска програма „Криминалистика“: предмети Кривично право, Кривично 

процесно право и Меѓународно кривично право; студиска програма „Криминологија и 

криминална политика“: предмети Кривично право, Кривично процесно право, 

Меѓународно кривично право и Филозофија на кривичното право; студиска програма 

„Безбедност“: предмети Кривично право и Кривично процесно право; студиска 

програма „Безбедност и финансиска контрола“: предмети Кривично право и Кривично 

процесно право; при што била ментор или член во комисиите: 

 Член во Комисија за кандидат Ајдин Сељмани (одбранет на 09.06.2016; 

приложено Решение бр. 05-13/206 од 24.08.2016) 

 Ментор во Комисија за кандидат Бобан Василески (одбранет на 29.11.2016; 

приложено Решение бр. 05-13/290 од 12.12.2016) 

 Ментор во Комисија за кандидат Кристијан Тембелески (одбранет на 08.03.2017; 

приложено Решение бр. 05-13/109 од 07.04.2017) 

 Член во Комисија за кандидат Моника Трајковска (одбранет на 14.11.2018; 

приложено Решение бр. 03-309/1 од 24.12.2018) 

 Член во Комисија за кандидат Драгана Прешеска (одбранет на 13.12.2018, 

приложено Решение бр. 03-7/1 од 23.01.2019) 

 Ментор во Комисија за кандидат Емилија Ристевска (одбраната е реализирана во 

втората половина на февруари 2021). 

 

Исто така, кандидатот д-р Крстевска Савовска била член во комисии за оценка 

на подобност на тема за изработка на магистерски трудови, комисии за оценка на 

магистерски трудови и комисии за одбрана на магистерски трудови, и тоа за 

следниве кандидати: 

 Член во Комисии за кандидат Мирче Илиевски (приложени Одлука бр. 08-5/145 

од 22.10.2015; Одлука бр. 08-5/137 од 02.09.2016; Одлука бр. 08-5/49 од 04.05.2017) 

 Член во Комисии за кандидат Миле Талески (приложени Одлука бр. 08-117/11 

од 01.02.2018; Одлука бр. 08-780/7 од 20.09.2018; Одлука бр. 08-189/24 од 

28.02.2019) 

 Член во Комисии за кандидат Емилија Димитровска (приложени Одлука бр. 08-

406/10 од 26.04.2018; Одлука бр. 08-1014/23 од 26.11.2018; Одлука бр. 08-518/22 од 

27.06.2019) 
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 Член во Комисии за кандидат Милан Милковски (приложени Одлука бр. 08-

313/10 од 29.03.2018; Одлука бр. 08-69/21 од 24.01.2019) 

 Член во Комисија за кандидат Костантин Канзуров (приложена Одлука бр. 08-

235/24 од 30.03.2020) 

 

Во однос на оценката од самоевалуацијата, кандидатот д-р Крстевска 

Савовска континуирано е оценувана со позитивна оценка, односно за академската 

2015/2016 и 2016/2017 е оценета со просечна оценка 4,49, додека за академската 

2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 е оценета со пондерирана просечна оценка 5 за сите 

предмети кои се евалуирани (приложени Прашалник за оценување на реализацијата на 

наставно-образовната дејност на академскиот кадар на прв циклус на студии бр. 08-88/1 

од 02.02.2021; Извештај од Комисија за самоевалуција бр. 08-25/1 од 12.01.2021). 

 

Кандидатот д-р Крстевска Савовска не само што е активно вклучена во 

наставно-образовната и научно-истражувачката дејност, туку професионално и 

одговорно им пристапува и на другите ангажмани во рамките на Факултетот за 

безбедност - Скопје. Во продолжение следуваат активностите на кандидатот д-р 

Крстевска Савовска кои говорат за нејзиното стекнато искуство во високо-

образовната дејност во рамките на органите и комисиите на Факултетот за 

безбедност - Скопје:  

 Член на Катедрата за кривично правни и криминолошки науки (од декември 

2005) 

 Секретар на Катедрата за кривично правни и криминолошки науки (декември 

2005 - септември 2016) (приложена Одлука бр. 0701/173 од 29.08.2014) 

 Координатор на Катедрата за кривично правни и криминолошки науки за ЕКТС 

(декември 2005 - септември 2016) 

 Координатор за ЕКТС на Факултетот за безбедност - Скопје (септември 2016 - 

септември 2018) (приложена Одлука бр. 08-5/147 од 29.09.2016) 

 Член на Наставно-научниот совет (од февруари 2012) 

 Член на Наставничкиот совет на втор циклус студии (февруари 2012 - септември 

2017) 

 Заменик-член на Наставничкиот совет на втор циклус студии (септември 2017 - 

септември 2019) (приложен Записник бр. 08-5/137 од 17.10.2017) 

 Член во Комисијата за издавачка дејност (ноември 2012 - ноември 2016) 

(приложена Одлука - пречистен текст бр. 0201/94 од 26.11.2013) 

 Заменик-член на Конкурсната комисија за спроведување на постапка за 

запишување студенти во прва година на прв циклус студии во академската 

2018/2019 година (приложена Одлука бр. 08-614/5 од 29.06.2018) 

 Заменик-член на Конкурсната комисија за спроведување на постапка за 

запишување студенти во прва година на прв циклус студии во академската 

2020/2021 година (приложена  Одлука бр. 08-419/2 од 16.07.2020) 

 Заменик-член на Факултетската изборна комисија за избор на ректор на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола (од април 2019) (приложена 

Одлука бр. 08-362/5 од 24.04.2019) 

 Член на Комисијата за реализирање на Конкурсот за амблем на Факултетот и 

одбирање на три идејни решенија (од април 2019) (приложена Одлука бр. 08-280/6 

од 02.04.2019) 

 Член на Изборната комисија за спроведување на изборите за членови на 

Факултетското студентско собрание и за избор на Претседател на Факултетското 
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студентско собрание на Факултетот за безбедност - Скопје (од септември 2020) 

(приложени Одлука бр. 02-490/1 од 31.08.2020; Одлука бр. 02-579/1 од 28.09.2020; 

Одлука бр. 02-641/1 од 21.10.2020; Одлука бр. 02-62/2 од 26.01.2021) 

 

IV. СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ИЛИ СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Кандидатот д-р Крстевска Савовска ги реализира, т.е. ги реализирала следниве 

активности во рамките на стручно-применувачката или стручно-уметничката 

дејност во последните пет години пред објавување на огласот за избор: 

 Член на Работната група за изработка на Статут на Факултетот за безбедност - 

Скопје (од мај 2018) (приложена Одлука бр. 08-524/3 од 29.03.2018) 

 Член на Работната група за изменување и дополнување на Правилникот бр. 02-

2/46 од 02.05.2016 година за систематизација на работните места на Универзитетот 

„Св. Климент Охридски“ - Битола, Факултет за безбедност - Скопје (од февруари 

2021) (приложена Одлука бр. 02-80/1 од 01.02.2021) 

 Посетувала обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и 

сл. од стручен или професионален карактер 

 Поседува сертификати или потврди за стручно и професионално усовршување 

издадени од релевантни институции (приложени Докази за исполнетост) 

 Експерт избран од страна на Бирото на Европскиот комитет за превенција од 

тортура и нечовечно или понижувачко постапување или казнување - КПТ (од март 

2020) (приложена Е-порака од 19.03.2020) 

 Член на Тимовите за промотивни активности на Факултетот за безбедност - 

Скопје (Отворен ден на УКЛО; Посета на средни училишта; Саем на образование, и 

сл.) (приложени Докази за промотивни активности) 

 Има објавено статија - блог во странска web публикација (приложен Доказ за 

објавена статија - блог) 

 

Покрај горенаведените, како особено значајни треба да се истакнат и следниве 

активности на кандидатот д-р Крстевска Савовска: 

 Посредник кој посредува меѓу страните со цел за решавање на спорниот однос 

согласно Законот за заштита од вознемирување на работно место (од јануари 2014) 

(приложено Решение бр. 0202/2 од 21.01.2014) 

 Службено лице за посредување со информации при остварувањето на правото за 

слободен пристап до информации од јавен карактер со кои располага Факултетот за 

безбедност - Скопје како имател на информации (од март 2014) (приложена Одлука 

бр. 0202/110 од 05.03.2014) 

 Предавач вклучен во рамките на Листата на предавачи за изготвување на бази на 

прашања и бази на студии на случај за правосудниот испит (за подготвување на 

прашања и студии на случаи од областа на Кривичното право), утврдена од страна 

на Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители на РМ „Павел 

Шатев“ (од мај 2014) (приложени Известување бр. 03-288/2 од 02.06.2014; Листа на 

предавачи бр. 02-274/5 од 29.05.2014) 

 Предавач вклучен во рамките на Листата на предавачи на Академијата за судии 

и јавни обвинители на РМ „Павел Шатев“, утврдена од страна на Управниот одбор 

на Академијата за судии и јавни обвинители на РМ „Павел Шатев“ (од септември 

2014, т.е. од март 2019) (приложени Известување бр. 03-30/3 од 18.03.2019; Листа на 

предавачи од 12.03.2019) 
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V. ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА 

ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

-секој исполнет услов е обележан со X- 

 

кандидат д-р Катерина Крстевска Савовска 

 

ПРВ КРИТЕРИУМ  

Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ Х 

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 преку web пребарувач за 

цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него) 

Х 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во 

списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, 

Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago 

Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на универзитетскиот 

репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1 

Х 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни 

публикации од предвидениот број со општите услови за избор во соодветното 

звање 

Х 

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 

Х 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил 

модератор на сесија на научна конференција 

Х 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на 

меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание 

Х 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд Х 

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 

монографија, практикум, збирка задачи и сл. 
 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од 

одобрени проекти 

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни 

остварувања 

 

Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или 

институции 

Х 

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 

Х 

вкупно исполнети услови од прв критериум 9 
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1 Лицата кои веќе имаат засновано работен однос на единицата на којашто конкурираат 

за избор во звање, имаат обврска нивните трудови да ги објават на универзитетскиот 

репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk 
2 Овој критериум за избор во звање редовен професор ќе се применува до влегувањето 

на сила на членот 166 став (3) точка 5 од ЗВО (Сл.в. на РМ 82/2018), а потоа истиот 

станува дел од општите критериуми за избор во звање во редовен професор и не може 

да се вреднува како исполнет услов од посебните критериуми 

 

ВТОР КРИТЕРИУМ  

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 

научноистражувачки подмладок 

УСЛОВИ Х 

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на 

друга високообразовна установа од земјата или странство 

X 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  

Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус 

студии 

X 

Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска 

високообразовна установа по различни основи 

 

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 

X 

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

докторски труд 

X 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд X 

Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска 

програма 

X 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска 

прграма на прв, втор или трет циклус студии 

 

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 докторски студии на 

Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на 

Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во 

последните 5 години 

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 8 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ  

Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ Х 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 

елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, 

стратегија, правилник, статут, закон и сл. 

X 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. 

од стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или 

домашни институции 

X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување 

издаден од релевантна институција 

X 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или 

домашна стручна организација, институција или асоцијација 

X 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија  

Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за 

потребите на стопанските и нестопанските дејности 

 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се 

избира 

 

Реализирал превод на книга или дел од книга  

Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ 

решенија 

 

Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од 

ЕУ или други домашни или странски фондови 

 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 

Бил уредник на речник или енциклопедија  

Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска 

сопственост 

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или 

пошироката област за која се врши изборот 

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски 

публикации (списание, весник, зборник на трудови и сл.) 
X 

Лекторирал трудови на странски/македонски јазик  

Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за 

стопанството 

 

вкупно исполнети услови од трет критериум 6 

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ 23 

 

Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, 

наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ - Битола во чл. 17 пропишува дека во наставно-научно звање 

редовен професор може да биде избрано лице коешто покрај општите услови 

исполнува најмалку уште 7 услови од критериумите од Анексот 1, од коишто 

задолжително најмалку 5 услови од првите два критериума. Условите се вреднуваат 

доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор 

(освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост). 

Имајќи го предвид горенаведеното, покрај општите услови за избор во наставно-

научно звање редовен професор, кандидатот д-р Крстевска Савовска има исполнето 
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вкупно 23 посебни услови од сите три критериуми, односно од првиот критериум 

„Резултати од научно-истражувачка работа“ има исполнето вкупно 9 услови, од 

вториот критериум „Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на 

наставен и научноистражувачки подмладок“ има исполнето вкупно 8 услови и од 

третиот критериум „Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност“ има 

исполнето вкупно 6 услови. 

 

VI. ЗАКЛУЧОК 

 

Рецензионата комисија со особено внимание ги разгледа поднесената пријава, 

доказите за исполнетост на општите и посебните услови, како и останатата 

документација која е од важност за избор во наставно-научно звање, и ги вреднуваше и 

ги оцени вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот д-р 

Катерина Крстевска Савовска од почетокот на кариерата до денот на пријавата. Врз 

основа на целокупната доставена документација и личното познавање на кандидатот д-

р Крстевска Савовска, Рецензионата комисија позитивно го вреднува и го оценува 

стекнато образование, резултатите од научно-истражувачката работа, резултатите и 

искуството во наставната дејност и подготвувањето на наставен и научно-истражувачки 

подмладок, како и стручно-применувачката или стручно-уметничката дејност. 

Како помлад асистент, асистент, доцент и вонреден професор кандидатот д-р 

Крстевска Савовска покажала континуиран развој и способност за изведување на 

наставно-образовна дејност, како и за изведување на други видови високообразовна 

дејност. Нејзиниот одговорен, сериозен, педагошки и воспитно-образовен однос со 

студентите (за што говорат позитивните оценки од самоевалуациите), нејзиниот 

професионален и пријателски однос со колегите и повеќегодишната континуирана 

лојалност кон институцијата која долгорочно инвестира во градење на сoпствен 

наставно-соработнички кадар, како и нејзиниот целокупен ангажман во рамките на 

стручно-применувачката дејност при матичната институција, но и надвор од неа, е 

проследен со видливи и конкретни резултати. Сето ова претставува доволна гаранција 

дека кандидатот д-р Крстевска Савовска се развива во успешен и перспективен член на 

наставно-научниот кадар на Факултетот за безбедност - Скопје, кој работните обврски 

ги извршува професионално, навремено и одговорно. 

Оттука, може да се констатира дека кандидатот д-р Крстевска Савовска покрај 

општите услови за избор во наставно-научно звање редовен професор, има исполнето 

вкупно 23 посебни услови од сите три критериуми. Треба да се напомене дека 

кандидатот д-р Крстевска Савовска има остварено просечен успех од 8,86 на 

додипломски студии и просечен успех од 9,66 на последипломските студии, има научен 

степен доктор на правни науки, претходно била избрана во наставно-научно звање 

вонреден професор и има способност за изведување на високообразовна дејност. 

Кандидатот д-р Катерина Крстевска Савовска постигала значајни резултати во рамките 

на научно-истражувачка работа, односно во земјата и во странство како автор или ко-

автор објавила голем број научни и стручни трудови во референтни научни 

публикации, како и монографија, истражувања и сл., кои се од значење за развојот на 

науката и струката, а со кои може да се потврди нејзиното владеење на проблематиката, 

т.е. казненото право (материјално и процесно); дел од овие трудови се цитирани од 

автори чиишто трудови се објавени во референтни научни публикации; член е / била 

член во научно-истражувачки проекти; во земјата и во странство во улога на предавач / 

презентер / модератор, односно учесник, дала особен придонес на бројни настани 

(конференции, семинари, обуки, работилници, и сл.) од казнено-правната област 

(материјална и процесна), полициските овластувања, човековите права и слободи, и сл., 
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при што за дел од нив добивала и соодветни сертификати; член е / била член во 

уредувачки (организациони) одбори и научни (програмски) одбори; била рецензент на 

повеќе трудови; член е на здружение. Што се однесува до резултатите и искуство во 

наставната дејност и подготвувањето на наставен и научно-истражувачки подмладок, 

кандидатот д-р Крстевска Савовска активно била вклучена во наставно-образовната 

дејност на прв, втор и трет циклус студии; била ангажирана како наставник на друга 

единица на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола; дел од предметите кои ги 

предавала биле нови наставни предмети кои за прв пат се вовеле во студиска програма; 

подготвила дигитални ресурси кои биле поставени на web страницата на Факултетот за 

безбедност - Скопје; била ментор или член во комисии за одбрана на дипломски 

трудови; била член во комисии за оценка на подобност на тема за изработка на 

магистерски трудови, член во комисии за оценка на магистерски трудови и член во 

комисии за одбрана на магистерски трудови, со што придонела кон научниот развој на 

кандидатите; добила позитивна оценка од самоевалуацијата; стекнала искуство во 

високо-образовната дејност како дел од органите и комисиите на Факултетот за 

безбедност - Скопје. Исто така, кандидатот д-р Крстевска Савовска дала несебичен 

придонес во рамките на стручно-применувачката или стручно-уметничката дејност, 

преку повеќе реализирани активности. 

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот, 

Рецензионата комисија заклучи дека кандидатот д-р Катерина Крстевска Савовска 

поседува научни, стручни и педагошки квалитети, и констатира дека според Законот за 

високото образование, Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, 

Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-

стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ - Битола, и актите на Факултетот за безбедност - Скопје, кандидатот д-р 

Катерина Крстевска Савовска ги исполнува условите за да биде избрана за наставник 

во наставно-научното звање редовен професор на научната област Казнено право 

(50804). 

VII. ПРЕДЛОГ 

 

Рецензионата комисија има чест и задоволство да му предложи на Наставно-

научниот совет на Факултетот за безбедност - Скопје, д-р Катерина Крстевска 

Савовска да биде избрана за наставник во наставно-научното звање РЕДОВЕН 

ПРОФЕСОР на научната област Казнено право (50804). 

 

 РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА: 

  

  

  

 1. академик редовен професор д-р Владо Камбовски - 

претседател, с.р. 

  

  

 2. редовен професор д-р Иванчо Стојанов - член, с.р. 

  

  

  

 3. редовен професор д-р Миодраг Лабовиќ - член, с.р. 
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Врз основа на член 110 од Законот за високото образование (Службен весник на 

Република Македонија бр. 82/2018), чл. 54, 55 и 56 од Правилникот за условите, 

критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус на студии на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола од 05.11.2009 година и измените и 

дополнувањата од 26.10.2010 и 30.11.2011 година (пречистен текст, 2011 година) и член 

77  од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на 

трет циклус на студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (пречистен 

текст, 2020 година), Наставно-научниот совет на Правниот факултет - Кичево на 

седницата одржана на 26.06.2020 година, со Oдлука бр. 02-273/18 од 26.06.2020 година, 

формираше Комисија за оценка на докторскиот труд под наслов „Судската заштита на 

човековите права во Република Северна Македонија според Европската конвенција 

за човекови права“ од кандидатката м-р Емилија Ицоска, во состав: Ред. проф. д–р 

Владимир Ортаковски, Вон. проф. д–р Елена Темелковска-Аневска, Вон. проф. д–р 

Светлана Вељановска, Вон. проф. д-р Горан Илиќ и Вон. проф. д-р Никола Тунтевски.  

По разгледувањето и анализата на докторскиот труд, Комисијата до Наставно- 

научниот совет  на Правен факултет-Кичево го поднесува следниот: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

за оценка на докторскиот труд со наслов  

„Судската заштита на човековите права во Република Северна Македонија според 

Европската конвенција за човекови права“ од кандидатката м-р Емилија Ицоска 

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТКАТА 

Од приложената биографија на кандидатката се гледа дека м-р Емилија Ицоска е 

родена на 01.10.1989 година во Битола. Основно и средно образовение завршува во 

Битола. Високо образование завршува во 2012 година на дисперзираните студии во Битола 

на Правниот факултет-Кичево при Универзитетот „Св.Климент Охридски“-Битола,  со 

просечен успех 8.9. 

  Последипломските студии ги завршува на дисперзираните студии во Битола на 

Правниот факултет-Кичево, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола во 2015 година, 

на насоката „Mеѓународно право“ со просечен успех 8.5, здобивајќи се со научен степен 

Магистер по правни науки. Темата на магистерски труд беше „Придобивките на 

Република Македонија од процесите на глобализација и регионализација“. 

Докторските студии ги започнува во 2015 година, на Правен факултет-Кичево при 

Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Битола и во определниот рок ги положи сите 

предвидени испити со просечен успех 8.0.  

На професионален план, м-р Емилија Ицоска беше ангажирана како демонстратор 

при Правниот факултет-Кичев, а име работно искуство и како асистент при Славјански 

Универзитет „Г.Р. Державин“.  

М-р Емилија Ицоска ги има објавено следните научни и стручни трудови: 
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-„Ефектите од процесите на глобализација и регионализација“, Меѓународна научна 

конференција, Банско 2014 г. 

 

-„Право на Евтаназија или право на живот“, Меѓународна научна конференција, Банско 

2015 г. 

 

-„Човековите права во меѓународната заедница“, Меѓународно научно списание 

„Хоризонти“ Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, 2015 г.  

 

-„Признавање на странски судски одлуки во Република Македонија“, Меѓународна научна 

конференција „Меѓународен дијалог исток-запад“; Меѓународно списание „Меѓународен 

дијалог исток-запад“ , Свети Николе, април 2017 г. 

 

-„Субјекти на меѓународното право“, Меѓународна научна конференција „Меѓународен 

дијалог исток-запад“; Меѓународно списание „Меѓународен дијалог исток-запад“, Свети 

Николе, април 2018 г. 

 

-"Liability for damage, indemnity for damage, and damages for injury or loss in a court 

procedure in the Republic of Macedonia", Proceedings of the International scientific conference- 

"Towards a better future: The rule of law, democracy and polycentric development", 2018 

 

-"Realism and idealism as politital concepts", International journal of Managerial Studies and 

Research (IJMSR), India, 2018 

 

„Основни начела на Европската конвенција за човекови права“, Меѓународна научна 

конференција „Меѓународен дијалог исток-запад“, Mеѓународно списание „Меѓународен 

дијалог исток-запад“ Свети Николе, април 2019 г. 

 

-"Human rights in international community“, International Јournal of advanced research, 

IMPACT 2020 

 

-„Меѓународна правна помош“, Меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог 

исток-запад“, Меѓународно списание „Меѓународен дијалог исток-запад“ Свети Николе, 

април 2020 г. 

 

Зборува англиски, француски и шпански јазик. Од јазиците во регионот зборува 

српски јазик.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД  

 

Докторскиот труд под наслов „Судската заштита на човековите права во Република 

Северна Македонија според Европската конвенција за човекови права“  од кандидатката 

м-р Емилија Ицоска е работен под менторство на Проф.д-р Ѓорѓи Тоновски, редовен 

професор во пензија. Трудот е изработен во обем од 246 страници компјутерски обработен 

текст, со фонт Times New Roman, големина на буквите 12 и проред 1.5. Трудот е составен 
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од насловна страница, податоци за комисијата за оценка и одбрана на трудот и научната 

област во која се стекнува докторатот, апстракт на македонски и на англиски јазик, изјава 

на кандидатката, содржина на трудот.  

 Трудот е структуриран во 11 делови (Глави), вклучително вовед и заклучоци, а на 

крајот кандидатката предлага мерки на заштита на човековите права активности кои РСМ 

треба да ги преземе, истражување кое вклучува статистички податоци, анкета и интервју.  

Во трудот се поместени 5 графикони, кои претставуваат илустрации на текстот во 

соодветните делови, како и анкета и интервју како прилози. Кон трудот е приложена 

библиографија од користената домашна и странска литература други документи, како и 

материјали од интернет извори, или вкупно 84 библиографски единици.  

 Во воведот кандидатката го формулира проблемот и го определува предметот на 

истражување. Тој ја дефинира целта на истражувањето, главната и посебните хипотези и 

ги набројува методите и техниките применети во истражувањето, истакнувајќи дека  во 

основа се работи за студија на случај (case study). 

Првата глава е посветена на оперативно-методолошкиот и сознајниот дел на 

приодот кон истражувањето на тематиката на докторската дисертација (скицата): 

формулација на проблемот на истражување; предмет на истражувањето; операционално 

определување; цели на истражувањето; очекувани резултати; корисници на резултатите од 

истражувањето; хипотетска рамка; индикатори; методолошки приод, како и научната 

оправданост на истражувањето 

Во втората глава кандидатката ги елаборира дефинирањето на суштината на 

човековите права и слободи, при што од особено значење е судската заштита на 

човековите права од национално ниво па до европскиот правен поредок востановен преку 

Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП).    

Третата глава кандидатката го елаборира комплексното прашање на  историскиот 

осврт врз човековите права и слободи и нивната заштита во периодот на т.н. 

социјалистичко уредување (НРМ-СРМ). 

Во четвртата глава кандидатката дава детална анализа и правен осврт на 

човековите слободи и права и нивната заштита во новата независна држава (ПЈРМ и 

Република Северна Македонија), со акцент дека македонскиот устав почива врз идеите на 

Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП), а во петтата глава го елаборира 

феноменот на суштествени човекови права во  Република Северна Македонија според 

Европската конвенција за човекови права, каде  авторот прави приказ на човековите права 

содржани во ЕКЧП и во Уставот на СРМ. Авторот во оваа глава ги зема во предвид и 

институциите за мониторинг при заштитата на човековите права. 

Шестата глава носи наслов „Европската конвенција за човекови права во 

правниот систем на Република Северна Македонија”, односно во оваа глава се анализира 

имплементацијата на законодавството на ЕКЧП во системот на РСМ, како и  потребата од 

реформи во судскиот систем од стојалиштето на неговото организирање и 

функционирање. Целта на оваа реформа е забрзување на постапката и поголема 

правичност, со задоволување на сите стандарди за фер судење и заштита на човековите 

права.  
Во седмата глава, која носи наслов „Европскиот суд за човекови права“ се 

анализира релацијата меѓу ЕСЧП и македонското искуство и соработка за заштитата на 

човековите права и слободи. 
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Осмата глава  се однесува на имплементацијата на судските одлуки на ЕСЧП во 

РСМ. 

Деветтата глава  е посветена на практиките на заштита на човековите права во 

земјите од Западен Балкан (Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово и 

Албанија). 

Во десеттата глава  се дадени графикони за бројот на годишен прилив на жалби 

поднесени пред ЕСЧП против РСМ, бројот на одлуки доставени на одговор до Владата 

(Владиниот агент) на РСМ, број на пресуди на ЕСЧП, износот на досудени отштети за кои 

се товари РСМ да им ги исплати на државјаните кои ја тужеа РСМ, како и бројот на 

конечни резолуции кои ги донесува Комитетот на министри.  

Во единаесеттата глава е направена проверка на хипотетската рамка каде авторот 

потврдува дека општата работна хипотеза соодветствува со истражувањето. Исто така 

направен е опис и на посебните и поединечните хипотези , кои исто така соодветствуваат 

со фактот дека тие беа точно поставени. 

Во своите заклучоци кандидатката истакнува дека судската заштита на човековите 

права е тема која заслужува внимание како од пошироката така и од  научната јавност. 

Истакнува дека одговорноста за судската заштита треба да се бара и во институциите и во 

законската рамка. 

 

 

3. ОЦЕНКА НА ТРУДОТ И ПРЕДЛОГ  

Кандидатката м-р Емилија Ицоска, во својот докторски труд обработува тематика 

која стана белег на развојот и ликот на современата цивилизација. Човековите права се 

сложен и повеќедимензионален феномен, кој наметнува соодветни ангажмани во рамки на 

правото, политикологијата, социологијата, историјата, економијата, психологијата, итн. 

Причините за актуелизирањето на човековите права, последиците од нивното 

(не)почитување, нивната систематизација, регулација, функционирање, гарантирање и 

заштита се прашања од кои зависи самиот хуманистички тек на општествениот развој.  

Секое ново истражување на оваа тема претставува нов придонес во сферата на човековите 

права. Од овој аспект, значењето и придонесот на трудот е во интересниот спој меѓу 

актуелноста на феноменот човекови права како фундамент на антропоцентричниот 

пристап кон човекот и неговото место во заедницата/социумот, начинот и квалитетот на 

функционирање на овие права во општествената практика, но и особено значајното 

прашање како тие права да се заштитат и гарантираат.  

Анализата на трудот упатува на заклучок дека истражувањето на проблематиката 

на човековите права направена од страна на кандидатката м-р Емилија Ицоска се одликува 

со три клучни моменти. Прво, предмет на обработка се сознанијата на правната наука за 

човековите права, нивниот правен третман (регулација, институционализација, 

имплементацја, функционирање, и особено нивната заштита), второ, кандидатката ги 

истражува можностите за унапредување на механизмите за што поефикасна заштита на 

човековите права со помош на правниот систем, како на национално, така и на 

меѓународно ниво, и трето, кандидатката, свесна дека проучувањето на тематиката 

човекови права е целосна доколку се води сметка за нејзината сложеност и 

повеќедимензионалност, покрај фокусирање на правниот третман, во анализата вклучува 
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и аспекти на историскиот приод, како и елементи на социолошко-политиколошкиот 

третман на поставениот академско-научен проблем. 

Истражувањето на кандидатката е пред се` фокусирано на есенцијалното прашање 

за заштитата на човековите права. Кандидатката не само што го актуелизира ова прашање, 

туку прави и продлабочен приод кон правната и општо-социјалната институционална 

поставеност на функционирањето на човековите права, како и на правните и другите 

општествени институции кои имаат задача да ги штитат и на тој начин да учествуваат и 

придонесуваат во унапредувањето на системот на заштита на човековите права. Со 

соодветен методолошки инструментариум, консултирајќи при тоа и широк дијапазон на 

досегашни теоретски сознанија и практични искуства, таа успева да ги продлабочи 

знаењата за феноменот човекови права, нивното функционирање, но и заштита. Притоа, 

не пропушта да ја анализира функционалноста и на институциите кои учествуваат во 

заштитата на човековите права. Кандидатката ги детектира слабостите на овој план и нуди 

можни решенија за нивно надминување, особено во младата демократска практика на 

македонското општество. Имајќи ја предвид и планетарната димензија на темата човекови 

права, кандидатката компарира и други правни системи, пред сe` од соседните земји и ја 

следи меѓународната поставеност и димензија на човековите права.  

Понудениот текст на докторскиот труд претставува труд кој е работен со 

користење на академски и научен инструментариум, со што е обезбедено квалитетно 

истражување на една од најатрактивните тематики на современиот свет, како на 

национално, така  и на меѓународно ниво. Ова е особено актуелно во Република Северна 

Македонија, која се вбројува во земјите со млади демократски искуства во кои централна 

категорија е слободниот човек – индивидуа, кој функционира според цивилизацискиот сет 

на човековите права. Притоа, вниманието е насочено кон прашањето на заштитата на 

човековите права, како во правниот поредок на македонската држава, така и во 

меѓународни рамки. Сето тоа поткрепено со одредбите од најзначајните документи во 

оваа област, особено Европската конвенција за човекови права. 

Истражувањата во докторскиот труд ги продлабочуваат сознанијата за 

проблематиката на човековите права и за нивната заштита. Бројни идеи од текстот на 

докторскиот труд се значаен придонес во натамошното проучување, но и во 

имплементацијата и функционирањето на заштитата на човековите права кај нас, базирано 

врз актуелните сознанија од правната наука и практика. 

Врз основа на наведеното, Комисијата заклучува дека кандидатката обработува 

актуелна тема, која не е пошироко истражувана во Република Северна Македонија, а за 

која постои општествен и научен интерес. Станува збор за оригинален труд и генерално 

кандидатката постигнала конзистентност на деловите во рамки на целината на темата. 

Систематскиот пристап на кандидатката во теоретската разработка на темата прави 

докторскиот труд да биде погодно градиво во меѓународното право, меѓународното право 

за правата на човекот, меѓународната политика и други сродни науки.  

Заклучните согледувања што произлегуваат од истражувањето можат да имаат 

апликативна вредност, односно да бидат од полза и во работата на институциите што 

учествуваат во процесот на креирање политики и донесување на надворешно политички 

одлуки во сферата на заштита на човековите права. Исто така истите можат да бидат од 

корист за тоа што треба да се направи за во иднина да се спречат повреди на човековите 

права во РСМ. 
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Докторскиот труд на кандидатката м-р Емилија Ицоска ги исполнува потребните 

стандарди и претставува самостоен стручен и научен труд. Таа го потврдува капацитетот 

на кандидатката за самостојна стручна и теоретска работа. Пишуван е на јасен и 

разбирлив јазик, има добро структурирана содржина и во неговото изготвување користена 

е домашна и странска литература. Докторскиот труд е поставен на веб-страната на 

Министерството за образование и наука, на електронската платформа „Плагијати“ од каде 

што е добиен извештај за оригиналноста на докторскиот труд со резултат на поклопување 

од 5.59%. 

Имајќи ги предвид изнесените констатации и оценки за текстот на трудот,  

Комисијата за оценка на докторскиот труд „Судската заштита на човековите права во 

Република Северна Македонија според Европската конвенција за човекови права“  

од кандидатката м-р Емилија Ицоска му предлага на Наставно - научниот совет на 

Правниот факултет - Кичево да го прифати овој Извештај, да формира Комисија за јавна 

одбрана на докторската дисертација и да определи термин за јавна одбрана. 

 

 

                                                                  К О М И С И Ј А:  

 

1.Ред. проф. д-р Владимир Ортаковски -член (претседател) 

 

 

2.Вонр. проф. д–р Елена Темелковска-Аневска - член   

 

 

3.Вонр. проф. д-р Светлана Вељановска - член  

 

 

4.Вонр. проф. д-р Горан Илиќ – член 

 

 

5.Вонр. проф. д-р Никола Тунтевски - член  
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РЕЦЕНЗИЈА 

На ракописот, учебник “Социологија на право”, од авторот Александар Јованоски, доктор 

на социолошки науки и вонреден професор на Правниот Факултет во Кичево при 

Универзитетот Климент Охридски – Битола 

На предлог на комисијата за издавање на учебници на Правниот Факултет – Кичево во 

состав: 

проф. д-р Елена Тиловска – Кечеџи (претседател), 

проф. д-р Александра Патовска (член), 

проф. д-р Елена Темелковска-Аневска (член). 

 

Со одлука бр, 02 – 108/ 9 на седницата на Наставно-научниот совет на Правниот Факултет 

– Кичево при Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола, одржана на ден 12.02.2021 

година и со Одлука бр.14-229/13 на седница на Ректорска управа на УКЛО Битола 

одржана на ден 26.02.2021 г., ние долупотпишаните проф. д-р Златко Жоглев - редовен 

професор на Педагошкиот Факултет во Битола при Универзитетот Св. Климент Охридски 

- Битола и проф. д-р Кире Шарламанов – редовен професор на Меѓународниот Балкански 

Универзитет – Скопје, бевме изгласани за рецензенти на предложениот ракопис. 

 

По исчитувањето на доставениот ракопис за учебникот Социологија на право го 

доставуваме следниот: 

ИЗВЕШТАЈ 

 

Ракописот “Социологија на право” е изработен согласно одредбите на правилникот за 

организирање на издавачка дејност на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, 

од 2018г. Овој учебник е структуриран така што ги покрива најзначајните теми во областа 

на социологијата на правото, при обработката на темите користи богата и референтна 

литература како од меѓународни, така и од домашни извори, а напишан е така да биде 

лесно читлив и разбирлив за студентите. Очигледна е слоевитоста и 

мултидимензнионалноста во конципирањето и пишувањето на предложениот учебник. 

Оттука, овој учебник би можеле да го користат како студентите на кои социологијата не 

им е примарен фокус на студирање, така и оние кои имаат поразвиена социолошка 

имагинација. Предложениот ракопис ги задоволува стандардите за да биде учебник по 

предметот Социологија на правото на Правниот Факултет – Кичево. 

Учебникот е напишан на 200 страници,12.5 авторски табаци,B5 формат, Cambria Math, 

10фонт, проред 1.0. Содржината на учебникот е организирана во 12 поглавја кои ги 

опфаќаат најзначајните теми во социологијата на правото, библиографија со над 130 

референци и индекс. Поглавјата кои ги опфаќа предложениот ракопис се следниве: 
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Предмет на општата социологија и социологијата на правото 

Методи на социологијата на правото 

Однос на социологијата на правото со другите социолошки и општествени дисциплини 

Општествената димензија на правото како регулатор на општествените односи 

Култура и правна култура 

Општествени групи и општествени организации 

Општествена девијација 

Етнички групи, етноцентризам, сегрегација, расизам 

Религија 

Семејство 

Политика и право 

Глобализација и вештачка интелигенција 

 

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ 

 

Првото поглавје од книгата насловено како “Предмет на општата социологија и на 

социологијата на правото”, авторот Вон. Проф. Александар Јовановски, на својата 

читателска публика им го претставува предметот на општата социологија и социологијата 

на правото и нивната меѓусебна релација. При тоа авторот ја идентификува разликата меѓу 

класичното и современото разграничување на предметот на општата социологија и 

социологијата на правото и ја следи динамиката во поместувањето на балансот во 

разграничувањето меѓу општата социологија и социологијата на правото. 

Во второто поглавје од ракописот “Социологија на правото” под наслов “Методи на 

социологијата на правото” авторот ги претставува принципите на научно истражувачката 

работа, кои подоцна ги поврзува со научно истражувачките техники, од кои посебно 

внимание им посветува на набљудувањето, анкетниот прашалник и интервјуто, анализата 

на содржина и статистичкиот метод.  

Во поглавјето “Однос на социологијата на правото со другите социолошки и општествени 

дисциплини” авторот го прикажува позиционирањето на социологијата на правото кон 

сродните научни дисциплини. Во овој дел е прикажан односот на социологијата на 
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правото со општата социологија, со филозофијата на правото, со политичката наука, со 

антропологијата, со социјалната психологија и со економските науки. 

Во поглавјето “Општествена димензија на правото како регулатор на општествените 

односи”, авторот Вон. Проф. Јовановски ги анализира функциите кои ги извршува правото 

во функционирањето на општествениот систем. Својата анализа во оваа поглавје авторот 

ја почнува со дескрипција на регулаторната функција на правото, за понатаму да 

продолжи со анализа на контролната, интегративната, организационата, репресивната и 

промоционалната функција на правото. 

Петтото поглавје е насловено “Култура и правна култура”. Оваа поглавје почнува со 

определување на елементите на културата, за понатаму да продолжи со акцентирање на 

значењето на политичката и правната култура. Поглавјето завршува со компаративно 

истражување на правната култура. 

Шестото поглавје од предложениот учебник под наслов “Општествени групи и 

општествени организации”, на читателската публика им ги претставува карактеристиките 

на општествените групи, причините и начинот на нивното формирање, за понатаму да се 

зафати со определувањето на односот на општествените групи и идентитетот. Делот 

посветен на општествените групи во оваа поглавје завршува со категоризација на 

општествените групи, при што посебно внимание им е посветено на примарните и 

секундарните групи, ин и аут групите, референтните и нереферентните групи, 

авторитарните и егалитарните групи. Делот за општествена организација во оваа поглавје 

е посветен на формалната и неформалната структура на организацијата и на 

организационата култура.  

Поглавјето под наслов “Општествена девијација” започнува со разграничување на 

нормалното од патолошкото поведение според стандардите прифатени во социологијата. 

Следната методска единица во оваа поглавје е насочена кон определување на научните 

пристапи во објаснувањето на причините за девијантното поведение. Понатаму следува 

претставување на биолошко-антрополошките теории за девијацијата, како и 

психолошките и социолошките теории за девијацијата. Оваа поглавје завршува со анализа 

на облиците на девиантно поведение, како и претставување на девијантната кариера. 

Главата број осум е насловена “Етнички групи, етноцентризам, сегрегација, расизам” и таа 

започнува со презентација на теориите за етничките групи и етницитетот. Понатаму во 

оваа глава се посветува внимание на дефинирање на етничкиот идентитет, како и на 

бинарна - дихотомна презентација на културниот релативизам и етноцентризмот, 

предрасудите и дискриминацијата, сегрегацијата и иредентизмот, статусот и положбата на 

етничките групи во меѓународно правните инструменти. 

Деветтото поглавје во ракописот “Социологија на право” е под наслов “Религија”. Во оваа 

поглавје авторот, Вон. Проф. Александар Јованоски ја дефинира религијата, ги разгледува 
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нејзините типични особености, нејзиното потекло, за понатаму да се задржи на 

политеистичките и монотеистичките религии. Во оваа поглавје авторот, исто така 

сериозно внимание посветува на разгледување на функциите на религијата, религиските 

организации, деноминации, секти, култови и на процесот на секуларизација. 

Десеттото поглавје од предложениот ракопис го тематизира “Семејството”, преку анализа 

на историскиот развој на семејството, роднинството и семејството, општествените 

функции на семејството, типовите на семејства. Авторот заслужува посебно признание за 

вклучувањето во оваа поглавје на методската единица за историскиот осврт на правното 

регулирање на бракот и семејството. Оваа поглавје продолжува со презентација на фазите 

на развој на современото семејство, сродството, заедницата, солидарноста, за да заврши со 

презентирање на перспективите за развој на семејството во иднина. 

Поглавјето “Политика и право” на читателската публика им ги претставува меѓусебните 

релации и симбиозата меѓу правото и политиката. Овде авторот од една страна го 

разгледува прашањето на правничкото нормирање на политичката воља, но уште повеќе 

внимание посветува на прашањето на интеракцијата меѓу правото и политиката како 

општествени потсистеми.  Поглавјето ги содржи следниве методски теми: демократија, 

видови на демократија, монархија, република, граѓанствененост, граѓанско општество, 

политичка моќ, власт, политички партии и видови на политички партии. 

Во последното дванаесеттото поглавје под наслов “Глобализација и вештачка 

интелигенција” авторот ја разгледува глобализацијата во контекст на класичните 

социолошки теории, за понатаму на својата читателска публика да им ги претстави 

теориите за глобализација и видовите на глобализација. Оваа поглавје завршува со 

пионерски обид во полето на социологија на правото да се воведе една иновативна и 

актуелна тема – вештачката интелигенција. Оваа тема има капацитет, сознајна вредност и 

релевантност да стане стандард за учебниците по социологија на правото, а овој учебник 

да добие признание паради информираноста, визионерството и храброста на авторот да 

биде меѓу првите кои ќе ја воведе. 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

Ракописот “Социологија на право” од авторот Вон. Проф. Александар Јованоски, по 

својата содржина, структура, приод, вокабулар е соодветен за учебник по предметот 

социологија на право. Во поглед на содржината учебникот ги покрива најзначајните теми 

во областа на социологијата на правото. При тоа, авторот ја имал предвид и ја 

консултирал релевантната меѓународна и домашна литература во областа на 

социологијата на правото. Посебен квалитет на учебникот е балансот кој авторот го 
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направил меѓу користењето на достигнувањата во оваа научна област во минатите 

децении од нејзиниот развој и најзначајните современи автори. Така читателската публика 

и студентите за кои овој учебник е наменет ќе имаат можност да се запознаат со 

конвенционалните достигнувања во областа на социологијата на правото, а истовремено 

ќе им биде отворена перспективата за продлабочување на сознанијата и отворање на 

перспективите за идниот развој на социологијата на правото. Во однос на структурата на 

учебникот, очигледна е тематската поделеност на поглавјата, при што авторот водел 

сметка за тоа сознанијата кои студентите ќе ги стекнат при изучувањето на едно од 

поглавјата, да им помогне за полесно совладување на останатите. Пристапот во 

презентацијата на темите е така организиран што текстот следи логичен тек на мислата, 

без непотребни навраќања и комплицирање при презентацијата на материјалот. Секое од 

поглавјата почнува со вовед, за како на лаичката, така и на поинформираната публика да 

им се дадат основни информации кои ќе им бидат потребни за да следат текстот го крајот 

на поглавјето. Принципот на организација на поглавјата е да се оди од пооштите кон 

поконкретните теми. На таков начин авторот постигнал ефект да ја заинтересира за темата 

која е предмет на анализа и постепено да го изострува фокусот на проблематиката за која 

расправа, истовремено држејќи го будно вниманието на читателите. Вокабуларот кој 

авторот го користи е јасен, прецизен, едноставен, така што би можел да го разбере 

просечниот читател кој не мора да биде специјалист во областа на социологијата на 

правото. Но, книгата, исто така поседува софистицираност, квалитети и изобилство на 

информации со кои би можела да го задржи вниманието и на најголемите специјалисти во 

областа на социологијата на правото. Врз основа на деталниот преглед и оценка на 

ракописот го поднесуваме следниот: 

 

ПРЕДЛОГ 

 

Сметаме дека учебникот “Социологија на право”од Вон. Проф. Александар Јованоски 

поседува одличен квалитет и ги задоволува најстрогите услови и критериуми за да биде 

користен како учебник по предметот социологија на правото на Правниот факултет – 

Кичево при Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола. 

Содржината на темите во учебникот одговара како на домашните, така и на 

меѓународните стандарди во областа на социологија на правото, а тие се така 

презентирани што на студентите ќе им овозможат да се стекнат со неопходните знаења во 

посочената научна област. 

Со оглед на тоа што е ретка литературата во областа на социологијата на правото, но уште 

повеќе поради квалитетот на учебникот, тој ќе ја збогати научната мисла во оваа 

академска област и ќе ја популаризира истата во пошироката јавност. 
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Врз основа на горенаведеното, со особена чест и задоволство предлагаме Наставно – 

научниот совет на Правен факултет – Кичево да го прифати за издавање 

ракописот“Социологија на право” напишан од Вон. Проф. Александар Јованоски, како 

учебник по предметот социологија на право. 

 

                                                Рецензенти 

 

                                            Проф. д-р Златко Жоглев с.р. 

 

 

                  Проф. д-р.  Кире Шарламанов с.р. 
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                                              РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ НАУЧЕН СОРАБОТНИК НА 

ЈНУ „ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА“ ВО ПРИЛЕП 

 

Врз основа на одлуката на Научниот совет на ЈНУ Институт за 

старословенска култура – Прилеп, донесена на редовната седница одржана на 22 

јануари 2021 година, е избрана Рецензентска комисија за избор во научно звање 

научен соработник, во состав: проф. д-р Анета Серафимова, проф. д-р Снежана 

Филипова и д-р Бранислав Ристески, научен советник. На објавениот јавен 

конкурс во весниците „Нова Македонија” и „Коха“ и на веб-страната на ЈНУ 

Институт за старословенска култура – Прилеп на ден 20 јануари 2021 година се 

пријави Александар Василески, доктор по хуманистички науки од полето на 

историја на уметноста и археологија. По прегледот и оценката на доставените 

материјали, а според решението на Институтот за старословенска култура во 

Прилеп бр. 02-50/3 од 22 февруари 2021 година, Рецензентската комисија има 

чест на Научниот совет да му го поднесе следниов: 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ  

 

Александар Василески е роден во 1983 година во Прилеп каде што го 

завршил основното и средното (гимназиско) образование. Во 2002 година се 

запишал на насоката за историја на уметноста на Институтот за историја на 

уметноста и археологија на Филозофскиот факултет (УКИМ) во Скопје. 

Студиите ги завршил во 2007 година стекнувајќи се со звањето дипломиран 

историчар на уметноста и постигнувајќи завиден среден успех (9.40). 

Во 2007 година Александар Василески се запишал на вториот студиски 

циклус на Институтот за историја на уметноста и археологија на Филозофскиот 

факултет во Скопје, избирајќи ја насоката уметноста на Балканот од 15-18 век. 

Тој ги положил сите задолжителни и изборни испити со врвен просечен успех 

(10) и на ден 4. 02. 2015 година успешно го одбранил магистерскиот труд со 

наслов „Поствизантиските претстави на Страшниот суд на територијата на 

Република Македонија и се здобил со звање магистер по историја на 

уметноста“. Во 2015 година се запишал на третиот студиски циклус на 

Институтот за историја на уметноста и археологија на Филозофскиот факултет 

во Скопје, а докторската дисертација на тема „Сликарството во сакралните 

објекти на културниот комплекс Зрзе“, успешно ја одбранил на 11.12.2020 

година. 

Од 2013 година Василески е вработен во Институтот за старословенска 

култура-Прилеп како помлад асистент-истражувач, а во 2015 година бил избран 

во звањето асистент-истражувач. 

 

 

II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Апликантот д-р Александар Василески на Рецензентската комисија и 

приложи шест трудови со оригинални научни резултати, објавени во 
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референтни научни списанија со меѓународен уредувачки одбор и зборници 

од меѓународни научни собири: 

           “Средновековните цркви во Прилеп низ пишаните и 

материјалните извори,” Balcanoslavica 48-1 (2019), (во печат); 
 “The Representation of the Tetramorph in the Altar of the Church of 

St. Nicolas in Zrze,” Зборник на трудови од II меѓународна научна 

конференција „Манастирот Слепче и поствизантиската уметност на 

Балканот од XVI и XVII век“, Демир Хисар: Манастир „Св. Атанасиј 

Велики“ Журче (во печат); 

 “Analyzes of the Fragments from of Fresco Painting from the Cave 

Church in the Cultural Complex of Zrze and Their Dating,” Balcanoslavica, 46 

(2017), 39-55; 

 „Обид за реконструкција на дел од сликаната програма во пештерната 

црква и параклисот од бигорната карпа во Зрзевскиот културен 

комплекс,“ Археолошки информатор, 1 (2017), 167-174; 

 „Визијата на пророкот Даниил за Четирите царства (Дан. 7:1-14) во 

поствизантиските претстави на Страшниот суд на територијата на Р 

Македонија,“ Słowańskie teksy kultury. Samokowskye kontynuacje, II, eds. 

Zvonko Dimoski, Eli Lučeska, Patryk Borowiak, Poznań-Prilep 2015, 87-

101; 

 „Идејната врска помеѓу Страшниот суд и Деисисот со Христос цар, 

Богородица царица и св. Јован Крстител во црквата Св. Преображение, 

Манастир Зрзе,“ Balcanoslavica, 40-44 (2015), 27-43. 

 

Д-р Александар Василески приложи три научни монографии во кои е 

автор на тематски поглавја кои претставуваат кохерентни целини со неспорен 

научно-истражувачки придонес на авторот/кандидатот: 

 

 „Моштите во епархиите на МПЦ ОА“, во: Ели Луческа, Светите 

мошти на територијата на Р Македонија, Прилеп: Институт за 

старословенска култура – Прилеп, 2019. 

 „Архитектурата и сликарството на прилепските средновековни цркви“, 

во: Група автори, Прилеп – милениумско пулсирање 1014-2014, 

Прилеп 2014; 

 „Поствизантиските цркви во Матка“, во:Група автори, Матка. 

Културно наследство, Скопје 2011. 

Кандидатот на Рецензентската комисија приложи и една научно-

популарна монографија со неспорен научно-истражувачки фундус:  

 Манастирот Трескавец со црквата Успение на Пресвета Богородица, 

Едиција „Публикации за најзначајните вредности од културното и 

природното наследство“,  Скопје: Управа за заштита на културното 

наследство, 2016.  

 

Комисијата посебно го нотира и вреднува учеството на кандидатот на 

повеќе меѓународни конференции, при што го издвојува учеството на XXIII 

Византолошки конгрес (Белград, 2016) со труд (подолу: точка 5) којшто е 

афирмативно прифатен од етаблираната светска византолошка асоцијација. 

Воедно, тој партиципирал како член од организацискиот одбор на четири 
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меѓународни собири (Прилеп 2019, Прилеп 2018, Неготино 2017 и Кратово 

2015): 

 Доцносредновековни градови во централните делови на Балканикиот 

полуостров, Прилеп 2019; 

 „Средновековните цркви во Прилеп низ пишаните и материјалните 

извори,“ Маркови Кули : Природни содржини и културни вредности, 

Прилеп 2018; 

 „Прва национална конференција за византологија и 

медиевистика, Охрид 2018; 
  “Претставата на Тетраморфот во олтарскиот простор на мирската 

црква Св. Никола во селото Зрзе,” II Меѓународна научна 

конференција „Манастирот Слепче и поствизантиската уметност 

на Балканот од XVI и XVII век“, Демир Хисар 2018; 

 „Overtaking History. Political and Social Aspect of the Innovations in the 

Post-byzantine Iconography of the Last Judgment in the Balkans“, Процеси 

на културна интерференција. Балканот помеѓу Истокот и Западот, 

Неготино 10-12 септември 2017 година, во организација на ЈНУ 

„Институт за старословенска култура“ – Прилеп и „Институт за 

словенска филологија (УАМ)“ – Познањ; 

 „Resurrection of the Dead as Conceptual Basis for the Representations of 

Last Judgment in the Monastery Churches St. Nikola, Manastir and St. 

Bogorodica, Manastirec“, Proceeding of the 23rd International Congress of 

Byzantine Studies Belgrade, 22 – 27 August 2016. Thematic Sessions of 

Free Communications, eds. Dejan Dželebdžić, Stanoje Bojanin, Belgrade 

2016, 747-748; 

 „Waiting for the Kingdom of Heaven. Eschatological message of the 

painted program in exonartex of the catholicon of monastery Treskavec“, 

Конференција по повод 35 годишнината од постоењето на ЈНУ 

„Институт за старословенска култура“ – Прилеп, Кратово 9-11 

септември 2015 година, во организација на ЈНУ „Институт за 

старословенска култура“ – Прилеп и „Институт за словенска 

филологија (УАМ)“ – Познањ; 

Со оглед на тоа дека главните научно-истражувачки активности на 

кандидатот д-р Александар Василески во периодот што е предмет на евалуација 

се сосредоточени на студиите на трет студиски циклус-докторски студии на 

Филозофскиот факултет (УКИМ), Комисијата констатира дека докторската 

дисертација на Александар Василески „Сликарството во сакралните објекти на 

културниот комплекс Зрзе“, е темелна кумулативна студија на сите сегменти на 

артистичкиот фундус од амбиентално и штафелајно сликарство со хетерогени 

хронолошки и вредносни одредници од 9 до 19 век.  

Комисијата го нотира учеството на кандидатот во рамките на проектот 

„Патеките на свети Климент“, реализиран од Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола, како дел од Програмата за прославување на 1100-

годинишнината од упокојувањето на св. Климент, реализирана од Владата на 

РМ во 2016 година. Во овој проект м-р Александар Василески е автор на 

текстуалниот и илустративниот дел од информативните табли (таканаречана 

сигнализација) поставени во/пред повеќе споменици на културата поврзани со 

животот и култот на св. Климент Охридски. 

Василески активно е вклучен во заштитата на културното наследство 

преку неговото учество во „Проектот за конзервација на црквата Св. Ѓорѓи во 
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Курбиново“, еден од најзначајните споменици на византиската уметност во 

светски рамки, како и во „Проектот за конзервација на црквата Св. Илија во с. 

Грнчари“ која датира од 13 век. 

По увидот во доставените материјали на кандидатот д-р Александар 

Василески за избор во научното звање научен соработник од областа на 

историја на уметноста, а во согласност со пропишаните критериуми за избор, 

констатирано е дека збирот на поени од неговата научно-истражувачка дејност 

изнесува 91 поени.    

 

 

 

III. НАСТАВНО - НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

 

Во учебната 2018/2019 година, Александар Василески бил ангажиран како 

стручно лице од практиката на Институтот за историја на уметноста и 

археологија на Филозофскиот факултет во Скопје (УКИМ), каде партиципирал 

во реализацијата на наставата од предметите од првиот циклус студии: 

Поствизантиска уметност и Поствизантиска уметност во Македонија од XV до 

XVIII век. Во согласност со критериумите за избор во научно звање научен 

соработник, Комисијата констатираше дека кандидатот се стекнал со 1,28 

поени од научно-наставна дејност. 

 

IV. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

 

Д-р Александар Василески има евидентна стручно-апликативна активност 

во која се вбројуваат неговите едукативни активности, организацијата на 

изложби на фотографии и повеќе стручни ангажмани.  

Тој бил член на организацискиот одбор на четири меѓународни научни 

средби, а е член и на Комисијата за наука на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ во Битола.  

Во рамките на своите заложби за промовирање на средновековното 

културно наследство на нашата земја, д-р Александар Василески бил 

организатор на неколку изложби на фотографии преку кои се презентирани 

снимки од значајни археолошки локалитети и врвни уметнички остварувања од 

византискиот и поствизантискиот период: 

- Временски огледи – Изложба на фотографии по повод 35 години од 

основањето на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, 

НУЦК Марко Цепенков – Прилеп, 08.05.2015 – 18.05.2015; 

- Субјективно низ објективот. Маркови кули и Варош, НУЦК Марко 

Цепенков – Прилеп, 09.11.2018 – 16.11.2018; 

- Црквата Св. Ѓорѓи во Курбиново : Ремек-дело на византиската 

уметност во Македонија, црква Св. Никола – Варош, НУЦК Марко 

Цепенков – Прилеп, 10.10.2018 – 20.10.2018. 

Од едукативните активности на кандидатот ги издвојуваме предавањата:  

- Манастирот Трескавец, одржано на јавната трибина: По трагите на 

соремениот Прилеп, Од Керамија до Прилапон – културни и 

историски факти на 12.11.2014; 

- Прилеп - византиска тврдина на културата, кое го доржал како поканет 

предавач на Летната школа на универзитетот Фридрих Шиле, Јенна, Р 

Германија на 07.10.2013. 
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Во согласност со пропишаните критериуми за избор во научното звање 

научен соработник од областа на историјата на уметноста, по увидот во 

доставените материјали за стручно апликативна дејност на кандидатот д-р 

Александар Василески , Комисијата констатира збир од 8 поени. 

 

V. ОБРАЗЕЦ ЗА ВКУПНАТА АКТИВНОСТ ИЗРАЗЕНА ВО ПОЕНИ 

 

Во согласност со пропишаните критериуми за избор во наставно-научни, 

научни, наставно-стручни и соработнички звања („Службен весник на 

Република Македонија“, број 82/9), по увидот на доставените материјали кон 

пријавата на кандидатот д-р Александар Василески за избор во научното звање 

научен соработник од областа на историјата на уметноста, го приложуваме 

следниот Образец за одредување на вкупната активност во поени:  

 

 Научно-

истражувачка 

дејност 

поени Назив 

1 
Монографија или 

научна книга 

8 Monastery of Treskavec, Управа за 

заштита на културното наследство на 

Р Македонија, Скопје 2017 

2 

Дел од монографија 3 х 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

„Моштите во епархиите на МПЦ ОА“, 

во: Ели Луческа, Култот кон светите 

мошти на територијата на 

Македонија, ЈНУ Институт за 

старословенска култура - Прилеп, 

Прилеп 2019;  

„Архитектурата и сликарството на 

црковните споменици во 

средновековен Прилеп“ во: Група 

автори, Прилеп: Милениумско 

пулсирање 1014 – 2014, Прилеп 2014; 

„Пост-византиските споменици во 

Матка“, во Група автори, Матка – 

културно наследство, Данте, Скопје 

2011 

3 

Труд со научни 

резултати, објавен 

на еден од светските 

јазици во научно 

списание со 

меѓународно 

значење 

3 х 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

„Прилепските средновековни цркви 

низ пишаните и материјалните 

извори,“ Balcanoslavica 48-1 (2019), во 

печат; 

„Обид за реконструкција на дел од 

сликаната програма во пештерната 

црква и параклисот од бигорната 

карпа во Зрзевскиот културен 

комплекс“ Археолошки информатор 1 

(2017): 167-174; 

„Analyzis of the fragments from of 

fresco painting from the cave church in 

the cultural complex of Zrze and their 

dating“Balcanoslavica 46 1-2 (2017): 

39-55 
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4 

Труд со оригинални 

научни резултати 

објавен во научно 

списание опфатено 

во 

СЦИ/ЦА/останати 

6 

 

 

 

 

 

6 

„Јован Крстител во црквата Св. 

Преображение, манастир Зрзе“ 

Balcanoslavica 40-44 (2015): 27-43; 

 

5 

Труд со оригинални 

научни резултати 

објавен во зборник 

на трудови од 

научен собир 

2 х 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

„Representation of the Tetramorph in the 

church St. Nicolas in Zrze,“ Зборник на 

трудови од II меѓународна 

конференција „Слепче и 

поствизантиската уметност на 

Балканот од XV до XVII век“, Демир 

Хисар: Манастир „Св. Атанасиј 

Велики“ Журче, (во печат); 

„Визијата на пророкот Даниил за 

Четирите царства (Дан. 7 : 1-14) во 

поствизантиските претстави на 

Страшниот суд на територијата на Р 

Македонија“ Słowańskie teksy kultury. 

Samokowskye kontynuacje II, eds. 

Zvonko Dimoski, Eli Lučeska, Patryk 

Borowiak, Poznań-Prilep 2015;  

„Resurrection of the Dead as Conceptual 

Basis for the Representations of Last 

Judgment in the Monastery Churches St. 

Nikola, Manastir and St. Bogorodica, 

Manastirec“, Proceeding of the 23rd 

International Congress of Byzantine 

Studies Belgrade, 22 – 27 August 2016, 

747-748. 

6 

Секциско 

предавање на 

научен собир 

5 х 3 

1 х 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прва национална конференција за 

византологија и медиевистика, 

Охрид, 25.10.2018 – 27.10.2018; 

Биогеографска целина Маркови Кули : 

природни содржини и културни 

вредности, Прилеп, 21.09.2018 – 

22.09.2018; 

Слепче и поствизантиската 

уметност на Балканот од 16 и 17 век. 

Фрескоживопис и иконопис Демир 

Хисар, 06.07.2018 – 07.07.2018; 

Процеси на културна 

интерференција: Балканот помеѓу 

истокот и западот, Неготино, 

20.09.2017 – 21.09.2017; XXIII 

Византолошки конгрес, Белград, 
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17  

22.08.2016 – 27.08.2016; Меѓународна 

научна конференција по повод 35 

годишнината од формирањето на 

ЈНУ Институт за старословенска 

култура-Прилеп, Кратово, 09.09.2015 

– 11.09.2015. 

7 

Одржано предавање 

по покана од научна 

институција 

3 „Прилеп - византиска тврдина на 

културата“, Летна школа на 

универзитетот Фридрих Шиле, Јенна, 

Р Германија, 07.10.2013 

8 

Одбранета 

докторска теза 

8 Докторска дисертација со наслов 

„Сликарството во сакралните објекти 

на културниот комплекс Зрзе“ 

одбранета на 11.12.2020. 

 

Одбранета 

магистерска работа 

5 Магистерски труд со наслов 

„Претставите на Страшниот суд од 

територијата на Р Македонија„ 

одбранет на 04.02.2015. 

9 

Член во 

организационен 

одбор на научен 

собир 

4 х 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Доцносредновековни градови во 

централните делови на Балканикиот 

полуостров, Прилеп 2019; 

Биогеографска целина Маркови Кули : 

природни содржини и културни 

вредности, Прилеп, 21.09.2018 – 

22.09.2018; 

Процеси на културна 

интерференција: Балканот помеѓу 

истокот и западот, Неготино, 

20.09.2017 – 21.09.2017; 

Меѓународна научна конференција по 

повод 35 годишнината од 

формирањето на ЈНУ Институт за 

старословенска култура-Прилеп, 

Кратово, 09.09.2015 – 11.09.2015. 

Вкупно поени: 91 

 

 
Наставно-научна 

дејност 

поени Назив 

1 

Одржување на 

настава од прв 

циклус на студии 

2 х 0,64 2018/2019 (летен семестар) 

Поствизантиска уметност 0+2 часови 

Поствизантиска уметност во 

Македонија од XV  од XVIII век 0 + 2 

часови   

Вкупно поени: 1,28 

 

 
Стручно-

апликативна 

поени Назив 
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дејност 

1 Куратор на изложби 

3 х 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Временски огледи – изложба по повод 

35 години од основањето на ЈНУ 

Институт за старословенска 

култура – Прилеп,  08.05.2015 – 

18.05.2015, НУЦК Марко Цепенков – 

Прилеп; 

Субјективно низ објективот. 

Маркови кули и Варош, 09.11.2018 – 

16.11.2018; 

Црквата Св. Ѓорѓи во Курбиново : 

Ремек-дело на византиската 

уметност во Македонија 10.10.2018 – 

20.10.2018, црква Св. Никола – 

Варош, НУЦК Марко Цепенков – 

Прилеп 

2 

Учество во комисии 2 Член на комисија за наука на 

универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ во Битола 

Вкупно поени: 8 

Сѐвкупно поени: 100,28 

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Резимирајќи ја научно-истражувачката евалуација на  апликантот, врз 

основа на наговите трудови со оригинални научни резултати објавени во 

референтни научни списанија со меѓународен уредувачки одбор, научните 

монографии во кои се вклучени негови/авторски тематски поглавја, 

публикуваната научно-пополарна монографија,  учеството на меѓународни 

конференции, активности во рамките на студиите на прв студиски циклус-

додипломски студии на Филозофскиот факултет (УКИМ), како и врз основа на 

учеството во повеќе научни и стручни проекти, Рецензенската комисија 

констатира дека кандидатот д-р Александар Василески, покажува неспорни 

научно-истражувачки афинитети и капацитет во кои може да се препознаат 

профилни карактеристики од највисок научнички ранг. Со својот студиозен 

пристап, промислени анализи и богата научна апаратура, тој се легитимира 

себеси како истражувач со неспорно висок научен хабитус.  

Според приложените материјали рецензирани погоре, Комисијата смета 

дека кандидатот располага со широк научно-истражувачки дијапазон којшто ги 

опфаќа областите: историја на уметноста, археологија, средновековна уметност, 

византиска уметност, поствизантиска уметност, средновековна и византиска 

култура. Едновремено, Комисијата смета дека во однос на персоналните 

способности на кандидатот, треба посебно да се потенцираат: исполнителноста, 

ефективноста, вербалната и писмената комуникација, способноста за тимска 

работа, како и организациските вештини. Во оваа смисла треба да се нотира и 

способноста на кандидатот за користење на литература на странски јазици 

(англиски, грчки, српски и бугарски), но пред сè треба да се акцентира неговиот 

научно-истражувачки капацитет којшто произлегува од приложените 

материјали.        
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Имајќи ги предвид одредбите во Правилникот за критериумите и 

постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и 

соработнички звања на универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, а врз 

основа на гореизнесената висока валоризација, членовите на Рецензентската 

комисија имаат чест и задоволство да му предложат на Научниот совет, 

кандидатот д-р Александар Василески да биде избран во научното звање научен 

соработник во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп.   

 

Скопје, 25 јануари 2020 

      

                             Рецензентска комисија 

 

  Д-р Анета Серафимова, редовен професор  с.р. 

 

Д-р Снежана Филипова, редовен професор  с.р. 

 

  Д-р Бранислав Ристески, научен советник  с.р.  
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Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т 

 

ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ НАУЧЕН СОРАБОТНИК ВО  

ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА  КУЛТУРА –  ПРИЛЕП 

 

 

Во согласност со распишаниот јавен конкурс за избор во сите научни и 

соработнички звања, Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп на 

седницата одржана на ден 22.02.2021 година, донесе одлука бр. 02-50/3 за формирање на 

Рецензентска комисија за оценка на пријавата за избор во научно звање научен соработник 

бр. 04-51/1 од 17.02.2021 година, поднесена од кандидатот д-р Христијан Талевски, во 

состав: д-р Елица Манева, редовен професор во пензија, д-р Бранислав Ристески, научен 

советник во ЈНУ ИСК - Прилеп и д-р Бошко Ангеловски, научен советник во ЈНУ ИСК - 

Прилеп. 

По прегледот и оценката на доставените материјали, а според Одлуката на 

Институтот за старословенска култура - Прилеп, рецензентската комисија има чест на 

Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп да му го достави следниов 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 

На конкурстот објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 20 

јануари 2021 година, како и на интернет страната на Институтот, за избор во научно звање 

научен соработник благовремено се пријави кандидатот д-р Христијан Талевски.  

 

1. Биографски податоци. 

 Христијан Талевски е роден на 27.05.1986 година во Прилеп каде што завршил 

основно и средното (гимназиско) образование. 

 Во 2008 година со успешната одбрана на дипломската работа „Погребувањето во 

VI и V век пр. н.е. по течението на реката Вардар“ под менторство на проф. д-р Драги 

Митревски, дипломира на насоката археологија на Институтот за историја на уметноста и 

археологија на Филозофскиот факултет (УКИМ) во Скопје со просечен успех 9,98. 

Во периодот 2009-2014 година е студент на втор циклус студии при што ги положи 

сите задолжителни и изборни испити со просечна оценка 10,00. На 10 јули 2014 година 

успешно ја одбрани магистерската работа со наслов „Рановизантиска профана 

архитектура од Република Македонија“ под менторство на проф. д-р Елица Манева, пред 

Комисијата во состав: проф. д-р Марјан Јованов, доц. д-р Антонио Јакимовски и проф. д-р 

Елица Манева. 

Од 2015 година е запишан на трет циклус (докторски студии) на програмата на 

Институтот за историја на уметноста и археологија на Филозофскиот факултет (УКИМ) во 

Скопје. На ден 25 јануари успешно ја одбрани докторската дисертација со наслов 

„Промените во архитектонското и инфраструктурното уредување во урбаните центри на 

територијата на Р. Македонија во периодот од Диоклецијан до Ираклиј“. 

 Дополнително образование и стручни обуки има од следните области: 

- 2008 год. - изработка на Географски информациски систем за археолошкиот 

локалитет „Стоби“, Градско, како дел од проектот „Пилот активности во 
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образованието и културата на Република Македонија“ спонзориран од Владата на 

Италија. 

- 2011 год. - обука за обработка и имплементирање на резултати од геомагнетни 

скенирања во ГИС со употреба на програмите ArcGIS, ArcCatalog и ArcScene во 

Германскиот археолошкиот институт во Франкфурт и на Универзитетот во 

Хајделберг.  

- 2017 год. - Основни методи на археоботанички анализи – прибирање, флотирање, 

селектирање и анализа на примероци во рамки на Летна школа за археоботаника 

организирана од „Универзитет на Јужна Бохемија“, Центар за истражување на 

предисторијата и ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп. 

- 2019 год. – посета на курс „Geographic Information System (GIS) Imagery Analysis 

and Spatial Visualization (Based on preparing the google maps of the Historic Jewish 

Cemetery in Bitola, Macedonia) во организација на професор Едвард Јакубов, 

претседател на Holon Institute of Technology, ФИКТ при Универзитет Св. Климент 

Охридски во Битола, а под покровителство на Х.Е. Дан Орјан амбасадор на Израел 

во РС Македонија. 

- 2019 год. – посета на курс за управување со беспилотно летало дрон, организирана 

од UNDP и МЕДИУМ – Здружение за промоција на дијалог, толеранција и 

човекови права. 

Во периодот од октомври 2010 година до јули 2013 година е постојано вработен 

како археолог – документатор во Национална установа за управување со археолошкиот 

локалитет Стоби. 

На 01.07.2013 година кандидатот е избран во соработничко звање помлад асистент 

– истражувач во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп.  

После завршувањето на магистерските студии, на 25 ноември 2014 година бил 

избран, а на 1 февруари 2018 година реизбран во соработничко звање асистент – 

истражувач во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, каде што со голема 

посветеност ги извршува работните задачи.  

 

2. Научно-истражувачка дејност. 

Кандидатот д-р Христијан Талевски како член на стручнo-научни и научно-

истражувачки проекти од областа на теренските археолошки истражувања има 

импозантно искуство. Тој во периодот 2005-2021 година учествувал во дваесетина 

истражувачки кампањи на археолошките локалитети „Стибера“ - Чепигово, Прилеп, 

„Глоска Чука“ - Грчиште, Валандово, „Старо Бонче“ - Бонче, Прилеп, „Кале“ - Скопје, 

„Вардарски Рид“ - Гевгелија, „Голем Град“ - Коњско, „Манчевци“ - Охрид, „Татиќев 

Камен“ - Кокино, Куманово, „Стоби“ – Градско, Китино Кале“ – Кичево, „Локвенско 

Кале“ – Локвени, „Врбјанска Чука“ – Врбјани, „Трескавец“ – Прилеп и „Градок“ - 

Чаниште.  

Во 2014 година бил раководител на капитален проект на Владата на Република 

Македонија, истражување на Триаголната кула со бастион на лок. Маркови Кули – Водно, 

Скопје, а раководел и со повеќе проекти со стручно-апликативен карактер, главно преку 

примена на дигитални технологии во третманот на културното наследство, финансирани 

од Министерство за култура и еден од Делегација на Европска Унија во Скопје. 
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Во периодот 2018-2020 е Координатор од ЈНУ Институт за старословенска култура 

– Прилеп за реализација на меѓународниот научен проект „Истражување на археолошкиот 

локалитет Врбјанска Чука“ (2016-2020), раководен од доц. д-р Гоце Наумов. 

 Д-р Христијан Талевски, покрај тоа што ги истражувал културните хоризонти во 

поширок археолошки контекст, својот научен интерес го фокусирал кон: римска и 

доцноантичка археологија; раноримска и доцноримска архитектура, инфраструктура и 

урбанизам; развој на римски и доцноантички населби; римски вили; градежни материјали 

и техники; архитектонска декорација, воено-дефанзивна и црковна политика, современи 

методи на третман на културното наследство. Во целиот тој ангажман и активност д-р 

Христијан Талевски публикувал повеќе библиографски единици.  

За одбележување се и неговите трудови и тоа: 

 - Tалевски, Христијан. “Рим во Северна Пелагонија.”, во ПРИЛЕП милениумско пулсирање 

1014 - 2014, ур. Владимир Караџоски, 49–66, 578–579. Прилеп: Локална самоуправа на општина 
Прилеп, Друштво за наука и уметност, 2014. 

 - Tалевски, Христијан. “Дефанзивната воена политика на Јустинијан I на Балканот, во 

контекст на трансформацијата на доцноримските и рановизантиските населби”, Folia 
Archaeologica Balkanica III (2015): 393-424; 

 - Tалевски, Христијан. “Проучувањето на населбите и третманот на археолошкото 

културно наследство во Република Македонија - приод, истражување, заштита и публикување.” 
Balcanoslavica 40–44 (2015): 185–195. 

 Tалевски, Христијан. “Ангажираната археологија како псевдоархеологија.” Balcanoslavica 

45 (2016): 135-146. 
 - Tалевски, Христијан, Василија Чали, Нита Муча, Емануеле Бриенца. “Извештај за пилот - 

проектот ГИС за археолошкиот локалитет Стоби (2008 година).” Археолошки информатор 1 

(2017): 175-187. 

 - Талевски, Христијан. “Прилог кон хронологијата и развојот на фортификацијата на 
локалитет Маркови Кули – Водно, Скопје (истражување на триагоналната кула и полигоналниот 

бастион).” во Słowiańskie Teksty Kultury. Samokowskie Kontynuacje II, ур. Zvonko Dimoski, Eli 

Lučeska, and Patryk Borowiak. Poznań/Prilep: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydzial 
Filologii Polskiej I Klasycznej - Institut Filologii Slowianskiej; Институт за старословенска култура - 

Прилеп, 2015: 151-172. 

 - Talevski, Hristijan. “Early Byzantine domestic architecture and infrastructure from 

Stobi.” во Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies: Thematic 

Sessions of Free Communications: Belgrade, 22-27 August, ур. D. Dželebdžić, S. Bojanin, 2016: 

2016: 829. 

- Талевски, Христијан. 2018. “Раноримското наследство и потенцијалните влијанија 

врз станбената и сакралната архитектура во доцноримските урбани средини на 

територијата на Република Македонија.” Balcanoslavica 47–1 (2018): 25-43. 

- Талевски, Христијан. 2018. “Проблемот на рановизантиската населба и прашањата 

за средниот век во Стоби - крај или само културен пад и континуитет -.” Folia 

Archaeologica Balkanica IV (2018): 427–465. 

- Tалевски, Христијан, “Извештај за извршените археолошки истражувања на 

локалитетот Маркови Кули – Водно, Скопје, јули-септември 2014 година.” Археолошки 

информатор 2 (2018): 123-134. 

- Талевски, Христијан. “Ангажираната археологија како псевдоархеологија.” 

Музеологика Македоника 13 (2013-2017), (2018): 144–158. 

 - Talevski, Hristijan. “The Persistence of the Limes and the Condition of the Defensive 

System as Reflections of the General Failure of the State System in the Early Byzantine 
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Balkans.” во Bulgarian E-Journal of Archaeology, vol.7 issue 2. Sofia, R. Bulgaria: Association 

of Bulgarian Archaeologists, 2019: 285-301. 

- Tалевски, Христијан, “Примена на ГИС технологија во документирањето и 

проучувањето на недвижното археолошко наследство - пилот проект „Дигитални средини 

за дигитални културни вредности – DIENDICURE“-.” Macedoniae Acta Archaeologica 23 

(во печат). 

Во коавторство, од кои еден се наоѓа во печат во списание со фактор на влијание, 

ги има објавено следните трудови: 

- Наумов, Гоце, и др. “Истражување на локалитетот Врбјанска Чука во 2017 

година.” Balcanoslavica 47–1 (2018): 253–285. 

- Naumov, Goce, Aleksandar Mitkoski, и Hristijan Talevski, “Excavation Season in 

2018 at Vrbjanska Čuka Tell in Pelagonia.” во Neolithic in Macedonia: challenges for new 

discoveries, ур. Ljubo Fidanovski и Goce Naumov. Skopje: Center for Prehistoric Research, 

2018: 35-55. 

- Наумов Гоце и др., “Истражување на локалитетот Врбјанска Чука кај Славеј во 

2019 година.” Macedoniae Acta Archaeologica 23 (во печат). 

- Naumov, Goce и др., “Early Neolithic tell of Vrbjanska Čuka in Pelagonia.” 

Praehistorische Zeitschrift 96-1 (во печат). 

Д-р Христијан Талевски во 2017 година е рецензент на два труда предадени за 

публикување во Зборник на трудови бр. 20 на НУ Завод за заштита на спомениците на 

културата и Музеј - Битола. Во 2019 и 2021 година е рецензент е и на два труда предадени 

за публикување во Списание на трудови на Друштво за наука и уметност - Прилеп. 

 

Учество на научни симпозиуми и конференции 

Д-р Христијан Талевски учествувал со свои предавања, реферати, презентации и 

дискусии на следните симпозиуми, конгреси, конференции, семинари, трибини и 

работилници: 

На XX Симпозиум на МАНД одржан во Кичево (03.12. - 06.12.2008) го 

презентираше текстот „Изработка на ГИС база на податоци за археолошкиот локалитет 

Стоби“.  

На XXI Симпозиум на МАНД одржан во Струмица (26.10. – 29.10.2010) го 

презентираше текстот „Истражувања на рановизантиската населба на Стоби 2009-2010“, 

(во коавторство).  

На XXIII Симпозиум на МАНД, Виница, Р. Македонија (27.11.-29.11.2014) го 

презентираше трудот со наслов „Резултати од истражувањето на Триаголната кула со 

бастион на локалитет Маркови Кули - Водно, Скопје (прелиминарни согледувања и 

заклучоци)“. 

На International Мedieval Conference Town and Countryside in the Byzantine World: 

Social and Economic Perspectives, American Research Center in Sofia, R. Bulgaria (07.05. - 

08.05.2015) го презентираше трудот со наслов „Early Byzantine domestic architecture and 

infrastructure - The case of Stobi, Scupi and Heraclea Lyncestis -“. 

На XXXVIII годишњи скуп и скупштина САД, Пирот, Р. Србија (04.06. - 

06.06.2015) го презентираше трудот со наслов „Прилог за хронологију и развој 
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фортификације утврђења Маркови Кули, Водно – Скопје - прелиминарни закључци са 

истраживања Троугласте куле са полигоналним бастионом у 2014 године“. 

На меѓународна научна конференција во чест на 35-годишниот јубилеeн на ЈНУ 

Институт за старословенска култура – Прилеп, Кратово, Р. Македонија (09.09. - 

11.09.2015) го презентираше трудот со наслов „Проблемот на рановизантиската населба 

Стоби – крај или културен пад и континуитет“. 

На меѓународeн научeн симпозиум “Денови на Јустинијан I - “BYZANTIUM AND 

THE HERITAGE OF EUROPE: CONNECTING THE CULTURES, Скопје, Р. Македонија 

(30.10. - 31.10.2015) го презентираше трудот со наслов „Northern Balkan Limes and the 

system failure in the hinterland of the peninsula during the early Byzantine period“.  

На 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, R. Serbia (22.08. – 

27.08.2016) го презентираше трудот со наслов „Early Byzantine domestic architecture and 

infrastructure from Stobi“. 

На Doctoral Student Conference on BALKAN ARCHAEOLOGY „Filovi Chetenija“, 

Sofia, R. Bulgaria (17.11. - 20.11.2016) го презентираше трудот со наслов „The permeability 

level of the early Byzantine northern Balkan Limes as a reflection of the general state system 

failure“. 

На меѓународна научна конференција „Процеси на културна интерференција. 

Балканот помеѓу истокот и западот“, Неготино, Р. Македонија (10.09. - 12.09.2017) го 

презентираше трудот со наслов „Прилог кон основните тенденции во еволуцијата на 

станбената и сакралната архитектура во доцноримските урбани средини на територијата 

на Република Македонија“. 

На меѓународна научна конференција „Биогеографска целина Маркови Кули : 

Природни содржини и културни вредности“, Прилеп, Р. Македонија (25.10. - 26.10.2018) 

го презентираше трудот со наслов „Потенцијалите за повисоко ниво на третман на 

културниот предел Маркови Кули – Прилеп – погледи кон иднината“. 

На Прва национална конференција за византологија и медиевистика, Самоиловата 

држава – 1000 години потоа (1018-2018), Охрид, Р. Македонија (21.09. - 22.09.2018) го 

презентираше трудот со наслов „Напредни методи за документирање, анализа и 

проучување на културното наследство“. 

На Конференција за докторанди при Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје 

(12.12.2018) го презентираше трудот со наслов „Водоснабдувањето на Скупи, Стоби и 

Хераклеја Линкестис“. 

На XXIV Симпозиум на МАНД, Струга, РС Македонија (08.05. - 10.05 2019) го 

презентираше трудот со наслов „Дигитални средини за дигитални културни вредности - 

Просторна ГИС базирана платформа за напредно ниво на менаџирање и анализа на 

податоците од Централниот регистар на културното наследство на Република Македонија 

– “. 

На меѓународна научна конференција „Land Experience in Antiquity. Build. Redefine. 

Live“, Рим, Р. Италија (15.05. - 17.05.2019) го преку интернет врска го презентираше 

трудот со наслов Tracing the aqueducts and the water supply infrastructure of Stobi, a city in 

Macedonia Secunda - water as a source of power -“. 

На меѓународна научна конференција „Late medieval cities in the central parts of the 

Balkan Peninsula - genesis, development, structure“, Прилеп, РС Македонија (03.10. - 

04.10.2019) го презентираше трудот со наслов „ The Afterlife of Roman Stobi“. 
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На Симпозиум по повод 70 години од основањето на Македонско географско 

друштво „Новите трендови во географијата“, Охрид, РС Македонија (03.10. - 04.10.2019) 

го презентираше трудот со наслов „The UAV Field Surveying in Geoaercheological Research 

of Markovi Kuli Near Prilep - possibilities and limitations“, (во коавторство). 

На меѓународна научна конференција „Неолитот во Македонија V“, Скопје, РС 

Македонија (05.12. - 06.12.2019) го презентираше трудот со наслов „Употребата на 

геотагирани теретријални или фотографии снимени од воздух во истражувањето  на 

археолошкиот локалитет Врбјанска Чука во Пелагонија - потенцијали и ограничувања -“, 

(во коавторство). 

На меѓународна научна конференција „Prehistory in Macedonia“, Скопје, РС 

Македонија (22.12.2020) го презентираше трудот со наслов „ The Social Dynamism of Two 

Early Neolithic Tells in Pelagonia: Vrbjanska Čuka and Veluška Tumba as Case Studies in 2020 

“, (во коавторство). 

 

3. Наставно-научна дејност. 

 Д-р Христијан Талевски во периодот од 2010 до 2013 година во рамки на 

археолошки школи изведени на археолошкиот локалитет Стоби имаше серија активности 

и предавања на теми: „Roman Civil, Public and Religious Architecture (based on examples 

from Stobi)“ (2010-2012), „Field Survey in the Vicinity of Stobi“ (2010-2012), „Introduction in 

the Excavation Area“ (2012), „Ancient Coins from Stobi“ (2012), „Reading of Ancient Coins“ 

(2012). 

 Во октомври 2013 година на покана на Friedrich-Schiller- Universitat Jena, во рамки 

на школата Studienakademie 2013 des DFG-Graduiertenkollegs 1412, во Охрид има одржано 

предавање на тема „Roman Civil, Public and Religious Architecture“. 

Во мај 2015 година е кораководител на Едукативна работилница за ученици во 

основно образование „Техники на изработка на мозаици“, одржана во рамки на 

програмските активности за одбележување на 35-годишниот јубилеј на ЈНУ Институт за 

старословенска култура – Прилеп, Прилеп, Р. Македонија (21.05.2015). 

Во август 2016 година е кораководител на Едукативна работилница за студенти 

„Техники на изработка на мозаици“, одржана во рамки на програмските активности на 

Универзитет Св. Климент Охридски во Битола за одбележување на 1100 годишнината од 

упокојувањето на Св. Климент Охридски, Охрид, Р. Македонија (09.08. - 21.08.2016). 

 Во октомври и ноември 2016 година во Американскиот истражувачки центар во 

Софија, Р Бугарија, има одржано предавање и беше носител на дискусија на тема „Engaged 

archaeology as pseudoarchaeology.“ (06.10.2016), а одржа и предавање (презентација на 

резултати од истражувачки проект) на тема „The impact of the defensive system development 

on the Balkans (II-VII cent. AD) on the early Byzantine settlement distribution and their internal 

architectural and infrastructural organization“ (22.11.2016). 

 Во јули 2018 година на Летна школа за археоботаника организирана од Факултетот 

за наука при Универзитетот на Јужна Бохемија во Р. Чешка, Центар за истражување на 

предисторијата и ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, одржа предавање на 

тема „For the origin and the meaning behind the Roman architectural and epigraphic 

monuments from Varosh and Markovi Kuli – Prilep“ (19.07.2018). 

Предавање на тема „ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНOЛОГИИ И КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО - Географскиот информациски систем DIENDICURE една година 

подоцна“, организирано од ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп; ЗГ 
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Менелај – Прилеп, одржано во Градска библиотека „Борка Талески“ во Прилеп 

(12.12.2019). 

Предавање во рамки на  „Архео-антрополошката школа за млади професионалци 

Демир Капија 2020“ на тема „Примена на дигиталните технологии за напреден третман на 

културното наследство“, организирано од  ЈНУ Институт за старословенска култура – 

Прилеп; Музејската збирка при Домот на културата „Мирка Гинова“ – Демир Капија, 

одржано во салата на Домот на културата „Мирка Гинова“ во Демир Капија (20.10.2020). 

  

4. Стручно-апликативна дејност 

- Раководител на проект од национален интерес во културата „Недеструктивни и 

неинвазивни методи за заштита и промоција на културното наследство – Просторна ГИС 

платформа за урбаните центри од римскиот и рановизантискиот период во Р. Македонија, 

(01.07. - 01.09.2018). 

- Раководител на меѓународен проект „DIGITAL ENVIRONMENTS FOR DIGITAL 

CULTURAL REALITIES (DIENDICURE) - Spatial GIS-based platform for advanced level of 

management and analytics on the data of the Central register of the cultural heritage of the 

Republic of Macedonia –, финансиран од Делегација на Европска Унија во Република 

Македонија, во рамки на програмата Европска година на културното наследство 2018, 

(01.06. - 20.12.2018). 

- Координатор од ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп за реализација 

на проектот Protect&ACT - Унапредување на управувањето со заштитени подрачја - 

„Маркови Кули“ (финансиран од Европска Унија, а имплементиран од UNDP, 

Министерство за животна средина и просторно планирање, Општина Прилеп и ЈНУ 

Институт за старословенска култура – Прилеп), (28.03.2018 - 31.08.2019). 

- Раководител на проект од национален интерес во културата „Развој на 

универзална база со податоци за туристичките потенцијали на спомениците на културата - 

унапредување на информираноста за туристичките капацитети на спомениците на 

културата –“, (01.08. - 27.09.2019). 

- Снимање и монтирање на промотивно видео за археолошкиот локалитет 

Врбјанска Чука кај с. Славеј, Прилеп, (20.08. - 30.09.2019). 

- Управување со процесот на создавање на три промотивни видеа за Споменик на 

природа и заштитено подрачје Маркови Кули кај Прилеп, (16.10. - 31.01.2020). 

- Создавање на нацрт за структурата на новата интернет страна на ЈНУ Институт за 

старословенска култура – Прилеп, (https://isk.edu.mk, март 2019). 

- Изготвување на тридимензионален модел за потребите на проектот 

„Истражувачки работи и изготвување на Проект за конзервација и реставрација на 

архитектурата и ѕидното сликарство на црквата Свети Илија, с. Грнчари, Преспа“, 

(ноември 2019). 

- Создавање на нацрт за структурата и обезбедување на алфанумерички и визуелен 

формат и имплементација на web-gis мапа за новата интернет страна за Споменик на 

природа Маркови Кули кај Прилеп (https://markovikuli.mk/, март-мај 2020). 

- Раководител на проект од локален интерес во културата „Дигитален атлас на 

археолошки локалитети на територија на општина Прилеп“, (01.08. - 29.08.2020). 

- Раководител на проект од национален интерес во културата „Дигитален атлас на 

археолошки локалитети од римскиот период на територијата на Република Северна 

Македонија“, (03.09. - 27.11.2020). 

https://isk.edu.mk/
https://markovikuli.mk/
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- Раководител на проект од национален интерес во културата „Тродимензионално 

моделирање на пет археолошки локалитети од римскиот период во Република Северна 

Македонија“, (01.10. - 27.11.2020). 

- Изготвување на тридимензионален модел за потребите на проектот 

„Истражувачки работи и изготвување на  Проект  за конзервација и реставрација на  

ѕидното сликарство во црквата Свети Димитрија, с. Градешница, Мариово“, (декември 

2020). 

Во рамки на научно-истражувачките и стручно-апликативните активности има 

изработено повеќе од дваесет тридимензионални модели (архитектонски визуелизации) со 

примена на фотограметрија, меѓу кои не се споменати тие за недвижното културно 

наследство од „Маркови Кули“ Прилеп, „Врбјанска Чука“ с. Славеј, Хераклеја Линкестис 

(на цел истражен цел, и детални на Епископска резиденција и на Јужен Бедем), Баргала, 

Скупи, „Виничко Кале“ Виница, „Доцноримска бања“ с. Банско, „Маркови Кули - Градок“ 

с. Чаниште, црква од „Кале-Стрезов Град“ с. Челевец, манастир Трескавец (манастирскиот 

комплекс со нови фотографии и со фотографии од видео материјал и модели од два 

истражувачки пунктови). 

 

 

 

5. Учество на работилници, семинари, трибини и советувања. 

   На меѓународната работилница „Управување и конзервација на културното 

наследство во Македонија (археолошки локалитети и музеи) во септември 2008 година во 

Скопје го презентираше целокупниот процес на изработката на Географски информациски 

систем за археолошкиот локалитет Стоби. 

На семинар за двојазичност во јавната администрација „Поддршка за процесот на 

децентрализација“, Скопје, Р. Македонија (27.10. - 28.10.2008) го презентираше проектот „ 

ГИС база на податоци за археолошки локалитет Стоби – функција и перспективи“. 

На Трибина „По трагите на современиот Прилеп – од Керамија (Ceramia) до 

Прилапон (Πρίλαρον) – културни и историски аспекти“, Прилеп, Р. Македонија 

(12.12.2013) го презентираше текст со наслов „За потеклото и значењето на 

архитектонските и епиграфски споменици и скулптури од Варош, Прилеп“. 

На Советување на ICOM „Музеите и спорните мината – кажувајќи го 

неискажливото во музеите“, Скопје, Р. Македонија (19.05.2017) го презентираше трудот со 

наслов „Ангажираната археологија како псевдоархеологија“. 

 

6. Други професионални активности, награди и членства. 

Во 2009 година е добитник на наградата златник “50 Години од основањето на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за Студент на генерација на Филозофски Факултет 

за 2008 година. 

Во 2016 година реализира студиски престој на Одделението за Археологија, 

Филозофски факултет, Универзитет во Белград, Р. Србија (CEEPUS), во рамки на 

програмата Arheoped на Универзитетот во Љубљана, Р. Словенија (период 20.08.2016 – 

19.09.2016),  

Во 2016 година реализира истражувачки престој во American Research Center in 

Sofia, R. Bulgaria (Residential fellowship program for Southeast European scholars) во 

периодот 26.09.2016 – 31.11.2016. Истражувањето е фокусирано на „Thе impact of the 



136 

 

 

 

defensive system development on the Balkans (II-VII cent. AD) on the early Byzantine 

settlement distribution and their internal architectural and infrastructural organization“. 

Во 2017 година го реализира истражувачкиот престој во American School of Classical 

Studies at Athens, British School at Athens, Атина, Р. Грција, во периодот од 28.10.2017 до 

09.11.2017, со цел истражување на тема „Тhe urban development in the eastern Mediterranean 

region during Late Antiquity“. 

Д-р Христијан Талевски за време на своите студии беше активен член на 

студентското археолошко здружение “Аксиос” – Скопје (УКИМ) во периодот 2005-2008 

година. Во периодот 2006-2007 е член на ICOMOS.  

Почнувајќи од 2008 година е член на Македонското археолошко научно друштво, а 

од 2012 година е член на Издавачкиот совет за издавање на списанието Macedoniaе Acta 

Archaeologica.  

Во 2015 година е член на организациски одбор на меѓународната конференција 

организирана во чест на 35-годишниот јубилеј на ЈНУ Институт за старословенска 

култура – Прилеп, во коорганизација со Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - 

Wydzial Filologii Polskiej I Klasycznej - Institut Filologii Slowianskiej, која се одржа во 

периодот 09-11.09.2015, во Кратово, Р. Македонија.  

Од 2016 година е член на редакцискиот одбор на списанието Balcanoslavica (бореви 

45/1-2, 46/1-2/, 47/1).  

Во 2017 е член на организациски одбор на меѓународната конференција „Процеси на 

културна интерференција: Балканот помеѓу истокот и западот“, во организација на ЈНУ 

Институт за старословенска култура – Прилеп и Uniwersytet Adama Mickiewicza w 

Poznaniu - Wydzial Filologii Polskiej I Klasycznej - Institut Filologii Slowianskiej, која се 

одржа во периодот 20- 21.09.2017, во Неготино, Р. Македонија.  

Во 2018 е член на организациски одбор на меѓународната конференција 

„Биогеографска целина Маркови Кули : Природни содржини и културни вредности“, во 

организација на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп и Општина Прилеп, 

која се одржа во периодот 21-22.09.2018, во Прилеп, Р. Македонија. 

Од јануари 2018 година е член на Комитетот за византологија и медиевистика на 

Република Македонија-Скопје (КВМРМ-Скопје). 

Во 2019 е член на организациски одбор на меѓународната конференција „Late 

medieval cities in the central parts of the Balkan Peninsula - genesis, development, structure“, во 

организација на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп и Општина Прилеп, 

која се одржа во периодот 03-04.10.2019, во Прилеп, РС Македонија. 

Во периодот 2019-2020 година работи на стратешки документ “План за управување 

на споменикот на природата Маркови Кули”. 

 

Неговите познавања и компјутерско-софтверска оспособеност (Adobe Photoshop, 

АutoCAD, АrcGIS, QGIS Desktop 2.18, AgiSoft Metashape Professional) доаѓаат до израз при 

изготвувањето и дигитализацијата на археолошката документација на неколку локалитети. 

 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ и НАУЧНО-НАСТАВНА ДЕЈНОСТ 

 Научно-

истражувачка 

дејност 

поени Назив 
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1 Дел од монографија 1 х 4 = 4 

 

 

 

4 

“Рим во Северна Пелагонија.”, во ПРИЛЕП 

милениумско пулсирање 1014 - 2014, ур. 

Владимир Караџоски, 49–66, 578–579. 

Прилеп: Локална самоуправа на општина 

Прилеп, Друштво за наука и уметност, 2014. 

2 Труд со научни 

резултати, објавен 

на еден од светските 

јазици во научно 

списание со 

меѓународно 

значење 

5 х 6 = 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

“Дефанзивната воена политика на Јустинијан 

I на Балканот, во контекст на 

трансформацијата на доцноримските и 

рановизантиските населби”, Folia 

Archaeologica Balkanica III (2015): 393-424. 

 “Раноримското наследство и потенцијалните 

влијанија врз станбената и сакралната 

архитектура во доцноримските урбани 

средини на територијата на Република 

Македонија.” Balcanoslavica 47–1 (2018): 25-

43. 

“Проблемот на рановизантиската населба и 

прашањата за средниот век во Стоби - крај 

или само културен пад и континуитет -.” Folia 

Archaeologica Balkanica IV (2018): 427–465. 

 “Истражување на локалитетот Врбјанска 

Чука во 2017 година.” Balcanoslavica 47–1 

(2018): 253–285. 

“The Persistence of the Limes and the Condition 

of the Defensive System as Reflections of the 

General Failure of the State System in the Early 

Byzantine Balkans.” во Bulgarian E-Journal of 

Archaeology, vol.7 issue 2. Sofia, R. Bulgaria: 

Association of Bulgarian Archaeologists, 2019: 

285-301. 

3 

Труд со оригинални 

научни резултати 

објавен во научно 

списание опфатено 

во 

СЦИ/ЦА/останати 

1 х 6 = 6 

 

 

 

 

6 

“Early Neolithic tell of Vrbjanska Čuka in 

Pelagonia.” Praehistorische Zeitschrift 96-1 (во 

печат, во коавторство) 

4 Труд со оригинални 

научни резултати 

објавен во зборник 

на трудови од 

научен собир 

1 х 1 = 1  

2 х 2 = 4 

 

 

 

 

“Прилог кон хронологијата и развојот на 

фортификацијата на локалитет Маркови Кули 

– Водно, Скопје (истражување на 

триагоналната кула и полигоналниот 

бастион).” во Słowiańskie Teksty Kultury. 

Samokowskie Kontynuacje II, ур. Zvonko 
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5 

Dimoski, Eli Lučeska, and Patryk Borowiak. 

Poznań/Prilep: Uniwersytet Adama Mickiewicza 

w Poznaniu - Wydzial Filologii Polskiej I 

Klasycznej - Institut Filologii Slowianskiej; 

Институт за старословенска култура - 

Прилеп, 2015: 151-172. 

„Early Byzantine domestic architecture and 

infrastructure from Stobi.” во Proceedings of the 

23rd International Congress of Byzantine 

Studies: Thematic Sessions of Free 

Communications: Belgrade, 22-27 August, ур. 

D. Dželebdžić, S. Bojanin, 2016: 2016: 829. 

“Excavation Season in 2018 at Vrbjanska Čuka 

Tell in Pelagonia.” во Neolithic in Macedonia: 

challenges for new discoveries, ур. Ljubo 

Fidanovski и Goce Naumov. Skopje: Center for 

Prehistoric Research, 2018: 35-55 (во 

коавторство). 

5 Прегледен напис во 

научно списание 

6 х 2 = 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Проучувањето на населбите и третманот на 

археолошкото културно наследство во 

Република Македонија - приод, истражување, 

заштита и публикување.” Balcanoslavica 40–44 

(2015): 185–195. 

“Ангажираната археологија како 

псевдоархеологија.” Balcanoslavica 45 (2016): 

135-146. 

“Извештај за пилот - проектот ГИС за 

археолошкиот локалитет Стоби (2008 

година).” Археолошки информатор 1 (2017): 

175-187 (во коавторство). 

“Извештај за извршените археолошки 

истражувања на локалитетот Маркови Кули – 

Водно, Скопје, јули-септември 2014 година.” 

Археолошки информатор 2 (2018): 123-134. 

“Примена на ГИС технологија во 

документирањето и проучувањето на 

недвижното археолошко наследство - пилот 

проект „Дигитални средини за дигитални 

културни вредности – DIENDICURE“-.” 

Macedoniae Acta Archaeologica 23 (во печат) 
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12 

“Истражување на локалитетот Врбјанска Чука 

кај Славеј во 2019 година.” Macedoniae Acta 

Archaeologica 23 (во печат, во коавторство). 

6 Секциско 

предавање на 

научен собир 

4 х 3 = 12 

4 х 2 = 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International medieval conference Town and 

Countryside in the Byzantine world: Social and 

Economic Perspectives, American Research 

Center in Sofia, R. Bulgaria (07.05. - 

08.05.2015), труд со наслов „Early Byzantine 

domestic architecture and infrastructure - The 

case of Stobi, Scupi and Heraclea Lyncestis -“ 

Меѓународна научна конференција во чест на 

35-годишниот јубилен на ЈНУ Институт за 

старословенска култура – Прилеп, Кратово, Р. 

Македонија (09.09. - 11.09.2015), труд со 

наслов „Проблемот на рановизантиската 

населба Стоби – крај или културен пад и 

континуитет“. 

На меѓународeн научeн симпозиум “Денови 

на Јустинијан I - “BYZANTIUM AND THE 

HERITAGE OF EUROPE: CONNECTING THE 

CULTURES, Скопје, Р. Македонија (30.10. - 

31.10.2015), труд со наслов „Northern Balkan 

Limes and the system failure in the hinterland of 

the peninsula during the early Byzantine period“. 

На 23rd International Congress of Byzantine 

Studies, Belgrade, R. Serbia (22.08. – 

27.08.2016), труд со наслов „Early Byzantine 

domestic architecture and infrastructure from 

Stobi“ 

На Doctoral Student Conference on BALKAN 

ARCHAEOLOGY „Filovi Chetenija“, Sofia, R. 

Bulgaria (17.11. - 20.11.2016), труд со наслов 

„The permeability level of the early Byzantine 

northern Balkan Limes as a reflection of the 

general state system failure“. 

Меѓународна научна конференција „Процеси 

на културна интерференција. Балканот помеѓу 

истокот и западот“, Неготино, Р. Македонија 

(10.09. - 12.09.2017), труд со наслов „Прилог 

кон основните тенденции во еволуцијата на 

станбената и сакралната архитектура во 

доцноримските урбани средини на 
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20  

територијата на Република Македонија“. 

Меѓународна научна конференција „Land 

Experience in Antiquity. Build. Redefine. Live“, 

Рим, Р. Италија (15.05. - 17.05.2019), труд со 

наслов Tracing the aqueducts and the water 

supply infrastructure of Stobi, a city in 

Macedonia Secunda - water as a source of power 

-“. 

Меѓународна научна конференција „Late 

medieval cities in the central parts of the Balkan 

Peninsula - genesis, development, structure“, 

Прилеп, РС Македонија (03.10. - 04.10.2019) 

труд со наслов „ The Afterlife of Roman Stobi“. 

7 Одржано предавање 

по покана од научна 

институција 

2 х 3 = 6 

2 х 2 = 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

На покана на Friedrich-Schiller- Universitat 

Jena, во рамки на школата Studienakademie 

2013 des DFG-Graduiertenkollegs 1412, во 

Охрид одржа предавање на тема „Roman 

Civil, Public and Religious Architecture“ 

(07.10.2013). 

На покана на American Research Center in 

Sofia, во Софија, Р Бугарија одржани две 

предавања на теми: 

- „Engaged archaeology as 

pseudoarchaeology.“ (06.10.2016); 

- „The impact of the defensive system 

development on the Balkans (II-VII cent. 

AD) on the early Byzantine settlement 

distribution and their internal 

architectural and infrastructural 

organization“ (22.11.2016). 

 

На покана на Факултетот за наука при 

Универзитетот на Јужна Бохемија во Р. 

Чешка, Центар за истражување на 

предисторијата и ЈНУ Институт за 

старословенска култура – Прилеп, во Прилеп 

одржа предавање на тема „For the origin and 

the meaning behind the Roman architectural and 

epigraphic monuments from Varosh and Markovi 

Kuli – Prilep“ (19.07.2018). 

 Учество на научен 10 х 1,5 = 15 XX Симпозиум на МАНД одржан во Кичево 
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собир со реферат 1 х 2 = 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(03.12. - 06.12.2008), труд со наслов 

„Изработка на ГИС база на податоци за 

археолошкиот локалитет Стоби“, (во 

коавторство). 

XXI Симпозиум на МАНД одржан во 

Струмица (26.10. – 29.10.2010), труд со 

наслов „Истражувања на рановизантиската 

населба на Стоби 2009-2010“, (во 

коавторство). 

XXIII Симпозиум на МАНД, Виница, Р. 

Македонија (27.11.-29.11.2014), труд со 

наслов „Резултати од истражувањето на 

Триаголната кула со бастион на локалитет 

Маркови Кули - Водно, Скопје 

(прелиминарни согледувања и заклучоци)“ 

XXXVIII годишњи скуп и скупштина САД, 

Пирот, Р. Србија (04.06. - 06.06.2015), труд со 

наслов „Прилог за хронологију и развој 

фортификације утврђења Маркови Кули, 

Водно – Скопје - прелиминарни закључци са 

истраживања Троугласте куле са 

полигоналним бастионом у 2014 године“. 

Меѓународна научна конференција 

„Биогеографска целина Маркови Кули : 

Природни содржини и културни вредности“, 

Прилеп, Р. Македонија (25.10. - 26.10.2018), 

труд со наслов „Потенцијалите за повисоко 

ниво на третман на културниот предел 

Маркови Кули – Прилеп – погледи кон 

иднината“. 

Прва национална конференција за 

византологија и медиевистика, Самоиловата 

држава – 1000 години потоа (1018-2018), 

Охрид, Р. Македонија (21.09. - 22.09.2018), 

труд со наслов „Напредни методи за 

документирање, анализа и проучување на 

културното наследство“. 

Конференција за докторанди при Универзитет 

Св. Кирил и Методиј во Скопје (12.12.2018) 

го презентираше трудот со наслов 

„Водоснабдувањето на Скупи, Стоби и 
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17 

Хераклеја Линкестис“. 

XXIV Симпозиум на МАНД, Струга, РС 

Македонија (08.05. - 10.05 2019), труд со 

наслов „Дигитални средини за дигитални 

културни вредности - Просторна ГИС 

базирана платформа за напредно ниво на 

менаџирање и анализа на податоците од 

Централниот регистар на културното 

наследство на Република Македонија – “. 

Симпозиум по повод 70 години од 

основањето на Македонско географско 

друштво „Новите трендови во географијата“, 

Охрид, РС Македонија (03.10. - 04.10.2019), 

труд со наслов „The UAV Field Surveying In 

Geoaercheological Research Of Markovi Kuli 

Near Prilep - possibilities and limitations“, (во 

коавторство). 

Меѓународна научна конференција „Неолитот 

во Македонија V“, Скопје, РС Македонија 

(05.12. - 06.12.2019), труд со наслов 

„Употребата на геотагирани теретријални или 

фотографии снимени од воздух во 

истражувањето  на археолошкиот локалитет 

Врбјанска Чука во Пелагонија - потенцијали и 

ограничувања -“, (во коавторство). 

Меѓународна научна конференција „Prehistory 

in Macedonia“, Скопје, РС Македонија 

(22.12.2020), труд со наслов „The Social 

Dynamism of Two Early Neolithic Tells in 

Pelagonia: Vrbjanska Čuka and Veluška Tumba 

as Case Studies in 2020 “, (во коавторство). 

8 Одбранета 

докторска теза 

 

 

 

 

 

8 

Докторска дисертација со наслов „Промените 

во архитектонското и инфраструктурното 

уредување во урбаните центри на 

територијата на Р. Македонија во периодот од 

Диоклецијан до Ираклиј“ одбранета на 

25.01.2021. 

9 Одбранета 

магистерска работа 

 

 

5 

Магистерски труд со наслов „Рановизантиска 

профана архитектура од Република 

Македонија“ одбранет на 10.07.2014. 

10 Учесник во научен 

проект 

1 х 2 = 2 

 

Координатор од ЈНУ Институт за 

старословенска култура – Прилеп за 
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2 

реализација на меѓународниот научен проект 

„Истражување на археолошкиот локалитет 

Врбјанска Чука“ раководен од доц. д-р Гоце 

Наумов (2016-2020). 

11 Член во 

организационен 

одбор на научен 

собир 

4 х 1 = 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Меѓународна научна конференција по повод 

35 годишнината од формирањето на ЈНУ 

Институт за старословенска култура-Прилеп, 

Кратово, 09.09.2015 - 11.09.2015. 

Процеси на културна интерференција: 

Балканот помеѓу истокот и западот, 

Неготино, 20.09.2017 - 21.09.2017. 

Биогеографска целина Маркови Кули : 

природни содржини и културни вредности, 

Прилеп, 21.09.2018 - 22.09.2018. 

Доцносредновековни градови во централните 

делови на Балканикиот полуостров, Прилеп, 

03.10.2019 - 04.10.2019. 

Вкупно поени: 123 

Во ситуација на непостоење на Образец за одредување на поени за одделни активности од 

наставно-научна, стручно-апликативна и организационо-развојна дејност во Правилникот 

за начинот и постапката за избор во повисоко звање („Сл. весник на РМ“ бр. 82/09), 

единствено за стручно-апликативна (стручно-применувачка) дејност ќе се користат 

Критериумите за избор во звања објавени во Универзитетски гласник на „Универзитетот 

Св. Кирил и Методиј“-Скопје, а за активностите: учество на научно/стручни проекти, 

рецензија на трудови, дополнителна професионална специјализација и едукација, 

реализирани студиски и истражувачки престои, наставно-научни активности, 

професионални членства и работа на стратешки документи, нема да бидат доделени 

бодови. 

 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

 
Стручно-

апликативна дејност 

поени Назив 

1 Дизајн или изработка 

на информациски 

систем 

5 х 1 = 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раководител на проект од национален 

интерес во културата 

„Недеструктивни и неинвазивни 

методи за заштита и промоција на 

културното наследство – Просторна 

ГИС платформа за урбаните центри од 

римскиот и рановизантискиот период 

во Р. Македонија, (01.07. - 01.09.2018). 

Раководител на меѓународен проект 
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5 

„DIGITAL ENVIRONMENTS FOR 

DIGITAL CULTURAL REALITIES 

(DIENDICURE) - Spatial GIS-based 

platform for advanced level of 

management and analytics on the data of 

the Central register of the cultural 

heritage of the Republic of Macedonia –, 

финансиран од Делегација на 

Европска Унија во Република 

Македонија, во рамки на програмата 

Европска година на културното 

наследство 2018, (01.06. - 20.12.2018). 

Раководител на проект од национален 

интерес во културата „Развој на 

универзална база со податоци за 

туристичките потенцијали на 

спомениците на културата - 

унапредување на информираноста за 

туристичките капацитети на 

спомениците на културата –“, (01.08. - 

27.09.2019). 

Раководител на проект од локален 

интерес во културата „Дигитален 

атлас на археолошки локалитети на 

територија на општина Прилеп“, 

(01.08. - 29.08.2020). 

Раководител на проект од национален 

интерес во културата „Дигитален 

атлас на археолошки локалитети од 

римскиот период на територијата на 

Република Северна Македонија“, 

(03.09. - 27.11.2020). 

2 Учество во 

промотивни 

активности на 

факултетот/институтот 

5 х 0,5 = 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор од ЈНУ Институт за 

старословенска култура - Прилеп за 

реализација на проектот Protect&ACT 

- Унапредување на управувањето со 

заштитени подрачја - „Маркови Кули“ 

(финансиран од Европска Унија, а 

имплементиран од UNDP, 

Министерство за животна средина и 

просторно планирање, Општина 

Прилеп и ЈНУ Институт за 

старословенска култура – Прилеп), 
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2,5 

(28.03.2018 - 31.08.2019). 

Снимање и монтирање на промотивно 

видео за археолошкиот локалитет 

Врбјанска Чука кај с. Славеј, Прилеп, 

(20.08. - 30.09.2019). 

Управување со процесот на создавање 

на три промотивни видеа за Споменик 

на природа и заштитено подрачје 

Маркови Кули кај Прилеп, (16.10. - 

31.01.2020) 

Создавање на нацрт за структурата на 

новата интернет страна на ЈНУ 

Институт за старословенска култура – 

Прилеп, (https://isk.edu.mk, март 2019). 

Создавање на нацрт за структурата и 

обезбедување на алфанумерички и 

податоци во визуелен формат и 

имплементација на web-gis мапа за 

новата интернет страна за Споменик 

на природа Маркови Кули кај Прилеп 

(https://markovikuli.mk/, март-мај 

2020). 

3 Дела од архитектонска 

визуелизација, 

мултимедиски и 

графички 

дизајн 

12 х 1 = 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Тридимензионални модели 

(архитектонска визуелизација) со 

примена на методологија на 

фотограметрија за: 

- „Маркови Кули“ Прилеп; 

- „Врбјанска Чука“ с. Славеј; 

- Хераклеја Линкестис (х3); 

- Баргала; 

- Скупи; 

- „Виничко Кале“ Виница; 

- Доцноримска бања кај с. 

Банско, Струмица; 

- „Маркови Кули - Градок“ с. 

Чаниште; 

- црква од „Кале-Стрезов Град“ 

с. Челевец; 

- манастир Трескавец (х4); 

- црквата Свети Илија с. 

Грнчари, Преспа; 

- црквата Свети Димитрија с. 

Градешница, Мариово. 

https://markovikuli.mk/
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4 Предавање на 

институции од јавен 

интерес, културно-

информативни  

центри 

3 х 0,5 = 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

„За потеклото и значењето на 

архитектонските и епиграфски 

споменици и скулптури од Варош, 

Прилеп“, на Трибина „По трагите на 

современиот Прилеп – од Керамија 

(Ceramia) до Прилапон (Πρίλαρον) – 

културни и историски аспекти“, 

одржано во Градска библиотека 

„Борка Талески“ во Прилеп, Прилеп, 

Р. Македонија (12.12.2013). 

„ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНOЛОГИИ И 

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО - 

Географскиот информациски систем 

DIENDICURE една година подоцна“, 

организирано од ЈНУ Институт за 

старословенска култура – Прилеп; ЗГ 

Менелај – Прилеп, одржано во 

Градска библиотека „Борка Талески“ 

во Прилеп (12.12.2019). 

„Примена на дигиталните технологии 

за напреден третман на културното 

наследство“, организирано од  

ЈНУ Институт за старословенска 

култура – Прилеп; Музејската збирка 

при Домот на културата „Мирка 

Гинова“ – Демир Капија, одржано во 

салата на Домот на културата „Мирка 

Гинова“ во Демир Капија (20.10.2020). 

5 Стручна редакција на - 

статија/научен труд на 

странски/македонски 

јазик 

44 х 0,25 = 11 

 

 

 

11 

Како член на редакцискиот одбор на 

списанието Balcanoslavica од 2016 

година (броеви 45/1-2, 46/1-2/, 47/1) 

учествува во редакција на вкупно 

четириесет и четири труда 

Вкупно поени: 32 

 

СÉВКУПНО ПОЕНИ: 155,00 

 

1. Завршни согледувања. 

 Кандидатот д-р Христијан Талевски со своите високи оцени на додипломски (9,98), 

последипломски (10,00) и докторски (10,00) студии, со завидното учество во 

археолошките ископувања во Македонија, објавените научни трудови, дополнително 

успешно завршени предавања на археолошки школи, семинари и трибини, во РС 

Македонија и во странство, како и успешно изготвената докторска дисертација и 

коректното исполнување на задачите од докторските студии се покажува како успешен 
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млад истражувач од областа на археолошката наука. Дополнително, примената на 

географски информациски системи за анализи и примената на методологија на 

фотограметрија за архитектонско визуелизирање го прават д-р Христијан Талевски еден 

од пионерите во сферата на примената на овие дигитални технологии не само во 

Република Северна Македонија туку и пошироко на Балканот.   

 

 

З А К Л У Ч О К 

 

Комисијата за рецензија за избор на д-р Христијан Талевски во научно звање 

научен соработник во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп темелно, 

совесно и професионално ги разгледа пристигнатите материјали и во Заклучните 

согледувања за кандидатот објективно ги изнесе квалитетите и доблестите на неговата 

професионална биографија. Во досегашниот ангажман како помлад асистент – 

истражувач, а потоа и како асистент истражувач, д-р Христијан Талевски покажал 

исклучителна посветеност и професионалност кон извршувањето на работните задачи и 

максимално коректен однос кон колегите. 

Врз основа на претходно изнесените констатации, Рецензентската комисија 

констатира дека кандидатот д-р Христијан Талевски ги исполнува сите потребни услови 

предвидени во конкурсот за избор во научен соработник, поради што на Советот на ЈНУ 

ИСК – Прилеп му предлага да го избере во звање научен соработник во ЈНУ ИСК – 

Прилеп.  

    Рецензентска комисија: 

 

Д-р Елица Манева, редовен професор во пензија. с.р. 

Д-р Бранислав Ристески, научен советник во ЈНУ ИСК – Прилеп. с.р. 

Д-р Бошко Ангеловски, научен советник во ЈНУ ИСК – Прилеп. с.р. 

 

Скопје 24.02.2021 
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