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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 состанокот
одржан на 29.10.2020 година бр. 02-872/27, формираше комисија за оценка на докторската
дисертација на кандидатката м-р Филорета Куновику Демири, со наслов: „Улогата на
банкарскиот систем во развојот на МСП - компаративна анализа помеѓу Косово и
Македонија “.
Комисијата се состои од следниве членови:
1. Проф. д-р Надин Турноа, IAE Ница - Институт за менаџмент, Универзитет во
Азурниот брег, Ница, Франција
2. Проф. д-р Драгица Оџаклиеска, Економски факултет Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски”, Битола, Северна Македонија
3. Проф. д-р Мирослав Гвероски, Економски факултет Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски”, Северна Македонија
4. Проф. д-р Гордана Трајкоска, Економски факултет Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски”, Северна Македонија
5. Проф. д-р Татјана Спасеска, Економски факултет Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски”, Северна Македонија
Врз основа на член 63 од Законот за високото образование и чл. 51 и 53 од
Правилникот за единствените основи за организирање на последипломски и докторски
студии и стекнување со докторат на науки на Универзитетот “Св. Климент ОхридскиБитола”, Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп го
поднесува следниов:
ИЗВЕШТАЈ
1. Биографија на кандидатот
Кандидатката Филорета Куновику Демири е родена во Митровица, Република
Косово, на 17 март 1987. Завршила основно и средно образование со одличен успех во
родниот град.
Веднаш по завршувањето на средното училиште, во 2005 година започнува да студира на
Економскиот факултет при Универзитетот во Приштина, каде што во рекордно време и со
искучителен успех во 2008 година дипломира и се стекнува со звање дипломиран
економист по менаџмент и информатика.
Откако се стекнува со титулата дипломиран економист по менаџмент и
информатика, во 2008 година се запишува на магистерски студии на Факултетот за
деловна администрација при одделот за менаџмент на Универзитетот во Југоисточна
Европа. Во 2012 година го одбранува магистерскиот труд „Стратегии за раст и нивна
имплементација во корпорациите - студија на случај Република Косово“ и се стекнува со
титулата магистер по бизнис-администрација и менаџмент.
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Ориентирана кон академскиот живот, по докажаниот успех во професијата во 2014
година, се запишува на Регионалната заедничка докторска програма „Претприемништво и
менаџмент со мали и средни претпријатија, (ДОЦМЕС)“, организирана во соработка на
универзитетите: Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Северна Македонија;
Универзитет во Болоња, Италија; Автономниот Универзитет во Барселона, Шпанија
(UAB); Универзитет во Ница - Софија Антиполис (сега Универзитет Азурен Брег),
Франција; Универзитет Дарданија, Косово; Универзитет во Тирана, Албанија;
Земјоделски Универзитет од Тирана, Албанија и Универзитетот на Југоисточна Европа,
Северна Македонија.
Покрај нејзиниот професионален и академски развој, кандидатката има богато
професионално и академско искуство, работејќи на различни функции и организации,
посетувајќи разни обуки, семинари и конференции, посветувајќи се на истражувачки и
научни публикации.

Работно искуство
1 октомври 2015 година – сега - Асистент на , Економски факултет, Универзитет во
Митровица „Иса Болетини“, Косово. Премети кои ги предава: Вовед во бизнис,
Корпоративни финансии и финансиски пазари и институции. Исто така, асистент е на
предмети на катедрата за менаџамент и информатика.
Ноември, 2019 година - Обучувач на модулот „Основи на претприемништво“
одржан во рамките на проектот „Зајакнување на жените и младите преку вработување во
регионот на Феризај и Митровица“, поддржан од Европската унија, Центар за иновации и
Универзитет за претприемништво во Митровица „Иса Болетини“ во соработка со Каритас
Косово.
Октомври, 2016 година - 12 ноември 2020 година - Супервизор на секторот за
наплата на долгови, Обезбедување приходи, Вала, Телеком на Косово. Надгледува,
организира, планира и ги контролира сите активности на секторот поврзани со општите
услови за наплата на долгови на Вала.
Февруари, 2015 година - Октомври, 2016 година - Лидер на тимот за внатрешна
контрола, осигурување приходи, Вала, Телеком на Косово. Го ревидира протокот на
работи на другите сектори на одделот Обезбедување приходи.
27 август 2010 година - февруари 2015 година - Виш службеник за наплата на
долгови, Обезбедување приходи, Вала, Телеком на Косово. Надзор и контрола на сите
активности на секторот поврзани со општите услови за наплата на долгови на ВАЛА.
01 април 2010 година - 26 август 2010 година - Службеник за наплата на долгови,
Обезбедување приходи, Вала, Телеком на Косово. Работи на сите активности кон
остварување на процесот на наплата на долгови.
01 септември 2009 година - 31 март 2010 година - Службеник за истраги на сметки,
Обезбедување приходи, Вала, Телеком на Косово. Ги изедначува Парите во продажните
места на извештаите на компанијата и банката дневно, неделно и месечно.
08 септември, 2008 година - 31 август 2009 година - Касиер, оддел за продажба,
пошта и телекомуникација на Косово. Се соочува директно со клиенти, исполнувајќи ги
сите барања од нив поврзани со производите и услугите на компанијата.
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Обуки и сертификати:
30 ноември, 2020 година - 10 декември 2020 година - „Настава во високото образование“,
Центар за успешност во наставата, Универзитет во Приштина
27 септември 2019 година - ТАМ: „Професионален развој на ВИ во Косово“, Еразмус +
5-6 декември, 2017 година - „Работилница за развој на иновативни методи на учење
насочени кон студенти на јавните универзитети во Косово со методологија за
размислување за дизајнот“, проект ХЕРАС и Вондерверк.
3-5 март 2015 година - Ревизорски техники за управување со ризик за забрзување на
зрелоста на осигурување приходи – Напреден курс за обука и Работилница за обука на
апликации, MAESTRACOM.
15 јули 2014 година - Сметководствен техничар, Здружение на овластени сметководители
и ревизори на Косово, Скаак.
11 декември 2013 година - Безбедносни информативни бази, Центар за обука и развој –
ПТК.
15 февруари 2010 година - Мајкрософт сертифициран специјалист за апликации за Office
Excel 2007, Мајкрософт.
02 март 2009 година - Основи на информатичката технологија, Центар за обука и развој –
ПТК.
06 ноември 2007 година - Обука за пишување предлози на проекти, Центар за младински
ресурси Универзитет во Приштина.
01 септември 1999 година - 21 јули 2000 година - Англиски за почетници, невладина
организација Дом на надеж.
Конференции:
June 16-18, 2019, Katowice, Poland
"Consumer Decision Making - A literature review", Co-author, International Conference on Enhancing
Consumer Awareness
03 October, 2014
“Innovation policies and entrepreneurship”- Special overview in the Republic of Kosovo
INTERNATIONAL CONFERENCE - SMEs development and innovation: Building competitive future of
South-Eastern Europe, ISBN 978-9989-695-55-1
15 -16 June, 2015
How to join EU while there are many differences of doing business in the same city?, 5th International
Conference “Compliance of the standards in South-Eastern European countries with the harmonized
standards of European Union”
15 -16 June, 2015
Why there is no health insurance in the Republic of Kosovo?, Co-author, 5th International
Conference “Compliance of the standards in South-Eastern European countries with the harmonized
standards of European Union”
Научни трудови:
02 February, 2015
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Entrepreneurship, Innovation and Innovation Policy, Lambert Academic Publishing House,
August 2015,Germany
August, 2015
How to join EU while there are many differences of doing business in the same city?,
"Academic Journal of Interdisciplinary studies", Vol 4, No 2 S1 (2015), MCSER Publishing;
Rome-Italy; (Access this Journal online at www.mcser.org), Page, 89
August, 2015
Why there is no health insurance in the Republic of Kosovo?, Co-Author, "Academic Journal
of Interdisciplinary studies", Vol 4, No 2 S1 (2015), MCSER Publishing; Rome-Italy; (Access
this Journal online at www.mcser.org), Page, 156
March, 2020
Evaluation of Economic Indicators for Western Balkans Countries: Policy
Recommendations for the Financial and Economic Growth, Co-Author, International Journal
of Finance & Banking Studies, Vol 9 No 1, 2020; ISSN: 2147-4486
2. Анализа и коментари за докторската дисертација
Докторската дисертација под наслов: „Улогата на банкарскиот систем во развојот
на МСП - компаративна анализа помеѓу Косово и Македонија“ на кандидатката Филорета
Куновику Демири, се состои од 5 поглавја, напишани на 249 страници. Извештајот за
плагијат укажува на тоа дека дисертацијата е прифатлива во однос на нејзината
оригиналност.
Во првата глава кандидатката дава воведен дел во истражувањето, општ опис на
предметот, проблемот на истражување, цели на истражувањето, променливи на
истражувањето, истражувачки прашања и хипотези на истражувањето. На крајот од оваа
глава е претставена концептуалната рамка на докторската дисертација.
Во втората глава е претставен детален преглед на користената литература. Покрај
тоа, презентирани се теории за раст на фирмите и теории што ги објаснуваат проблемите
со финансирање на деловните субјекти кои одговараат на ова истражување, особено
Теоријата за нарачки за пикирање и Теоријата за агенции засновани на асиметрични
информации Дополнително, има разработено различни концепти за дефиницијата и
карактеристиките на МСП, нивната важност за економскиот развој на една земја,
важноста за раст на бизнисот и бариерите за развој на МСП,. Понатаму, истражена е
улогата на банкарскиот систем во развојот на МСП каде кандидатката ја опишува
состојбата на МСП во Косово и Северна Македонија како и климата за финансирање на
деловни активности во двете земји. Исто така, во овој дел на трудот го има презентирано
банкарскиот систем на Косово и банкарскиот систем на Северна Македонија.
Во третата глава претставена е методологијата на истражувањето. Оваа глава
детално ја објаснува методологијата на истражувањето, парадигмата на истражувањето,
дизајнот на истражувањето, населението и примерокот на истражувањето,
определувањето на изборот на примерокот и постапките за собирање на податоци.
Дополнително, се објаснети различните квалитативни и квантитативни методи кои се
користат за собирање податоци (примарни и секундарни).
Четвртата глава содржи емпириски анализи. Оваа глава вклучува анализи на
истражувањата спроведени во МСП и банките во Косово и Северна Македонија.
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Понатаму, ова глава вклучува економетриски модел и анализи на корелација од
податоците собрани преку истражувањето. Покрај тоа, вклучува и тестирање на
хипотезите и дискусија за резултатите и наодите од истражувањето.
Петтата глава ги сумира наодите од истражувањето и нивната практична важност,
дискусии, општи заклучоци и препораки. Понатаму, овој дел ги презентира добиените
резултати и придобивките од истражувањето за МСП, банките, креаторите на политики,
научниците и целото општество. Оваа глава содржи заклучоци и препораки за креаторите
на политики, банките и МСП во врска со истражуваните и анализирани прашања. На
крајот од оваа глава се претставени ограничувањата на истражувањето и идните насоки за
понатамошни истражувања.
3. Цели на истражувањето, прашања и хипотези
Целите на истражување во докторската дисертација се:
 Да се открие важноста на банкарскиот систем во развојот на МСП во двете
земји,
 Да се анализира која од анализираните варијабли влијае на растот на МСП,
 Да се анализираат разликите помеѓу перцепцијата на претприемачите во однос
на начините на финансирање на МСП во Косово и во Северна Македонија,
 Да се споредат банкарските системи помеѓу Косово и Северна Македонија.
Истражувачките прашања имаат за цел да ја истражат и опишат улогата на банкарскиот
систем во развојот на МСП во двете земји. Оттука, клучните прашања посветуваат
посебно внимание на финансиските услови обезбедени од банките во Косово и Северна
Македонија. Постојат многу ограничувања и бариери кои сериозно делуваат на деловната
клима во двете земји. Повеќето бариери се поврзани со условите за финансирање од
страна на банките за МСП.
Хипотезите се формулирани според моменталната состојба во контекст на истражуваната
проблематика. Главната цел на овој труд е да се анализира улогата на банкарскиот систем
во развојот на МСП во двете земји (Косово и Северна Македонија), како и да се
идентификуваат варијаблите што влијаат врз растот на МСП. Понатаму, фокусот е да се
анализираат разликите во банкарските системи помеѓу овие две земји.
Врз основа на теоретскиот пристап, кандидатот ги дефинирал хипотезите на
истражување.
Хипотези на истражување:

1. Банкарските заеми влијаат на растот на МСП.
Резултатите генерирани од моделот покажуваат дека има значително (година 2016:
p = .001; година 2017: p = .001; година 2018: p = .000) влијание на банкарските заеми врз
растот на МСП за 2016 година , 2017 и 2018 година во Косово, односно, овие резултати ја
потврдуваат оваа хипотеза.
Резултатите генерирани од моделот покажуваат дека има значително (2016: p =
.000; 2017: p = .000; 2018: p = .000) влијание на банкарските заеми врз растот на МСП за
2016, 2017 и 2018 година во Северна Македонија, односно, овие резултати ја потврдуваат
оваа хипотеза.
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2. Каматните стапки на заемот влијаат на растот на МСП.
Резултатите генерирани од моделот покажуваат дека нема значително (2016: p = 0,297;
2017: p = 0,425; 2018: p = 0,062) влијание на каматните стапки на заемот врз растот на
МСП за 2016, 2017 и 2018 година на Косово, односно, овие резултати не можат да ја
потврдат оваа хипотеза за Косово.
Резултатите генерирани од моделот покажуваат дека има значително (2016: p = .000; 2017:
p = .000; 2018: p = .000) влијание на каматните стапки на заемот врз растот на МСП за
2016, 2017 година и 2018 година во Северна Македонија, односно, овие резултати ја
потврдуваат оваа хипотеза.
3. МСП во Косово и Северна Македонија користат банкарски заеми како извор
на надворешно финансирање за нивниот бизнис.
Оваа хипотеза е потврдена преку прашањето поставено до МСП во врска со фактот дека
тие користеле банкарски заеми како надворешни извори за финансирање на нивните
деловни активности, каде што во Република Косово 52,7% одговориле Да, додека, во
Република Северна Македонија 57,3% одговориле со Да, односно дека тие ги финансирале
своите деловни активности преку заеми. Значи, од добиените резултати се потврдува дека
повеќе од 51% од МСП во Република Косово и Република Северна Македонија користат
банкарски заеми како извор на надворешно финансирање за нивниот бизнис.
4. Возраста на МСП на пазарот влијае на растот на МСП.
Резултатите генерирани од моделот покажуваат дека има значително (2016: p = 0,045;
2018: p = 0,004) влијание на возраста на МСП врз растот на МСП за 2016 и 2018 година во
Косово, додека, немаше Значително влијание на возраста на МСП врз растот на МСП за
2017 година (p = 0,058). Затоа, оваа хипотеза е потврдена само за 2016 и 2018 година,
односно, не може да се потврди за 2017 година за МСП во РКС.
Резултатите генерирани од моделот покажуваат дека има значително (2016: p = .000; 2017:
p = .000; 2018: p = .001) влијание на возраста на МСП врз растот на МСП за 2016, 2017 и
2018 година во Северна Македонија, односно, преку овие резултати се потврдува оваа
хипотеза.
5. Нивото на образование на сопствениците влијае на растот на МСП.
Резултатите генерирани од моделот покажуваат дека има значително влијание за годините
2016 (p = 0,036) и 2018 (p = 0,007) и, не е значајно (2017: p = 0,063) влијанието на
сопствениците ниво на образование за растот на МСП за 2017 година во Косово, односно,
овие резултати ја потврдуваат оваа хипотеза само за годините 2016, 2018 и, не можат да ја
потврдат за 2017 година.
Резултатите генерирани од моделот покажуваат дека има значително влијание за годините
2016 (p = .000), 2017 (p = .012) и, не е значајно (2018: p = 0,095) влијанието на
сопствениците ниво на образование за растот на МСП за 2018 година во Северна
Македонија, односно, овие резултати ја потврдуваат оваа хипотеза само за 2016, 2017
година и, не можат да ја потврдат за 2018 година.

4. Дизајн и методологија на научното истражување
Во докторската дисертација е користен дескриптивен дизајн за поддршка на
резултатите од прашалниците. Методот на истражување е квантитативен и квалитативен.
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Целта на користењето на дескриптивните истражувања е да се соберат детални и
фактички информации што ја опишуваат постојната појава. Дескриптивните истражувања
се оние во кои информациите се собираат без промена на средината (т.е. ништо не се
манипулира). Исто така, можеме да кажеме дека тоа е истражување со кое се
идентификуваат променливите што влијаат на растот на МСП и разликите помеѓу
банкарскиот систем на Косово и Северна Македонија.
Истражувачкиот пристап е пристап на позитивизам, што значи дека само
„фактичкото“ знаење стекнато преку набљудување, вклучително и мерењето, е доверливо.
Истражувачите предупредуваат дека „ако претпоставите позитивистички пристап кон
вашето истражување, тогаш вашето верување е дека сте независни од вашето
истражување и вашето истражување може да биде чисто објективно.Независно, значи дека
одржувате минимална интеракција со учесниците во истражувањето кога го извршувате
вашето истражување. Со други зборови, истражувањата со позитивистичка парадигма се
темелат чисто на факти и го сметаат светот за надворешен и објективен.
Во истражувањето се користени примарни и секундарни податоци. Примарните
податоци се собрани преку прашалници и интервјуа спроведени со претставници на МСП
и претставници од банките, додека секундарните податоци се базираат на прегледот на
литературата од различни автори и на податоците од институциите на РКС и Северна
Македонија, извештаи на ЕУ, Светска банка, БСЦК, ЦБРК, ОЕЦД и други истражувања.
Целната популација во ова истражување се две групи на МСП: 600 (300 во секоја
земја) трговски компании и производствени компании од сите региони во двете земји,
Косово и Северна Македонија, и банки во двете земји.
Во истражувањто е користен полу-структуриран прашалник кој содржи и отворени
прашања, како што споменавме погоре, прашалникот за МСП содржи 25 прашања, а
прашалникот за банки содржи 16 прашања.
Испитаниците во ова истражување се генерални менаџери или сопственици на
компании и менаџери од банки. Тие се оние кои имаат доволно познавања за да одговорат
на проблемите поставени во ова истражување. За да се добијат корисни резултати, се
користени номинални, редни и интервални мерења на индикаторите.
Хронолошки, се применуваат различни статистички техники за анализа на
податоците и тестирање на хипотезите. Применет е псевдо R2 тест, за да се види дали
моделот одговара на податоците. Од резултатите се открива дека постои одлично
вклопување на моделот. Понатаму, користен е статистички модел за да се објасни
влијанието на независните променливи во зависната варијабла, што во овој случај
претставува раст на МСП.
Покрај тоа, се применети различни компаративни статистички техники како што
се:
 Дескриптивна статистика,
 Анализи на мултиноминален логистички регресивен модел,
 Анализи на корелацијата по ранг на Спирман,
 Тестирање на хипотези преку мултиноминална логистичка регресивна
анализа.
Врз основа на тоа, добиени се логични и значајни резултати во насока на
обезбедување значајно толкување.
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5. Значење и наоди на дисертацијата
Во докторската дисертација е анализирана улогата на банкарскиот систем во
развојот на МСП и тоа преку споредба на банкарскиот систем помеѓу Косово и Северна
Македонија. Покрај тоа, економетрискиот модел го идентификува влијанието и видот на
корелација на независните варијабли како износ на заемот, каматни стапки на заеми,
возраст на МСП и ниво на образование на сопственици за раст на МСП како зависна
варијабла.
Во однос на првата цел на докторската дисертација, постои заклучок дека улогата
на банкарскиот систем во развојот на МСП е многу важна. Заклучокот се заснова на
резултатите од истражувањето каде повеќе од 52% од МСП во Косово и Северна
Македонија користат банкарски заеми како надворешни извори на финансиска поддршка.
На располагање се голем број на производи и услуги обезбедени од банките за МСП, и,
банкарските заеми имаат значително позитивно влијание врз растот на МСП во Косово (p
= 001; p = 001; p = 000) и Северна Македонија (p = 000; p = 000; p = 000) за време на
компаративните анализи за годините 2016, 2017 и 2018 година.
Во однос на втората цел на докторската дисертација, потврдено е дека:
 Во Косово за 2016 година, резултатите покажаа дека независните варијабли
кои значително влијаат на растот на МСП како зависна варијабла се износот
на заемот (p = 0,001), возраста на МСП (p = 0,045) и нивото на образование
на сопствениците (p = .036), додека, каматните стапки на заемот (p = .297)
немаат значително влијание врз растот на МСП.
 Во Северна Македонија за 2016 и 2017 година резултатите покажаа дека
независните варијабли кои значително влијаат на растот на МСП како
зависна варијабла се износот на заемот (p = .000), каматните стапки на
заемот (p = .000), возраста на МСП ( p = .000) и нивото на образование на
сопствениците (p = .000). Наодите откриваат дека за 2016 година во Северна
Македонија, сите независни варијабли имаат значително влијание врз растот
на МСП.
 За Косово за 2017 година докажано е дека независната променлива што
значително влијае на растот на МСП како зависна варијабла е само износот
на заемот (p = 0,001), додека, каматните стапки на заемот (p = 0,425),
возраста на МСП (p = 0,058) и нивото на образование на сопствениците (p =
0,063), немаат значително влијание врз растот на МСП.
 За Косово за 2018 година, резултатите докажаа дека независните варијабли
кои значително влијаат на растот на МСП како зависна варијабла се износот
на заемот (p = .000), возраста на МСП (p = 0,004) и нивото на образование на
сопствениците (p = .007), додека, каматните стапки на заемот (p = 0,062)
немаат значително влијание врз растот на МСП.
 Во Северна Македонија за 2018 година резултатите покажаа дека
независните варијабли кои значително влијаат на растот на МСП како
зависна варијабла се износот на заемот (p = .000), каматните стапки на
заемот (p = .000) и возраста на МСП (p = .001), додека, нивото на
образование на сопствениците (p = .095) нема значително влијание врз
растот на МСП.
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Резултатите покажуваат дека во Косово каматните стапки на кредитите немаат
значајно влијание врз растот на МСП, можеби ова може да се објасни со фактот дека МСП
во Косово имаат банкарски заеми како единствена опција на надворешните извори на
финансирање и без оглед на високото ниво на каматни стапки ги користат банкарските
заеми како надворешни извори на финансирање. Од добиените резултати, се доаѓа до
заклучок дека независните варијабли треба да се сметаат како многу важни фактори од
страна на МСП од двете земји, бидејќи тие можат да се користат за да се предвиди кои од
МСП имаат потенцијал да растат.
Во однос на третата цел на докторската дисертација, резултатите покажуваат дека во двете
земји повеќе од 65% од претприемачите ги сфаќаат условите за финансирање од страна на
банките како „многу неповолни“ и „неповолни“.
Во однос на четвртата цел, потврдено е дека постојат разлики помеѓу банкарскиот
систем во Косово и Северна Македонија, кои се елаборираат понатаму.
Преку квалитативно истражување на резултатите од банките, откриено е дека банкарскиот
систем во Северна Македонија обезбедува повеќе специјални програми и повеќе
производи и услуги за финансиска поддршка на МСП отколку во Косово. Резултатите
исто така открија дека банките во Северна Македонија имаат поголем број на критериуми
преку кои тие одредуваат дали МСП се добри и сигурни корисници на кредити од
банките во Косово. Од добиените резултати се заклучува дека банките во Северна
Македонија имаат поголем број на критериуми преку кои тие одредуваат дали МСП се
лојални клиенти во однос на банките во Косово. На пример, најважните критериуми за
утврдување на еден клиент како лојален во банките во Северна Македонија е процентот на
употреба на банкарски производи, додека кај косовските банки најважен критериум е
кредитната историја во нивната институција. Значи, преку споредување на одговорите од
двете земји може да се види дека постојат различни пристапи во однос на употребените
критериуми.
Според анализираните податоци, откриено е дека банките земаат предвид многу
фактори при утврдување на каматните стапки на заемите за МСП како должници, но не
постои никаков минимален или максимален праг наметнат од државните институции што
тие мора да го почитуваат. Така, тоа е слободен пазар каде банките можат да ги одредат
каматните стапки. Од резултатите добиени кога ќе се споредат средствата од двете земји,
може да се види дека банките во Северна Македонија нудат заеми за МСП со пониски
каматни стапки отколку во Косово, каде што, просечната каматна стапка во Северна
Македонија е 5,66%, додека, во Косово просекот на каматните стапки за МСП е 8,82%.
Овие резултати се од квалитативните истражувања на банките. Покрај тоа, кога
одговорите за каматните стапки се анализирани со квантитативните истражувања на
резултатите од МСП, откриен е јаз меѓу одговорите на банките и одговорите на МСП во
однос на каматните стапки на заемите. МСП сметаат дека каматни стапки од банките се
високи. Каматните стапки се сметаат за многу важен фактор, бидејќи тие влијаат на
побарувачката на МСП за банкарски заеми како надворешни средства за финансирање,
преку кои тие ги финансираат своите деловни активности.
Резултатите покажуваат дека има различно рангирање на бариерите од страна на
банките во две земји, каде на пример, законските ограничувања беа рангирани како
најважни во Македонија, додека, во Косово се рангирани како трети, или, колатералот е
рангиран како втора важна пречка со која се соочуваат банките во Косово, додека, во
Македонија, тој е рангиран како најмалку важен.
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Што се однесува до крајниот рок за отплата на заемот и проценката на
обезбедувањето, од резултатите во двете земји се открива дека рокот за отплата на заемот
во месеци е пократок во Република Косово од Република Северна Македонија, додека,
повеќе од 45% од МСП во двете земји открија дека колатералот е оценет помалку од
неговата реална вредност.
Резултатите добиени во двете земји открија дека 70% од МСП во Северна
Македонија се ДОО, додека, 69,3% од МСП во Косово се индивидуални бизниси. Во врска
со ова, постои заклучок дека сопствениците на МСП во Северна Македонија се
позаштитени во случај на деловен неуспех отколку сопствениците на МСП во Косово. Ова
е затоа што е познато дека сопствениците на ДОО во случај на деловно пропаѓање треба
да ги плаќаат обврските само со вложениот капитал, а не со нивниот приватен капитал
(семејна недвижност) како во случајот на индивидуални бизниси.
Резултатите од истражувањето исто така покажуваат дека сопствениците на МСП
се пообразовани во Северна Македонија отколку во Косово.
Според добиените резултати бројот на жени претприемачи е во поголем процент во
Северна Македонија отколку во Косово и ова се објаснува со поголем број на специјални
програми за финансиска поддршка што ги нудат банките во Северна Македонија.
Земајќи ги предвид сите добиени резултати од истражувањето, во оваа докторска
дисертација се објаснува улогата на банкарскиот систем преку различни елементи како
износот на заемот, употребата на заеми како надворешни извори на финансирање од МСП
и производи и услуги што ги обезбедуваат банките за МСП, отколку што идентификуваше
некои од варијаблите што влијае на растот на МСП, ги идентификува перцепциите на
претприемачите во однос на условите за финансирање од страна на банките и конечно
идентификува некои разлики во банкарските системи меѓу двете земји.
Истражувањето со добиените резултати ќе придонесе позитивно во областа на
растот на МСП и улогата на банкарскиот систем врз развојот на МСП во Косово и
Северна Македонија.
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6. Заклучоци и предлог
Имајќи ги предвид претходно споменатите констатации и заклучоци, Комисијата
едногласно констатира дека дисертацијата ги исполнува условите за да биде подложена
на јавна одбрана, и со особено задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на
Економскиот факултет во Прилеп да го прифати Извештајот за оценка на докторската
дисертација, поднесена од кандидатот, м-р Филорета Куновику Демири под наслов
„Улогата на банкарскиот систем во развојот на МСП - компаративна анализа помеѓу
Косово и Македонија”, и да формира Комисија за одбрана која ќе ја закаже и организира
истата.
Комисија за оценка на докторска дисертација:
1.

Проф. Д-р Надин Турноа, IAE Ница – Школа за менаџмент, Универзитет во
Азурниот брег, Ница, Франција

2.

Проф. Д-р Драгица Оџаклиеска, Економски факултет Прилеп, Универзитет
Свети Климент Охридски, Битола, Северна Македонија

3.

Проф. Д-р Мирослав Гвероски, Економски факултет Прилеп, Универзитет
Св. Климент Охридски, Битола, Северна Македонија

4.

Проф. Д-р Гордана Трајкоска, Економски факултет Прилеп, Универзитет
Свети Климент Охридски, Битола, Северна Македонија

5.

Проф. Д-р Татјана Спасеска, Економски факултет Прилеп, Универзитет Св.
Климент Охридски, Битола, Северна Македонија

12

To:
Scientific Council of Faculty of Economics – Prilep
University of “St.Kliment Ohridski” Bitola

Subject: Assessment Report of the doctoral dissertation
The Scientific Council of the Faculty of Economics - Prilep at the meeting held on
29.10.2020 decision No 02-872/27, has formed a Committee for assessment of the doctoral
dissertation of the candidate Filloreta Kunoviku Demiri, entitled as: "The role of the banking
system in the development of SMEs - Comparative analysis between Kosovo and Macedonia".
The Committee consists of following members:
1. Prof. Dr. Nadine Tournois, IAE Nice-Graduate School of Management, University Cote
D'Azur, Nice, France
2. Prof. Dr. Dragica Odzaklieska, Faculty of Economics Prilep, University St. Kliment
Ohridski, Bitola, North Macedonia
3. Prof. Dr. Miroslav Gveroski, Faculty of Economics Prilep, University St. Kliment
Ohridski, Bitola, North Macedonia
4. Prof. Dr. Gordana Trajkoska, Faculty of Economics Prilep, University St. Kliment
Ohridski, Bitola, North Macedonia
5. Prof. Dr. Tatjana Spaseska, Faculty of Economics Prilep, University St. Kliment
Ohridski, Bitola, North Macedonia
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 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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REPORT
1. Candidate biography
Candidate Filloreta Kunoviku Demiri was born in Mitrovica, Republic of Kosovo, on March 17,
1987. She graduated from primary and secondary education with distinct success in her
hometown.
Immediately after graduating from high school, in 2005 she started studying at the Faculty of
Economics in the University of Prishtina. Where in record time and with a remarkable success in
2008 she graduated and received the title Bachelor in Management and Informatics.
After achieving the title Bachelor in Management and Informatics, in 2008 she also started
Master studies in Business Administration Faculty in the department of Management at the
South East European University. In 2012 she defended her Master Thesis “Growth strategies and
their implementation in corporations - Case Study in the Republic of Kosovo” and achieved the
title of Master of Business Administration-Management.
Oriented to academic life, after proven success in the profession in 2014 she enrolled at the
Regional Joint Doctoral Program “Entrepreneurship and SME Management, (DOCSMES)",
organized in cooperation with EU universities: University of “St. Kliment Ohridski”- Bitola,
North Macedonia; Università di Bologna, Italy; Universidad Autònoma de Barcelona, Spain
(UAB); University of Nice – Sophia Antipolis (now University Cote D'Azur), France; University
of Dardania, Kosovo; University of Tirana, Albania; Agricultural University of Tirana, Albania;
and South East European University, North Macedonia.
In addition to her professional and academic development, the candidate has a rich professional
and academic experience, by working in various functions and organisations, by attending
various trainings, seminars and conferences, by being dedicated to research and scientific
publications.
Work experience:
1 October, 2015 - Present
Teaching Assistant, Faculty of Economics, University of Mitrovica "Isa Boletini", Kosovo
Lecturer of the courses: Introduction to Business, Corporate Finance, and Financial Markets and
Institutions, and, also Assistant for the courses of the department of Management and
Informatics
November, 2019
Trainer
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Trainer of the module "Fundamentals of Entrepreneurship" held in the framework of the project
"Empowering Women and Youth through Employment in the Region of Ferizaj and Mitrovica",
supported by the European Union, Centre for Innovation and Entrepreneurship University of
Mitrovica "Isa Boletini" and in cooperation with Caritas Kosova.
October, 2016 - 12 November 2020
Supervisor of the Debt Collection Sector, Revenue Assurance, Vala, Kosovo Telecom
Supervises, organises, plans and controls all the activities of the sector connected with the
general conditions of the debt collection of Vala
February, 2015 - October, 2016
Team Leader of Internal Control, Revenue Assurance, Vala, Kosovo Telecom
Audits the flow of works of the other sectors of the department Revenue Assurance
27 August, 2010 - February 2015
Debt Collection Senior Officer, Revenue Assurance, Vala, Kosovo Telecom
Supervision and control of all activities of the sector connected with the general conditions of
the debt collection of VALA
01 April, 2010 – 26 August, 2010
Debt Collection Officer, Revenue Assurance, Vala, Kosovo Telecom
Works on all activities toward the accomplishment of debt collecting process
01 September, 2009 – 31 March, 2010
Account Investigations Officer, Revenue Assurance, Vala, Kosovo Telecom
Equates the Cash in the sale points of company and bank reports daily, weekly and monthly
08 September, 2008 – 31 August, 2009
Cashier, Sales Department, Post and Telecommunication of Kosovo
Faces directly with customers, fulfilling all demands of them linked with the products and
services of company
Trainings and certifications:
30 November, 2020 - 10 December, 2020
"Teaching in Higher Education", Center for Excellence in Teaching, University of Prishtina
27 September, 2019
TAM: "Professional Development at HEIs in Kosovo", Erasmus +
5-6 December, 2017
"Workshop on Developing innovative student-centered learning methods at public
universities in Kosovo with the design thinking methodology", HERAS Project and
Wonderwerk
3-5 March 2015
Auditing risk management techniques to accelerate Revenue Assurance maturity - Advance
training course and Application Training Workshop, MAESTRACOM
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15 July, 2014
Accounting Technician, Society of Certified Accountants and Auditors of Kosovo, Scaak
11 December, 2013
Security Information Bases, Training and Development Center - PTK
15 February, 2010
Microsoft Certified Application Specialist for Office Excel 2007, Microsoft
02 March, 2009
Technology Information Fundamentals, Training and Development Center - PTK
06 November, 2007
Training on Project Proposal Writing, Youth Resource Hub University of Prishtina
01 September, 1999 – 21 July, 2000
English for Beginners, House of Hope NGO
Conferences:
June 16-18, 2019, Katowice, Poland
"Consumer Decision Making - A literature review", Co-author, International Conference on
Enhancing Consumer Awareness
03 October, 2014
“Innovation policies and entrepreneurship”- Special overview in the Republic of Kosovo
INTERNATIONAL CONFERENCE - SMEs development and innovation: Building competitive future
of South-Eastern Europe, ISBN 978-9989-695-55-1
15 -16 June, 2015
How to join EU while there are many differences of doing business in the same city?, 5th
International Conference “Compliance of the standards in South-Eastern European countries with the
harmonized standards of European Union”
15 -16 June, 2015
Why there is no health insurance in the Republic of Kosovo?, Co-author, 5th International
Conference “Compliance of the standards in South-Eastern European countries with the harmonized
standards of European Union”
Scientific publications:
02 February, 2015
Entrepreneurship, Innovation and Innovation Policy, Lambert Academic Publishing House,
August 2015,Germany
August, 2015
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How to join EU while there are many differences of doing business in the same city?,
"Academic Journal of Interdisciplinary studies", Vol 4, No 2 S1 (2015), MCSER
Publishing; Rome-Italy; (Access this Journal online at www.mcser.org), Page, 89
August, 2015
Why there is no health insurance in the Republic of Kosovo?, Co-Author, "Academic Journal
of Interdisciplinary studies", Vol 4, No 2 S1 (2015), MCSER Publishing; Rome-Italy; (Access
this Journal online at www.mcser.org), Page, 156
March, 2020
Evaluation of Economic Indicators for Western Balkans Countries: Policy
Recommendations for the Financial and Economic Growth, Co-Author, International Journal
of Finance & Banking Studies, Vol 9 No 1, 2020; ISSN: 2147-4486
2. Analysis and comments on the doctoral dissertation
The doctoral thesis entitled as: "The role of the banking system in the development of SMEs Comparative analysis between Kosovo and Macedonia" of the candidate Filloreta Kunoviku
Demiri, consists of 5 chapters, written on 249 pages. The plagiarism report indicates that the
dissertation is acceptable in terms of its originality.
In the first chapter the candidate includes the introductory part of the research, general
description of the subject, problem statement, the purpose of the study, research objectives,
variables of research, research questions and research hypotheses. At the end of this chapter is
presented the conceptual framework of thesis.
In the second chapter is presented an in-depth overview of literature used. Moreover, are
presented some theories of firm growth and some theories that explains the financing issues of
businesses which corresponded to this research, in particular the pecking order theory and
agency theory based on the asymmetric information. Additionally, there are elaborated different
concepts about the definition and characteristics of SMEs, their importance in the economic
development of one country, business growth importance and barriers to SMEs development,
financing sources of SMEs. Furthermore, is explored the role of the banking system in the
development of SMEs where the author has described the SMEs overview in Kosovo and North
Macedonia, business financing climate in both countries, and, also has presented the banking
system in Kosovo and the banking system in North Macedonia.
The third chapter disclosed the research methodology. This chapter explains in details the type
of research, research paradigm, research design, population, and sample of the research,
determination of size selection and procedures for data collection. Additionally, different
qualitative and quantitative methods used (primary and secondary) of data collection are
explained.
The fourth chapter contains empirical analyses. It includes the analyses of the questionnaires
conducted in SMEs and Banks in Kosovo and North Macedonia. Furthermore, this chapter
includes the econometric model and correlation analyses from the data collected through
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questionnaire. Moreover, it includes the hypothesis testing and discussion of the research results
and findings.
The fifth chapter summarizes research findings, and their practical importance, discussions,
general conclusions, and recommendations. Furthermore, this section shows the significant
findings and benefits of the research for the SMEs, banks, policy makers, scholars and the entire
society. This chapter contains conclusions and recommendations for policy makers, banks, and
SMEs regarding the researched and analysed issues. At the end of the study, are presented
limitations of research and future lines for further researches.
3. Research objectives, questions and hypotheses
The aim of this research is to present basic topics which have fundamental indicator for this PhD
dissertation. The objectives of the research are:
 To find out the importance of the banking system in the development of SMEs for
both countries.
 To analyze which of the business variables influences the SMEs growth,
 To analyze the differences between the perception of entrepreneurs concerning
the ways their SMEs are financed in Kosovo and in North Macedonia, and
 To compare the banking systems between Kosovo and North Macedonia.
The research questions aim is to explore and describe the role of the banking system in the
development of SMEs in both countries. Hence, key questions give specific attention to the
financial conditions provided by banks in Kosovo and North Macedonia. There are many
obstacles and barriers that seriously damage the business climate in both countries. Most of the
barriers are related to the financing conditions by banks for SMEs.
Hypotheses raised are formulated according to the current situation in the context of the topic
researched. The main objective of this paper is to analyze the role of the banking system in the
development of SMEs in both countries (Kosovo and North Macedonia), moreover, to identify
the variables that influence the SMEs growth. Furthermore, the focus is to analyze the
differences of banking systems between two countries.
Based on the theoretical approach, the candidate defined the hypothesis to argue.
Research Hypothesis:
1. Bank loans influence the SMEs growth.
The results generated from the model revealed that there was a significant (year 2016: p=.001;
year 2017: p=.001; year 2018: p=.000) influence of the bank loans on the SMEs growth for the
years 2016, 2017 and 2018 in Kosovo, moreover, these results confirm this hypothesis.
The results generated from the model revealed that there was a significant (2016: p=.000; 2017:
p=.000; 2018: p=.000) influence of the bank loans on the SMEs growth for the year 2016, 2017
and 2018 in North Macedonia, moreover, these results confirm this hypothesis.
2. Loan Interest Rates influence the SMEs growth.
The results generated from the model revealed that there wasn’t significant (2016: p=.297; 2017:
p=.425; 2018: p=.062) influence of the loan interest rates on the SMEs growth for the year 2016,
2017 and 2018 in Kosovo, moreover, these results can't confirm this hypothesis for Kosovo.
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The results generated from the model revealed that there was a significant (2016: p=.000; 2017:
p=.000; 2018: p=.000) influence of the loan interest rates on the SMEs growth for the year 2016,
2017 and 2018 in North Macedonia, moreover, these results confirm this hypothesis.
3. SMEs in Kosovo and North Macedonia use bank loans as a source of external
financing for their business.
This hypothesis is confirmed through the question raised to SMEs regarding the fact that they
have used banking loans as external sources to finance their business activities, where, in RKS
52.7 % answered Yes, while, in RNM 57.3 % answered that Yes they have financed their
business activities through loans. So, from the results obtained it is confirmed that more than
51% of the SMEs in RKS and RNM use bank loans as a source of external financing for their
business.
4. Age of the SMEs in the market influence the SMEs growth.
The results generated from the model revealed that there was a significant (2016: p=.045; 2018:
p=.004) influence of the SMEs age on the SMEs growth for the years 2016 and 2018 in Kosovo,
while, there wasn’t significant influence of the SMEs age on the SMEs growth for the year 2017
(p=.058). Therefore, this hypothesis is confirmed only for the years 2016 and 2018, moreover,
can't confirm for the year 2017 for the SMEs in RKS.
The results generated from the model revealed that there was a significant (2016: p=.000; 2017:
p=.000; 2018: p=.001) influence of the SMEs age on the SMEs growth for the year 2016, 2017
and 2018 in North Macedonia, moreover, through these results it is confirmed this hypothesis.
5. The owners level of education influence the SMEs growth.
The results generated from the model revealed that there was a significant influence for the years
2016 (p=.036) and 2018 (p=.007), and, wasn’t significant (2017: p=.063) influence of the owners
level of education on the SMEs growth for the year 2017 in Kosovo, moreover, these results
confirm this hypothesis only for the years 2016, 2018, and, can’t confirm for the year 2017.
The results generated from the model revealed that there was a significant influence for the years
2016 (p=.000), 2017 (p=.012), and, wasn’t significant (2018: p=.095) influence of the owners
level of education on the SMEs growth for the year 2018 in North Macedonia, moreover, these
results confirm this hypothesis only for the years 2016, 2017, and, can’t confirm for the year
2018.
4. Scientific research design and methodology
The study has used descriptive design to support results from questionnaires, method of research
of course is quantitative and qualitative. The purpose of using descriptive surveys was to collect
detailed and factual information that describes an existing phenomenon. A descriptive study is
one in which information is collected without changing the environment (i.e., nothing is
manipulated). Also, we can say that is an exploratory study that tries to identify the variables that
influence the SMEs growth and to find out the differences between the banking system in
Kosovo and North Macedonia.
Research approach is a positivism approach, which means that only “factual” knowledge gained
through observation (the senses), including measurement, is trustworthy. Researchers warn that
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“if you assume a positivist approach to your study, then it is your belief that you are independent
of your research and your research can be purely objective. Independent means that you maintain
minimal interaction with your research participants when carrying out your research. In other
words, studies with positivist paradigm are based purely on facts and consider the world to be
external and objective.
This study is compound from primary and secondary data. The primary data was collected
through questionnaires and interviews conducted with representatives of SME-s and
representatives from Banks, while the secondary data is based on the literature review from
different authors and also data from institutions of the RKS and North Macedonia, EU reports,
World Bank, BSCK, CBRK, OECD report and other researches.
The target population in this research are two groups of SME-s: 600 (300 in each country)
trading companies and manufacturing companies from all the regions in both countries Kosovo
and North Macedonia, and banks in both countries.
There is used a semi-structured questionnaire that contains also open questions, as mentioned
above the questionnaire for SMEs contains 25 questions and the questionnaire for BANKs
contains 16 questions.
The respondents of this study are general managers or owners of the companies and managers
from banks. They are the ones who are enough knowledgeable to answer the problems posed in
the present study. In order to have useful results it were used also Nominal, Ordinal and Interval
measurements of indicators.
Chronologically, in stepwise methods are applied different statistical techniques to analyze the
data and test the hypotheses. It was run the pseudo R2 test also to see if the model fits the data.
From the results it is revealed that there is an excellent model fit. Furthermore, it was used
statistical model to explain the influence of independent variables in dependent variable that in
our case was SMEs growth.
Moreover, in this extension are applied different comparative statistical techniques as in follow:
 Descriptive statistics,
 Multinomial logistic regression model analyses,
 A Spearman's rank-order correlation analyses,
 Hypotheses testing through Multinomial Logistic Regression Analyses.
On this basis, logical and meaningful results have been derived to provide meaningful
interpretation.
5. Significance and findings of the dissertation
This doctoral study has analyzed the role of the banking system in the development of the SMEs
and has compared the banking system between Kosovo and North Macedonia, moreover,
econometric model has identified the influence and the type of correlation of the independent
variables as loan amount, loan interest rates, SMEs age and owners level of education in SMEs
growth as a dependent variable.
In terms of the first objective of doctoral thesis, there is a conclusion that the role of the banking
system in the development of SMEs is very important. The conclusion is based on the results
from the research where more than 52% of the SMEs in Kosovo and North Macedonia use bank
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loans as external sources of financial support, there was a wide list of products and services
provided by banks for SMEs, and, the bank loans has a significant positive influence on the
SMEs growth in Kosovo (p=001; p=001; p=000) and North Macedonia (p=000; p=000; p=000)
during the comparative analyses for the years 2016, 2017 and 2018.
In terms of the second objective of doctoral thesis, it is confirmed that:
 In Kosovo for the year 2016 the results revealed that the independent variables that
influenced significantly the SMEs growth as a dependent variable were loan amount
(p=.001), SMEs age (p=.045) and owners level of education (p=.036), while, loan
interest rates (p=.297) has no significant influence on the SMEs growth.
 In North Macedonia for the year 2016 and 2017 the results revealed that the independent
variables that influenced significantly the SMEs growth as a dependent variable were
loan amount (p=.000), loan interest rates (p=.000), SMEs age (p=.000) and owners level
of education (p=.000). Findings reveal that for the year 2016 in North Macedonia all
independent variables have significant influence on SMEs growth.
 In Kosovo for the year 2017 we revealed that the independent variable that influenced
significantly the SMEs growth as a dependent variable was only loan amount (p=.001),
while, loan interest rates (p=.425), SMEs age (p=.058) and owners level of education
(p=.063), have no significant influence on the SMEs growth.
 In Kosovo for the year 2018 the results revealed that the independent variables that
influenced significantly the SMEs growth as a dependent variable were loan amount
(p=.000), SMEs age (p=.004) and owners level of education (p=.007), while, loan
interest rates (p=.062) has no significant influence on the SMEs growth.
 In North Macedonia for the year 2018 the results revealed that the independent variables
that influenced significantly the SMEs growth as a dependent variable were loan amount
(p=.000), loan interest rates (p=.000) and SMEs age (p=.001), while, owners level of
education (p=.095) has no significant influence on the SMEs growth.
Results revealed that in Kosovo the loan interest rates has no significance influence on the SMEs
growth, maybe this can be explained by the fact that the SMEs in Kosovo has bank loans as the
only option of the external sources of financing and regardless high level of interest rates they
use bank loans as external sources of financing. From the results obtained it is arrived the
conclusion that the independent variables must be considered as very important factors by SMEs
from both countries because they could be used to predict which of the SMEs have potential to
grow.
In terms of the third objective of doctoral thesis, the results revealed that in both countries more
than 65% of the entrepreneurs percept the financing conditions by banks as a "very unfavorable"
and "unfavorable".
In terms of the fourth objective it is confirmed that there are differences between the banking
system in Kosovo and North Macedonia which are elaborated further.
Through qualitative research in banks results revealed that the banking system in North
Macedonia provides more special programs and more products and services for financial support
of the SMEs than in Kosovo. Results also revealed that banks in North Macedonia have higher
number of the criteria's through which they determine one SME as a good and a reliable
borrower than the banks in Kosovo. From the results obtained it is revealed that banks in North
Macedonia have higher number of the criteria's through which they determine one SME as a
loyal client than the banks in Kosovo. For example the most important criteria to determine one
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client as a loyal in North Macedonia banks is the percentage of usage of banking products, while,
in Kosovo banks the most important criteria is credit history in their institution. So, through
comparing the answers from both countries it could be seen that there are different approaches
regarding the criteria's used.
According the data analyzed it is revealed that the banks consult many factors when determining
loans interest rates for SMEs as a borrowers, but, there is no any minimum or maximum
threshold imposed by state institutions which they must respect. Thus, it is a free market where
the banks can determine the interest rates. From the results obtained when the means from both
countries were compared it could be seen that banks in North Macedonia offer loans for SMEs
with lower interest rates than in Kosovo, where, the mean of the interest rates in North
Macedonia is 5.66%, while, in Kosovo the mean of the interest rates for SMEs is 8.82%. This is
from the qualitative research with banks. Moreover, when the answers about the interest rates
were analyzed from the quantitative research on SMEs results revealed a gap between banks
answers and SMEs answers regarding the loans interest rates. The SMEs declared higher interest
rates than banks. The interest rates are considered as a very important factor, because, they
influence the demand of the SMEs for bank loans as external means of financing, through which
they finance their business activities.
Results revealed that there are different ranking of the obstacles by banks in two countries,
where, for example legal restrictions was ranked as the most important in Macedonia, while, in
Kosovo it was ranked as the 3rd, or, collateral was ranked as the 2nd important obstacle that
banks face in Kosovo, while, in Macedonia it was ranked as the least important.
Regarding the deadline of the repayment of loan and the evaluation of collateral, from the results
in both countries it is revealed that the deadline of the repayment of loan in months is shorter in
RKS than RNM, while, more than 45% of the SMEs in both countries revealed that the collateral
was evaluated less than its real value.
Results obtained in both countries revealed that 70% of the SMEs in North Macedonia are LLC,
while, 69.3% of the SMEs in Kosovo are individual businesses. Regarding this there is a
conclusion that the owners of the SMEs in North Macedonia are more protected in case of
business failure than owners of the SMEs in Kosovo. This is, because, it is known that the
owners of LLC in case of business failure should pay the obligations only with the invested
capital and not with their private capital (family real estate) as in the case of individual
businesses.
Research results also revealed that the owners of the SMEs are more educated in North
Macedonia than in Kosovo.
Findings revealed that the number of women entrepreneurs was in higher percentage in North
Macedonia than in Kosovo, and, this was explained with the higher number of financial
supportive special programs offered by banks in North Macedonia.
Thus, this study have arrived to explain the role of the banking system through different elements
like loan amount, the usage of loans as external sources of finance from SMEs and products and
services provided by banks for SMEs, than, identified some of the variables that influence the
SMEs growth, identified the perceptions of the entrepreneurs regarding the financing conditions
by banks and finally identified some differences of the banking systems between two countries.
The research with the results obtained will contribute positively in the field of SMEs growth and
banking system role on SMEs development in Kosovo and North Macedonia.
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6. Conclusions and proposal
Having in consideration the above mentioned conclusions, the Committee unanimously
concludes that the dissertation fulfills the criteria required in order to be publicly defended, and
proposes to the Scientific Council of the Faculty of economics in Prilep to accept the Report for
assessment of the doctoral dissertation, submitted by the candidate Filloreta Kunoviku Demiri MSc,
entitled as "The role of the banking system in the development of SMEs - Comparative
analysis between Kosovo and Macedonia"„ - "Улоzama на банкарскиоm систем во
развојоm на МСП - Компаративна анализа помеѓу Косово и Македонија", and to form a
Committee for Defense, that will schedule and organize the defense.

Committee for assessment of doctoral dissertation:
1. Prof. Dr. Nadine Tournois, IAE Nice-Graduate School of Management, University Cote
D'Azur, Nice, France
2. Prof. Dr. Dragica Odzaklieska, Faculty of Economics Prilep, University St. Kliment
Ohridski, Bitola, North Macedonia
3. Prof. Dr. Miroslav Gveroski, Faculty of Economics Prilep, University St. Kliment
Ohridski, Bitola, North Macedonia
4. Prof. Dr. Gordana Trajkoska, Faculty of Economics Prilep, University St. Kliment
Ohridski, Bitola, North Macedonia
5. Prof. Dr. Tatjana Spaseska, Faculty of Economics Prilep, University St. Kliment
Ohridski, Bitola, North Macedonia
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ
БИОЛОГИЈА (10200) И БИОХЕМИЈА (10201) НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА
Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки при
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола (бр. 02-251/4 од 19.03.2021 год.),
избрани сме за членови на Рецензентска комисија за избор на еден наставник од
научните области Биологија (10200) и Биохемија (10201).
Комисијата во состав: д-р Јованка Тутеска, редовен професор на Факултетот за
биотехнички науки, Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола (претседател), д-р
Велимир Стојковски, редовен професор на Факултетот за ветеринарна медицина,
Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ – Скопје (член) и д-р Јорданка Димовска, редовен
професор (во пензија) на Природно-математичкиот факултет, Универзитет "Св. Кирил
и Методиј" – Скопје (член), по разгледувањето на приложената документација го
поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот објавен во дневните весници “Нова Македонија” и “Коха“ на 09.03.2021
година во предвидениот рок се пријави само кандидатот д-р Мила Арапческа,
вонреден професор на Факултетот за Биотехнички науки – Битола.
Рецензентската комисија ги имаше во предвид вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата објавени во Билтенот на
Универзитетот "Св. Климент Охридски" –Битола (бр. 231 од 05.12.2001; бр. 258 од
02.02.2004; бр. 275 од 01.07.2005; бр. 308 од 01.07.2008; бр. 352 од 01.09.2011 и бр. 410
од 01.03.2016 год.), како и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања
од последниот избор до објавувањето на конкурсот, врз основа на целокупната
поднесена документација која е од важност за изборот.

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Д-р Мила Арапческа е родена на 03.02.1973 год. во Прилеп каде завршила oсновно и
средно училиште. Понатамошното образование го продолжила на Универзитетот во
Белград, на Биолошкиот факултет, студиска група молекуларна биологија и
физиологија. Дипломирала на 24.09.1998 година со просечен успех 8.36 и оценка 10 на
дипломскиот испит. Во учебната 1999/2000 година се запишала на последипломски
студии на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје,
студиска група молекуларна биологија. Последипломските студии ги завршила со
просечен успех 10. Магистрирала на 13.01.2005 год. одбранувајќи го магистерскиот
труд под наслов “Експресија на гените на вирулентност кај Salmonella Typhimurium
SL1344 како одговор на различни стресогени услови. Microarray анализа”, со што се
здобила со научен степен Магистер на биолошки науки.
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Докторска дисертација под наслов: “Биохемиски промени во маснокиселинскиот
статус на млекото кај високо млечни крави од холштајн фризиска раса во зависност од
одредени физиолошки услови” успешно ја одбранила на 21.06.2011 година со што се
стекнала со научен степен Доктор на биолошки науки.
За време на додипломските студии била стипендист на Министерството за
образование, а во текот на последипломските студии била корисник на стипендија од
Министерството за наука.
Во 2002 година е избрана во звање помлад асистент по група биолошки предмети на
Катедрата за биолошки науки при Факултетот за биотехнички науки - Битола, а во
2004 е реизбрана во истото звање. Во 2005 година е избрана во звање асистент. Во
истото звање повторно е избрана во 2008 година. Во септември 2011 година е избрана
во наставно научно звање доцент, а од 17.09.2016 е вонреден професор од научните
области Биологија (10200) и Биохемија (10201) на Факултетот за биотехнички науки –
Битола (Одлука бр. 02-281/10 од 16.03.2016).
Од странските јазици активно го владее англискиот јазик.
Во текот на нејзиното професионално усовршување д-р Мила Арапческа има
реализирано повеќе студиски престои во странство и тоа:
Во рамките на проектот TEMPUS UM JEP 15041-2000, во периодот од фебруари до
јули 2003 год. има реализирано студиски престој во Универзитетот Rennes1, Rennes,
Франција, каде стекнала искуство и познавање на современите молекуларно биолошки
техники.
Во септември 2005 година во рамките на билатералниот научно – истражувачки проект
со Р. Хрватска "Идентификација на ботаничкото потекло и анализа на хемиските
параметри на мед од подрачја во Македонија и Хрватска".реализира студиски престој
на Прехранбено – Технолошкиот Факултет, Универзитет "Јосип Јурај Штросмаер"–
Осијек, Р. Хрватска.
Во периодот од 23 септември до 04 октомври 2013 година во рамките на проектот
“Assessing and Enabling the Implementation of Food Irradiation Technologies”,
финансиран од Меѓународната атомска агенција – IAEA реализира научна посета на
Факултетот за храна при Универзитетот "Corvinus", во Будимпешта, Унгарија, на
одделот за Микробиологија и Биотехнологија. Во текот на овој студиски престој
реализира посета и Универзитетот “Szent Istvan” во Gödöllő, и на Унгарската академија
на науките во Будимпешта.
Во рамките на COST Акцијата "Saffronomics" во периодот од 06 октомври до 07
ноември 2014 година реализира студиски престој Австрискиот Институт за технологии
(AIT) во Тулн, Австрија, каде ги совладува современите молекуларно биолошки
техники кои се користат за генотипизација.
Во периодот од 24.03 2019 до 31.03.2019 година, во рамките на програмата CEEPUS
реализира мобилност на Прехранбено – Технолошкиот Факултет, Универзитет "Јосип
Јурај Штросмаер"– Осијек, каде одржува предавање од областа Биохемија на храна.
Член е на Македонското биолошко друштво и Друштвото за наука и уметност –
Прилеп.
Од 14.01.2013 до 24.04.2015 година д-р Мила Арапческа била продекан за наука и
меѓународна соработка на Факултетот за биотехнички науки – Битола (Одлука бр. 0730/5 од 14.01.2014 година).
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Од 24 април 2015 до 14 јули 2015 била назначена за ВД Декан на Факултетот за
биотехнички науки – Битола (Одлука бр. 08-547/1 од 24.04.2015 година).
Од ноември 2016 до ноември 2020 била член во Сенатот на Универзитетот "Св.
Климент Охридски" – Битола.
РЕЗУЛТАТИ И ИСКУСТВО ВО НАСТАВНАТА ДЕЈНОСТ И ПОДГОТВУВАЊЕ
НА НАСТАВЕН И НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПОДМЛАДОК
Кандидатката д-р Мила Арапческа активно е вклучена во наставно-образовната дејност
на сите три циклуси студии на Факултетот за биотехнички науки. На првиот циклус
студии реализира практична и теоретска настава по наставните дисциплини: Биологија,
Биохемија, Микробиологија на храна, Биолошка безбедност на храната и
Стабилизација и стандардизација на агропрехранбените производи, на вториот циклус
студии член е на предметните комисии по наставните дисциплини: Методи во
научноистражувачката работа, Генетика, Биолошка безбедност на храната и Зачински
растенија и зачини, а на третиот циклус студии член е на предметните комисии по
наставните дисциплини: Токсикоинфекции и интоксикации со храна, Биохемија на
храна, Современи постапки за стабилизација и конзервирање на прехранбени
производи, Одбрани поглавја од ензимологија и Методи за екстракција и анализа на
биолошки активни материи од зачински и лековити растенија.
Во реализација на теоретската и практичната настава кандидатката континуирано се
ангажира за нивно осовременување. За наставните дисциплини на првиот циклус
студии има подготвено дигитални ресурси за предавања и вежби, поставени на веб
страната на Факултетот, на платформата за далечинско учење Moodle
(https://fbn.uklo.edu.mk/moodle30/).
Предметите Биохемија (прв циклус студии) и Биолошка безбедност на храната (втор
циклус студии), ги има понудено како предмети-прозорци на мобилност чија што
настава може да се реализира и на англиски јазик.
Во периодот после изборот во звање вонреден професор е ментор на 10 дипломски
работи (Одлука бр. 02-470/18 од 29.05.2018; Одлука бр. 02-470/22 од 29.05.2018;
Одлука бр. 02-598/16 од 26.06.2018; Одлука бр. 02-841/25 од 05.10.2018; Одлука бр. 02976/18 од 16.11.2018; Одлука бр. 02-1085/5 од 18.12.2018; Одлука бр. 02-277/6 од
01.03.2019; Одлука бр. 02-277/7 од 01.03.2019; Одлука бр. 02-753/19 од 03.09.2019 и
Одлука бр. 02-350/15 од 30.06.2020) и член во 3 комисии за одбрана на дипломски
работи (Одлука бр. 02-832/16 од 14.09.2017; Одлука бр. 02-598/27 од 26.06.2018 и
Одлука бр. 02-862/15 од 01.10.2019).
Д-р Мила Арапческа има значаен придонес и во едукација и подготовка на научноистражувачки подмладок. Во последните пет години е ментор на два магистерски
труда (Одлука бр. 07-77/4 од 27.01.2014 и Одлука бр. 02-741/3 од 21.08.2017), член во
четири комисии за подобност на кандидат и тема за изработка на магистерски трудови
(Одлука бр. 02-650/2 од 30.06.2017, Одлука бр. 02-650/7 од 30.06.2017; Одлука бр. 02702/2 од 10.07.2017 и Одлука бр. 02-162/4 од 30.01.2019); член во четири комисии за
оценка на магистерски трудови (Одлука бр. 02-896/3 од 02.11.2016; Одлука бр. 02-262/3
од 05.03.2018; Одлука бр. 02-262/4 од 05.03.2018 и Одлука бр. 02-695/4 од 04.07.2019),
како и член во четири комисии за одбрана на магистерски трудови (Одлука бр. 02-144/4
од 02.02.2017; Одлука бр. 02-333/7 од 28.03.2018; Одлука бр. 02-333/8 од 28.03.2018 и
Одлука бр. 02-862/5 од 01.10.2019). Во извештајниот период е член и на комисија за
одбрана на докторска дисертација на Факултетот за земјоделски науки и храна –
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Скопје (Одлука бр. 02-1847/5 од 03.10.2016). Ментор е и на еден кандидат за изработка
на докторска дисертација (Одлука бр. 02-1063/5 од 29.10.2019), а има напишано и две
мислења за изработени докторски дисертации.
Од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование е
акредитирана за ментор на трет циклус студии на Факултетот за биотехнички науки –
Битола (Решение бр 17-509/3 од 22.06.2017).
Во текот на нејзинот работен ангажман на Факултетот за биотехнички науки, активно
учествува во изработка на елаборати за акредитација на студиски програми на трите
циклуси студии на Факултетот за биотехнички науки. Во период после изборот за
вонреден професор учествува во изработка на Елаборатите за акредитација на
студиските програми: Зоотехника, едногодишни универзитетски студии за втор циклус
(Одлука бр. 02-828/10 од 07.10.2016) и Зоотехника (двегодишни универзитетски
студии) – втор циклус студии (Одлука 02-828/10-1 од 07.10.2016).
Коавтор е на универзитетскиот учебник "Зачински и лековити растенија производство и употреба" (2005), наменет за студентите на Факултетот за биотехнички
науки.
Стручен редактор е на книгата "Маслиново масло: Хемија и Технологија" (2011) превод на македонски јазик, издавач Арс Ламина – Скопје.
Коавтор е на поглавјето "Geochemical properties of topsoil around the open coal mine and
Bitola thermoelectric plant, Republic of Macedonia", од книгата Contamination Sources,
Assessment and Remediation (2018), издавачот Nova Science Publishers од Њујорк.
Коавтор е и на учебното помагало "Практикум по Биологија", за кое е објавена
позитивна рецензија во Билтенот на Универзитетот "Св. Климент Охридски" бр 480.
Според резултатите од спроведените анонимни студентските анкети на Факултетот за
биотехнички науки Битола во последните пет години, д-р Мила Арапческа има
позитивна оценка од страна на студентите, што го потврдува нејзиниот квалитет во
реализацијата на наставно-образовната дејност, како и професионалниот и коректен
однос со студентите.
РЕЗУЛТАТИ ОД НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА
Паралелно со наставната дејност, д-р Мила Арапческа активно е вклучена и во
реализација на научноистражувачката дејност. Како истражувач учествувала во
реализација на вкупно девет научно-истражувачки проекти. По изборот за вонреден
професор учествува во реализација на два проекти (од наведените девет).
2004 – 2006: “Идентификација на ботаничкото потекло и анализа на хемиските
параметри на медот од подрачја во Македонија и Хрватска“
(Билатерален меѓународен проект со Р. Хрватска. Министерство за
образование наука).
2008-2009:

“Екстракција на етерични масла од зачински и лековити растенија“.
(Развојно истражувачки проект. Министерство за образование и
наука).

2009-2012:

“Using local resources for microregional development
agribusiness and tourism in the southern Balkans” - SATIS
Tempus Project JP 159143.
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2011-2012:

"Промени на нутритивната вредност на млекото во зависност од
лактацијата", Универзитет ‘’Св. Кирил и Методиј’’ – Скопје

2011-2015:

“Omics Technologies for Crop Improvement, Traceability, Determination of
Authenticity, Adulteration and Origin in Saffron” – SAFFRONOMICS
COST Action FA1101 – член на Управниот одбор.

2012-2013:

“Assessing and Enabling the Implementation
Technologies” – MAK 5007
International Atomic Energy Agency – IAEA.

2012-2013:

“Interactive Farmers Support System for Efficient water use management” –
RULAND
IPA- Cross Border Programme, Greece –The Former Yugoslav Republic of
Macedonia 2007-2013. From neibrohood to partnership 2007 -2013.

2015-2017:

“Soil degradation assessment and rehabilitation strategies for sustainable land
use planning“ – TERRA MED
IPA- Cross Border Programme, Greece –The Former Yugoslav Republic of
Macedonia 2007-2013, From neibrohood to partnership 2007 -2013 – член
на Управниот одбор.

2019-2023:

“Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms –
EuroMicropH“,
COST Action CA18113 – член на Управниот одбор.
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Објавени научни и стручни трудови
Д-р Мила Арапческа е автор и коавтор на 117 научни трудови, публикувани во
меѓународни научни списанија, на меѓународни научни собири во земјата и во
странство. До изборот во звање вонреден професор д-р Мила Арапческа објавила 92
труда, а по изборот има објавено 25 научни трудови (наведени подолу од реден број 93
до 117) од кои 11 се рецензирани научни трудови објавени во референтни научни
публикации (дел од нив се публикувани во списанија индексирани во базите: Ebsco,
Web of Science Core Collection: Science Citation Index Expanded); 1 поглавје во
рецензирана книга (објавена во ОЕЦД земја); 12 рецензирани трудови објавени во
Зборници од меѓународни научни собири во земјата и во странство и 1 рецензиран
научен труд објавен во домашно списание.
Трудовите објавени во извештајниот период (по изборот во завање вонреден професор)
достапни се на електронскиот репозиториум на УКЛО, како и на профилот од
кандидатката на Google Scholar:
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Arapcheska=3AMila=3A=3A.html,
https://scholar.google.com/citations?user=wPfJ6J8AAAAJ&hl=en
Од информациите добиени од профилот на Google Scholar на д-р Мила Арапческа
(https://scholar.google.com/citations?user=wPfJ6J8AAAAJ&hl=en), може да се констатира
дека објавените публикации бележат 53 цитирања; од кои 46 цитирања се
регистрирани во последните пет години. Трудовите се цитирани во референтни научни
публикации.
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Анализа на трудовите:
Трудот под реден број 1 е рецензиран во Билтен на Универзитетот “Св. Климент
Охридски” - Битола бр. 258 од 02.02.2004 година.
Трудовите од реден број 2 до реден број 9 се рецензирани во Билтен на Универзитетот
“Св. Климент Охридски” - Битола бр. 275 од 01.07.2005 година.
Трудовите од реден број 10 до 27 се рецензирани во Билтен на Универзитетот “Св.
Климент Охридски” - Битола бр. 308 од 01.07.2008 година.
Трудовите од реден број 28 до 59 се рецензирани во Билтен на Универзитетот “Св.
Климент Охридски” - Битола бр. 352 од 01.09.2011 година.
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Трудовите од реден број 60 до 92 се рецензирани во Билтен на Универзитетот “Св.
Климент Охридски” - Битола бр. 410 од 01.03.2016 година.
Цел на истражување на трудот под реден број 93 е анализа на концентрациите на
тумор маркерите CEA 125, CEA и СА 15-3 кај пациентки со оваријален канцер.
Концентрацијата на тумор маркерите е анализирана пред и после операција на
пациентките. Од анализираните маркери, повисока концентрација е утврдена кај
маркерот CEA 125 (кај 87% од анализираната група пациентите), додека за останатите
два маркери CEA и CEA 15-3 не е утврдена сигнификантна специфичност.
Во трудот под реден број 94 испитувано е влијанието на пост-бербената обработка на
шафранот Crocus sativus L. врз маснокиселинскиот состав на зачинот добиен од ова
растение. Испитувани се примероци шафран добиени со различни техники на сушење
на стигмите, и различен температурен режим. Маснокиселинскиот состав е испитуван
со примена на гасна хроматографија. Добиените резултати укажуваат на значајно
влијание на термичкиот третман на обработка на стигмите врз маснокиселинскиот
профил на добиениот зачин.
Во трудот под реден број 95 испитуван е маснокиселинскиот ссостав на примероци
јогурт пакувани во ист вид на пластична амбалажа, но складирани на различни
температури (+4°С и собна температура). Добиените резултати во оваа студија не
укажуваат на сигнификантни разлики (p <0,05) во маснокиселинскиот соств помеѓу
примероците од јогурт складирани на + 4°C и примероците складирани на собна
температура.
Авторите во трудот под реден број 96 го испитувале влијанието на видот на
амбалажата на јогуртот врз квалитетот на производот. Примероците јогурт биле
групирани во две групи, според видот на амбалажниот материјал (картонска и
пластична) и биле чувани на иста температура +4°C. Во испитувањата биле
анализирани содржината на масти, суви материи, киселост и маснокиселинскиот
состав. Врз основа на добиените резултати не е утврдена статистички значајна разлика
(p <0,05) помеѓу примероците јогурт пакувани во картонска амбалажа и примероците
пакувани во пластична амбалажа.
Поглавјето наведено под реден број 97, претставува систематска студија на просторна
дистрибуција на елементи во трагови во почвата во Битолскиот регион околу рудникот
за јаглен и термоелектраната РЕК. Врз основа на испитувањата утврдена е повисока
концентрација на тешки метали во примероци почва од околината на
термоелектраната, што според добиените резултати се должи на прашината од
депонијата на пепел која се наоѓа во непосредна близина.
Во трудот под реден број 98 испитувано е антропогеното влијание врз животната
средина преку анализа на контаминацијата на почвата со тешки метали во регионот
околу РЕК Битола. Анализирана е концентрацијата на 21 елемент во примероци почва
со примена на атомска емисиона спектрометрија со индуктивно спрегната плазма. Врз
основа на дистрибутивните мапи за секој од анализираните елементи утврдена е нивна
повисока концентрација во примероците почва од околината на термоелектраната,
споредено со примероците земени од останатите локалитети во Битолскиот регион.
Главна цел на испитувањата на трудот под реден број 99 е развој и валидација на GCFID метод за анализа на адултерација на млечна маст со растителни масла. Како
референтен материјал во испитувањата се користени млечна маст, палмино и кокосово
масло. Повисока концентрација на масните киселини: C16:0, C18:1n9c и C18:2n6c е
утврдена кај примероци на млечни производи кои содржат палмино масло, додека пак
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повисока концентрација на С12:0 и С14:0 е утврдена кај млечни производи кои
содржат кокосово масло.
Цел на испитувањата во трудот под реден број 100 е анализа на маснокиселинскиот
состав на млечната маст во текот на производството на јогурт. Примероци за анализа
се земени од неколку различни фази од производството на јогурт. Врз основа на
споредбата со маснокиселинскиот состав на суровото млеко, кај примероците земени
од различни фази на производство на јогурт утврдено е намалување на содржината на
масните киселини: C4:0; C10:0; C12:0; C14:1; C17:0; C18:2n6c и C18:3n3.
Примарна цел на испитувањата на трудот под реден број 101 е анализа на
автентичноста на примероци кашкавал од локалниот пазар. Автентичноста на
производите е одредена преку анализа на маснокиселинскиот состав на примероците
со примена на гасна хроматографија. Според добиените резултати кај примероците
кашкавал кои содржат растителни масла утврдена е зголемена концентација на
средноверижни и долговерижни масни киселини.
Рибиното масло е одличен извор на омега 3 масни киселини. Во трудот под реден број
102 со примена на гасна хроматографија испитувана е содржината на омега 3 масните
киселини EPA и DHA, застапени во суплементи на рибино масло кои се користат во
исхраната. Врз основа на добиените резултати утврдено е одредено намалување на
содржината на испитуваните масни киселини споредено до декларираните вредности и
тоа за EPA од 6.06% до 10% , а за DHA од 0.45% до 8%.
Во трудот под реден број 103 анализирана е прогностичката вредност на тумор
маркерите CEA и CA19-9 кај пациенти со колоректален канцер. Анализирана е
концентрацијата на маркерите кај пациенти пред операција, пред почетокот на
хемотерапијата и три месеци после тоа. Добиените резултати укажуваат на промени во
концентрацијата на тумор маркерите во серумот на пациентите и истите се во
корелација со ефектот на терапијата.
Цел на испитувањата на трудот под реден број 104 е анализа на микробиолошката
исправност на суровото млеко. Примероците на млеко се земени од локални фарми во
Пелагонискиот регион и анализиран е вкупниот број на бактерии. Добиените резултати
укажуваат на тесна поврзаност на микробиолошката исправност на суровото млеко со
примената на добрата хигиенска пракса во фармите.
Во трудот под реден број 105 даден е преглед на употребата на адитивите во млечните
производи. Во испитувањето биле опфатени примероци на топено сирење, павлака,
сирење, овошен јогурт и чоколадно млеко. Утврдено е дека најчесто употребувани
адитиви во производството на млечните производи овошен јогурт и чоколадно млеко
припаѓаат во групата на бои, стабилизатори и емулгатори.
Во трудот под реден број 106 даден е преглед на употребата на адитиви во
производството на чоколадо и тоа бело, темно и млечно. Утврдена е поголема употреба
на адитиви кај примероците млечно чоколада и тоа на адитиви кои припаѓаат во
групата на стабилизатори, емулгатори и регулатори на киселост.
Во трудот под реден број 107 даден е преглед на употребата на адитиви во овошните
сокови и газираните пијалоци. Утврдена е нивна поголема употреба кај газираните
пријалоци и тоа најчесто: засладувачи, бои, конзерванси, стабилизатори, емулгатори,
регулатори на киселост и засилувачи на арома.
Цел на испитувањата во трудот под реден број 108 е компаративна анализа на
маснокиселинскиот состав на два вида добиточна храна, ливадско и луцеркино сено. За
анализа на примероците користена е гасна хроматографија. Врз основа на добиените
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резултати повисока концентрација на заситени масни киселини е утврдена кај
примероците на ливадско сено (41.87%) споредено со луцеркино сено (31.24%).
Содржината на мононезаситени масни киселни кај анализираните примероци
ливадското сено изнесува 11.28%, а кај луцеркиното 11.08%, додека содржината на
полинезаситени масни киселини кај ливадското сено е 33.59% а кај луцеркиното
43.80%. Маснокиселинскиот состав на добиточната храна е од посебна важност и
влијае врз квалитетот и нутритивната вредност на прехранбените производи кои се
добиваат од руминантните животни.
Трудот под реден број 109 е ревијален труд. Во него авторите ги опишуваат
здравствените бенефити на конјугираната линолна киселина CLA. Конјугирана
линолна киселина (CLA) е зеднички термин со кој се опишуваат еден или повеќе
позициони и геометриски изомери на линолната киселина. Опишан е процесот на
биосинтеза како и бројните терапевтски особини на CLA како што се: изразено
антиканцерогено дејство, антиоксидативно дејство, стимулативно дејство врз имуниот
систем, анти-атеросклеротично дејство, а исто така влијае и врз енергетскиот
метаболизам.
Во трудот под реден број 110 анализиран е ензимскиот статус кај пациенти со акутен
панкреатитис. Анализирани се примероци на серум и урина од пациенти. Примероците
за анализа се земани на 3, 7 и 10 ден во текот на хоспитализацијата на пациентите.
Анализирани се следните параметри: амилаза, липаза, ALT, AST, ALP, GGT и LDH во
серум, и амилаза и липаза во урина. Добиените резултати укажуваат на важноста на
биохемиските анализи во дијагностицирањето и следењето на акутниот панкреатитис.
Во трудот под реден број 111 направена е компаративна анализа на содржината на
CLA во примероци на кравјо, овчо и козјо млеко. Според добиените резултатити
утврдени се значајни разлики во содржината на CLA помеѓу трите групи примероци,
но утврдени се и индивидуални разлики во самите групи. Највисока концентрација на
CLA утврдена е во примероците од овчо млеко во споредба со примероците од козјо и
кравјо млеко.
Трудот под реден број 112 е прегледен труд во кој што авторите ги опишуваат
молекуларно-биолошките методи кои наоѓаат примена во анализа на храната.
Молекуларните методи, пред сé техниките базирани на анализа на ДНК се брзи и
сензитивни методи кои овозможуваат утврдување на автентичноста на прехранбените
производи и детекција и идентификација на микробни контаминенти. Овие методи во
последните години бележат брз развој и наоѓаат се поголема примена во анализа на
храната.
Во трудот под реден број 113 анализиран е општиот стресоген одговор на S. enterica
Typhimurium во услови на отсутво на хранливи материи. Со примена на PCR базирана
microarray техника анализиран е сет на 369 гени инволвирани во регулаторни
механизми на бактериските клетки или во вирулентноста. Според добиените резултати
најголем дел од експресионираните гени во анализираните стресогени услови се гени
инволвирани во општиот стресоген одговор на бактериските клетки.
Во трудот под реден број 114 анализирана е просторната дистрибуција на 21 елемент
во примероци од улична прашина земени од градот Битола и од југозападниот дел на
Пелагониската котлина. За анализа на примероците е користена атомска емисиона
спектрометрија со индуктивно спрегната плазма. Врз основа на добиените резултати,
утврдена е зголемена концентрација на токсични елементи како арсен, бакар, олово и
цинк во градот Битола и во близина на термоелектраната РЕК – Битола, што се должи
на урбаните и индустриски активности во овој регион.
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Трудот под реден број 115 е прегледен труд во кој што авторите ги опишуваат
факторите кои што влијаат врз содржината на активни материи во шафранот.
Шафранот е зачин кој се добива од исушени стигми од цветовите на растението Crocus
sativus L. Содржи околу 150 испарливи и ароматични соединенија како и поголем број
на неиспраливи биолошки активни соединенија. Во трудот опишани се факторите кои
што влијаат врз содржината на активни материи како: агрономски и еколошки
фактори, но и различните техники на сушење на стигмите, кои се од клучно значење за
добивање на шафранот.
Во трудот под реден број 116 авторите го опишуваат влијанието на јонизирачкото
зрачење врз квалитетот и безбедноста на прехранбените производи. Јонизирачко
зрачење е една од нетермичките постапки кои се користат за продолжување на рокот
на прехранбените производите. Авторите ги имаат опишано механизмите на дејство на
јонизирачкото зрачење врз микробните контаминенти и неговото влијание врз
составните компоненти на храната и нејзината нутритивна вредност.
Цел на испитувањата во трудот под реден број 117 е анализа на влијанието на
екстрактот од рузмарин врз термичката стабилност на сончогледовото масло. Во
испитувањата користени се примероци на сончогледово масло во кое е додаден 0.1%
екстракт на рузмарин, а како контрола се користени примероци на сончогледово
масло без додаден екстракт. Примероците се подвргнати на три последователни
циклуси на термичко загревање, со период на ладење после секое загревање. Како
индикатори на структурните промени на испитуваните примероци масло анализирани
се: густината, вискозноста и извршени се FTIR спектроскопски мерења. Добиените
резултати укажуваат на заштитната улога на екстрактот од рузмарин во однос на
триглицеридната стуктура, нивото на незаситеност и термичката стабилност на
примероците масло во кои бил додаден екстрактот во споредба со контролната група.
Д-р Мила Арапческа е рецензент на меѓународното научно списание "Food Science and
Applied Biotechnology" (e-ISSN: 2603-3380), чиј издавач е Academic Publishing House
при Универзитетот за Прехранбена Технологија во Пловдив, Бугарија, а воедно е член
на уредувачкиот одбор на истото списание. Исто така била резенцент и на трудови
презентирани на 60th International Meat Industry Conference "Safe Food for Healthy
Future" - 2019, објавени во меѓународното научно списание "Earth and Environmental
Science".
Од страна на Министерството за образование и наука, д-р Мила Арапческа е
ангажирана како рецензент на билатерални научноистражувачки предлог-проекти. Во
извештајниот период била рецензент на билатералните научно-истражувачки предлогпроекти со НР Кина (барање од МОН бр: 20-8037/5 од 26.11.2019), Во овој период
рецензирала и предлог проекти за инструментите на Фондот за иновации и технолошки
развој (Договор 09-728/143 од 02.07.2018).
СТРУЧНО - ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Д-р Мила Арапческа има реализирано и значајна стручно - применувачка дејност како
и дејности од поширок интерест. Активно е вклучена во работата на комисии на
Факултетот и Универзитетот, а ангажирана е и како соработник и експерт од страна на
неколку државни институции.
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Од 2006 година во континиуитет ангажирана е од Националната комисија за
програмата CEEPUS при МОН како национален експерт за евалуација на CEEPUS
мрежи (Известување бр. 09-205/3 од 08.03.2006 година и годишни известувања од
Националниот CEEPUS координатор и од Генералниот секретар на CEEPUS
програмата).
Во периодот од 2011 до 2015 година е член на Комисијата за самоевалуација на
Факултетот за биотехнички науки (Одлука бр.07-326/1-4 од 22.03.2011 година).
Од мај 2019 повторно е избрана за член на Комисијата за самоевалуација на
Факултетот за биотехнички науки, а воедно е и претседател на истата (Одлука бр.02479/3-4 од 16.05 2011 и Одлука бр.02-865/1 од 02.10.2019 година).
Од февруари 2013 година до јули 2015 година е член на Комисијата за соработка со
универзитетите во земјата и странство на Универзитетот “Св. Климент Охридски” –
Битола (Одлука бр. 07-263/5-3 од 27.02.2013 година).
Во 2011 и 2014 година е член на Комисијата за оценка на истражувачки трудови по
Конкурсот за најдобар истражувачки труд и есеј за студентите при Универзитетот “Св.
Климент Охридски” – Битола (Одлуки бр: 07-1387/1 од 31.10.2011 и 07-1482/1 од
13.11.2014 година).
Рецензент е на научно дело на автори пријавени по Конкурсот за државната награда
“Гоце Делчев” (2014).
Во периодот од 2007 до 2008 година е член на Државниот матурски одбор (Решение бр.
07-9/1 од 03.01.2007 година) и член во Комисијата за полагање на испит за директор на
основно и средно училиште (Решение бр. 07-74/1 од 09.01.2007 година).
Од април 2013 до март 2017 година е надворешен соработник на Државниот испитен
центар како контролор на прашања/задачи за екстерно проверување на постигањата на
учениците во основното и во средното образование од областа Биологија (Договори бр:
03-673/1 од 18.04.2013; 03-3279/2 од 10.12.2013; 03-2650/1 од 17.12.2014; 03-36/31 од
16.03.2015; 03-36/63 од 04.12.2015: 03-38/18 од 01.03.2016 и 03-38/52 од 22.03.2017
година).
Активно учествувала во изработката на апликацијата за опремување на Лабораторијата
за екстракција на етерични масла од зачински и лековити растенија и детерминација на
биолошки активни материи, поднесена во рамките на проектот на Владата на Р.
Македонија “Опремување на лаборатории за научно-истражувачка и апликативна
дејност” (2010). Од јуни 2014 до ноември 2015 е заменик раководител, а од ноември
2015 до октомври 2019 година е избрана за раководител на Лабораторијата за
екстракција на етерични масла од зачински и лековити растенија и детерминација на
биолошки активни материи (Одлуки бр: 07-437/9 од 16.06.2014 и 02-1053/7 од
05.11.2015 година).
Член е на Комисија за изработка на Статутот на Универзитетот “Св. Климент
Охридски” – Битола (Решение бр. 16.05.2018 година).
Член е на Комисија за донесување на актите на Факултетот за Биотехнички науки –
Битола во согласност со Законот за високото образование (Одлука бр. 02-470/10 од
29.05.2018 година).
Член е на Комисија за давање мислење по доставени предлози за исправки и/или
дополнувања во учебниците по Биологија за IX, VIII и VII одделение (Решение бр. 22-
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792/1 од 07.06.2018; 22-789/1 од 07.06.2018 и 22-790/1 од 07.06.2018, Министерство за
образование и наука – Педагошка служба).
Член е на Комисија за утврдување на исполнетоста на условите за почеток со работа на
студиската програма од втор циклус (специјалистички) стручни студии (60 ЕКТС) по
"Безбедност и квалитет на храна" на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје
(Решение бр. 08-311/2 од 12.02.2021, Агенција за квалитет во високото образование).
Член е на Комисија за утврдување на исполнетоста на условите за почеток со работа на
студиската програма од трет циклус докторски студии (180 ЕКТС) по "Безбедност на
храна" на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје (Решение бр. 08-312/2 од
12.02.2021, Агенција за квалитет во високото образование).
Во извештајниот период, кандидатката учествувала во промоција на студиските
програми на Факултетот за биотехнички науки во средните училишта.
Д-р Мила Арапческа посетувала и повеќе обуки, работилници и семинари за
професионално усовршување, и тоа во последните пет години ги посетувала следните
обуки, работилници и семинари:
На 27 октомври 2016 година на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при
Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје посетила обука за аналитички методи
за дeтетекција на растителни масти и маснокиселински состав на млеко и млечни
производи, во организација на TAIEX.
На 12 април 2017 година учестувала во работилница за споделување искуства за
техники за евалуација на наставни програми и нивна примена во практика.
Работилницата е организирана во рамките на Твининг проектот "Развивање на
соработка помеѓу високообразовните институции, приватниот сектор и релевантните
органи", финансиран од ЕУ.
Во март 2017 посетувала обука за развој на методи за микробиолошка анализа на почви
контаминирани со тешки метали, организирана во рамките на проектот TERRA MED,
кофинансиран од ЕУ.
Во мај 2017 – учествувала на семинарот "Standardization on food safety and food
packing", организиран во рамките на проектот "Тechnical assistance for the capacity
bulding of ISRM", од страна на Институтот за стандардизација.
ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО
ЗВАЊЕ
Покрај тоа што кандидатката д-р Мила Арапческа во целост ги исполнува општите
услови предвидени со Законот за високото образование, таа ги исполнува и посебните
услови предвидени со Правилникот за посебите услови и постапката за избор во
наставно научни звања, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Имено, д-р Мила Арапческа исполнува вкупно 24 услови (со Правилникот се
предвидени најмалку седум), од кои 19 услови припаѓаат на првите две групи
критериуми (со Правилникот се предвидени најмалку пет). За исполнетоста на
условите кандидатката има доставено соодветна документација и истите се прикажани
во Табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови за избор во звања.
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА
ИЗБОР ВО ЗВАЊА
ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, 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)
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/)
Има објавено најмалку три дополниителни труда во референтни научни
публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното
звање
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5
години)
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или
учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил
модератор на сесија на научна конференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало,
монографија, практикум, збирка задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од
одобрени проекти
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни
остварувања
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или
институции
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката
научна област со која професионално се занимава
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од
научната област за која се избира (како автор или во коавторство)

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

вкупно исполнети услови од прв критериум 9
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ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок
X
УСЛОВИ
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или
на друга високообразовна установа од земјата или странство
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус
студии
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска
високообразовна установа по различни основи
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на
англиски јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност
наставен
Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно,
почесно и сл.)
Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за
студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за
далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната на единицата или
Универзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или
докторски труд
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска
програма
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска
порграма на прв, втор или трет циклус студии
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор;
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна
организациона единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на
факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на
Универзитет/единица; член на Совет на докторскин студии на
Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на
Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација.
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во
последните 5 години

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

вкупно исполнети услови од втор критериум 10
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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,
X
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
X
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни
институции
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување
издаден од релевантна институција
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или
X
домашна стручна организација, институција или асоцијација
(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за
потребите на стопанските и нестопанските дејности
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се
избира
Реализирал превод на книга или дел од книга
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ
решенија
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од
ЕУ или други домашни или странски фондови
Учествувал во промотивни активности на факултетот
Бил уредник на речник или енциклопедија
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска
сопственост
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или
пошироката
област за која се врши изборот
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации
(списание, весник, зборник на трудови и сл.)
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за
стопанството
вкупно исполнети услови од трет критериум

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ

X
X

5

24
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на анализата на приложената документација и личното познавање на
кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставната,
научноистражувачката и стручно-применувачката дејност на д-р Мила Арапческа.
Комисијата констатира дека д-р Мила Арапческа во досегашната активност покажала
забележителни резултати, што може да се согледа од нејзиниот досегашен ангажман во
наставно-образовната дејност, објавените научни трудови, учеството во реализацијата
на научно-истражувачки проекти и реализираната стручно-применувачка дејност.
Врз основа на презентираните податоци, може да се заклучи дека д-р Мила Арапческа
во целост ги исполнува општите услови предвидени со Законот за високото
образование и посебните услови од критериумите за избор во наставно-научно звање
редовен професор, предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за
избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања
на Универзитетот "Св. Климент Охридски" – Битола, да биде избрана во звањето
редовен професор од научните области Биологија (10200) и Биохемија (10201).
Според гореизнесеното, Рецензентската комисија има чест да му предложи на
Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки да ја избере д-р Мила
Арапческа за наставник од научните области Биологија (10200) и Биохемија (10201) во
звањето РЕДОВЕН ПРОФЕСОР.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
1. Д-р Јованка Тутеска (претседател), с.р.
Редовен професор на Факултетот за биотехнички науки
Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола
2. Д-р Велимир Стојковски (член), с.р.
Редовен професор на Факултетот за ветеринарна медицина
Универзитет “Св.Кирил и Методиј” - Скопје
3. Д-р Јорданка Димовска (член), с.р
Редовен професор на Природно-математички факултет (во пензија)
Универзитет “Св.Кирил и Методиј” - Скопје
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РЕЦЕНЗИЈА
на учебното помагало под наслов ,,ПРАКТИКУМ ПО ТЕХНОЛОГИЈА НА МЛЕКО И
МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ” од авторите проф. д-р Гордана Димитровска и доц. д-р Борче
Макаријоски од Факултетот за биотехнички науки- Битола, Универзитет “Св. Климент
Охридски” Битола.
Врз основа на одредбите од Правилникот за организирање на издавачката
дејност на Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола, како и Одлука бр. 02215/6 донесена на ден 01.03.2021 година на седницата на Наставно-научниот совет на
Факултетот за биотехнички науки-Битола, избрани се рецензенти за учебно помагало:
- Д-р Соња Србиновска, редовен професор на Факултетот за земјоделски науки
и храна при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје,
- Д-р Душица Санта, вонреден професор на Факултетот за земјоделски науки и
храна при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје
за изготвување на извештај, рецензија на учебното помагало под наслов
“ПРАКТИКУМ ПО ТЕХНОЛОГИЈА НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ” од
авторите проф. д-р Гордана Димитровска и доц. д-р Борче Макаријоски од Факултетот
за биотехнички науки- Битола, Универзитет “Св. Климент Охридски” Битола.
По прегледот на доставениот ракопис, Комисијата го поднесува следниот:
ИЗВЕШТАЈ
Општ дел: Основни податоци за ракописот
Ракописот “ПРАКТИКУМ ПО ТЕХНОЛОГИЈА НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ
ПРОИЗВОДИ” претставува учебно помагало кое е наменето за изведување на
практична настава по предметите: Технологија на млеко и млечни производи,
Производство и познавање на млеко, Конзумно млеко и ферментирани млечни
производи, Технологија на сирење и путер, кои се дел од студиските програми кои се
изучуваат на Факултетот за биотехнички науки-Битола, Универзитет “Св. Климент
Охридски”- Битола. Изработеното учебно помагало со своите наставни содржини ќе се
користи на часовите за практична настава по предвидените предмети.
Содржината на ракописот е напишана на македонски јазик на вкупно 123
страници (A4 формат, Times New Roman 12, проред 1.5). Градивото во овој практикум
е групирано во седум поголеми поглавја и тоа: (1)Земање на примерок за
лабораториска анализа од млеко, (2) Начин на земање на примероци од киселомлечни
производи сирење, топено сирење и путер, (3) Органолептичко оценување на млекото,
(4) Физичко-хемиски анализи на млеко и киселомлечни производи, (5) Физичкохемиски анализи на сирења и путер, (6) Tехнологии на производство на кисело-млечни
производи во лабораториски услови и (7) Технологии на производство на сирења и
путер во лабораториски услови. Ракописот содржи 19 табели, 62 слики, 13 технолошки
шеми и 1 прилог. Користени се 22 библиографски единици. Согласно Правилникот за
организирање на издавачката дејност на Универзитетот “Св. Климент Охридски” во
Битола ракописот одговара според содржината и обемот. Овој ракопис содржи збир на
теоретски, лабораториски и технолошки вежби од различни литературни извори, кои
се прилагодени на студентите за извршување на практична настава од предметни
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програми поврзани со производството, квалитетот и технологијата на млеко и млечни
производи.
ПОСЕБЕН ДЕЛ: Поглавјата и тематските целини на ракописот се напишани
разбирливо и редоследно. Teматските целини се структуирани согласно практичната
настава по наведените предмети.
Во првото поглавје насловено како Земање на примерок за лабораториска
анализа од млеко прикажани се две тематски целини. Во првата целина е претставенa
целта на земање на пробите од млеко и поделба на видот на примероците за анализа. Начинот
на земање на пробите, конзервирање и како и нивна припрема е објаснета во втората
тематска целина. Во оваа целина е опишан приборот за земање на примероци,
постапката за миење и стерилизација на приборот и начинот на ракување со пробата.
Начинот на земање на примероци од киселомлечни производи, сирење,
топено сирење и путер е прикажан во второто поглавје.
Третото поглавје е насловено како Органолептичко оценување на млекото.
Во ова поглавје се прикажани предностите и недостатоците на овој вид на оценување и
објаснети се најчестите промени во однос на вкусот, мирисот, конзистенцијата и
изгледот на млекото.
Четвртото поглавје се однесува на Физичко-хемиските анализи на млеко и
киселомлечни производи. Поглавјето се состои од единаесет тематски целини
поткрепени со теоретски дел, вежби и задачи. Првата тематска целина се однесува на
докажување на следните компоненти во млекото: казеин, суруткини протеини и
лактоза. Секоја вежба се состои од краток теоретски вовед, потоа прикажани се
потребните апарати и прибор, реагенсите и објаснета е постапката на докажување на
компонентите. Втората тематска единица има за цел да го објасни начинот на
определување на сувата материја во млекото. Постапката за определување на млечната
маст во млекото е преставена во третата тематска единица, каде сликовито е преставен
Герберовиот метод за определување на содржината на млечната маст. Отчитувањето на
резултатите е прикажано со конкретен пример. Определувањето на протеините во
млекото се преставени со методот на Кејлдал во четвртата тематската целина на ова
поглавје. Постапката за определување на лактозата во млекото е прикажана во петтата
целина на ова поглавје. Постапките за определување на содржината на сува материја и
минерални материи во млекото е опишана со методот на работа и потоа со пресметка
врз основа на добиените резултати од мерењата.
Одредувањето на киселоста на млекото е еден од начините на кој се контролира
хигиенската исправност и квалитетот на млекото. Во седмата тематска целина се
претставени вкупно седум начини на лабораториски и теренски методи за
определување на киселоста во млекото. Методите по Дорник, Сокслет-Хенкел и
Тернер се титрациони методи кои се претставени во практикумот, дoдека како брзи
теренски методи се опишани следните методи: алкохолна проба, ализаролна проба,
црвена проба и проба на вриење. Постапката за определување на активната киселост со
помош на рН метар е сликовито прикажана во осмата тематска единица. Начините на
фалсификација поткрепени со пресметки за определување на различните начини на
фалсификација се претставени во деветтата тематска единица. Исто така, прикажани се
и начините на фалсификација преку докажување на присуството на скроб и сахароза во
млекото.
Начините на стандардизација на млечната маст преку пресметки се претставени
во десеттата тематска единица. Во единаесеттата единица се опишани начините на
определување на ферментите во млекото, односно постапките за докажување на
фосфатаза, пероксидаза, редуктаза и каталаза.
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Физичко-хемиските анализи на сирењата и путерот се претставени во
петтото поглавје од ракописот. Ова поглавје е поделено на пет тематски целини. Во
првите две целини се објаснети постапките за определување на содржината на масти и
сува материја кај сирењето. Постапката за определување на содржината на сол е
претставена во четвртата тематска единица. Во петтата тематска единица е објаснета
постапката за определување на јачината на сирилото и даден е пример за пресметка со
што ќе им помогне на студентите подобро да ја совладаат единицата. Пресметката на
рандманот како важен економски показател при производството на сирења е
претставена по последната единица на ова поглавје.
Шестото поглавје е насловено како Tехнологија на производство на
киселомлечни производи во лабораториски услови во кои се претставени следните
тематски единици: технологија на производство на кисело млеко, јогурт, овошен
јогурт, кефир, павлака. Во секоја од единиците авторите даваат опис на технолошката
постапка поткрепена со соодветна шема и технолошки дневник за производство на
кисело – млечни производи во лабораториски услови каде студентите ќе ги внесуваат
податоците од испитуваните параметри за различни операции во текот на вежбите.
Во седмото поглавје на ракописот авторите ги претставуваат технологиите на
различни видови на сирења и путер. Во посебни тематски единици се претставени
технологијата на бело саламурено сирење, кашкавал, биено сирење, свежо сирење,
топено сирење, моцарела, како и путер. Лабораторијата за млеко и млечни производи
располага со лабораториска опрема и апаратура како и просторни можности за
изведување на лабораториските како и технолошките вежби кои се предвидени во
практикумот. Во завршниот дел на ракописот се предвидени и теренски активности на
студентите за нивно запознавање на технологиите на млеко и млечни производи во
индустриски капацитети.
Текстот е богато илустриран со слики кои се дел од прилозите на крајот на
ракописот.
Стилот на пишување на учебното помагало е јасен и разбирлив, со што се
олеснува неговото користење и го прави достапен за студентите при разбирањето и
совладувањето на изнесената материја. Концепциски гледано, овој практикум можат да
го користат не само студентите од Факултетот за биотехнички науки-Битола, туку и
студенти од други факултети на кои им се потребни знаења од областа на
биотехничките науки, како и поширок круг на читатели. Овој практикум може
непречено да го користат голем број на мали стопанственици кои се занимаваат со
производство и преработка на млеко.
Со задоволство може да потенцираме дека ракописот “ПРАКТИКУМ ПО
ТЕХНОЛОГИЈА НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ” од авторите
проф. д-р Гордана Димитровска и доц. д-р Борче Макаријоски претставува оригинален
авторски труд кој е изработен врз основа на консултирана квалитетна домашна и
странска литература. Користената литературата е актуелна и релевантна, а
терминологијата која е користена е во согласност со прифатените изрази и термини за
оваа област во нашата држава. Оттука, врз основа на целокупниот преглед на
поднесениот ракопис, на Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички
науки – Битола му го поднесуваме следниот:

55

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Според погоре изнесеното, сметамe дека ракописот кој е предмет на рецензија
има висок квалитет и ги задоволува и исполнува сите критериуми за користење како
учебно помагало на Факултетот за биотехнички науки-Битола.
Фактот дека учебно помагало од ваков тип недостасува на Факултетот за
биотехнички науки-Битола, се наметнува потребата од негово издавање со цел
студентите квалитетно да ја изведуваат практичната настава со која што ќе им се
овозможи стекнување на неопходните знаења, практични вештини и компетенции за
реализација на голем број лабораториски и технолошки постапки.
Ракописот ”ПРАКТИКУМ ПО ТЕХНОЛОГИЈА НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ
ПРОИЗВОДИ” проф. д-р Гордана Димитровска и доц. д-р Борче Макаријоски,
претставува оригинален труд, кој е научно втемелен и проверен низ многубројни
оригинални практични решенија.
Согласно Правилникот за организирање на издавачката дејност на
Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола, ракописот одговара според својата
содржината и обемот на учебно помагало наменето за практична настава на
студентите.
Врз основа на сето ова, Рецензентите со особена чест и задоволство му
предлагаат на Наставно-научниот Совет на Факултетот за биотехнички науки,
предложениот ракопис ”ПРАКТИКУМ ПО ТЕХНОЛОГИЈА НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ
ПРОИЗВОДИ” од проф. д-р Гордана Димитровска и доц. д-р Борче Макаријоски да го
прифати за издавање како учебно помагало.
РЕЦЕНЗЕНТИ
Д-р Соња Србиновска,
редовен професор на Факултетот за земјоделски науки и храна при
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје
Д-р Душица Санта,
вонреден професор на Факултетот за земјоделски науки и храна
при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје
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РЕЦЕНЗИЈА
на учебното помагало под наслов” ПРАКТИКУМ ПО ТЕХНОЛОГИЈА НА МЕСО И
МЕСНИ ПРОИЗВОДИ ” од авторот проф.д-р Елена Јошевска, Факултет за
биотехнички науки- Битола, Универзитет “Св. Климент Охридски” Битола
Врз основа на одредбите од Правилникот за организирање на издавачката
дејност на Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола, како и Одлука бр. 02143/3 донесена на ден 28.01.2021 година на седницата на Наставно-научниот совет на
Факултетот за биотехнички науки-Битола, избрана е Рецензентска комисија во состав:
- Д-р Митре Стојановски, редовен професор (во пензија) на Факултетот за
биотехнички науки при Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола,
- Д-р Ацо Кузелов, редовен професор на Земјоделскиот Факултет при
Универзитетот ‘’Гоце Делчев’’ – Штип
за изготвување на извештај, рецензија на учебното помагало под наслов
‘’Практикум по технологија на месо и месни производи’’ од авторот проф.д-р Елена
Јошевска oд Факултетот за биотехнички науки- Битола, Универзитет “Св. Климент
Охридски” Битола.
По прегледот на доставениот ракопис, Комисијата го поднесува следниот:
ИЗВЕШТАЈ
ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА РАКОПИСОТ

Ракописот ‘’Практикум по технологија на месо и месни производи’’според
категоризацијата припаѓа на групата учебни помагала, наменет за студентите од
Факултетот за биотехнички науки, Универзитет Св.’’Климент Охридски’’- Битола, во
согласност со студиските програми каде што се реализираат наставните дисциплина:
Технологија на месо и месни производи, Производство и познавање на месо,
Обработка на месо, Технологија на месни производи, според наставниот план во
втора, трета и четврта година на студиските програми: Квалитет и безбедност на храна,
Технологија на анимални производи и Зоотехника. Учебното помагало представува
интегрирана целина на содржините предвидени како наставна материја, кое ќе се
користи на часовите предвидени за вежби.
Содржината на ракописот е напишана на македонски јазик на вкупно 102
страници (А4 формат), поделен во три поглавја со вкупно 13 тематски содржини.
Ракописот содржи 23 табели, 3 дијаграми, 24 фотографски стандарди, 4 технолошки
шеми и 1 прилог. При изработката на ракописот се консултирани и користени 43
библиографски единици. Содржината, обемот и распоредот на ракописот се во
согласност со Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот
“Св. Климент Охридски” во Битола.
ПОСЕБЕН ДЕЛ

Поглавјата и тематските содржини на ракописот се напишани разбирливо и
редоследно. После секоја тематска содржина, дадени се формулари каде студентите ќе
ги запишуваат своите задачи во текот на практичната настава и ќе ги реализираат
поставените цели од наставната содржина.
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Во првото поглавје насловено како Производство на месо прикажани се пет
тематски содржини поткрепени со теоретски дел, вежби и задачи поврзани со
добивање на основната суровина- месото, од животните за колење. Првата тематска
содржина насловена како Технологии за колење, дава приказ на технолошките
операции за колење на говеда, свињи и ситни преживни животни (јагниња), добивање
на месо и внатрешни органи, преку производни дијаграми. Подетално се прикажани и
специфичностите по завршената технолошка постапка. Во втората и третата тематска
содржина насловени како Производни резултати и губитоци за време на транспорт и
престој во добиточно депо и Кланични резултати се образложени квалитативноквантитативните показатели на месото за одредена категорија на животни или раса
преку пресметување на параметрите: породна маса, прираст, жива маса пред транспорт
во фарма, жива маса во кланица, добиточно кало, транспортно кало, рандманот и
учеството на деловите кои се јадат и не се јадат. Секоја вежба е прикажана преку
практични примери за пресметка.
Проценка на квалитетот на труповите од закланите животни, е четвртата тематска
содржина која преку фотографски стандарди, ЕУ Регулативи и Правилници има за цел
студентите да ги запознае како се прави класификација на говедските, овчи/јагнешките
трупови на линија за колење. Последната содржина на ова поглавје насловена е како
Расекувањe и категоризација на основните делови од труповите на закланите
животни. Основна цел на практичниот дел на вежбите е студентите да можат да ги
препознаат категориите на основните делови при расекување на свинска половинка и
пресметување на нивното учество во масата на трупот и дисекција и одредување на
физичко ткивниот состав кај овчо/јагнешко месо.
Второто поглавје е насловено како Квалитет на месото како суровина и е
поделено на четири тематски содржини: Нутритивни фактори, Технолошки
фактори, Хигиенските фактори и Сензорна анализа. Првите три тематски содржини
опфаќаат вежби поврзани со практично испитување на физичко-хемиските параметри
за квалитетот на месото како суровина во месопреработувачката индустрија,
технолошките показатели (активност на вода, pH вредност, содржина на сврзно ткиво)
и вежби побрзани со микробиолошкиот квалитет на месото како суровина за добивање
на квалитетни и безбедни месни производи. Четвртата содржина дава преглед и
можност за одредување на сензорните особини на свежо месо.
Подготовки и производи од месо е третото поглавје од ракописот. Ова поглавје
е поделено на четири тематски содржини. Најпрво започнува со Поим и дефиниции,
каде е прикажана класификација на сите подготовки и производи од месо на
домашните животни во групи и подгрупи според важечките Законски прописи и
Правилници. Прикажана е и целокупната терминологија која студентите, идни
инженери треба добро да ја познаваат. Во останатите тематски содржини: Колбаси,
Конзерви и Сензорна анализа на готови месни производи се дадени технолошки шеми
(производни спецификации) во зависност од месната индустрија која произведува
одредени месни преработки. Вежбите се прилагодени според опремата, условите и
просторниот капацитет со кој располага Лабораторијата за квалитет на месо и месни
производи во рамките на Факултетот. Дел од технолошките вежби се модифицирани и
опишани според начинот на нивната технолошка подготовка во лабораториски услови.
Предвидени се и вежби за сензорно оценување на готови месни преработки согласно
Прилогот кој е даден во појаснувањето на тематската содржина.
Студентите во овој контекст, преку практична и самостојна работа ќе се запознаат со
технологиите на одредени месни производи, поткрепени и со теренски активности во
индустриски услови.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Ракописот ”ПРАКТИКУМ ПО ТЕХНОЛОГИЈА НА МЕСО И МЕСНИ
ПРОИЗВОДИ ” од авторот проф.д-р Елена Јошевска, представува научен материјал кој
е соодветен за наставната содржина на предметите за кои е наменет. Истиот е напишан
јасно, разбирливо, во континуитет, со многу примери и задачи што е основен
предуслов студентите да можат да ја совладаат наставната материја.
Содржината, обемот и распоредот на ракописот се во согласност со Правилникот
за организирање на издавачката дејност на Универзитетот “Св. Климент Охридски” во
Битола.
Врз основа на наведеното, како членови на Рецензентската комисија, им
предлагаме на Наставно-научниот Совет на Факултетот за биотехнички науки,
предложениот ракопис ”ПРАКТИКУМ ПО ТЕХНОЛОГИЈА НА МЕСО И МЕСНИ
ПРОИЗВОДИ ” од авторот проф.д-р Елена Јошевска да го прифати за издавање како
учебно помагало.

РЕЦЕНЗЕНТИ

Д-р Митре Стојановски, с.р
редовен професор (во пензија) на Факултет за биотехнички науки
Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола
Д-р Ацо Кузелов, с.р
редовен професор на Земјоделски Факултет
Универзитет ‘’ Гоце Делчев’’ – Штип
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РЕЦЕНЗИЈА
На ракописот–учебно помагало „Практикум по Хигиена контрола и надзор на
млеко и млечни производи“од авторот д-р Билјана Трајковска, доцент на Факултетот за
биотехнички науки - Битола.
По предлог на Деканатската управа на Факултетот за биотехнички науки - Битола
на седницата на Наставно- научниот совет на факултетот, одржана на ден 28.01.2021 год.
со одлука бр. 02-143/2 од 28.01.2021 год., за рецензенти на ракописот за учебно помагало
- практикум со наслов „Практикум по Хигиена контрола и надзор на млеко и млечни
производи“ од авторот доц. д-р Билјана Трајковска, ги назначи:
1. Проф.д-р Љупче Кочоски, редовен професор на Факултетот забиотехнички науки БитолаУниверзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола и
2. Проф. д-р Павле Секуловски, редовен професор на Факултетот за ветеринарна
медицина – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.
По разгледувањето на доставениот ракопис од учебното помагало, го доставуваме
следниот:

ИЗВЕШТАЈ
Целта на ова учебно помагало е првенствено да им се олесни на студентите на
Факултетот за биотехнички науки – во Битола, реализација на дел од лабораториските
вежби по предметот Хигиена, контрола и надзор на анимални производи. Начинот на кој
се објаснети вежбите, ќе им овозможи на студентите пред сé полесно совладување на
практичниот дел од вежбите, но истовремено ќе им овозможи и понатамошно користење
на ова помагало во практичната работа, со оглед на фактот дека се опишани најголем
дел и од методите кои се користат за испитување на млекото и млечните производи во
преработувачката индустрија. Оттука ова помагало ќе биде не само одличен водич за
студентите во текот на нивното студирање, но исто така и литература која ќе можат да ја
користат и преработувачките капацитети во текот на нивната рутинска работа.
Ракописот на учебното помагало –„Практикум по Хигиена контрола и надзор на
млеко и млечни производи“ е изработен согласно одредбите на Правилникот за
организирање на издавачка дејност на Универзитетот ,,Св.Климент Охридски,, - Битола
од 2018 год., а како учебно помагало е структурирано и наменето за дел од предавањата
и вежбите за задолжителниот предмет Хигиена контрола и надзор на анималните
производи на студиските програми Квалитет и безбедност на храна,Технологија на
анимални производи и Зоотехника на Факултетот за биотехнички науки во Битола, но и
за студентите од други сродни факултети на овој Универзитет како и на другите
универзитети каде се проучува оваа проблематика.
Обемот и распоредот на материјалот презентиран во Практикумоте соодветен
за предавањата и вежбите во горенаведениот предмет. Содржината на ракописот е
презентирана на македонски јазик, на136страници, А4 формат, изработена во Times New
Roman, 12 фонт, проред 1.5. Во Практикумот се наведени 33 илустрации, како
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појаснување на секоја од вежбите, со што на студентите им се олеснува работата при
изведувањето на истите како и можноста за ниво претходно учење и подготовка за
одржување на истите.
Учебното помагало „ Практикум по Хигиена контрола и надзор на млеко и млечни
производи“е организирано во седумнаесет делови и тоа:
1. Вовед
2. Земање на примероци за анализа
3. Физичко - хемиски анализи на млеко и млечни производи
4. Одредување на физичко-хемиските параметри во млекото со помош на
инструментот лактоскан
5. Фалсификација на млекото
6. Физички својства на млекото
7. Испитување на хемискиот составот на млекото
8. Разликување на кравјото млеко од овчото и козјото млеко
9. Докажување на инхибиторни материи во млекото
10. Дијагностика на маститис
11. Одредување на бројот на соматски клетки во млекото
12. Ензими (ферменти) во млекото
13. Ефектот на ензимот ренин врз протеините во млекото
14. Испитување на квалитетот на ферментирани млечни производи
15. Испитување на квалитетот на сирењето
16. Испитување на квалитетот и хигиенската исправност на путероти
17. Користена литература.
Учебното помагало е напишано прегледно и во континуитет, согласно
наставната програма на предметот Хигиена контрола и надзор на анималните производи.
Воведните напомени во секој дел посебно се посочени со цел да ги воведат студентите во
содржините кои треба да ги распознаваат и претставуваат вид на подготовка за она што
треба да го знаат на крајот на целиот дел. Практичното изведување на вежбите е јасно
посочено, со што им се овозможуваат на студентите реално да ги согледаат проблемите
во текот на изведувањето на секоја метода посебно. Задачите кои се поставени се дадени
во насока на целосно завршување на задачата и правилно коментирање на резултатите.

АНАЛИЗА НА ТРУДОТ
Во Воведот авторот наведува кои се причините за контрола на квалитетот и
хигиенската исправност на млекото се најразлични и истите ги дели на економски,
технолошки, санитарни, заради селекција - контрола, научни советодавни. При тоа
наведува дека составот и својствата на млекото може да се анализираат со различни
аналитички методи кои подетално и ги наведува.
Во вториот дел насловен како Земање примероци, се прикажани начините за
правилно земање на примерок за анализа, дел кој е од исклучително значење и бара
најголемо внимание во работата, со цел понатаму да се добијат веродостојни резултати од
испитувањето на квалитетот на млекото и млечните производи. Земањето на примероци го
наведува согласно меѓународнистандардикаде покрај методите, се наведени и апаратите и
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приборот кој се користи при земање на примерок од млеко и млечни производи, начинот
на земање на примерокот, како и бројот на примероци кој треба да биде земен од одредена
серија или збирно пакување.
Во третиот дел - Физичко - хемиски анализи на млеко и млечни производи, се
обработува начинот на подоготовка на примерокот и методите за докажување на одредени
компоненти намлекото, како пто се: казениот, суруткините протеини и лактозата.
Следниот дел е посветен на одредување на физичко-хемиските параметри на
млекото со помош на инструментот Лактоскан, кој е едноставен инструмент за во
лабораторија и на кој студентите можат да вршат заедничко автоматско утврдување на
млечна маст, сува без масна материја, густина, протеини, лактоза и додадена вода.
Во петтиот дел авторот ја обработува проблематиката за утврдување на
фалсификацијата на млекото, т.е. начините како и на кој начин се утврдува разредување
на млекото со додавање на вода, обезмастено млеко, нивна комбинација, додавање на
сурутка, како и отстранувањето на дел од млечната маст од млекото.
Шестиот дел со наслов Физички својства на млекото е составен од вежби за
утврдување на: густината (или специфичната тежина) на млекото и одредување на
киселоста на млекото, активната и титрационата киселост.
Испитувањето на хемискиот состав на млекото е седмиот дел, каде авторот доц. д-р
Билјана Трајковска, преку соодветни вежби ги појаснува начините за испитување на
различни хемиски параметри во млекото, како што се: одредување на суви материи,
одредување на процентот на лактоза во млекото, одредување на процентот на протеини во
млекото, одредување на процентот на млечни масти во млекото и одредување на пепел
(процент на минерални материи) во млекото.
Осмиот дел со наслов Разликување на кравјото од овчото и козјото млеко е составен
од разработка на методот по Grosbusch и Krenn кој е наменет за утврдување на разликите
помеѓу овие видови на млеко.
Деветтиот дел е насловен Докажување на инхибиторни материи во млекото, во кој
што авторот, доц. д-р Билјана Трајковска ги обработува методите за докажување на
антибиотици во млекото, како едни од најзастапените резидуи кои можат да имаат
негативно влијание на понатамошната обработка на млекото.
Маститисот е воспалителен процес на млечната жлезда кој најчесто е предизвикан од
микроорганизми, е тема на разработка во десеттиот дел, каде се опишуваат различни
методи за утврдување на субклинички и клинички маститис. Тука авторот опишува
методи за утврдување на Хлор во млекото, утврдување на pH, го споменува одредувањето
на бројот на соматски клетки со различни брзи методи, и ги опишува методите за
бактериолошка контрола на млекото.
Во следниот, единаесетти дел, подетално се опишани методите за утврдување на
бројот на соматски клетки, како едни од најважните карактеристики за утврдување на
хигиенската исправност на млекото.
Дванаесеттиот дел е насловен Ензими (ферменти) во млекото каде авторот ја
презентира важноста од утврдувањето на редуктазата како ензим кој е во корелација со
бројот на микроорганизмите, потоафосфатазата и пероксидазата кои потекнуваат од
млечните клетки и истите се инактивираат при пастеризација на млекото, па нивното
докажување се користи за проверка за тоа дали правилно е извршена пастеризацијата,
како и каталазата која е во корелација со бројот на соматски клетки во млекото, па со
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негово одредување се користи за индиректно одредување на бројот на соматски клетки во
млекото.
Ефектот на ензимот ренин врз протеините во млекото е прикажан во тринаесеттиот
дел од Практикумот, каде е јасно опишан методот за утврдување на неговиот ефект врз
коагулацијата на млекото.
Во последните три поглавја, авторот доц. д-р Билјана Трајковска ги опишува
методите за испитување на квалитетот на млечните производи и тоа, методите за
испитување на квалитетот на ферментираните млечни производи се опишани во
четиринаесеттото поглавје, методите за испитување на квалитетот на сирењето се
опишани во петнаесеттото поглавје и методите за испитување на квалитетот на путерот во
шеснаесеттото поглавје.
Користената литература е бројна, насловите се релевантни со темата која авторот ја
разработува.

ЗАКЛУЧОК
Ракописот “ПРАКТИКУМ ПО ХИГИЕНА, КОНТРОЛА И НАДЗОР НА
МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ” од доц. д-р Билјана Трајковска ги опфаќа сите
содржини од практичниот аспект според Наставната програма и содржина по предметот
Хигиена, контрола и надзор на анимални производи за студентите на прв циклус на
студии за студиските програми: Квалитет и безбедност на храна, Технологија на анимални
производи и Зоотехника.
Во овој свој ракопис, доц. д-р Билјана Трајковска на адекватен начин им ја
образлага материјата од практичен аспект на студентите, преку соодветни вежби,
задавање задачи преку што студентите ќе можат да се научат не само да ги изведуваат
зададените вежби, туку и критички да расудуваат во однос на добиените резултати.
Стилот напишување е јасен и разбирлив, што го правилесен за користењеодстрана
на студентите. Со пополнување на вежбите во практикумот студентите ќе можат на
адекватен начин солидно да ја совладаат потребната материјаи да го комплетираат своето
знаење по предметот Хигиена, контрола и надзор на анимални производи.
Врз основа на деталниот прегледиоценка на ракописот, го поднесуваме следниот:

ПРЕДЛОГ
После разгледувањето на приложениот ракопис, комисијата смета дека истиот е со
одличен квалитет и во целост ги задоволува потребнитеусловиикритериумисогласно
Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитет “Св. Климент
Охридски“, Битола, како учебно помагало на Факултетот за биотехнички науки – Битола.
Во ракописот детално се презентирани практични примери за изведување на
вежбите, детално е опишан начинот на кој истите треба да бидат изведени од страна на
студентите и јасно е посочено кои вежби студентите ќе ги изведуваат поединечно, кои
во група, а кои вежби само показно ќе им бидат прикажани. Оттаму сметаме дека
обработените теми во практикумот ќе бидат од огромна корист не само за студентите
туку и за практичарите кои се занимаваат со испитување на квалитетот и безбедноста на
млекото и млечните производи.
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Рецензентската комисија има особена чест и задоволство да му предложи на
Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки, Битола при Универзитет
“Св. Климент Охридски“, Битола, ракописот “ПРАКТИКУМ ПО ХИГИЕНА,
КОНТРОЛА И НАДЗОР НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ” од доц. д-р
Билјана Трајковска да биде издаден како учебно помагало – практикум.

Рецензенти:
Проф. д-р Љупче Кочоски редовен професор,
Факултет за биотехнички науки - Битола,с.р.
Проф. д-р Павле Секуловски редовен
професор, Факултет за ветеринарна
медицина – Скопје,с.р.
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ДО
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ
НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ
БИТОЛА
ПРЕДМЕТ: Извештај за докторската дисертација на м-р Јасмина СтолиќПивнички
Со одлука на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола бр. 02400/9 од 22.12.2020 година, бевме определени за членови на комисијата за оценка и
одбрана на докторската дисертација со наслов „Особините на музички
надарената личност како фактор на персонализација во дидактичките
инструкции“,од кандидатотм-р Јасмина Столиќ- Пивнички.
Врз основа на извршениот преглед и деталната анализа на докторската
дисертација, како и извештајот од „Плагијати“, дека трудот е оригинално дело на
авторот, Комисијата во состав од проф. д-р Грозданка Гојков, д-р Љупчо
Кеверески, проф. д-р Деан Илиев, проф. д-р Татјана Атанасоска и проф. д-р Јове
Димитрија Талевски, го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
Биографија
Јасмина Столиќ-Пивнички е родена 19.09.1988 год. во Нови Сад. Oсновно
училиште заврши во Србобран, а основно музичко училиште во Бачка Топола.
Средно музичко училиште "Исидор Бајиќ" заврши во Нови Сад, отсек Музички
теоретичар-соработник. Дипломира Музичка педагогија во 2011 година на
Академијата за уметност во Нови Сад и се здоби со титула Дипломиран
теоретичар на уметност. Во 2012 година се запиша на Мастер студии на
Академијата за уметности во Нови Сад, Оддел Музичка педагогија. Во септември
2014 година, успешно го одбрани својот мастер труд "Музика, игри и движење со
музика во период на предучилишна возраст" со највисока оценка. Завршува Мастер
студии со просечна оценка 9,50 и ја стекна титулата Мастер теоретичар на
уметност. Во септември 2015 година, се запишува на Интердисциплинарни
докторски студии на Универзитетот за уметност во Белград, студиска програма
Теорија на уметноста и медиите, а сега има желба за понатамошно усовршување и
изучување на областа на надарените и талентираните во Битола, Република
Македонија на Универзитетот "Св. Климент Охридски ". Титулата Соработник во
наставата ја доби во март 2014 година, кога се вработи во Високата школа на
струковни студии за воспитувачи "Михаило Палов" во Вршац, а во март 2016
избрана е за асистент во истата институција.
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Таа има учествувано на бројни фестивали и натпревари во земјата и во
странство, како хорски пејач и диригент (Црна Гора, Босна и Херцеговина,
Романија, Унгарија, Чешка, Италија, Аустрија, Холандија, Русија и други).
1. Структура на трудот
Приложениот труд на докторската дисертација „Особините на музички
надарената личност како фактор на персонализација во дидактичките
инструкции“, од кандидатот м-р Јасмина Столиќ-Пивнички, гисодржи сите
технички карактеристики на докторска дистертација, односно пишуван е на
персонален сметач на вкупно 347 страници од кои 294 основен текст и 53 страници
на наведена библиографија (185 извори) и прилози. Трудот е подготвен со стил на
букви Times New Roman (со македонска поддршка), формат А4, фонт 12 и
големина на проред 1,5.
Во однос на содржината на текстот на трудотпосебно се забележуваат,
покрај воведот, заклучокот и прилозите, триструктурни делови (глави) кои
сочинуваат една функционална целина и тоа: теоретскиприодконистражувањето,
методолошкиприодконистражувањето и приказ и интерпретација на резултатите
(емпириски приод кон истражувањето), и заклучок односно заклучни констатации.
Во теоретскиот дел се разработени теориските концепции за надареноста
како што се (Рензули, Стренбер, Гање и други) со кои се поставуваат пеориските
основи врз кој се заснива докторскиот труд. Не помалку значајно се во овој де
дефинираат и основните поими мизичката надареност и нејзините манифестни
форми кои емоириски се обработуваат и елаборираат во трудот.
Во делот на методологијата на истражувањето се дадени вообичаените
структурни елементи: предмет на истражување, цел на истражување, проблем на
истражување, мотив на истражување, оправданост на истражувањето, вид на
истражување, истражувачка парадигма, варијабли на истражување, хипотези на
истражување, постапка на истражувањето, мерни инструменти,примерок на
истражувањето.
Во емпирискиот дел на истражувањето се дадени квантитативната и
квалитативната анализа, преку кои е спроведен и доказот на хипотетската рамка.
На крајот се дадени заклучните согледувања, користената литература и
прилозите.
2. Приказ и анализа на трудот
Во воведот, кандидатката укажува дека концептот на надареноста припаѓа
на групата психолошки феномени, кои според Алтарас припаѓаат во областа на
позитивна психологија, дефинирани како дисциплини задолжени за племенити и
конструктивни аспекти на нашето однесување и доживување (Аltaras, 2006: 5).
Со оглед на тоа што од одамна е надминат фактот дека секој ученик е ист,
неопходен е персонализиран пристап кон секоја индивидуа во областа на
музичката надареност. Овој сегмент на трудот претставува неопходност. Таа
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укажува дека може да се разберат причините зошто во последниве години, во
фокусот на истражувањето на надарените, се става се поголем акцент на
толкувањето на карактеристиките на личноста на надарените, соодветно со тоа и на
музички надарените, како на учениците, така и на сите оние кои работат со нив
(Bandura, 1994, Maksić, 2007, Pekić, 2008, Bogunović, 2010, Ksenija Radoš, 2010,
Leman, Sloboda, Vudi, 2012, Gojkov, Stojanović, 2015).Од овие причини, покрај
испитувањето на специфичниот склоп на карактеристиките на личноста на
музичарите
(Bogunović 2010, Radoš, 2010, Leman, Sloboda, Vudi, 2012),
истражувањето на важноста на наставниците или менторите и исходот на нивната
работа, секако е неопходен елемент во проучувањето на достигнувањата на
музички надарените (Старц, Гојков, Кеверески, Стојановски, 2016). Причини за
наведениот проблем може да бите различитоста на перципирање, начинот на учење
и вежбање, како и изведување во рамките на секоја област,но исто така и
неадекватноста на понудените наставни методи во процесот на совладување на
одредене материи. Од наведените причини, се укажува на потребата за отворање
на бројни прашања и барање на одговори, така да пронаоѓаме оправданост за
нејзино подлабоко истражување.
Во првиот дел насловен како „Теоретски приод кон истражувањето“
наведени се најважните структурни целини кои ја сочинуваат теориската основа на
трудот и неговата интеркорелативната врска со останатите делови. Во овој дел се
претставени следните четори содржински и структурни целини: 1. филозофските
аспекти на персонализацијата како педагошка ориентација во поттикнување на
развојот на музичката надареност, 2. концепциите на надареноста (првобитните и
современите сфаќања на надареноста), 3. музичката надареност и талент и 4.
Менторирање на музички надарените ученици. Во првто поглавје од првиот дел се
се анализираат филозофските аспекти на персонализацијата како педагошка
ориентација во поттикнување на развојот на музичката надареност. Со тоа се
отвара потребата за поголема персонализација на наставниот курикулум според
нивниот персонален склоп на личноста. Во поглавјетодва се наведени
највлијателните концепции и теории за надареноста како што се Рензулиевата,
Стренберговата, Гањеовата,Гарднеровата и други.
Значајно е да се напомене дека во трудот да се спомене теоријата на
курикулум на Кристина Мелер (ChristineMöller), која не претставува само
курикулумски дидактички модел, туку прави и план за употреба и реализација на
наставните единици (Klafki, Šulc, Kube1994). Таа смета дека развивањето на
курикулумотсе случува во три етапи, од кои почетната претставува планирање на
учењето, потоа организација и контрола на учењето (Klafki, Šulc, Kube , 1994).Во
овој дел е ставен и делот кој се однесува на менторството кој се нарекува
менторството со музички надарените ученици, поимно одредување на
менторството – советување и подршка на надарените, улогата на менторот во
работата со музички надарените ученици и делот каков треба да биде менторот.
Вториот дел носи наслов: „Методолошки приод кон истражувањето“. Во
неа се разработени следните поглавјата: предмет на истражувањето, проблем на
истражувањето, цел на истражувањето, задачи на истражувањето, хипотези на
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истражувањето, видови на истражувањето, варијабли на
истражувањето,
популација и примерок на на истражувањето, методи, техники и инструменти на
истражувањето, начин на обработка на податоците на истражувањето, организација
на истражувањето и научни и стручни допринес на истражувањето. Претходно
наведените методолошки структури му даваат на трудот посебна особеност поради
нивната интерактивна конзистентност.
Третиот дел
е под
со наслов: „Приказ и интерпретација на
резултатите“. Во овој дел собраните податоци се обработени со помош на
статистичка обработка во статистичката програма ИБМ СПСС Статистицс
20.IBM SPSS Statistics 20.Исто така во реалзиранао е и проверување на метричките
карактеристики на тестот на личноста BFIIV (факторска анализа на валидноста).
Пилот-проверување BFIIV се извршени и како дел од пилот истражувањето
за односот помеѓу карактеристиките на личноста, целните ориентации и успехот на
учениците од областа п солфежо.
Во рамките на статистичките анализи со помош на статистичкиот пакет
SPSS.20. FOR WINDOWS, преку описни статистички податоци се утврдени
карактеристиките на личноста, корелациите, проценките на учениците и
наставниците.
Факторската анализа е користена и за утврдување на валидноста на
инструментите, како и за пресметување на корелативните односи и
дискриминаторските анализи за тестирање на хипотезите. При проверката на
релијабилноста на инструментот беше користен, Cronbach's Alpha Based on
Standardized Items. Коефициентите на сигурноста за споменатите суб-скали на
тестовите се изразени со коефициентот на Кронбах.
Во заклучокот се наведенува дека спроведеното истражување се засновува
на изразеното интересирање за проучување на различниот збир на личните
карактеристики на музички надарените луѓе и во врска со тоа, персонализирање на
дидактичките инструкции со цел да се поттикне развојот и успехот на музички
надарените луѓе, сè до постигнување на врвни музички перформанси. Со
претставување на палета на теоретски откритија поткрепени со емпириски факти,
неспорно е дека феноменот на надареноста сè уште е енигма за многу истражувачи,
а за многу елементи на надареност се добива впечаток дека сè уште не се
разјаснети.
Мисијата на истражувањето е барање на одговор на прашањето: Дали
наставниците по музичко ги препознаваат карактеристиките на личноста на
музички надарените ученици и користат соодветни персонализирани дидактички
инструкции во рамките на предметната област на Солфежо. Но, имаше и не
помалку важни прашања што го привлекоа вниманието на истражувачот. Некои од
нив гласат: Дали е доволно да се препознаат, следат и почитуваат карактеристиките
на личноста на музички надарените луѓе и стремежот да се насочи исклучиво кон
емоциите, мотивацијата и нивнатата личност, како индикатори за успех и неуспех
во учењето, или е потребно вниманието да се фокусира на други аспекти што
придонесуваат за успех?
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Првите наоди на истражувањето, при проверката на метричките
карактеристики на инструментот „Големи пет“, укажуваат на важноста на
карактеристиките на личноста на музички надарените лица, особено во
адолесценцијата кога се најизразени, потоа разбирање, развивање и негување на
одредени способности, како што се: самоопределување, со-определување,
самоспознавање, саморегулација, самоорганизирање, самокритика, самоафирмација, солидарност, како и позитивен однос помеѓу студентот-менторот, а
ова претставува цврста основа за континуиран развој на музичкиот талент и
постигнување на висок музички успех..
Резултатите од досегашното истражување укажуваат на тенденцијата на
современото подучување да, покрај почитувањето на специфичниот збир на
особини на личноста на секој надарен студент, нивните афинитети и желби, да ги
следи и да им помогне на надарените да ги откријат и разберат своите потенцијали
и да развиваат свој стил на учење, лесно да ги надминат сите пречки. кои му стојат
на патот и да ја достигнат крајната цел. Изведени се заклучоци кои укажуваат на
потребите на музички надарените ученици, на кои им е потребно да се обезбеди
индивидуално,
индивидуализирано,
независно,
продлабочено,
како
и
персонализирано учење.
Неопходно е да се создадат можности за развој: позитивна само-перцепција,
љубов кон учењето, желба за постигнување на врвни резултати, чувство за
одговорност кон себе и кон другите и слично.
Потребите на музички надарените бараат прилагодени програми, односно да
бидат диференцирани, персонализирани, индивидуализирани, модифицирани и
ревидирани, и соодветно со тоа е неопходно да се формираат облици и работни
стратегии кои ќе овозможат прилагодување на различни методи, техники и стилови
на учење.
Постоењето на многу перспективи и пристапи подразбира еден долг процес
на реконструкција на основите на воспитувањето и образованието на музички
надарени деца, чии ефекти ќе можат да се видат дури во наредниот период, се
разбира само ако постојните дозволат да се појават во процесот на еволуцијата.
Затоа што сликата која ја има музички надарениот ученик за себеси, може
да биде клучен сегмент кој ќе влијае на неговото училишно постигнување, односно
на постигнување на врвен музички успех. На крајот, после сето што е наведено и
заклучено, изразуваме надеж дека резултатите од нашата студија ќе инспирираат
понатамошно истражување на феноменот на надареноста, со акцент на музичката
надареност, која ќе доведе до нови сознанија за неговата природа и динамиката на
развојот.
Посебно треба да се нагласи, во позитивна смисла, постоењето на магистерските
и докторските студии за талентирани и надарени на Педагошкиот факултет во
Битола, кои придонесуваат во развојот на научната смисла во ова подрачје.
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3. Оценка и предлог за трудот
Врз основа на претходното, слободни сме да констатираме дека
приложениот ракопис на трудот дава свој придонес во развојот на научната мисла
од областа на менаџментот на знаење и талент менаџментот, како од теоретски
аспект, така и од методолошки и емпириски аспект, имајќи го предвид фактот дека
е изработен и елабориран моделзаприменанафункционаленменаџментназнаење и
талент менаџмент од страна на наставниците. Деталната операционализација на
теориските концепти и конструкти, емпириските сознанија на релевантни научни
пристапи како и актуелните емпириски наоди од овој труд му даваат солидна
основа за заклучок и реална имплементација на сите искуства во воспитнообразовната практика. Трудот отвара, но и упатува на нови теориски и емпириски
проблеми во нашата образовна практика имајќи ги притоа објективните
ограничувања од теориски, структурен, содржински и методолошки поглед на
проблематиката која се истражува. Трудот по својата содржинска и структурна
концептуализација има интердисциплинарна коресподенција доминантно помеѓу
научните педагошко-психолошки дисциплини, но и останатите научни дисциплини
и подрачја. На тој начин, овој труд претставува значаен придонес за образовната
наука и со тоа во висок степен ги исполнува критериумите за докторска
дисертација. Поради тоа, Комисијата има чест на Наставно-научниот совет на
Педагошкиот факултет да му предложи да го усвои овој Извештај и да ја закаже
неговата јавна одбрана.
Во Битола, 2021
Комисија:
Проф. д-р Грозданка Гојков
Проф. д-р Љупчо Кеверески
Проф. д-р Деан Илиев
Проф. д-р Татјана Атанасоска
Проф. д-р Јове Димитрија Талески
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РЕЦЕНЗИЈА
За ракописот„Функционирањето на безбедносниот систем на Република Северна
Македонија во услови на вонредна и кризна состојба-студија на случај“ од авторите
проф. д-р Цане Т. Мојаноски, проф. д-р Марјан Николовски, проф. д-р Драгана
Батиќ, проф. д-р Никола Дујовски, проф.д-р Марјан Ѓуровски, проф. д-р Гордана
Ристевска- Димитровска, д-р Агим Нухиу, д-р Ајтем Рамадани.
Наставно научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје со Одлука
бр.08-723/4 од 19.11.2020 година не определи за рецензенти на ракописот на проф.
д-р Цане Т. Мојаноски, проф. д-р Марјан Николовски, проф. д-р Драгана Батиќ,
проф. д-р Никола Дујовски, проф.д-р Марјан Ѓуровски, проф. д-р Гордана
Ристевска-Димитровска, д-р Агим Нухиу, д-р Ајтем Рамадани под наслов:
„Функционирањето на безбедносниот систем на Република Северна Македонија во
услови на вонредна и кризна состојба- студија на случај“.
Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, а по проучувањето на
ракописот имаме задоволство и чест до Наставно научниот совет на Факултетот за
безбедност Скопје, членка на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –Битола, да
го поднесеме следниов
Рецензентски извештај
1. Општи податоци за трудот
1.1. Обем, содржина и структура на делото. Трудот е во обем од215
страници, (комјутерски внесен текст со проред од 1, од кои 203 страници основен
текст и5 страници користени библиографски единици. Ракописоте структуриран во
5 дела и залучоци и препораки. Првиот дел се однесува на теоретско
методолошката основа на истражувањето, кој го воведува читателот во предметот,
ги зема за основа досегашните сознанија и истражувања надоградувајќи се, ги
дефинира основните поими и дефиниции во текстот, наведувајќи ги целите, како и
научната и општествена оправданост на истражувањето.
Ракописот е опремен со библиографија на користените извори и прилози,
обработени наначин којшто на корисникотму овозможуваат да се запознаесо
истражувачката постапка, применетите аналитички средства и начинот на изведувањето на анализата на предметот на истражување.
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1.2. Содржината на трудот претставува јасна мисловно логична целина
Трудот е изложен во пет дела, заклучоци и препораки и библиографија.
Првитот дел од трудоте насловен со „Теориско определување на
предметот на истражувањето“. Претходно авторите не воведуваат во идејата,
потребата и предметот на истражувањето, при што не запознаваат и со мисијата на
проектот.
Почетокот од анализата е насловена со „Безбедносниот систем, вонредната
состојба, пристапи и концепти“. Во овој дел се нагласени особено значајни и
актуелни прашања поврзани со значењето на безбедносниот систем, неговите
специфики и дефинирање. Во поднасловот „Карактеристики на безбедносниот
систем на Република Северна Македонија“, меѓу другото се наведува и дека
„безбедносниот систем на државата претставува нејзин интегрален дел, вграден во
неа, како негов имунолошки систем што ќе го обезбедува нејзиното опстојување,
нејзината безбедност, во функција на обезбедување на „нормални“ услови за
слободен, демократски и безбедносен живот на граѓаните и вкупно на сите други
функции на државата.“. Во овој дел се презентирани и видовите на нарушување на
безбедносната состојба во државата наведувајќи дека истите може да бидат: 1/
вонредна состојба; 2/ кризна состојба (криза); и 3/ воена состојба.
Во продолжение се објаснува етимолошкиот поим на криза наведувајќи
различни значења на истиот термин. Во општествена смисла се цитира D.E.Venger,
американски социолог кој посебно ги проучувал кризите, истата ја дефинира на
следниов начин: "социјалниот систем се наоѓа во состојба на криза кога неговата
институционална и традиционална структура би била во зголемен обем разорна
(разнебитена), неутрализирана или повеќе не е колективно дефинирана од страна
на припадниците на системот како погоден (соодветен) водител на нивното
однесување“
Во однос на тоа од кои причини може да се појави криза или да се прогласи
вонредна состојба во општеството се наведени и причините кои се општо
прифатени и се делат на природни појави, технички фактори и социјални појави.
Во овој дел се наведуваат и правните основи и начинот на регулирање во
однос на прогласување кризна состојба. Во оваа смисла авторите не запознаваат и
со начинот на организирање на кризната состојба и односот и начинот на
информирање и координирање помеѓу различни институционални субјекти.
Во текстот следи и објаснување на значењето, како и правните основи за
прогласување вонредна состојба, како и институционалната архитектура задолжена
за спроведување на истата со сите надлежности и специфики. Во случајот на овој
истражувачки проект се објаснува зошто се прогласува вонредна состојба, но се
објаснети и спецификите на положбата на граѓаните во поглед на можните
ограничувања на нивните слободи и права.
Во наслов- Психо-социјален аспект на кризната состојба предизвикана од
вирусот Covid 19, се обајсенети спецификите и мерките кои се преземени во
вонредната состојба што доведуваат до поинаква состојба на граѓаните, при што
одредени права се ограничени, како што е слобода на движење, социјална

74
дистанца, не одење на работа, но се објаснети и последиците од овие состојби кон
психолошката состојба на граѓаните, односно личноста. Во овој дел авторите не
запознаваат со сериозноста на можните последици по психичкото здравје, но и
потребата од психо-социјална поддршка. Во оваа смисла може да се искоментира
времетраењето на оваа состојба како особено сериозен фактор. Незивесноста од
завршување на истата предизвикува страв, стрес, немир кај повеќето граѓани.
Песисмистите во сериозноста на оваа ссотојба се повеќе се намалуваат, а се
забележува дека никој не останува рамнодушен, но постапките се разликуваат. Се
објаснува кои се целите и задачите на психо-социјалните аспект од спроведеното
истражување, каде се наведуваат и методите и техниките кои се применуваат за
објавените наоди и резултати.
Во методолошка смисла се наведуваат и појдовните претпоставки на
истражувањето.
Во методолшкиот пристап се применети повеќе истражувачки инструменти:
протокол за набљудување, записнички белешки, чек листа, интервјуа по
електоронски пат (синхроно и асинхроно), евиденциони листи, електронска анкета.
Применетите методи и техники во истражувањето може да се каже дека се повеќе
бројни со што се овозможува собирање на значителен обем на информации кои
обезбедуваат исклучително длабинска анализа на утврдениот предмет на
истражување, но исто така тие значат и оригиналност на трудот, имајќи ги предвид
сите непосредно собрани податоци.
Научната и општествената оправданост е непосредно поврзана со основните
претпоставки на истражувањето, а тоа е како функционира безбедносниот систем
во за првпат вака сложена состојба, и дали истиот може да одговори на сите
прашања и предизвици.

1.3. Вториот дел е насловен „Функционирањето на безбедносниот систем во
услови на вонредна состојба“. Во овој дел се анализирани следните аспекти на
пишувањето на медиумите: (1) „Вовед“; (2) „Активности на МВР за справување со
Covid-19 “; (3) „Одлуки на владата на Северна Македонија за кризна состојба,
вонредна состојба, забрани за движење, влез и излез во државата и други“; (4)
„Уредување на уредби со Законска сила кои се однесуваат на постапувањето на
надлежностите на Mинистерството, одлуки и упатства “; (5) „Воведување на
телефонска линија и електронска адреса за потребите на граѓаните“; (6) „Заштита
на вработените-набавки и донации на заштитни средства и опрема“; (7)
„Полициски час“; (8) „Користење на заштитна опрема за спречување на ширење на
болеста“; (9) „Безбедносната состојба и влијанието на Covid-19 врз вкупниот
криминал“; (10) „Приказ на состојби и движење на вкупниот кримналитет““ и (11)
„Заклучок“.
Анализата започнува со приказ на појавата на пандемијата, нејзините
последици и неопходноста од прогласување на вонредна состојба, како и
спецификите на функционирање на општеството и институциите во таква состојба.
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Нагласена е амбивалентноста на потртебата од заштита и превенција од ширење на
вирусот, но истовремено и потребата да се продолжи со одвивање на животот,
економските текови, како и други социјални процеси, кои мораа да го променат
начинот на работа (пример настава од далечина).
Насловот „Активности на МВР за справување со Covid-19“,не запознава
дека заради координација на активностите и задачите на организациските единици
на Министерството во насока на спречување на внесување и ширење на Covid-19,
на 14 март 2020 година, формирано е Координативно тело. На работните состаноци
на ова тело донесени се вкупно 220 заклучоци, кои во најголем дел се однесуваат
на спроведување на Одлуките и Уредбите на Владата на Северна Македонија,
координација на активностите помеѓу МВР и Армијата на Република Северна
Македонија, соодветна прераспределба на човечките ресурси во Министерството
согласно потребите, одлуки за набавка и распределба на заштитни средства и
опрема, како и одлуки по специфични прашања од граѓани и вработени во МВР.
По прогласувањето на вонредна состојба на територијата на Република
Северна Македонија поради корона вирусот Covid-19, на 21.03.2020 година
формиран е Оперативен штаб во кој партиципираат претставници од МВР и
Министерството за одбрана, а МВР партиципира и во Координативното тело за
прибирање и размена на информации за спроведување на мерките за спречување на
појавата, раното откривање, спречување на ширење и сузбивање на корона вирусот
(Covid-19) формирано на 28.02.2020 година од страна на Министерството за
здравство. Исто така, МВР спроведува активности и преку Главниот Штаб на
Центарот за управување со кризи (ЦУК) кои се однесуваат на прогласената кризна
состојба на подрачјето на општинаите Дебар и Центар Жупа.
Во следниопт наслов кој се однесува на одлуките на владата на Северна
Македонија за кризна состојба, вонредна состојба, забрани за движење, влез и излез
во државата и други се запознаваме со одлуките во однос на превенција на ширење
на вирусот. Во оваа смисла забрането е одржување и собирање на масовни собири
и настани на отворен и затворен простор, секаков вид на јавни и приватни собири,
културни, информативни, спортски настани и манифестации, потоа забрана за
работа на угостителските објекти, кафетерии, барови, ресторани, клубови, казина,
спортски обложувалници, собирање во група на повеќе од пет лица, во паркови и
на други јавни места и јавни површини.
Исто така, со одлука на Владата затворени се сите копнени гранични
премини за проток на патници и возила кон соседните земји освен за влез и транзит
на товарни возила, претставници од дипломатскиот кор во Северна Македонија,
како и за други лица за кои МВР ќе даде дозвола по претходно мислење од
Главниот координативен кризен штаб. Затворени се и аеродромите, освен
Меѓународниот Аеродром Скопје, каде се дозволени летови за државни, воени,
хуманитарни, болнички, карго и летови без патници со претходна најава до
аеродромскиот оператор ТАВ Македонија.
Од страната на Владата донесена е и мерка за спроведување задолжителен
државен карантин во период од најмалку 15 дена од денот на пристигнувањето во
Република Северна Македонија за сите државјани на Република Северна
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Македонија затекнати во странство кои ќе бидат вратени во државата со
хуманитарни летови.
Во овој дел се презентирани и конкретните активности на државните органи
во однос на горенаведените одлуки, наведени нумерички за секоја одлука посебно.
Во следниот наслов „Уредување на уредби со Законска сила кои се
однесуваат на постапувањето на надлежностите на Mинистерството, одлуки и
упатства“, кои за првпат се донесени од Владата, во смсила на регулирање на
законска материја од подзаконски акт. Се работи за одлуки за продолжување на
важноста на личните карти и патни исправи, можноста на странец без дозвола за
престој да остане на нашата територија, забрана за одржување на јавни собири,
намалување на траење на приправнички стаж за полициските службеници,
одложување на обуки за возачки испити, како и продолжување на важноста на
возачките дозволи.
Во насловот „Воведување на телефонска линија и електронска адреса за
потребите на граѓаните“ станува збор за информации поврзани со активности на
МВР за воспоставување на телефонска линија и електорнска адреса каде граѓаните
добиваат соодветна информација во однос на функционирањето на услугите и
сервисите на Министерството, за правото на движење додека трае мерката за
ограничено движење, пријавување на лица кои треба да бидат во изолација и само
изолација, поплаки за не јавувања на телефонските броеви од други институции,
издавање дозволи за движење итн.
Во следниот поднаслов за заштита на вработените се зборува за преземени
активности за заштита на вработените во МВР, информации за донации на опрема
и заштитни средства, како и обезбедување на психолошка поддршка на
полициските службеници.
Во делот на „преземени мерки на министерството“ авторите ни даваат
прецизен приказ (таберално и графички) на бројот на контроли на различни
државни инспекциски служби, непочитување на забрана за движење, издадени
решенија за изолација, потпишани изјави за самоизолација и непочитување на
истите, задолжителен државен карантин и вратени странци.
Во овој дел од истражувањето посветен е поднаслов „полициски час“, што е
особено важнно, бидејќи, оваа мерка исто така е за првпат употребена во РСМ. Во
овој дел теоретски се елаборира за значењето на полицискиот час, неговата
чувствителност во поглед на ограничување на правата, надлежноста за донесување
на истиот, но се наведуваат и останатите примери од светот, како актуелни, така и
историски. Со ова читателот многу прецизно се запознава со значењето и потребата
од воведување на полициски час. Во овој дел авторите и прецизно не информираат
за деталите на времетраењето, важноста, протоколите на спроведување на
полицињски час, но истовремено и и обезбедуваат табеларен преглед по однос на
постапувања на МВР за сите осум Сектори за внатрешни работи обезбедени од
Одделот за криминалистичко разузнавање и анализа на МВР.
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Во продолжение се анализира одлуката за Користење на заштитна опрема за
спречување на ширење на болеста, на кого се однесува, начнот на примена, како и
констатираните прекршоци.
Од особена важност е анализата со наслов „Безбедносната состојба и
влијанието на Covid-19 врз вкупниот криминал“. Се констатира дека најголем дел
од регистрираниот вкупен криминал, отпаѓа на кривичните дела кои се поврзани со
забраните за движење и почитувањето на останатите заклучоци, препораки и мерки
за спречување на епидемијата. Доколку од анализата ги исклучиме овие кривични
дела, евидентно е дека стапката на останатиот криминал (што е редовно присутен
на нашето подрачје) е намалена во однос на претходниот период, а тренд на
намалување особено е изразен во делот на имотниот криминал, при што
евидентирана е тенденција на намалување на тешките кражби кои вообичаено се
најзастапени на нашето подрачје. Во овој се авторите ни прикажуваат и табеларно
за стапката на криминал во периодот од 12.3 до 12.4.2020 година, по различни
основи. Авторите заклучуваат дека анализирајќи ги податоците според видот на
делата, најзастапени се кривичните дела кои се поврзани со почитувањето на
здравствените прописи и забраните кои се поврзани со спречување на Covid-19, кои
се во намалување од 8%, потоа следуваат тешките кражби, кражбите и обидите за
извршување на тешки кражби, кои во споредба со претходниот период исто така
бележат намалување и делата со елементи на насилство кои се во пораст од 7,5%.
Во заклучните согладувања авторите прават еден приказ на сите порано
споменати наслови во вториот дел од истражувањето, при што основен заклучок е
дека во сите гореспомоменати специфичн услови МВР продолжува да функционира
и е на висина на задачата во сложена безбедноста состојба, како оваа природна
катастрофа од која светот и после цела година сеуште не може да се справи.
Третиот дел од истражувањето се однесува на анализа на РАБОТЕЊЕТО
НА ОПШТИНСКИОТ ШТАБ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ-КУМАНОВО ВО
УСЛОВИ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА, методолошки анализиран како студија на
случај.
Во овој дел запознаени сме со Законот за заштита и спасување и неговата
организациска структура во време на активирање на Главниот штаб и регионалните
штабови. Владата донесе долука за активирање на одредбите на Законот за заштита
и спасување, а со тоа и општинските штабови се активирани.
Во овој дел се анализира Општинскиот штаб за заштита и спасување во
Куманово со примена на техниките: непосредно набљудување и нестандардизирано
интервју. Набљудувањето како техника во спроведување на истражувањето се
нарекува и опсервација или уште попознат како метод на посматрање. Самата
техника на непосредно набљудување овозможува примена на разновидни
инструменти како протоколи за набљудување, или т.н. листови за снимање, чек
листи, забелешки, дневници и сл.Членот на истражувачкиот тим кој го спроведува
истражувањето непосредно учествува во работата на седниците на Општинскиот
штаб за заштита и спасување раководена од градоначалникот на општина
Куманово. Членот на истражувачкиот тим непосредно ги опишува настанот, текот
на седниците на општинскиот штаб, информирајќи не во текстот за состојбите на
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теренот, бројот на заразени, предлозите од членовите на штабот. Исто така во
текстот се опишани и предлозите на општинскиот штаб, неговата комуникација со
државните органи на централно и на локално ниво, а особено на предизвиците на
болницата во Куманово, имајќи предвид дека овој град во првиот бран, кога е
предмет на студија беше сериозно жариште, со забелени, помеѓу другите и голем
број здравствени работници.
При примена на интервјуто авторите интервјуирале 12 испитаници, со
намерен примерок во периодот 9.4.2020-9.6.2020 г.
Од спроведеното интервју се добиени многу битни, релевантни и
оригинални податоци, кои можат да помогнат во креирање на понатамошни
безбедносни политики во делот на заштита и спасување на населението, како што
се:
- формирани се просторни сили за заштита и спасување со Одлука на
Совет на Општина Куманово, но истите не се обучени за делување во
услови на епидемија;
- На локално ниво координацијата меѓу членовите на општинскиот штаб е
добра. Соодветно е евидентирана одговорноста и иницијативата на
членовите на општинскиот штаб за преземање на повеќе мерки како
одговор на кризна состојба;
- Недостасува едуциран кадар, како и материјално-финансиски средства;
- Недостасува едуциран медицински кадар за справување со епидемија;
- Недостасува опрема;
- На локално ниво нема јасно утврдени процедури и протоколи за
делување со вклученост на институции и ресурси, освен акциони
планови (кои со години не се ажурирани) за делување во кризна
состојба. Во здравствениот систем се преведуваат протоколи од СЗО кои
се покажаа дека се неприменливи спрема нашите капацитети. Сето ова ја
наметнува потребата од изработка на адекватни протоколи за делување
на здравствениот систем и здравствените установи во Република Северна
Македонија согласно протоколите на СЗО; и
- За да се избегне влијанието на политиката врз работењето на Комисијата
за заразни болести, потребно е да се зголеми нејзината автономност и
истата да не е директно потчинета под Министерството за здравство.
Исто така вреди да се констатира анализата и научното третирање на
системот за рано предупредување, што инаку претставува законски регулирана
материја утврдена со Законот за управување со кризи. Во оваа смисла треба да се
работи на целокупно зајакнување на овој сегмент, материјално финансиски,
кадровски, техничко-технолошки, а со цел да се дојде до состојба на Управување со
кризни состојби, а не со нивно справување.
Во однос на системот на заштита и спасување освен зајакнување на сите
капацитети на Дирекцијата, и авторите и рецензентите сметаат дека зголемување
на степенот на подготвеност во делот на САМОЗАШТИТА кај граѓаните почнувајќи
од образовниот систем треба да претставува неопходност и континуитет на сите
политики.
Авторите наведуваат и правни празнини во делот на функционирање на
институциите како и недостаток на капацитети за координација. Вреди да се
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спомене нивната препорака за дополнително законско регулирање на вонредната
состојба.
Четвртиот дел се занимава со истражување на Психо-социјалените аспекти
на кризната состојба предизвикана од covid-19, кој започнува со научно
објаснување на теоретските концепти поврзани со стресот, справувањето со истиот
и резилиенотноста на личностите, во случајот како ррезултат на пандемијата
предизвикана од вирусот. Во ова теоретско објаснување се прави преглед на
литература која го третира прашањето со стресот и различните аспекти на неговите
причини и последици (Lusden, Lazarus&Folkman,Sely. Aldwin, Tedeshi, Calhoun и
други).
На теоретско ниво се разработуваат и типовите на стрес (трауматски
ситуации предизвикани од општ или индивидуален карактер), хронични стресови,
секојдневни стресори, и се објаснува нивното влијание врз менталното и физичкото
здравје на индивидуите.
Со наслов справување со стрес, објаснети се начините на справување со
стресот, на пример традиционалните модели на справување, трансакцискиот модел
на Лазарус составен од три елементи и негова целосна елаборација. Исто така се
анализирани и 16-те типа механизми на справување изработени од Карвер, а кои се
објаснети на јасен, прецизен и разбирлив јазик, кој и лаик мже да го разбере, иако
се работи за стручно тесна област на истражување.
Во насловот Резилиентноста како одговор на стресните животни
настани, се прави анализа на оваа лична карактеристика и капацитетот на
индивидуата дефинирајќи ја како способност за успешно совладување на
животните тешкотии и релативно брзо опоравување од стресот и значајни
губитоци, односно „способност на личноста да ја задржи состојбата на рамнотежа
наспроти предизвиците“ (Bonano, 2004). Во овој дел се цитираат и други автори
(Masten, Wright, Zautra, Hall, Murray, Antonovski, Garmezy, Rutter, Werner, Antony,
Mastenи други). Се прикажува и и уште еден теоретски модел на резилиентноста,
теестиран на голем број испитаници, BASIC Ph, интегративнен мултидимезионален
модел на соочување чиј автор е Muli Lahad, кој предлага 6 модалитети за
соочување со стресот кои се засноваат на 6 различни теории на личност кои
историски играле важна улога во објаснувањето на адаптацијата на личноста на
стрес.
Следствено се анализира како поднаслов и прашањето на Психосоцијалната
помош и поддршка дефинирајќи ја како: процес на поттикнување на отпорноста на
поединецот, семејството и заедницата која им олеснува да се опорават од кризната
ситуација и им помага со таквите настани да се справуваат во иднината... Овој
пристап ги нагласува снагите и способностите на поединецот, семејството и
заедницата да се опорават од кризната ситуација“ (Hobfoll, 2007).Освен теоретската
обработка на овој психосоцијалeн аспект, се објаснети и спецификите на сегашната
криза наведувајќи дека: сегашната криза се карактеризира со тоа што во исто време
ги погодува повеќето системи во државата, и тоа во целиот свет, така што се
одразува врз целокупниот живот на поединецот, заедницата и општеството во
целина. Луѓето се чувствуваат загрозени затоа што ништо не функционира како
порано: образованието, здравството, економијата, културата, патувањата,
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пандемијата влијае дури и врз начинот на одржување на ритуалите поврзани со
среќни или тажни настани. Заради сето ова, на виделина избиваат
психосоцијалните потреби на населението како што е грижа за себе и блиските во
врска со иднината, што предизвикува вознемирувачки телесни, емоционални и
когнитивни реакции кај дел од населението.
Изворната научна релевантност на овој истражувачки извештај се потврдува
и со спроведеното истражување за Влијанието на COVID-19 врз менталното
здравје на здравствените работници и полициските службеници и припадниците
на АРМ. Во делот на истражување кој го третира психосоцијалниот аспект на
кризата со COVID-19 не интересираа два аспекти на реагирање на кризата:
индивидуален и општествен.Според тоа, истражувањето има два дела: едниот, кој
се темели на онлине прашалник (користи психолошки инструменти за проценка), и
вториот, кој се темели на опсервација, интервјуата со вработените во институциите
(државни и невладини), како и политичарите од власта.
Во истражувњето се користени следните психолошки инструменти:
Скала за генерализирано анксиозно нарушување-Generalized Anxiety
Disorder Scale-7 (GAD-7) Short Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD);
Rating Interview (SPRINT-8) ;
Patient Health Questionnaire-9;
Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC-10).
Дополнително, во објаснувањето на истражувачката практика психолошките
инструменти се објаснети, со што се поткрепува научната и методолошка
коретност за релаватноста на добиените резултати.
Во текстот следи наслов Резултати каде се прикажани бројот и структурата на
испитаниците (304 испитаници), значи се работи за голем број на испитаници,
односно голем примерок. Елаборирани се резултатите каде се наведуваат
позначителните резултати, на пример дека Нивото на анксиозност (GAD-7 cut-off
≥10) е значајно повисоко кај здравствените работници 26.5% отколку во општата
популација 17.7% иприпадниците на полицијата и армијата 2.6%(χ2=18.233; df 2,
p<0.001).Депресивните симптоми се најзачестени кај општата популација 52,4%,
потоа доаѓаат здравствените работници 49%, а кај полицијата и војската 25.6%,но,
потешка депресивна симптоматологија се сретнува кај здравствените работници
10.7%, потоа кај општата популација 5.6% и најмалку кај полициските/воените
сили 3,8% (χ2=18.316; df 4, p=0.001).
Покрај статистичките резултати анализирани се и таканаречените отворени
прашања каде испитаниците имаат слобода да го искажат својот став. Наведени се
одговори на дел од испитаниците кои се однесуваат на нивната грижа за
пандемијата, но направена е анализа и на резилиенотноста согласно
гореспеменатите инструменти.
Во насловот Стрес и психо-социјална поддршка на професионалцитее
анализирано од теоретска гледна точка наведувајќи дека професионалнците од една
страна имаат „униформирана положба и обврски“, кои неминовно се пренесуваат и
на приватниот живот. Дадени се и препораки за поддршка на професионалците што
треба да се преземат организирано од општеството, како и индивидуално од страна
на самите нив.
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Во овој дел од истражувањето се обработува и колегијалната поддршка како
многу ефикасен метод на справување со стрес, а објаснети се и моделите на
психоошка прва помош и психосоцијална поддршка. Во вториот дел претставен и
проект реализиран од Црвениот крст и создавање на центри за ваква поддршка
реализиран во 2020 г.
Во последниот поднаслов од овој дел се елаборираат главните сознанија,
резултати, препораки и реализирани активности кои се однесуваат на претходно
елаборираното во овојој рецензентски извештај анализирајќи ги сите поднаслови.
Петтиот дел од овој истражувачки извештај е насловен Граѓански одговор на
кризата. „Пандемијата со вирусот COVID-19 на површина ги изнесе, слабостите,
недоволната кондиција и капацитет на бројни институционални решенија, но е и
индикатор за политиките во областите здравство, образование, социјала и слично.
Таа го загрози јавното здравје и ги нагласи опасностите по човечкиот живот што,
вирусот и болеста ги предизвикува. Високите бројки на заразени со COVID-19,
зголемената стапката на смртност, како и крахирањето на здравствените системи,
во земји кои имаат подолга историја и традиција, и историја на демократски развој,
ја покажа сложеноста, но и неопходноста од мобилизација на општествените
материјалните и другите ресурси, особено на човечките потенцијали. Брзиот и
лесен начин на пренесувањето на вирусот COVID-19 предизвика несигурност и
претставува сериозна закана за човештвото по неговата егзистенција. Во овој дел се
објаснува што е тоа пандемија, е кратко не воведува во состојбите кои го
видеизменуваат начинот на живот на граѓаните во услови на прогласена вонредна
состојба во услови на природна катастрофа од глобален карактер.“
Во поднасловот пандемијата и економскиот развој се анализира влијанието на
природните катастрофи на економскиот развој, претставувајќи основи економски
податоци во однос на трошоците за живот, цените на угостителски производи,
износот на просечната бруто плата, како и податоци за извозот и увозот.
Во овој дел постои и емпириско истражување на голем примерок од 465
испитаници со примена на електронска анкета преку платформата Гугл формс. Во
истата се вклучиле испитаници од 54 од вкупно 85 општини, при што е претставена
табела според која може да се утврди дека територијалната распределба е добра,
што зборува за можност на истражувачот да генерализира и изведува заклучоци и
кои се однесуваат на целата држава.
Освен податоци за структурата на испитаниците претствени се и табеларни
прикази на прашања како што се: Според Ваше мислење, дали и колку пандемијата
со вирусот COVID- 19 можеше да се предвиди и превенира? Освенпроста
дескриптивна анализа се применуваат и повеќе статистички алатки, како што се
Пирсоновиот χ2тест (Pearson Chi-Square), Крамеровиот коефициент V (Cramer's V),
кои со статистичка пресметка укажуваат на статистичка релевантност/значајност на
одредени резултати, односно одговори. Поставени се и дополителни прашања за
потврда на релеватноста на претходните одговори и тоа: дека вакви појави тешко
се предвидуваат и предвидуваат, дека навремено се преземени мерки и направени
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се статистички операции со примена на Пирсоновиот χ2тест (Pearson Chi-Square),
Крамеровиот коефициент V (Cramer's V), утврдувајќи на статистичката значајност
помеѓу одговорите. На граѓаните се поставени и прашања за достапноста, изворот и
релавантноста за информациите при што се претставени и табеларни и графички
прикази од резултатите правејќи го текстот прегледлив, разбирлив и лесен за
читање и разбирање.
Со овој прашалник за поставени и прашања за пандемијата и социјалната
исклученост, имајќи ги особено предвид бројните измени на целокупниот начин на
живот, а кои ги споменуваме претходно во овој извештај. Анализирани се одговори
на прашања за оправданоста на преземените мерки, дали истите треба да се
засилат/ублажат, како истите се справуваат со таа состојба и дали сметаат дека дава
резултати.
Со примена на Анализа на варијансата (ANOVA) направена е анализа на
одговорните на определени групи по основ на образование, а потоа е применет и
Левеновиот тест на хомогеност (Levene Statistic= 0,074., после што се применува
LSD – тестот, што на крај резултира со утврдување на евентуална статистички
значајна разлика во однос на овие групи.
Истите статистички пресметки се спроведени и по однос на возрасни групи
утврдувајќи статистички значајни вредности кај возрасните групи.
Испитаниците се прашани и за оценка на инситуциите во однос на справување
со кризата и презентирани се многу релеватни податоци за работењето на
институциите, односно како граѓаните ја оценуваат нивната работа.
Во овој дел од истражувачкиот извештај од особена важност претставува
длабинската статистичка обработка на собраните податоци со користење на
статистички софтверски операции кои овозможуваат исклучителна емпириска
вредност.
Во електронскиот прашалник постојат и група на прашања кои се однесуваат на
оцена на партиските субјекти и нивна анализа на одговорите, при што се наведени
значителни податоци.
Исто така има и прашања поврзани со пандемијата и верските заедници што
има исто така особена важност, имајќи ја предвид религиозноста на граѓаните во
државата и важноста на пораките од религиозните авторитети. Во овој дел исто
така се претставени одговори на граѓаните за оцената на работата на верските
заедници, а низ агол на нивната улога за помош и поддршка во услови на вонредна
состојба. Во овој дел од особе предизвик беа големите верски празници од
христијанската и исламската вероисповед, а кои беа во текот на вонредната
состојба и за време на полицискиот час.
Освен претходните општествени институции и групи, постои и сет на прашања
поврзани со улогата и значењето на невладините организации.
Од особена важност претставува и анализата на отворените прашања каде
граѓаните имаат можност слободно до свои зборови да се изразат групирани во
следните групи совети:
а) поврзани со начинот на справувањето со вирусот COVID-19;
б) поврзани со задачите на државните органи;
в) поврзани со општи совети и задачи како да се постапува;
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г) поврзани со идеи како конкретни прашања да се надминат;
д) поврзани со лични впечатоци и искуства;
ѓ) поврзани со анкетата, нејзините слабости и предлози во врска со неа.
Во овој дел од истражувањето направена е и посебна анализа за односот на
науката и политиката. Ова особено има значење ако го имаме предвид
вложувањето на државата во науката изминатите 30 години, кое е помалку од
сомболично. Заклучокот во овој дел на извештајот е дека: Ако поставите прашање
зошто не ја објавуваме македонската промоција на Програмата за унапредување
на науката во општеството ќе одговориме – нема таква програма. Всушност,
основна идеја е да се укаже дека треба да се менуваат утврдените обрасци, ново
сознание, новото знаење исклучиво да доаѓа од истражувачките центри и
лаборатории на невладините организации. Нивните сознанија можат да се извор
на сознанија, но оставањето на науката и научните институции, иднината да ја
таргетираат во сојузништво со невладините организации или да се потпираат на
центри за финансирање од странство, нема да има долгорочни, квалитетни,
теоретски и методолошки издржани знаења. Можеби е добро да се потсети дека
академските научно-истражувачки пристапи треба да се темелат на
стандардизиран теориско-методолошки пристап, на сознанија кои ќе
обезбедуваат повисок степен на доверба и ќе ја зајакнат вербата во важноста на
науката и користењето на научните докази во процесот на донесувањето на
одлуките.
И последниот дел од извештајот е насловен со „заклучоци и препораки“.
Во него се констатира дека Република Северна Македонија поминува низ
најголемото искушение во поновата историја, впрочем како и сите земји во
регионот, во Европа и во светот. Развојот на болеста директно ќе влијае на развојот
на општеството, на економските текови, на капацитетите на безбедносниот систем
во државата.
Факултетот за безбедност се вклучи во следењето на активностите поврзани
со работата на органите на безбедносен план, се следеа и анализираа одлуките и
активностите на Главниот штаб формиран при Владата на Република Северна
Македонија, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и
останатите безбедносни институции.
Министерството за внатрешни работи и полицијата покажаа дека имаат
институционален капацитет да се справат со предизвиците на пандемијата од
безбедносен аспект.
Полицискиот час, за прв пат прогласен на територијата на целата држава,
беше сериозен предизвик и непознаница, како за граѓаните, така и за полициските
службеници.
Истражувачките резултати упатуваат на констатцијата дека, постои правен
вакум во дефинирање на функционирање на институциите во услови на вонредна и
кризна состојба.
Резултатите од истражувањето укажуваат да при една вакава сериозна
закана предизивикана од епидемијата со ковид 19, недостасува интегриран систем
на управување со институциите.
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Резултатите од истражувањето укажуваат да при една вакава сериозна
закана предизивикана од епидемијата со ковид 19, недостасува интегриран систем
на управување со институциите.
Во однос на подготвеноста на државата да реагира во кризни и вонредни
состојби, во однос на менталното здравје, се покажа дека не постои систем на
психосоцијалната поддршка, однапред планиран и подготвен.Резултатите укажуваат
на потребата за организирање на масовна психосоцијална поддршка пред се на
здравствените работници, кои и пред пандемијата ја немале, барем кај нас, но и на
другите служби и професионалци кои работат на терен.
Истражувачките резултати упатуваат на констатацијата дека пандемијата со
вирусот COVID-19 на површина ги изнесе, слабостите, недоволната кондиција и
капацитет на бројни институционални решенија, но е и индикатор за тоа дека во
областите здравство, образование, социјала и слично, не е вложувано и дека тие се
особено ранливи на шоковите што ги предизвикуваат кризните состојби.
Брзиот и лесен начин на пренесувањето на вирусот COVID-19 предизвика
несигурност и претставува сериозна закана за човештвото по неговата
егзистенција.
Пандемијата ги ограничи физичките и другите социјални интеракции, што
негативно се одразува на економијата, на активностите на деловните субјекти, но и
на начинот на кој можат да се остваруваат економските ефекти.
Истражувањето укажаа дека испитаниците немаат јасна претстава за тоа
што е COVID-19 и дали тој воопшто може да се предвиди и да се превенира.
Анализата и следењето на настаните за време на пандемијата со COVID-19
покажува дека приоритетна задача е да се редефинираат институциите, да се
одвојат надлежностите и функциите кои се преклопуваат или меѓу себе се сопираат
и преставуваат пречка за ефикасна и ефектива акција.
Истражувањето потврди дека меѓу спречувањето и превенирањето на
последиците од COVID-19 постои значајна поврзаност (асоцијација) меѓу
сознанијата, знаењата и информациите и дека тие доминантно ги добиваат од
телевизиите и порталите, потоа, делумно и од пријателите и порталите.
2. Приказ на податоците
Текстот е уреден на тој начин што прегледно се прикажуваат содржините, а
со цел да добијат повеќе на прегледност. Во таа смисла поделбата на наслови и
поднаслови во методолошки коректна и содржинска логична целина преовладува.
3. Констации и оценки
Оригиналност на трудот.Извештајот под наслов: „Функционирањето на
безбедносниот систем на Република Северна Македонија во услови на вонредна и
кризна состојба- студија на случај“од авторитепроф. д-р Цане Т. Мојаноски, проф.
д-р Марјан Николовски, проф. д-р Драгана Батиќ, проф. д-р Никола Дујовски,
проф.д-р Марјан Ѓуровски,проф. д-р Гордана Ристевска- Димитровска, д-р Агим
Нухиу, д-р Ајтем Рамадани,е самостоен истражувачки проект кој има
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мултидисциплинарен карактер. Тој е методолшки коректно поставен труд кој
применува повеќе методи, техники и инструменти на истражување, кои зафаќаат
прашања од повеќе општествени науки: безбедност; одбрана; организациски науки;
психологија; криминологија; политикологија; и др., кој е исклучително податлив со
оригинални податоци кои се прегледно претставени, а истовремено на чија анализа
авторите мошне аналитички прават и првично теоретска анализа на предметот на
истражување „застанувајќи на рамената на претходните сознанија“ нижејќи нови
научни редови кои имаат особено значење за општеството, особено во поглед на
негово подобрување. Во оваа смисла извештајот несомнено претставува
оригинален научен труд.
За изработката на овој истражувачки извештај е консултирананаучнорелевантна домашна и странскалитература (63 библиографски единици).
Посебна вредност на ракописот е тоа што тој за првпат анализира вонредна
состојба од различни аспекти.
4. Мислење и предлог
Врз основа на изложениот преглед и ставови во овој извештај, како
рецензент се стекнав уверување дека ракописот: „Функционирањето на
безбедносниот систем на Република Северна Македонија во услови на вонредна и
кризна состојба- студија на случај“ од авторите проф. д-р Цане Т. Мојаноски, проф.
д-р Марјан Николовски, проф. д-р ДраганаБатиќ, проф. д-р НиколаДујовски,
проф.д-р Марјан Ѓуровски,проф. д-р Гордана Ристевска- Димитровска, д-р Агим
Нухиу, д-р Ајтем Рамадани е оригинален научен труд и иматепоретска и
апликативна вредност, затоа со задоволство на Деканатската управа на
Факултетотза безбедност му предлагаме, трудот да го објави како посебно
издание и да го стави на располагање за научната, стручната и другата јавност, за
користење од страна на стручњаците, истражувачите и студентите.

Скопје, 20.03.2021 година

Рецензенти
проф. д-р Томе Батковски, с.р.
вон.проф.д-р Александар Иванов, с.р.
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ДО
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - О Х Р И Д

Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угостителствоОхрид, бр.02-467/17 од 29.12.2020 година, формирана е Комисија за оценка на докторски
труд со наслов:

„Гастрономска анимација во македонскиот туризам“
поднесена од кандидатот М-р Тошо Чочороски
По прегледувањето и проучувањето на текстот на докторскиот труд, Комисијата во
состав:
1. Проф. Д-р Иванка Нестороска
2. Проф. Д-р Катерина Ангелевска- Најдеска
3. Проф. Д-р Дејан Методијевски
4. Проф. Д-р Васо Цуцулески
5. Проф. Д-р Симона Мартиноска
на Наставно-научниот совет му го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ
Од доставениот материјал, Комисијата констатира дека, согласно член 49 од
Правилникот за условите и правилата за запишување и студирање на трет циклус на
студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, кандидатот, поднесе
изработена докторска дисертација која ги исполнува условите за понатамошна постапка
која следи согласно позитивните законски прописи.
Предложената тема за изработка на докторска дисертација е со наслов:
„Гастрономска анимација во македонскиот туризам“. Врз основа на спроведените
истражувања кои се во тесна врска со докторската дисертација, тематската преокупација
на истражување на трудот се состои во определување на местото, улогата и функцијата на
анимацијата во туристичката понуда, како и нејзиниот придонес во збогатување на
туристичката понуда. Апликативноста на темата доаѓа до израз преку можноста за
примена на резултатите, заклучоците и предлозите кои со оваа докторска дисертација ќе
придонесат во збогатување на научната мисла врз основа на синтетизирање на сите наоди
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во доменот на анимациите. Исто така, може да даде придонес во туристичкиот развој
споделувајќи ги позитивните практики од поразвиените туристички дестинации.
Докторскиот труд има големо практично значење и претставува придонес во развојот на
туризмот. Истражувањето опфаќа област на истражување која скоро и да не е
истражувана на соодветно научно ниво во Македонија и во поширокото опкружување.
Согледувајќи ја важноста на анимацијата за развој на туризмот, понатаму во
истражувањето кандидатот се води од главното хипотетичко прашање: Дали сме
запознаени со терминот гастрономска анимација, колку истата е застапена во
туристичката понуда, какво е нејзиното влијание за развој на македонскиот туризам? Од
вака дефинираното прашање појдовна основа на кандидатот во изработката на
докторскиот труд е дека анимација има важна и комплексна улога во современиот
туризам, најпрво за развојот и брендирањето на туристичката дестинација и нејзините
атрактивности пред посетителите и туристите, а потоа и за нивна забавата, рекреацијата и
уживањето за време на туристичкиот престој, посебно во хотелските капацитети.
Содржината на овој труд е составена од четири дела низ кои кандидатот го има опфатено
следново:
Првиот дел дава образложение за научната и стручна оправданост на темата преку
следните теоретско елаборирање и дефинирање на поимите, дефинирање на проблемот на
истражување, формулирање на предметот и целите на истражување, поставување на
хипотези за истражувањето, елаборирање на истражувачките методи и техники кои се
применуваат во истражувањето и очекуваните резултати.
Вториот дел со наслов: ,,Влијанието на гастрономската анимација врз развојот на
туризмот” е поделен во четири поглавја кои имаат за цел теоретско образложение на
главните поими. Првото поглавје од овој дел се однесува на проучување на
угостителството и туризмот како стопански дејности во кои припаѓа гастрономската
анимација. Ваквиот приод кандидатот го започнува преку дефинирање на поимот,
предметот и целите на работење на угостителството, утврдување на неговите
карактеристики, негова поделба како и дефинирање на видовите на угостителство:
хотелиерство и ресторанство. Исто така во ова првопоглавје се дефинира и туризмот како
стопанска дејнсот, се образложуваат неговите карактеристики и се врши негова поделба.
Ова прво поглавје завршува со утврдување на меѓусебната зависност помеѓу
угостителството и турзимот како взаемно поврзани и комплементарни дејности. Второто
поглавје во овој дел се однесува на гастрономскиот туризам.Најпрво се дава осврт на
развојот на гастрономскиот туризам, потоа се дефинира поимањето на гастрономски
туризам за да на крај се согледа овој вид како алтернативна форма на туризам. Во
третото поглавје се обработени појмовно – содржинските основи на анимацијата преку:
поим, дефинирање и цели на анимацијата, преку утврдување на потребата за анимација се
согледуваанимацијата како дел од современата туристичка понуда и се врши поделба на
анимацијата. Во четвртото поглавје од овој дел теоретски се елаборира главниот
проблем на овој докторски труд, а тоа е гастрономската анимација. Покрај дефинирањето
на овој поим се утврдува и значењето на гастрономската анимација врз туризмот, а се
врши и нејзина поделба.
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Третиот дел се однесува на практичните искуства од гастрономската анимација. Во овој
дел низ две поглавја се презентирани домашни практични искуства на кандидатот
стекнати во текот на досегашната практична работа, како и меѓународни примери и
практики произлезени како резултат на кабинетскотоистражувањеспроведено за
потребите на овој труд. Во првото поглавје, според личното практичното искуство,
кандидатот врши поделба на гастрономската анимација и тоа: гастрономска анимација во
организација на туристички агенции, гастрономска анимација во организација на
угостителски објекти, гастрономска анимација во организација на институции (општина и
нејзини единици, владини и невладини организации и здруженија). Според оваа поделба,
кандидатот во секоја група дефинира видови на гастрономска анимација, врши опис на
истите и презентиранивни практични примери. Во второто поглавје преку истражување
на светски примери и практики поврзани со гастрономската анимација се презентираат
практични примери за овој вид на анимација во неколку европски држави ( Франција,
Италија, Шпанија и Германија) како и во светски рамки преку примерот на САД, Индија,
Тајланд и Турција.
Четвртиот дел е последниот дел во овој докторски труд во кој се презентира емпириското
истражување, се врши анализа и интерпретација на резултатите добиени од
истражувањето и се даваат перспективи за развој на гастрономската анимација. Пред
анализата и интепретацијата на добиените податоци и резултати, во првото поглавје се
посветува внимание на гастрономската анимација во македонскиот туризам преку
презентирање на почетоците и развојот на македонската гастрономија и појава и развој на
гастрономскиот туризам и гастрономската анимација во македонскиот туризам.Анализата
и истражувањето за гастрономската анимација во македонскиот туризам се вршеше преку
анкетирање спроведено во хотели на кои одговараа хотелски менаџери и шефови на кујна
како и во туристички агенции. Во овој дел се интерпретира нинивните резултати:
теоретски, графички и статистички. Покрај истражувањето спороведено во хотелите и
туристичките агнеции како организатори на гастрономската анимација, во четвртиот дел
се врши интепретација на резултати од истражувањата спроведени по планските региони
во нашата земја. Опфатени се сите осум региони: Скопски регион, Источен регион,
Југоисточен регион, Североисточен регион, Пелагониски регион, Вардарски регион,
Југозападен регион и Полошки регион. Во интепретацијата на резултатите од анкетата
спроведена по општини кои спаѓаат во рамки на регионот, во овој дел се врши краток
општ опис на регионот, се презентира целокупната туристичка понуда на регионот, а
потоа се презентира гастрономската анимацијакоја е дел од туристичката понуда на
регионот. Второто поглавје во овој дел се однесува на перспективи и препораки на
кандидатот за развој на гастрономската анимација во македонскиот туризам.
На крај се презентирани заклучнитесогледувања до кои дојде кандидатот врз основа на
спроведеното истражување според кои гастрономската анимација не само што има
влијание врз квалитетот на интегрираниот туристички производ на дестинацијата, туку и
на производите и услугите на угостителските објекти, туроператорите или туристичките
агенции. Се потврдија претпоставките формулирани преку дефинирањето на посебните
хипотези дека гастрономската анимација која е недоволнонаучно третирана сѐуште е
малку застапена во туристичката понуда било да е од аспект на хотел или друг
угостителски објект, а и пошироко од аспект на туристичка дестинација и покрај тоа што е
атрактивна анимациска содржина која може да придонесе за привлекување на поголем
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број туристи и да даде голем допринос за развој на македонскиот туризам.Од
гастрономската анимација во голема мера зависи како туристите ќе го доживеат местото,
во која мера ќе ја разберат локалната култура, кои активности ќе ги преземат и како ќе се
однесуваат во текот на нивниот престој. Гастрономската анимација е без сомнение важен
фактор во зголемување на туристичката понуда, клучен фактор за брендирање на
туристичката дестинација со пресудно влијание врз квалитетот на туристичките посети и
должината на туристичкиот престој и секако со значајни економски и општествени
придобивки за македонскиот туризам.

ЗАКЛУЧОК
Врз основа на претходното елаборирање на содржината и резултатите до кои дојде
кандидатот М-р Тошо Чочороски при изработката на докторската дисертација, може да се
заклучи дека истата има исклучителна научно-истражувачка и практична применливост и
оригиналност, обезбедува корисни и соодветни податоци за гастрономската анимација.
Дисертацијата посебно се карактеризира по својата прагматична вредност бидејќи дава
значаен придонес кон надминување на недостатокот од збогатена гастрономска
анимациска содржина што е идентификувано преку трудот како резултат на анализите од
спроведените емпириски истражувања.
Според добиениот Извештај од системот за проверка на плагијати при Министерството за
образование и наука на Република Македонија, се потврдува дека овој труд е оригинален
(со процент 4.08%).Извештајот е доставен до Службата за студентски прашања и е
приложен во досието на кандидатот.
Врз основа на горе изнесеното мислење, Комисијата смета дека се исполнети формалните
и научно-истражувачки услови за одбрана на докторската дисертација под наслов:
„ГАСТРОНОМСКА АНИМАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ТУРИЗАМ“. Согласно
претходно изнесеното мислење и констатација, комисијатa му предлага на Наставнонаучниот совет на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, да ја донесе следнава
одлука:
ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ
Докторскиот труд со наслов „ГАСТРОНОМСКА АНИМАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ
ТУРИЗАМ“ од кандидатот М-р Тошо Чочороски претставува самостоен научен труд во
кој со примена на современа методолошка постапка кандидатот дошол до значајни
резултати, податоци и заклучоци во врска со значењето на гастрономската анимација за
македонскиот туризам. Врз основа на теоретското и емпириското истражување
кандидатот дојде до релевантни информации во врска со предметот на истражување кои
придонесоа да се дојди до значајни заклучоци, како и да се дадат сопствени заклучни
согледувања и предлози за подобрување на состојбата со гастрономската анимација.
Изборот на темата што е предмет на обработка е многу актуелна и значајна за преземање
идни активности за продлабочени истражувања на оваа област на туризмот. Со овој труд
се овозможува продлабочување на научната мисла, преку поопсежно согледување на
состојбата и идентификување на недостатоците во сферата на гастрономската анимација
во Македонија. Сметаме дека со овој труд ќе се даде придонес во насока на збогатување
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на гастрономската анимациска понуда со содржини кои ќе ја збогатат туристичката
понуда на туриститие за време на туристичкиот престој. Бидејќи во рамките на трудот е
извршена сеопфатна анализа на гастрономската анимација поединечно во сите 8 плански
региони на Македонија кои претставуваат и 8 дестинации од поширок обем, сознанијата
до кои дојде кандидатот претставуваат солидна основа за утврдување на решенија за
надминување на недостатоците кои се подолго време евидентни во овој домен.
Од горе изложеното може да се заклучи дека изборот на темата за истражување од страна
на кандидатот е многу актуелен и ќе дади голем придонес во развојот на туризмот во
Македонија, а уште повеќе поради фактот што преку истражувањатона оваа проблематика
на туризмот ќе се збогати научната мисла во нашата држава. На овој начин се потврдува
практичната применливост на трудот, кој во иднина може да се искористи за давање
насоки и сугестии за надминување на низа проблеми кои се евидентни во македонскиот
туризам.
Врз основа на претходно образложените сознанија и заклучоци, Комисијата едногласно
смета дека докторскиот труд со наслов: „ГАСТРОНОМСКА АНИМАЦИЈА ВО
МАКЕДОНСКИОТ ТУРИЗАМ“ од кандидатот М-р Тошо Чочороски во целост ги
задоволува критериумите и барањата со кои се дефинира успешно изработена докторска
дисертација и дека успешноизработил квалитетен и оригинален научно-истражувачки
труд.
Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставно- научниот совет на
Факултетот за туризам и угостителство во Охрид да го прифати овој извештај за оценка на
докторскиот труд„ ГАСТРОНОМСКА АНИМАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ТУРИЗАМ“
од кандидатот М-р Тошо Чочороски и да закажинегова јавна одбрана.

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА
1. Проф. Д-р Иванка Нестороска,с.р.
2. Проф. Д-р Катерина Ангелевска Најдеска,с.р

3. Проф. Д-р Дејан Методијевски,с.р.

4. Проф. Д-р Васо Цуцулески,с.р.

5. Проф. Д-р Симона Мартиноска,с.р.

Охрид, 15 март, 2021 година
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Извештај од Советот за докторски студии за оценка на докторска дисертација
До
Наставничкиот совет на
ТРЕТ ЦИКЛУС
СТУДИИ на
Факултет за туризам и угостителствоОхрид
Преку
Служба за студентски прашања

Советот за докторски студии на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид
приУниверзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, на седницата одржана на ден
29.12.2020, со Одлука бр. 02-467/16, формира Комисија за оценка на докторска
дисертација од кандидатот Теута Ќерими Садику под наслов “ЕКОНОМСКОФИНАНСИСКИ ЕФЕКТИ ОД РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ
РЕГИОН ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА”во состав:
1. Д-р Снежана Дичевска–редовен професор
2. Д-р Катерина Ангелевска Најдеска – редовен професор
3. Д-р Светлана Николоска– редовен професор
4. Д-р Ристо Гогоски – редовен професор
5. Д-р Деса Косаркоска – редовен професор
Комисијата, во наведениот состав, ја прегледа и ја оцени подготвената докторска
дисертацијаи во согласност со законската легислатива, како и легислативата на
Универзитетот и Факултетот што ја регулира оваа материја, како и согласно
членовите 49 и 50 од Правилникот за условите и правилата за запишување и
студирање на трет циклус на студии и стекнување на научен степен доктор на
науки, до Советот за докторски студии на Факултетот за туризам и угостителство, го
поднесува следниов:

ИЗВЕШТАЈ
1. Кратка биографија за кандидатот
- датум на раѓање- 22.01.1984 година во Кичево
- податоци за процесот на образованието:
- 2002-2006 - Економски факултет, Тетовскиот Универзитет, дипломиран
економист
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- 2011-2014 – Втор циклус на студии на Економски факултет, Државен
Универзитет во Тетово, на студиска програма Финансии и сметководство и се стекнува
со звање магистер по економски науки
- Трет циклус на студии запишала во академската 2016/2017 година на
Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола, Факултетот за туризам и угостителство
во Охрид - студиска програма Туризам.
- податоци за практично или работно искуство:
Работи како асистент на Државниот Универзитет во Тетово, Економски
Факултет од 2006 до 2007 година како part time а од 2007 година до денес full time.
- познавање странски јазик(ци):
Англиски
- податоци за објавени трудови:
1. Qerimi-Sadiku, T, “Analysis of financial indicators at enterprises: "Eurouka" and "AlaskaTrejd" – Kicevo,” Economic Vision, vol 4-5, 2017
2. Qerimi-Sadiku, T. &Imeri-Jusufi, B. “Application of International Accounting Standards
in Macedonia condition for integration in Europe”, Economic vision, vol, 2, 2015
3. Imeri-Jusufi, B.&Qerimi-Sadiku, T. “Effects of possible integration of the Macedonian
Stock Exchange”, Economiv vision, vol. 2, 2015
4. Xhaferi, S,& Qerimi, T , "Ecological Rescue Taxes for the Environment", Valuta, num 4,
2007
5. Xhaferi, S,& Qerimi, T, "The fiscal benefit of ecological taxes", Valuta, num.6 , 2007

Одделните глави и подглави на докторската дисертација се:
АПСТАРКТ
Вовед
ГЛАВА I
ТЕОРИСКО – МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП ВО ИСТРАЖУВАЊЕТО
1.1. Предмет, цели и задачи на истражувањето
1.2. Методи на истражување
1.3. Методолошки принципи на проучување
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1.4. Хипотези на истражувањето
1.5. Очекувани резултати
1.5. Основни теориски и оперативни претпоставки
ГЛАВА II
ТУРИСТИЧКО- ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА НА ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2.1. Карактеристики на туристичко - географската положба како фактор во развој на
туризмот
2.2. Географската положба како просторна туристичка вредност
2.3. Оценка на потенцијалот за развој на туризмот
2.4. Природни туристички атрактивно - мотивски ресурси
2.5. Хидрографски и хидролошки туристички вредности на југозападниот плански
регион
2.6. Термоминералните води како туристичка вредност
2.7. Видови и поделба на културните вредности и туризам
2.9.Традиционални стопански активности
2.10.Традиционални занаетчиски дејности
2.11. Исхрана
2.12. Манифестациски атрактивно - мотивски вредности
ГЛАВА III
PАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И НЕГОВОТО
ВЛИЈАНИЕ НА ЕКОНОМИЈАТА
3.1. Економското влијаније на туризмот
3.2. Анализа на туристичката потрошувачка и туристичкиот производ
3.3. Влијанието на туризмот врз макроекономските индикатори
3.4. Анализа на економските ефекти од развојот на туризмот на југозападниот регион
ГЛАВА IV
ЕКОНОМСКАТА БЕЗБЕДНОСТ ВО ФУНКЦИЈА НА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ
4.1. Поим на економска безбеност
4.2. Безбедносни предуслови за развој на туризмот
4.3. Безбедносни проблеми во туристичките подрачја од имотен карактер
4.4. Влијание врз туристичката индустрија
4.5.Безбедносни проблеми со елементи на нарушувања на јавниот ред и мир
4.6.„Сивата економија“ како безбедносен и економски проблем во туристичките
подрачја
4.7. Анкетно истражување на граѓаните во туристичките подрачја за безбедносните
проблеми за време на туристичка сезона
ГЛАВА V
ВАЖНОСТА НА ПРИВАТНИТЕ И ЈАВНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ
ПЛАНСКИ РЕГИОН НА РСМ ВО ТУРИСТИЧКИОТ СЕКТОР

5.1. Позитивните и негативните влијанија на странските директни инвестиции за
економијата на земјата
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5.2. Анализа на финансирањето како основна област на државна интервенција во
развојот на туризмот
5.3. Развојот на модерниот туризам прави разлика помеѓу туристички дестинации и
туристички атракции
ГЛАВА VI
ВЛИЈАНИЕТО НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВРЗ ПЛАТНИОТ БИЛАНС И
ПРИХОДИТЕ НА ДРЖАВАТА
6.1. Туризмот како посебна форма на извоз
6.2. Сезонски карактеристики на туризам
6.3. Анализа на приходите на државата од туризмот
6.4. Негативните ефекти на туризмот

6.5. Анализа на дaноците во туристичките бизниси

ГЛАВА VII
MЕТОДОЛОГИЈА И РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО
7.1. Методологија на истражувањето
7.2. Резултати на истражувањето
ГЛАВА VIII
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ
РЕГИОН НА ДРЖАВАТА
8.1. Согледување на досегашните проблеми во развој на туризмот
8.2. Согледување на можностите за иден развој на туризмот
Заклучни согледувања
Библиографија
3. Заклучок и оценка на трудот
Кандидатот Теута ЌеримиСадику се зафатила со проблематика која има регионална и
национална важност. Темата што е предмет на обработка е исклучително актуелна и
релевантна како за проширување на полето на интерес на истражувањето на туризмот,
така и за практичната примена во просторот на југозападниот плански регион на
Република Северна Македонија. Поради потребата за дополнителни истражувања за
економско-финансиските ефекти од развојот на туризмот во Југозападниот плански
регион на Република Северна Македонија, кандидатот пристапил кон разработка на
туристичките потенцијали за развој во разгледаната територија. Трудот има посебен
придонес за интензивирање на туристичкиот развој на ова подрачје, бидејќи во
рамките на трудот извршена е сеопфатна анализа и валоризација на сите релевантни
фактори од економска природа на разгледаната територија, кое ќе претставува солидна
основа за утврдувањето на развојни насоки. Тоа е важно за понатамошни идни
имплементации на слични вакви истражувања во иднина. Во текот на истражувањето,
формулацијата и презентацијата на резултатите од истражувањето во рамките на оваа
дисертација, применети се голем број техники на истражување: консултирање на
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стручна и научна литература од различни извори, анализа но досегашните
истражувања, теренски истражувања – со цел за добивање на емпириски резултати,
систематизација, класификација и типологија на собраните податоци. Описната
статистика е користена за илустрирацијана одговорите на испитаниците од
спроведената анкета додека статистичката инференција е користена за испитување на
врската помеѓу променливите и разликите помеѓу различните групи на испитаници.
Во првиот дел од овој труд кандидатот дава разработка на теоретско –
методолошкиот пристап на истражувањето. Во таа смисла посебно обработени се
предметот, целите и задачите на истражување, методите и методолошките принципи
користени во истражувачкиот процес. Појдовна основа на истражувањето претставува
поставувањето и обработката на очекуваните резултати, како и теоретските и
оперативните претпоставки.
Во вториот дел од оваа дисертација кандидатот ја обработуватуристичко –
географската положба на југозападниот плански регион во Република Северна
Македонија, карактеристиките на туристичко-географската положба како фактор за
развој на туризмот и оценка на потенциалот за развој на туризмот. Анализата на овие
влијанија започнува со туристичката потрошувачка и туристичкиот производ. Ова
поглавје детално ги прикажува теоретските и емпириските аргументи на повеќето
научни работници за влијанието на туризмот врз макроекономските индикатори. Во
таа смисла кандидатот извршил анализа и на економските ефекти од развој на туризам
во југозападниот плански регион.
Третиот дел на дисертацијата се однесува на анализата на развојот на туризмот
на Република Северна Македонија и неговото влијание врз развојот на економијата.
Анализата се однесува на економското влијание на туризмот, туристичката
потрошувачка и туристичкиот производ како и влијанието на туризмот врз
макроекономските индикатори на југозападниот плански регион. Во овај дел во
фокусот на анализата се ектите од развојот на туризмот врз вработувањето,
категориите на вработување што ги создава туризмот, влијанието на туристичката
сезоналност врз вработувањето и флексибилноста на пазарот на труд.
Со оглед на фактот дека економско – финансиските ефекти од развојот на
туризмот се во директна зависност и од безбедносната состојба во туристичките
подрачја и одредени состојби директно влијаат на развојот на туризмот, во четвртиот
дел кандидатот извршил истражување на економската безбедност во функција на
развојот на туризмот. Токму добрата безбедносна состојба е предуслов за добра
посетеност на туристичките дестинации, но се јавуваат и други проблеми кои се како
„нус“ појави во туристичките места, а тоа е „сивата економија“ која се јавува во повеќе
облици од непријавени вработувања, вршење на работи кои се непријавени во смисла
на регистрирана дејност и услуги, а со тоа и можности за непочитување на одредени
стандарди при производство и продажба на храна со што се загрозува здравјето на
туристите, а и тоа е сериозен безбедносен проблем. Како најсериозен проблем кој
влијае врз економските ефекти е финансискиот криминал, односно даночното
затајување кое се извршува во повеќе облици и форми - од одбегнување на плаќање на
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даноци во смисла на одбегнување на персонален данок за непријавени работници, до
одбегнување на соодветни даноци кои се вршат со нерегистрирана дејност, но како
проблем е и нелојалната конкуренција. Кандидатот со примена на инструмент на
анкетирање на граѓани добилаиндикатори врз основа на кои се извлечени заклучоци за
влијанието на безбедноста врз позитивните економски ефекти во туризмот.
Петтиот дел на трудот се однесува на разработка на значењето на приватните и
јавните инвестиции во туристичкиот сектор во југозападниот плански регион на
земјата. За тоа да се постигне прво кандидатот ги нотирал позитивните и негативните
ефекти на дирекните и индирекните странски инвестиции за економијата на земјата
домаќин.Тоа има импликации врз практичната димензија на трудот, бидејќи се
претставени предлози и решенија за управување со финансиите во сферата на
туризмот.
Во шестата глава на овој труд е согледано влијанието на развојот на туризмот
врз платниот биланс и приходите на државата. Во ова поглавје обработени се фактите
зошто туризмот се третира како посебна форма на извоз. Исто така, анализирани се
приходите на државата од развојот на туризмот и кандидатот аргументира на тезата
дали туризмот треба или не треба да подлежи на оданочување.
Седмата глава на трудот е ги опфати емпириските истражувачки активности. Поточно,
со користењето на различни научни методи и техники прибрани се податоци кои се
однесуваат на влијанието на туристичките приходи врз економскиот раст. Ваквите
податоци се предмет на статистичка обработка преку користење на напреден софтвер
за таква намена. Добиените податоци во овај дел од трудот се квантитативно и
квалитативно интерпретирани. Овој дел му дава научно – истражувачка и практично –
применлива тежина на докторскиот труд.
Осмиот дел претставува завршниот дел на трудот во кој се презентирани
согледувањата од целокупното кабинетско и теренско истражување, надополнето со
давање на предлози за унапредување на состојбите на туризмот на разгледаната
територија а со тоа и подобрување на економско финансиската благосостојба во
регионот. Прво, опфатена е ситуациона анализа која е во функција на согледување на
состојбите со туризмот. Од извршеното емпириско истражување ќе произлезат и
предлог решенија за отстранување на негативностите со кои се соочува развој на
туризмот на разгледаната територија. Предложените решенија се бидат во насока на
унапредување на дефинираните состојби на туристичкиот развој. Тоа му овозможува
на кандидатот да ги дефинира и перспективите и предвидувањата на идните трендови
на туристичкиот развој на оваа територија. Со тоа резултатите од истражувањата ќе
може да се применат и во други просторни целини кои се однесуваат на истата или
слична проблематика.
Кандидатот користел соодветна литература и извори од 150 наводи и библиографски
единицикои овозможиле успешно научно фундирање на проблематиката која ја
истражил.
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Имајќи го предвид изнесеното, со задоволство на Наставно – научниот совет
наФакултетот му предлагаме да го прифати овој Извештај и да формира Комисија за
одбрана на докторската дисертација, под наслов “ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКИ
ЕФЕКТИ ОД РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ РЕГИОН ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА”од кандидатот м-р Теута Ќерими Садику,
студент на трет циклус студии.
Комисијата за одбрана го определува датумот за одбрана што треба да биде најдоцнаво
рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на усвојувањето на Извештајот.
Охрид,

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА НА
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА:

16.03.2021 год.

1. Д-р Снежана Дичевска–редовен
професор с.р
2. Д-р Катерина Ангелевска Најдеска –
редовен професор с.р
3. Д-р Светлана Николоска – редовен
професор с.р
4. Д-р Ристо Гогоски – редовен професор с.р
5. Д-р Деса Косаркоска – редовен професор
с.р
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА
ВО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ “ДРУГО - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ПРАВО НА ЕУ
(50710)” И “ДРУГО – УСТАВНО ПРАВО И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ (50710)”
Врз основа на член 172 од Законот за високо образование (Службен весник бр.
82/18), член 255 од Статутот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола и член
25, 26 и 29 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставнонаучни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот “Св.
Климент Охридски” - Битола, Наставно-научниот совет на Правен факултет - Кичево
донесе Одлука бр. 02-162/3 од 19.03.2021 година на седницата одржана на ден 19.03.2021
година, со која е формирана Рецензентска комисија за избор на наставник во сите
наставно-научни звања во научните области “Друго – Политички систем и право на ЕУ
(50710)” и “Друго – Уставно право и политички систем (50710)” во состав:
1. Проф. д-р Илија Тодоровски, претседател
2. Проф. д-р Јован Ананиев, член
3. Проф. д-р Јетон Шасивари, член
Рецензентската комисија по разгледувањето на добиените материјали предвидени
со условите на распишаниот конкурс, и врз основа на член 173, став 8 и 10 од Законот за
високо образование и член 31 и 32 од Правилникот за посебните услови и постапката за
избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, на Наставно-научниот совет на
Правниот факултет – Кичево му го поднесува следниот
ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот објавен во дневните весници “Нова Македонија” и “Лајм” на
22.02.2021 година во предвидениот рок се пријавил само кандидатот д-р Горан Илиќ,
избран за вонреден професор во научната област “Друго – Политички систем и право на
ЕУ (50710)” на Правниот факултет – Кичево.
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Пријавениот кандидат д-р Горан Илиќ е роден на 26.12.1981 година во Битола.
Основно и средно образование (гимназија “Јосип Броз Тито” – Битола) завршува во
Битола. Додипломските студии ги завршува на Правниот факултет “Јустинијан први” при
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, со што се стекнува со стручен назив:
дипломиран правник. Во 2008 година кандидатот д-р Горан Илиќ магистрира на
постдипломските, магистерски студии по политички науки на Институтот за социолошки
и политичко – правни истражувања при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” - Скопје,
каде што со успех ја одбранува магистерската теза со наслов: “Лисабонскиот договор како
темел на надворешно-политичкиот идентитет на ЕУ”, и се стекнува со научен степен:
магистер по политички науки. Во 2011 година на истоимениот Институт, д-р Горан Илиќ
со успех ја одбранува докторската дисертација со наслов: “Надворешно-политичката моќ
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на ЕУ во идееологизацијата на новиот светски поредок”, и се стекнува со научен степен:
доктор по политички науки. Во 2009 година е вработен како асистент во политиколошка
наставно-научна област на Правниот факултет – Кичево каде ги реализира вежбите по
предметите “Политички систем” и “Локална самоуправа”. Во 2011 год. д-р Горан Илиќ е
избран во звање доцент и во тоа својство започнува да ги предава предметите “Политички
систем и право на ЕУ” и “Уставно право” на прв циклус студии на Правниот факултет Кичево. Во 2016 година е избран за вонреден професор во научната област “Друго Политички систем и право на ЕУ (50710)” и ги предава предметите “Политички систем и
право на ЕУ” и “Уставно право” на прв циклус студии на Правниот факултет - Кичево.
Исто така, кандидатот во континуитет е ангажиран и како наставник на втор и трет циклус
студии на Правниот факултет – Кичево.
Од 2012 до 2016 година, д-р Горан Илиќ ја извршува функцијата сенатор во
Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (Одлука бр. 02-219/4 од
14.08.2012), а од 2013 до 2017 година ја извршува и функцијата продекан за наука на
Правниот факултет – Кичево (Одлука бр. 02-232/7 од 26.06.2013). Покрај тоа, кандидатот
д-р Горан Илиќ во три мандати е континиуирано избиран за член на Советот на трет
циклус студии на Правниот факултет – Кичево (Одлука бр. 02-108/26 од 12.02.2021 за
последниот избор за член на Советот). Во 2017 година е избран за Декан на Правниот
факултет – Кичево за мандатниот период 2017-2021 година (Одлука бр. 08-649/2 од
15.05.2017). Додека, во 2021 година е повторно избран за Декан на Правниот факултет Кичево за мандатниот период 2021-2024 година (Одлука бр. 02-32/5 од 15.01.2021 за избор
на Декан на Правен факултет – Кичево и Одлука бр. 14-82/4 од 27.01.2021 донесена од
страна на Сенатот на УКЛО – Битола со која се потврдува одлуката за избор на Декан).
Кандидатот е автор на голем број на научни трудови објавени во референтни
научни публикации како и автор на рецензирани монографии (книги): “Европа на
крстопат: Лисабонскиот договор како темел на надворешно-политичката моќ на ЕУ“
(2009), “ЕУтопија: надворешно-политичката моќ на ЕУ во идеологизацијата на постамериканскиот свет” (2012) и “ЕУ во меѓународните односи: вредностите пред моќта”
(2020). Д-р Горан Илиќ е ко-основач на Институтот за истражување и европски студии –
Битола и главен и одговорен уредник на меѓународното научно списание “Journal of
Liberty and International Aﬀairs”.
Од октомври 2019 година, д-р Горан Илиќ учествува во проектот ANETREC, кој е
фокусиран на развојот на академска соработка и пост-конфликтно помирување на Западен
Балкан (во кој учествуваат 6 академски партнери од регионот).
Од септември 2020 година, д-р Горан Илиќ започнува на постдокторски студии на
Меѓународниот центар за човекови права “Медитеранеа” при Универзитетот Реџо
Калабрија (Италија) на програмата “Нови технологии и право”, со истражувачки проект:
“Кон дигитален конституционализам на ЕУ: унапредување на човековите права во
алгоритмичкото општество”.
Oд февруари 2021 година станува заменик-директор на меѓународниот уредувачки
одбор на академската едиција: “The New Challenges of Law in the XXI Century” во издание
на Меѓународниот центар за човекови права “Медитеранеа” при Универзитетот Реџо
Калабрија (Италија) и Ediciones Olejnik (http://www.edicionesolejnik.com).
Кандидатот д-р Горан Илиќ одлично говори англиски јазик и има добро познавање
на францускиот јазик, како и поседува компјутерски вештини за работа во Microsoft office:
Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop, Corel Draw и 3D Studio.
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2. ПЕДАГОШКА ДЕЈНОСТ
Во периодот 2016-2021 година, покрај законски пропишаните педагошки обврски
кои произлегуваат од конкретното работно место на Правниот факултет – Кичево
кандидатот д-р Горан Илиќ реализира предавања на трите циклуси на студии.
На прв циклус (додипломски) студии ги предава предметите: “Политички систем
и право на ЕУ”; “Уставно право”; “Конституционализам и ЕУ”; и “ЕУ во меѓународните
односи”.
Од академската 2019-2020 год. кандидатот д-р Горан Илиќ започнува да ги
предава предметите “Конституционализам и ЕУ” и “ЕУ во меѓународните односи” на прв
циклус студии на Правен факултет-Кичево како нови наставни предмети, кои за прв пат се
воведуваат и реализираат на студиската програма.
На втор циклус (постдипломски) студии ги предава предметите: “Правда и
внатрешни и работи на ЕУ” и “Методологија на општествените истражувања”.
На трет циклус (докторски) студии ги предава предметите: “ЕУ во меѓународните
односи”, “Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ” и “Современи
политички системи”.
Со Решение бр. 17-209/2 од 14.10.2016 год. д-р Горан Илиќ е акредитиран за
ментор на втор циклус на студии. Додека, со Решение бр. 1404-440/3 од 21.03.2019 год.
кандидатот д-р Горан Илиќ е акредитиран за ментор на студенти на трет циклус студии на
студиската програма по: “Меѓународно право и меѓународна политика” на Правниот
факултет – Кичево. Во моментов тој е ментор на тројца докторанти.
Кандидатот своите педагошки обврски ги остварува одговорно, во постојана
соработка со студентите, остварува консултации и им помага во подготовката на
активности кои произлегуваат од предметите кои тој ги предава. Во својата работа,
кандидатот се одликува со трудољубивост, инвентивност и колегијалност, реализирајќи ги
предвидените содржини од наставните програми во насока на подобро совладување на
предметната материја од страна на студентите.
Во изминатиот период д-р Горан Илиќ бил избран за ментор и член на комисии за
одбрана на голем број на дипломски трудови на прв циклус студии (28 менторства на
дипломски трудови и член на комисија за одбрана на 44 дипломски трудови), бил избран
за ментор и член на комисии за одбрана на повеќе магистерски трудови (14 менторства на
магистерски трудови и член на комисија за одбрана на 24 магистерски трудови), ментор е
на тројца кандидати за изработка на докторски дисертации и член на комисија за одбрана
на докторски труд на Правниот факултет – Кичево:
1.

“СУДСКА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО РС МАКЕДОНИЈА
СПОРЕД ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА”, Правен
факултет – Кичево, 12.02.2021 (член на комисија за одбрана).

Освен на матичниот факултет, кандидатот д-р Горан Илиќ бил избран за член на
комисии за одбрана на магистерски и докторски трудови или ко-ментор и на други
високообразовни установи во земјата и странство. Тука може да се споменат следните:
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1. “АКСИОЛОШКАТА И ПРАКСЕОЛОШКАТА ДИМЕНЗИЈА НА ПОЛИТИЧКИОТ
ИСЛАМ И НЕГОВАТА (НЕ)КОМПАТИБИЛНОСТ СО ДЕМОКРАТИЈАТА”
(докторска дисертација), Правен факултет “Јустинијан први” – Скопје (Билтен на
УКИМ бр. 1217 Скопје, 15 јуни 2020 година) (член на комисија за одбрана).
2. “CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA”, Master
Universitario Internazionale II livello in “DIRITTO PRIVATO EUROPEO”
A.A.2019/2020, Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia (Universita’ Degli Studi
Mediterranea Di Reggio Calabria, Italy) (ко-ментор со Prof. dr. Angelo Viglianisi
Ferraro).
3. “FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”,
Master Universitario Internazionale II livello in “DIRITTO PRIVATO EUROPEO”
A.A.2019/2020, Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia (Universita’ Degli Studi
Mediterranea Di Reggio Calabria, Italy) (ко-ментор со Prof. dr. Angelo Viglianisi
Ferraro).
4. “ИНТЕГРИРАЊЕ НА РОДОВИОТ АСПЕКТ ВО ПОЛИТИКАТА КАКО ЕДЕН ОД
УСЛОВИТЕ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” (докторската дисертација), Институт за
социолошки и политичко-правни истражувања, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“ – Скопје, 2014 (Билтен на УКИМ бр. 1075 Скопје, 15 април 2014 година)
(член на комисија за одбрана).
5. “ВАЖНОСТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА ЗА КРЕИРАЊЕ НА НАДВОРЕШЕН
ПОЛИТИЧКИ ИДЕНТИТЕТ НА ЕУ” (магистерски труд). Институт за социолошки
и политичко – правни истражувања, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,
2012 (член на комисија за одбрана).
Покрај тоа, кандидатот д-р Горан Илиќ во повеќе наврати бил избран за член на
рецензентски комисии за избор на соработници и наставници, како и член на рецензентска
комисија за доделување на титулата Почесен доктор на науки (Doctor Honoris Causa) на
Проф. д-р Срѓан Дармановиќ, редовен професор на Универзитетот на Црна Гора во
Подгорица и Министер за надворешни работи на Црна Гора (Рефератот е објавен во
Билтенот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, Бр. 448, година XXXIX,
Битола, 09.11.2018 год.).
Кандидатот учествува и во студиска програма чијашто настава се изведува на
англиски наставен јазик како постдокторант на постдокторските студии на англиски јазик:
“New Technologies and Law”, со пријавен истражувачки проект на тема: “Towards the EU's
Digital Constitutionalism: Fostering the Human Rights in an Algorithmic Society”, на
Меѓународниот центар за човекови права “Медитеранеа” при Универзитетот Реџо
Калабрија (Италија).

102
Додека, за потребите за изведување на настава на англиски јазик на Правниот
факултет – Кичево, како прозорец на мобилност по барање на Универзитетот “Св.
Климент Охридски” – Битола, кандидатот го понудил предметот “Политички систем и
право на ЕУ”.
Понатаму, кандидатот учествува како предавач и ментор на International Master’s
program in European Private Law (за академската 2020-2021 год.) во организација на
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, “Mediterranea” University of
Reggio Calabria, Italy.
Кандидатот одржал две (online) гостувачки предавање пред студентите на
Меѓународниот центар за човекови права “Медитеранеа” при Универзитетот Реџо
Калабрија (Италија): гостувачко предавање на тема: “Constitutional law, Constitutionalism
and European integration” (одржано на 23 април 2020 год.), и гостувачко предавање на
тема: “Human Rights and Artificial Intelligence” (одржано на 30 април 2020 год.).
Кандидатот одржал гостувачко предавање на тема: “Младите луѓе и европските
вредности“ посветена на активно ангажирање на младите луѓе во eвроинтегративните
процеси на РС Македонија на 8 мај 2020 год., на покана на Младинската алијанса (Youth
Alliance) – Скопје, како и гостувачко предавање на тема: “Партиципативнo граѓанскo
учество во креирање на локални политики” на покана на Сојузот на здруженија за рурален
развој Мрежа на лагови и Фондација отворено општество Македонија.
Во интерес на изведувањето на наставната дејност и потребата за обезбедување на
материјали за студентите, кандидатот подготвил дигитални ресурси (презентација,
задолжителна и дополнителна литература) по предметот “Заедничка надворешна и
безбедносна политика на ЕУ” на трет циклус студии по “Меѓународно право и
меѓународна политика” и истите ги поставил на платформата за далечинско учење Google
Classroom: https://classroom.google.com/u/0/c/Mjc4MTc0MjIyMjA0
Кандидатот д-р Горан Илиќ во континуитет е позитивно оценуван на студентските
анкети за самоевалуација на наставниот кадар, што претставува потврда за успешноста во
реализацијата на педагошката дејност. Според резултатите од објавените извештаи за
самоевалуација на Правен факултет – Кичево, кандидатот во академската 2017/2018
година во летниот семестар е оценет со просечна оценка од 4.63 од максимум 5 поени. Во
академската 2018/2019 година, во зимски семестар има добиено просечна оценка од 4.32
од максимум 4.66 поени, додека во летниот семестар просечната оценка изнесува 4.60 од
максимум 5 поени. Во академската 2019/2020 година во зимскиот семестар, кандидатот е
оценет со просечна оценка од 4.63 од максимум 4.81 поени, додека во летниот семестар
просечната оценка изнесува 4.95 од максимум 5 поени. Оттука, може да се заклучи дека
кандидатот д-р Горан Илиќ континуирано одржувал настава, одговорно ги исполнувал
своите наставни обврски, остварувал средби и консултации со студентите, со високо ниво
на оперативност, кооперативност, одговорност и дисциплина при исполнувањето на
пропишаните обврски и со тоа придонел кон добивање на позитивна оценка од
спроведените самоевалуации во последните 5 (пет) години.
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3. СТРУЧНА, НАУЧНА И ОПШТЕСТВЕНА ДЕЈНОСТ
Во своето континуирано дејствување и стручно усовршување, кандидатот
учествувал на голем број обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници
и сл. од научен, стручен и професионален карактер организирани од меѓународни или
домашни институции.
Тука посебно може да се издвои добивањето на Сертификат за завршен циклус на
Школата за политички студии на Совет на Европа (2012) и учеството на првиот Светски
форум за демократија во организација на Советот на Европа (2012). Покрај тоа, важно е да
се спомене дека кандидатот учествувал и како активен предавач и учесник на
регионалната зимска школа: “Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe”
(2018), организирана од страна на Конрад Аденауер фондацијата, Мартенс центарот,
ЦРПМ и Факултетот за безбедност – Скопје, за што добива и пригоден сертификат.
Потоа, може да се издвои и учеството на кандидатот на: “Annual Regional Rule of
Law Forum for South East Europe” во организација на AIRE Centre и Civil Rights Defenders,
каде учествуваше во својство на предавач на пленарна сесија и модератор на панел. Од
особена важност е да се нагласи и учеството на кандидатот на online тркалезната маса:
“US Foreign Policy under President Biden” (2020) каде главен предавач беше еминетниот
Проф. д-р Џон Џ. Миршајмер од Универзитетот во Чикаго (САД). Овој настан беше
организиран од страна на Department of International Relations and European Studies при
Универзитетот во Орадеа (Романија).
Во контекст на проактивноста на кандидатот како учесник, говорник или предавач
на школи, предавања, дискусии, трибини и сл. може да се каже дека тој поседува
исклучително богато портфолио. Тука може да се спомене дека кандидатот зел активно
учество како предавач на “International School of Objectivism” во 2018 год. и во 2019 год.
која континуирано се организира од страна на Balkan Objectivist Centre, LIBERTANIA
Center and Students for Liberty Europe. Учествувал како предавач на Националната
конференција: “Вовед во либертаријанизам” во 2020 год. во организација на Students for
Liberty Europe (SFL Europe Conferences 2020). Додека во два наврати бил предавач и
учесник на “Школата за анти-авторитарни студии - Стив Наумов” во 2018 и 2019 год.
Земајќи ја во предвид експертската поткованост на кандидатот, тој во повеќе
наврати е ангажиран како експерт од страна на меѓународни и домашни стручни
организации, институции и асоцијации. Кандидатот е ангажиран како предавач и експерт
од областа на правото на ЕУ од страна на Академијата за судии и јавни обвинители
“Павел Шатев” – Скопје (Арх. бр. 03-30/3 од 18.03.2019 континуирано). А воедно бил
ангажиран како експерт и од страна на “Expertise France” (Француска јавна агенција за
меѓународна техничка поддршка) (2019), Секретаријатот на Енергетската заедница (2019),
Институтот за човекови права – Скопје (2019), Американскиот центар за
образование/Американско катче – Скопје (2020), итн.
Во рамки на Правниот факултет - Кичево, кандидатот д-р Горан Илиќ учествувал
во работата на Комисијата за изработка на Статутот на Правен факултет - Кичево (Одлука
бр. 02-497/8 од 12.09.2018 год.), како и во повеќе други комисии за изработка на студиски
програми на сите три циклуси. Тука би издвоиле дел од поновите Комисии во кои
учествувал кандидатот:
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1. Комисија за изработка на студиската програма по “Казнено право и кривична
правда” на трет циклус студии (14.12.2020);
2. Комисија за изработка на студиската програма по “Административно право и
администрација” на трет циклус студии (09.12.2020);
3. Комисија за изработка на студиската програма по “Меѓународно право и
меѓународни односи” на втор циклус студии (19.11.2019);
4. Комисија за изработка на студиската програма по “Човекови права и демократија”
на втор циклус студии (19.11.2019);
5. Комисија за изработка на студиската програма по “Политички науки и
дипломатија” на прв циклус студии (14.12.2020).
Покрај тоа, кандидатот во континуитет придонесува и кон афирмација и промоција
на Факултетот во пошироката општествена средина преку различни активности, како на
пример преку организирани посети на средни училишта со цел промоција на студиската
понуда на Факултетот, континуирани промотивни активност на социјалните мрежи,
организирање на отворени денови на Факултетот со цел подобро запознавање со неговото
функционирање од страна на потенцијалните студенти, како и организирање на настани,
трибини и вебинари на кои партиципираат средношколци, студенти и професори.
Исто така, кандидатот д-р Горан Илиќ членува во бројни домашни и странски
научни здруженија, друштва, асоцијации или институции, од кои можеме да ги издвоиме
следните: Македонско научно друштво - Битола, Македонско политиколошко друштво,
Euroacademia, COMFAS, итн.
Поради поголема прегледност, хронолошки ќе ги поместиме позначајните
ангажмани на кандидатот д-р Горан Илиќ, кој недвосмислено се одликува со
исклучително проактивна стручна, научна и општествена дејност:
2021 → Заменик-директор на меѓународниот уредувачки одбор на серијалот книги на
тема: “The New Challenges of Law in the XXI Century” во издание на Mediterranea
International Centre for Human Rights (University of Reggio Calabria, Italy) и Ediciones
Olejnik (http://www.edicionesolejnik.com).
2020 → Постдокторант (ongoing post-doctoral fellowship) при Меѓународниот центар за
човекови права “Медитеранеа” при Универзитетот Реџо Калабрија (Италија), со пријавен
истражувачки проект со наслов: “Towards the EU's Digital Constitutionalism: Fostering the
Human Rights in an Algorithmic Society”.
2020 → Член на Уредувачкиот одбор на стручно-научното списание на Македонското
здружение на млади правници – Скопје, РС Македонија.
2020 → Член на Public Policy Making Club / American Corner – Skopje.
2020 - Рецензент на монографијата: Populism, Stabilitocracy and Multiculturalism. Institute
of Social Sciences Belgrade, https://core.ac.uk/download/pdf/322601275.pdf
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2019 - Рецензент на монографијата: Европска безбедносна политика: низ призма на
теорија и практика. Институт за јавни политики – Скопје.
2019 → Акредитиран ментор на докторски студии на студиската програма по
“Меѓународно право и меѓународна политика” на Правен факултет – Кичево,
Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола.
2019 → Алумни на USNATO Program for Policymakers from the Republic of North
Macedonia.
2019 → Член на меѓународниот научен комитет на “Mediterranea” International Centre
for Human Rights Research (http://www.michr.unirc.it).
2019 → Член на Ротари клубот “Битола” – Битола.
2019 → Предавач на Академијата за судии и јавни обвинители на РС Македонија.
2019 → Потпретседател на “Македонското политолошко друштво” – Скопје.
2019 → Член на меѓународниот уредувачки одбор на European Scientific Journal
(https://eujournal.org/index.php/esј).
2018 → Член на рецензиона комисија за избор на Почесен доктор на науки (Doctor
Honoris Causa) на УКЛО Битола.
2018 → Член на COMFAS (www.comfas.org).
2017 – Уредник и рецензент на: Речник на правни поими - дефиниции на поими и фрази
од македонското законодавство, латински правни изреки и ознаки на судски уписници
(Речник) (второ издание). Институт за истражување и европски студии - Битола,
https://www.pravdiko.mk/rechnik-n-pravni-poimi-vtoro-izdanie/
2016 → Рецензент на European Scientific Journal (https://eujournal.org/index.php/esј).
2015 → Главен и одговорен уредник на меѓународното научно списание: Journal of
Liberty and International Affairs (www.e-jlia.com).
2015 - Уредник и рецензент на: Речник на правни поими - дефиниции на поими и фрази од
македонското законодавство и латински правни изреки (Речник). Институт за
истражување и европски студии – Битола, https://www.pravdiko.mk/rechnik-na-pravnipoimi/
2015 → Ko-oсновач и член на “Македонското политолошко друштво” – Скопје.
2015 → Рецензент на Marmara Journal of EU Studies (Marmara University, European Union
Institute).
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2015 → Член на уредувачки одбор на меѓународното научно списание: Journal оf
Management оf Roarima (http://revista.ufrr.br).
2015 → Член на уредувачки одбор на меѓународното научно списание: Independent Journal
of Management & Production (http://www.ijmp.jor.br).
2015 → Член на уредувачки одбор на меѓународното научно списание: Journal of Life
Economics (http://www.jlecon.com).
2014 → Член на меѓународниот научен комитет на меѓународното научно списание:
“Studies in European Affairs” (Center for Europe, Warsaw University, Poland),
https://www.ce.uw.edu.pl/en/about-the-publishing-programme/the-quarterly-studiaeuropejskie/advisory-committee-se/
2013 → Ко-основач на Институтот за истражување и европски студии – Битола.
2013 → Член на уредувачки одбор на Electronic International Interdisciplinary Conference.
2013 – 2019, Член на уредувачки одбор на HASSACC, Human And Social Sciences At the
Common Conference.
2013 – 2018, Член на уредувачки одбор на Global Virtual Conference.
2013 → Експерт на TACSO (Technical Assistance for Civil Society Organisations).
2013 – 2017, Продекан за наука на Правен факултет - Кичево, УКЛО Битола.
2012 – 2016, Член на Сенатот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола.
2012 – 2016, Член на Управниот одбор на “Македонско научно друштво” – Битола.
2010 → Член на Euroacademia (http://euroacademia.eu/).
2009 → член на “Македонско научно друштво” – Битола.
2006 - 2009, Потпретседател на “Млади Европски Федералисти” - Македонија.
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4. СТРУЧНА, НАУЧНА, ИСТРАЖУВАЧКА И АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
4.1. Список на селектирани трудови објавени во референтни научни публикации
1. Ilik, Goran; Tilovska-Kechegi, Elena and Gjorshoski, Nikola. 2020.
“CONSTITUTIONALIZATION OF THE INDIVIDUAL LIBERTY AS A HUMAN
RIGHT IN THE US POLITICAL SYSTEM”. International Scientific Conference:
“Towards a Better Future: Human Rights, Organized Crime and Digital Society”,
Conference Proceedings, Volume I, 2020, Faculty of Law - Kicevo, University “St.
Kliment Ohridski” – Bitola (North Macedonia), 03 October, 2020, Bitola, pp. 50-62.
2. Ilik, Goran. 2020. “THE AWAKENING OF THE GIANT: THE CHINESE
CIVILIZATION-STATE AND ITS GLOBAL AMBITION”. Horizons - International
Scientific Journal (Series A - Social Sciences and Humanities), “St. Kliment Ohridski”
University – Bitola, Year XIII Volume, 27 December 2020, Bitola, pp. 7-18.
Indexed/abstracted in EBSCO, etc.
3. Stanojoska, Angelina and Ilik, Goran. 2020. “PENITENTIARY INSTITUTIONS AND
COVID-19: HOW TO STOP THE VIRUS AND GUARANTEE HUMAN RIGHTS?”.
“Human rights and civil liberties in the time of Covid-19”, Journal of Liberty and
International Affairs 06 November, 2020, pp. 80-92. Indexed/abstracted in EBSCO,
DOAJ, CEEOL, SSOAR, ERIH PLUS, HeinOnline, ANVUR, Google Scholar, Scopus,
Columbia International Affairs Online, ProQuest, etc.
4. Gjorshoski, Nikola and Ilik, Goran. 2020. “DETECTING THE IDEOLOGICAL
POSITION OF POLITICAL ISLAM TOWARDS LIBERAL DEMOCRACY IN
MUSLIM COUNTRIES”. Journal of Liberty and International Affairs 5 (3), pp. 102-15.
Indexed/abstracted in EBSCO, DOAJ, CEEOL, SSOAR, ERIH PLUS, HeinOnline,
ANVUR, Google Scholar, Scopus, Columbia International Affairs Online, ProQuest, etc.
5. Ilik, Goran, Gjurovski, Marjan and Ilievski Lj., Nikola. 2020. “SHAPING THE
FUTURE OF THE BALKANS THROUGH DIFFERENTIATED INTEGRATION: THE
EU EXPERIENCE”. International Scientific Conference: “The Euro-Atlantic values in
the Balkan countries”, Conference Proceedings Volume I, No. 1, 2020, Faculty of
Security – Skopje, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola (North Macedonia), 22-24
September 2020, Ohrid, pp. 80-92.
6. Ilik, Goran and Shapkoski, Vesna. 2020. “COHERENCE ON TRIAL: THE
CORONAVIRUS OUTBREAK AS A CRITICAL TEST FOR THE EUROPEAN
UNION”. Studia Europejskie – Studies in European Affairs, Year 24, No. 4, 2020, Centre
for Europe, University of Warsaw (Poland), pp. 25-43. Indexed/abstracted in EBSCO,
CEEOL, BazEkon, CEJSH, DOAJ, Crossref, ERIH PLUS, Google Scholar, Index
Copernicus Journal Master List (ICV 2019 – 80,33), Social Science Open Access
Repository, etc.
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7. Gjorshoski, Nikola and Ilik, Goran. 2020. “THE POLITICAL AND IDEOLOGICAL
COLORING OF ISLAMOPHOBIA IN WESTERN AND SOUTHEAST EUROPE”.
International Scientific Conference: “Towards a Better Future: Human Rights, Organized
Crime and Digital Society”, Conference Proceedings, Volume II, 2020, Faculty of Law Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola (North Macedonia), 03 October,
2020, Bitola, pp. 29-38.
8. Ilik, Goran. 2019. “THE EUROPEAN UNION AND THE RISE OF CHINA: ARE
THERE ANY COUNTERMEASURES FOR PROTECTING EUROPEAN
INTERESTS?”. Political Thought, Year 17, No. 58, December 2019, Konrad Adenauer
Foundation, Institute for Democracy “Societas Civilis”, Skopje, pp. 53-68.
9. Karadjoski, Mladen; Ilik, Goran and Adamczyk, Artur. 2019. “THE INFORMATIVE
COMPONENT OF THE MACEDONIAN PUBLIC ADMINISTRATION AS AN
IMMANENT PART OF THE EURO-INTEGRATIVE PROCESS”. Journal of Liberty
and International Affairs 5 (2), pp. 86-95. Indexed/abstracted in EBSCO, DOAJ,
CEEOL, SSOAR, ERIH PLUS, HeinOnline, ANVUR, Google Scholar, Scopus,
Columbia International Affairs Online, ProQuest, etc.
10. Karadzoski, Mladen and Ilik, Goran. 2019. “WILL THE EUROPEAN UNION
EUROPEANISE THE BALKANS TO AVOID THE BALKANISATION OF
EUROPE?”. Studia Europejskie – Studies in European Affairs, Year 23, No. 4, 2019,
Centre for Europe, University of Warsaw (Poland), pp. 61-72. Indexed/abstracted in
EBSCO, CEEOL, BazEkon, CEJSH, DOAJ, Crossref, ERIH PLUS, Google Scholar,
Index Copernicus Journal Master List (ICV 2019 – 80,33), Social Science Open Access
Repository, etc.
11. Ilik, Goran, Karadzoski, Mladen and Ilik, Nina. 2019. “THE EUROPEAN UNION VS.
THE BRICS: THE CONFLICT OF VALUES AND THE CHALLENGES OF LIBERAL
DEMOCRACY IN THE NEW INTERNATIONAL CONTEXT”. In Statu Nascendi Journal of Political Philosophy and International Relations 2 (2), 2019, pp. 37-53.
Indexed/abstracted in Google Scholar, Index Copernicus Journal Master List, Columbia
University Press, etc.
12. Ilik, Goran; Karnaukhova, Oxana and Ilievski, Nikola. 2019. “EUROPE FIRST: THE
POWER OF LEGACY OF THE EUROPEAN UNION”. International Scientific
Conference: “Towards a Better Future: Democracy, EU Integration and Criminal
Justice”, Conference Proceedings, Volume I, 2019, Faculty of Law - Kicevo, University
“St. Kliment Ohridski” – Bitola (North Macedonia), 10-12 May, 2019, Bitola, pp. 39-47.
13. Ilik, Goran. 2019. “RESTORING THE MEMORY: THE EUROPEAN UNION AS A
POST-NATIONAL AGENT FOR RECONCILIATION OF THE BALKANS”, in
Apryshchenko, Victor and Karnaukhova, Oxana (eds.) “Memory, Identity, and
Nationalism in European Regions”, Hershey, Pennsylvania, USA: IGI Global, pp. 30-49.
Indexed/abstracted in Semantic Scholar, Google Scholar, Google Books, CrossRef,
CLOCKSS and LOCKSS, Jisc’s Journal Usage Statistics Portal (JUSP), etc.
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14. Ilik, Goran and Ilievski, Nikola. 2018. “THE EUROPEAN FEDERALISM
RECONSIDERED: A FEDERALIST APPROACH FOR TERMINATING THE
EUROCRISIS”. International Scientific Conference: “Security, Political and Legal
Challenges of the Modern World”, Conference Proceedings, Volume I, 2018, University
“St. Kliment Ohridski” – Bitola (North Macedonia), 19 – 21 October, 2018, Bitola, pp.
79-93.
15. Gjorshoski, Nikola and Ilik, Goran. 2018. “POLITICAL AND DOCTRINAL
SOURCES AND VALUABLE FRAMEWORK OF THE POLITICAL ISLAM IN THE
CONTEXT OF POLITICAL IDEOLOGIES”. Journal of Liberty and International
Affairs, 3 (3). pp. 29-42. Indexed/abstracted in EBSCO, DOAJ, CEEOL, SSOAR, ERIH
PLUS, HeinOnline, ANVUR, Google Scholar, Scopus, Columbia International Affairs
Online, ProQuest, etc.
16. Ilik, Goran and Ilievski, Nikola. 2018. “POLYCENTRISM: OPERATIONALIZATION
AND ITS SIGNIFICANCE”. International Scientific Conference: “Towards a Better
Future: The Rule of Law, Democracy and Polycentric Development”, Conference
Proceedings, Volume I, 2018, Faculty of Law - Kicevo, University “St. Kliment
Ohridski” – Bitola (North Macedonia), 11-12 May, 2018, Bitola, pp. 13-24.
17. Ilik, Goran. 2018. “EUROPE ON THE CROSS-ROADS”, in Karnaukhova et al. (eds.)
“The decline of Europe: a hundred years later”, Novoe Proshloe/The New Past, Institute
of History and International Relations, Southern Federal University, Russian Federation,
p. 194. Indexed/abstracted in Russian Science Index, OAJI, ERIH PLUS, etc.
18. Ilievski, Nikola and Ilik, Goran. 2018. “THE END OF POLITICS:
DECONSTRUCTION, DECLINE AND ALTERNATIVE OF THE STATE”. Journal of
Liberty and International Affairs 4 (1), pp. 28-45. Indexed/abstracted in EBSCO, DOAJ,
CEEOL, SSOAR, ERIH PLUS, HeinOnline, ANVUR, Google Scholar, Scopus,
Columbia International Affairs Online, ProQuest, etc.
19. Ilik, Goran and Ilievski, Nikola. 2017. “AVANT-GARDE EUROPE: THE PROBLEM
OF MODERNISM AND THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY AND
ENLARGEMENT”. Yearbook of Polish European Studies, Centre for Europe, University
of Warsaw, pp. 61-84. Indexed/abstracted in CEEOL – The Central Eastern European
Online Library, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and
Humanities; HeinOnline and the Index Copernicus Journal Master List (ICV 2015 –
7.08), e-Publikacje Nauki Polskiej.
20. Ilik, Goran and Adamczyk, Artur. 2017. “FINALITÉ POLITIQUE OR JUST A STEP
FORWARD: THE LISBON TREATY AND THE IDENTITY OF THE EUROPEAN
UNION AS A GLOBAL ACTOR”. Journal of Liberty and International Affairs 3 (supp.
1), pp. 9-25. Indexed/abstracted in EBSCO, DOAJ, CEEOL, SSOAR, ERIH PLUS,
HeinOnline, ANVUR, Google Scholar, Scopus, Columbia International Affairs Online,
ProQuest, etc.
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21. Ilik, Goran and Ilievski, Nikola. 2017. “POPULIST LIBERALISM: A SYNTHESIS OF
CLASSICAL LIBERALISM AND POPULISM”. Populizam. Institut društvenih nauka,
Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje, Beograd, 2017, pp. 15-32.
22. Ilik, Goran. 2016. “THE FORGOTTEN IDEALS: MANIFESTATIONS OF ELITISM
AND PAROCHIALISM IN THE EUROPEAN UNION CONTEXT”. Political Thought,
Year 14, No. 52, December 2016, December, Konrad Adenauer Foundation, Institute for
Democracy “Societas Civilis”, Skopje, pp. 69-80.
23. Adamczuk, Artur and Ilik, Goran. 2016. “GREEK-TURKISH RELATIONS, UE AND
MIGRATION PROBLEM”. Yearbook of Polish European Studies, Centre for Europe,
University of Warsaw, pp. 187-210. Indexed/abstracted in CEEOL – The Central Eastern
European Online Library, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and
Humanities; HeinOnline and the Index Copernicus Journal Master List, e-Publikacje
Nauki Polskiej.
Покрај објавените 6 (шест) рецензирани трудови во референтни научни
публикации предвидени со општите услови од Законот за високото образование,
кандидатот објавил дополнителни 17 рецензирани трудови, односно вкупно 23 објавени
рецензирани трудови во референтни научни публикации. Во списокот се нотирани и
трудовите објавени во референтни научни публикации индексирани во EBSCO, Scopus
итн. Сите наведени трудови се депонирани во репозиториумот на Универзитетот “Св.
Климент Охрдиски” – Битола на следниот линк:
http://eprints.uklo.edu.mk/cgi/search/archive/advanced?exp=0%7C1%7Cdate%2Fcreators_name%2Ftitle%7Carchive%7C%7Ccreators_name%3Acreators_name%3AALL%3AEQ%3Ailik%7C%7Ceprint_status%3Aeprint_status%3AANY%3AEQ%3Aarchive%7Cmetadata_visibility%3A
metadata_visibility%3AANY%3AEQ%3Ashow&order=date%2Fcreators_name%2Ftitle&screen=Search&_action_search=1&cache=33891&search_offs
et=0

111
4.2. АВТОР НА ОБЈАВЕНИ ДРУГИ СТРУЧНИ И НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ,
УРЕДНИК НА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОД НА КНИГИ
4.2.1. Објавени рецензирани книги и монографии
1. International Relations and the European Union: Values Before Power, (ISBN 978608-4670-10-0), Faculty of law - Kicevo, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola,
2020 (монографијата е објавена на англиски јазик со меѓународна рецензија).
2. Europe at the crossroads: The Treaty of Lisbon as a basis of EU’s international
identity, (ISBN 978-608-4522-09-6), Графопром-Битола, 2009.
3. EUtopia: The international political power of the EU in the process for ideeologization
of the New World Order, (ISBN 608-4522-15-7), Графопром-Битола, 2012.
4.2.2. Превод на книги
1. Towards a Federal Europe: Nations or states? Од авторот Јан Фуере (Превод од
англиски на македонски јазик).
4.2.3. Уредник на објавени рецензирани меѓународни научни публикации
1. Human Rights аnd Civil Liberties in the time of Covid-19. (Edited volume) Journal of
Liberty and International Affairs. (6, supp. 1, 2020), http://ejlia.com/index.php/jlia/issue/view/25
2. Towards an Avant-Garde Europe: Current Status and Future Perspectives. (Edited
volume) Journal of Liberty and International Affairs. (3, supp. 1, 2017), http://ejlia.com/index.php/jlia/article/view/88
4.2.4. Објавени прирачници, водичи и други публикации
1. Илиќ, Горан; Тошева, Елизабета; Шушак, Ивона. (2020). Водич за буџетски
процес на локално ниво: транспарентност и граѓанско учество. Сојуз на
здруженија за рурален развој Мрежа на лагови и ФООМ,
https://drive.google.com/drive/u/3/my-drive
2. Ilik, Goran. (2020). L'évolution de la Constitution. Le système juridique et politique
de la République de Macédoine de l'indépendance à nos jours, Munich, GRIN Verlag,
https://www.grin.com/document/974353
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4.2.5. Интерни скрипти, авторизирани предавања, хрестоматии и
трудови објавени во учебни помагала
1. Уставно право (хрестоматија), Правен факултет - Кичево, 2020.
2. Политички систем и право на ЕУ (хрестоматија), Правен факултет - Кичево,
2019.
3. Централни институции на ЕУ и ЕУ како област на слобода, безбедност и
правда (авторизирани предавања), Правен факултет - Кичево, 2017.
4. Синдикализам и синдикат, труд објавен во учебникот: “Политички систем”
(збирка на трудови: стр. 58-62) на Правен Факултет – Кичево, септември 2010
година.
5. Идеологија, труд објавен во учебникот: “Политички систем” (збирка на трудови:
стр. 63-68) на Правен Факултет – Кичево, септември 2010 година.
6. Теорија на современиот европски федерализам, труд објавен во учебникот:
“Политички систем” (збирка на трудови: стр. 239-243) на Правен Факултет –
Кичево, септември 2010 година.
7. Европската унија како посебен тип на регионален политички систем во
создавање, труд објавен во учебникот: “Политички систем” (збирка на трудови:
стр. 244-256) на Правен Факултет – Кичево, септември 2010 година.
8. Регионална политика на ЕУ, труд објавен во учебникот: “Локална самоуправа”
(збирка на трудови: стр. 162-166) на Правен Факултет – Кичево, февруари 2011
година.
9. Институции и тела на ЕУ во делот на регионалната политика, труд објавен
во учебникот: “Локална самоуправа” (збирка на трудови: стр. 167-172) на Правен
Факултет – Кичево, февруари 2011 година.
10. Европска политика за просторен развој и просторно планирање, труд објавен во
учебникот: “Локална самоуправа” (збирка на трудови: стр. 172-179) на Правен
Факултет – Кичево, февруари 2011 година.
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4.2.6. Објавени стручно-научни статии во домашни и странски публикации
1. СУДОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА: ЧУВАР НА ДОКТРИНАТА ЗА
ОСНОВНИТЕ ЧОВЕКОВИ ПРАВА И СЛОБОДИ. Судството во Битола
(Монографија). Апелационен и Основен суд во Битола, Графопром-Битола, 2013.
2. MULTILATERALISM: THE IDEOLOGICAL MATRIX OF THE EUROPEAN
UNION. E-International Relations (January 15, 2011), Oxford Brooks University Department of International Relations, Politics and Sociology & Cardiff University - UK
(member of the Russell Group) & Queen’s University Belfast, https://www.eir.info/2011/01/15/multilateralism-the-ideological-matrix-of-the-european-union/
3. THE EUROPEAN UNION: A UNION OF INTERFERING EMPIRES. E-International
Relations (January 15, 2011), Oxford Brooks University - Department of International
Relations, Politics and Sociology & Cardiff University - UK (member of the Russell
Group) & Queen’s University Belfast, https://www.e-ir.info/pdf/7475
4. EUROPEAN FEDERALISM AS A NEO - LIBERTARIAN TENDENCY. The New
Federalist, 13 December 2008, https://www.thenewfederalist.eu/about-826?lang=fr

4.2.6. Цитираност на кандидатот од автори чиишто трудови се објавени во
референтни научни публикации
Кандидатот д-р Горан Илиќ е цитиран во 16 трудови објавени во референтни
научни публикации:
1. Bogdan Ershov, Natalia Muhina and Igor Ashmarov. (2020). POLITICAL, ECONOMIC,
AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN
STATEHOOD: EMERGING RESEARCH AND OPPORTUNITIES. IGI Global,
Hershey, Pennsylvania, USA, https://www.igi-global.com/book/political-economicsocial-factors-affecting/225470
2. Taşkin Burcu. (2019). TWENTY YEARS AFTER THE RAPPROCHEMENT: AN
OVERVIEW OF GREEK-TURKISH RELATIONS (1999-2019). Current Issues in
International Relations 1 (pp.217-270), İstanbul: Yeditepe Yayınevi,
https://avesis.medeniyet.edu.tr/yayin/1102c795-b697-4499-9f6a-3d0306417983/twentyyears-after-the-rapprochementan-overview-of-greek-turkish-relations-1999-2019
3. Anna Magdalena Kosińska. (2019). THE ROLE OF THE CJEU IN ENSURING
MIGRANTS’ SECURITY – ANALYSIS OF THE POST-CRISIS CASE-LAW. Review
of European and Comparative Law, VOLUME XXXVII, YEAR 2019,
https://czasopisma.kul.pl/recl/article/view/4830
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4. Hasani, Astrit. (2019). THE PROCESS OF THE INTERNATIONAL RECOGNITION
OF KOSOVO (Doctoral dissertation). Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk
Politycznych I Studiów Międzynarodowych, https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3442
5. Tonovski, G., Risteski, T., & Sijic, V. (2019). EUROPEAN UNION IN THE
INTERNATIONAL RELATIONS. Knowledge International Journal, 29(1), 61 - 66.
https://doi.org/10.35120/kij2901061T
6. Inês Marques Ribeiro da Silva Casais. (2018). THE LEGITIMACY OF THE COMMON
SECURITY AND DEFENCE POLICY OF THE EUROPEAN UNION: A CRITICAL
DISCOURSE ANALYSIS OF THE EU’S NORMATIVE JUSTIFICATION AS A
CRISIS MANAGEMENT ACTOR (Doctoral dissertation). ISCTE - Lisbon University
Institute (Escola de Sociologia e Políticas Públicas Departamento de História),
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/18886/1/phd_ines_silva_casais.pdf
7. Татјана Петрушевска, Васко Наумовски и Милена Апостоловска-Степаноска.
(2020). ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ. Фондација Конрад Аденауер во Република
Северна Македонија и Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, 2020,
https://www.kas.de/documents/281657/281706/Belegexemplar+2019+European+Integrat
ion.pdf/be3d9bfa-c4e6-4ee8-57b2-16f29c78c9be?version=1.0&t=1584003546191
8. Nikola Lj. Ilievski and Goran Ilik. (2018). MULTI-SPEED BALKANS: POSITIONING
THE BALKANS IN MULTI-SPEED EUROPE. Thirteenth annual international
academic conference on European Integration Europe and the Balkans. Macedonian
Ministry of Foreign Affairs, Skopje, 17 May. Skopje: University American College,
https://uacs.edu.mk/home/past-conferences/
9. Katharina Hoffmann. (2017). LOCAL GOVERNMENT REFORMS IN GEORGIA AND
THEIR IMPACT ON STATE-SOCIETY RELATIONS. Eurasian Geography and
Economics. Taylor & Francis,
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15387216.2017.1417051
10. Khorshid Hawzhen Kamal. (2017). DIFFICULT PARTNERSHIP: TURKEY – EU.
CHANCES, ASPIRATIONS AND BARRIERS. The European Review. Wydział Nauk
Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. 2017 | 4(46) | 4056, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-701ccb90-dff647ee-a55f-449b74278c19
11. Marjan Gjurovski. (2017). TRANSFORMATIVE POWER OF THE EUROPEAN
UNION IN THE INTERNATIONAL RELATIONS. RETHINKING THE EUROPEAN
UNION?. Fourth International Scientific Conference of the European Studies, Faculty of
Philosophy at Sofia University “St. Kliment Ohridski” and “Jean Monnet” Center of
Excellence with the support of “Erasmus plus” Program and “Hanns Seidel” Foundation.
St. Kliment Ohridski University Press Sofia, 2017,
https://repository.ukim.mk/bitstream/20.500.12188/6435/1/Sofia%2C%202017%20.pdf
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12. Biljana Vankovska. (2017). LILLIPUTIAN FOREIGN POLICY OF A SMALL STATE:
THE CASE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA. Bezbednosni dijalozi. Faculty of
Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University-Skopje, Issue Year: 8/2017, Issue No: 12, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=925421
13. Georgievska-Jakovleva, Loreta. (2014). EUROPE WITHOUT BORDERS:
QUESTIONING THE IDEA OF A COMMON EUROPEAN IDENTITY.
Култура/Culture, [S.l.], n. 3, p. 33-55, sep. 2014. ISSN 1857-7725,
https://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/99
14. Лидия Стрильцова. (2015). ПОСТАРЕЛАЯ НЕВЕСТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
ИЛИ ПОЧЕМУ ТУРЦИЮ НЕ ПРИНИМАЮТ В ЕС. VoxUkraine (VoxUkraine is an
independent analytical platform founded in 2014, by a team of highly experienced
economists and lawyers based in Ukraine and abroad),
https://voxukraine.org/ru/postarelaya-nevesta-evropeiskogo-souyza-ru/
15. Александра Петровска. (2012). МАКЕДОНИЈА И ЕУ: ПРЕДИЗВИЦИ И
МОЖНОСТИ (Магистерски труд). Економски факултет – Прилеп, Универзитет
„Св. Климент Охридски“ – Битола.
16. Søren Høgsbro Larsen. (2010). THE JUDICIAL CONSTRUCTION OF A POLITICAL
CONCEPT: THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE AND EUROPEAN UNION
CITIZENSHIP (Master’s thesis). Department of Political Science, University of
Copenhagen, August 2010.
*Профил на кандидатот д-р Горан Илиќ на Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=ZpGrGEkAAAAJ&hl=en

4.2.7. Учество на меѓународни научни конференции, научни собири, тркалезни маси
Кандидатот д-р Горан Илиќ има учествувано на голем број меѓународни научни
конференции, меѓународни собири, тркалезни маси и сл., од кои може да се издвојат
следните:
1. CONFERENZA INTERNAZIONALE “I 20 ANNI DELLA CARTA DI NIZZA ED IL
DIALOGO TRA EUROPA E AMERICA LATINA IN MATERIA DI DIRITTI UMANI.
International virtual scientific conference organized within the MICHR – Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria (Italia) post-doctoral studies program with REDHT –
Rede de Pesquisa Direitos Humanos e Transnacionalidade (Brasile) Department of Civil,
Economic and Private International Law – Cracow University of Economics (Polonia)
Programa de Pós-Graduação em Direito - Universidade de Caxias de Sul (Brasile)
Facultad de Derecho – Universidad Central de Ecuador (Ecuador) Facultad de Derecho –
Universidad Siglo 21 (Argentina), 7 dicembre 2020.
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2. CONFERENZA SU NUOVE TECNOLOGIE E DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE.
International virtual scientific conference organized within the MICHR – Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria (Italia) post-doctoral studies program with REDHT –
Rede de Pesquisa Direitos Humanos e Transnacionalidade (Brasile) Department of Civil,
Economic and Private International Law – Cracow University of Economics (Polonia)
Programa de Pós-Graduação em Direito - Universidade de Caxias de Sul (Brasile)
Facultad de Derecho – Universidad Central de Ecuador (Ecuador) Facultad de Derecho –
Universidad Siglo 21 (Argentina), 22 ottobre 2020.
3. CONFERENZA PER I 70 ANNI DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL'UOMO. International virtual scientific conference organized within the MICHR –
Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (Italia) post-doctoral studies program with
REDHT – Rede de Pesquisa Direitos Humanos e Transnacionalidade (Brasile)
Department of Civil, Economic and Private International Law – Cracow University of
Economics (Polonia) Programa de Pós-Graduação em Direito - Universidade de Caxias
de Sul (Brasile) Facultad de Derecho – Universidad Central de Ecuador (Ecuador)
Facultad de Derecho – Universidad Siglo 21 (Argentina), 4 novembre 2020.
4. ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FUNDAMENTAL RIGHTS. International virtual
scientific conference organized by MICHR – Università “Mediterranea” di Reggio
Calabria (Italia) and Department of Civil, Economic and Private International Law –
Cracow University of Economics (Polonia), April 30, 2020.
5. THE CHALLENGES OF UNIVERSITIES IN THE AGE OF VIRTUAL FRONTIERS.
International virtual scientific roundtable organized by the Department of International
Relations and European Studies of University of Oradea, 30.11.–1.12.2020.
6. THE EURO-ATLANTIC VALUES IN THE BALKAN COUNTRIES. International
scientific conference organized by the Faculty of Security – Skopje, University “St.
Kliment Ohridski” – Bitola, 22-24 September 2020, Ohrid.
7. HUMAN RIGHTS IN TIMES OF CORONAVIRUS: CRIMINAL BEHAVIOR, THE
RULE OF LAW AND DEMOCRACY. International virtual scientific roundtable
organized by MICHR – Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (Italia) and
Faculty of Law - Kicevo, University “St. Kliment Ohridski”, 7 May 2020.
8. SEVENTH ANNUAL REGIONAL RULE OF LAW FORUM FOR SOUTH EAST
EUROPE COVID-19 AND THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS.
International conference organized by Civil Rights Defenders and AIRE Centre, 16-17
October 2020, Skopje.
9. ИСТОРИЈА, СЕЌАВАЊЕ И КНИЖЕВНОСТ. Меѓународна научна конференција
организирана од страна на Француски институт во Скопје, со поддршка на АЛДА и
Француската алијанса во Битола, 30 октомври 2020.
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10. TOWARDS A BETTER FUTURE: HUMAN RIGHTS, ORGANIZED CRIME AND
DIGITAL SOCIETY. International scientific conference organized by the Faculty of Law
- Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, 03 October 2020, Bitola.
11. HATE SPEECH AND THE CONCEPT OF HATE CRIMES: ACTS OF PERCEPTION
AND COMPULSORY SOCIAL CONFORMISM. International scientific conference
organized by the Faculty of Law - Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, 11
November, 2019, Bitola.
12. TOWARDS A BETTER FUTURE: DEMOCRACY, EU INTEGRATION AND
CRIMINAL JUSTICE. International scientific conference organized by the Faculty of
Law - Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, 10-12 May 2019, Bitola.
13. SECURITY, POLITICAL AND LEGAL CHALLENGES OF THE MODERN WORLD.
International scientific conference organized by the “St. Kliment Ohridski” University Bitola Faculty of Security – Skopje, Faculty of Law - Kicevo and Hanns Seidel
Foundation, 19 October 2018, Bitola.
14. THIRTEENTH ANNUAL INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON
EUROPEAN INTEGRATION EUROPE AND THE BALKANS. International scientific
conference organized by the University American College, Скопје, 2018.
15. TOWARDS A BETTER FUTURE: THE RULE OF LAW, DEMOCRACY AND
POLYCENTRIC DEVELOPMENT. International scientific conference organized by the
Faculty of Law - Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, 11-12 May 2018,
Bitola.
16. 100 ГОДИНИ ОД ПРОБОЈОТ НА МАКЕДОНСКИОТ-СОЛУНСКИОТ ФРОНТ.
КОНЗУЛАТ НА Р. СРБИЈА ВО Р. МАКЕДОНИЈА – БИТОЛА. Меѓународна
научна конференција организирана од Заедницата на Срби во Р. Македонија и
Конзулатот на Р. Србија во Р. Македонија – Битола, 14-16 Септември 2018, Битола.
17. СТО ГОДИНИ ВЕРСАЈСКИ ДОГОВОР. Меѓународна научна конференција
организирана од Францускиот институт во Скопје, Амбасадата на Франција во РС
Македонија, со поддршка на АЛДА, Француската алијанса во Битола и др., 16 мај
2019.
18. СТОГОДИШНИНА ОД МАКЕДОНСКИОТ ФРОНТ ВО ПРВАТА СВЕТСКА
ВОЈНА. Меѓународна научна конференција организирана од Францускиот
институт во Скопје, Амбасадата на Франција во РС Македонија, со поддршка на
АЛДА, Француската алијанса во Битола и др., 31 мај - 3 јуни 2018, Битола.
19. ВРСКИТЕ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СРБИЈА НИЗ
ВЕКОВИТЕ И ДЕНЕС. Меѓународна научна конференција организирана од
Конзулатот на Р. Србија во Р. Македонија – Битола, 19 и 20 мај 2017, Битола.
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20. ПОПУЛИЗАМ: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ. Меѓународна научна конференција
организирана од Центарот за политиколошки истражувања и јавно мислење при
Институтот за општествени науки, Белград, 10 октомври 2017.
Покрај учеството на меѓународни научни конференции со авторски/коавторски
трудови и учеството во својство на модератор на сесии на меѓународните научни
конференции и собири, кандидатот одржал и пленарни предавања и обраќања во својство
на организатор, претседател на организациски одбор или во својство на поканет предавач /
говорник на меѓународни научни конференции и собири.

4.2.8. Рецензент на универзитетски учебник, учебно помагало, монографија,
практикум, збирка задачи и сл.
Кандидатот д-р Горан Илиќ ги рецензирал следните публикации:
1. Zoran Lutovac. (2020). POPULISM, STABILITOCRACY AND
MULTICULTURALISM (Monograph). Institute of Social Sciences Belgrade,
https://core.ac.uk/download/pdf/322601275.pdf
2. Катерина Вељановска-Блажевска. (2019). ЕВРОПСКА БЕЗБЕДНОСНА
ПОЛИТИКА: НИЗ ПРИЗМА НА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА (Монографија).
Институт за јавни политики – Скопје.
3. Blerim Ramadani. (2017). KUSHTËZIMI POLITIK I UNIONIT EVROPIAN:
EVALUIMI DHE IMPLEMENTIMI (Monograph). Fondacioni ALBIZ, Shkup,
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qM9RjizmG4J:albiz.org.mk/faqja/wp-content/uploads/2017/01/2-Dor%25C3%25ABshkrimifinal.docx+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=mk
4. Александар Георѓиев – Калица. (2017). РЕЧНИК НА ПРАВНИ ПОИМИ ДЕФИНИЦИИ НА ПОИМИ И ФРАЗИ ОД МАКЕДОНСКОТО
ЗАКОНОДАВСТВО, ЛАТИНСКИ ПРАВНИ ИЗРЕКИ И ОЗНАКИ НА СУДСКИ
УПИСНИЦИ (Речник) (второ издание). Институт за истражување и европски
студии - Битола, https://www.pravdiko.mk/rechnik-n-pravni-poimi-vtoro-izdanie/
5. Александар Георѓиев – Калица. (2015). РЕЧНИК НА ПРАВНИ ПОИМИ ДЕФИНИЦИИ НА ПОИМИ И ФРАЗИ ОД МАКЕДОНСКОТО
ЗАКОНОДАВСТВО И ЛАТИНСКИ ПРАВНИ ИЗРЕКИ (Речник). Институт за
истражување и европски студии – Битола, https://www.pravdiko.mk/rechnik-napravni-poimi/
6. Трајко Огненовски et al.(2013). СУДСТВОТО ВО БИТОЛА (Монографија).
Апелационен и Основен суд во Битола, Графопром – Битола.
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4.2.9. Издавач
Кандидатот д-р Горан Илиќ е издавач на следните речници:
1. Александар Георѓиев – Калица. (2017). РЕЧНИК НА ПРАВНИ ПОИМИ ДЕФИНИЦИИ НА ПОИМИ И ФРАЗИ ОД МАКЕДОНСКОТО
ЗАКОНОДАВСТВО, ЛАТИНСКИ ПРАВНИ ИЗРЕКИ И ОЗНАКИ НА СУДСКИ
УПИСНИЦИ (Речник) (второ издание). Институт за истражување и европски
студии - Битола, https://www.pravdiko.mk/rechnik-n-pravni-poimi-vtoro-izdanie/
2. Александар Георѓиев – Калица. (2015). РЕЧНИК НА ПРАВНИ ПОИМИ ДЕФИНИЦИИ НА ПОИМИ И ФРАЗИ ОД МАКЕДОНСКОТО
ЗАКОНОДАВСТВО И ЛАТИНСКИ ПРАВНИ ИЗРЕКИ (Речник). Институт за
истражување и европски студии – Битола, https://www.pravdiko.mk/rechnik-napravni-poimi/
4.2.10. Главен и одговорен уредник, член на уредувачки или рецензентски одбор
на меѓународни научни списанија и меѓународни научни конференции
Кандидатот Вон. Проф. д-р Горан Илиќ е главен и одговорен уредник, член на
уредувачки или рецензентски одбор на повеќе меѓународни научни списанија,
меѓународни научни публикации и меѓународни научни конференции, и тоа:
I.

Главен и одговорен уредник, член на уредувачки или рецензентски одбор
на меѓународни научни списанија:

1. The New Challenges of Law in the XXI Century
(https://drive.google.com/file/d/1tkgrar718KZyr6empLjT7Oqpp6iRIB77/view) –
Заменик-директор на меѓународен уредувачки одбор.
2. Memory, Identity, and Nationalism in European Regions (https://www.igiglobal.com/book/memory-identity-nationalism-european-regions/217373) – член на
меѓународен советодавен одбор.
3. Focus Iuris (www.myla.org.mk) – член на уредувачки одбор и рецензент.
4. Journal of Liberty and International Affairs (http://ejlia.com/index.php/jlia/about/editorialTeam) – главен и одговорен уредник.
5. Revista de Administração de Roraima – RARR (https://revista.ufrr.br) – член на
меѓународен уредувачки и рецензентски одбор.
6. Independent Journal of Management & Production (http://www.ijmp.jor.br) - член на
меѓународен уредувачки и рецензентски одбор.
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7. Journal of Life Economics (http://www.jlecon.com) - член на меѓународен
уредувачки одбор.
8. European Studies (https://www.ce.uw.edu.pl/) - член на меѓународен уредувачки и
научен одбор.
9. European Scientific Journal (https://eujournal.org/index.php/esј) - член на
меѓународен уредувачки и рецензентски одбор.
II.

Претседател на организациски одбор, член на уредувачки, организациски
или рецензентски одбор на меѓународни научни конференции:

1. TOWARDS A BETTER FUTURE: STATE AND SOCIETY. International scientific
conference organized by the Faculty of Law - Kicevo, University “St. Kliment Ohridski”
– Bitola.
2. HATE SPEECH AND THE CONCEPT OF HATE CRIMES: ACTS OF PERCEPTION
AND COMPULSORY SOCIAL CONFORMISM. International scientific conference
organized by the Faculty of Law - Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola.
3. SECURITY, POLITICAL AND LEGAL CHALLENGES OF THE MODERN WORLD.
International scientific conference organized by the “St. Kliment Ohridski” University –
Bitola, Faculty of Security – Skopje, Faculty of Law - Kicevo and Hanns Seidel
Foundation.
4. TOWARDS A BETTER FUTURE: DEMOCRACY, EU INTEGRATION AND
CRIMINAL JUSTICE. International scientific conference organized by the Faculty of
Law - Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola.
5. TOWARDS A BETTER FUTURE: HUMAN RIGHTS, ORGANIZED CRIME AND
DIGITAL SOCIETY. International scientific conference organized by the Faculty of Law
- Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola.
6. HUMAN RIGHTS IN TIMES OF CORONAVIRUS: CRIMINAL BEHAVIOR, THE
RULE OF LAW AND DEMOCRACY. International virtual scientific roundtable
organized by MICHR – Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (Italia) and
Faculty of Law - Kicevo, University “St. Kliment Ohridski”.
7. SECURITY, POLITICAL AND LEGAL CHALLENGES OF THE MODERN WORLD.
International scientific conference organized by the “St. Kliment Ohridski” University Bitola Faculty of Security – Skopje, Faculty of Law - Kicevo and Hanns Seidel
Foundation.
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8. TOWARDS A BETTER FUTURE: THE RULE OF LAW, DEMOCRACY AND
POLYCENTRIC DEVELOPMENT. International scientific conference organized by the
Faculty of Law - Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola.
9. EIIC (Electronic International Interdisciplinary Conference), Science and knowledge in
general. Organization of intellectual work, EDIS - Publishing Institution of the
University of Zilina Univerzitná 1 01026 Žilina Slovak Republic; Thomson s.r.o., 20122016.
10. HASSACC (Human And Social Sciences At the Common Conference), EDIS Publishing Institution of the University of Zilina Univerzitná 1 01026 Žilina Slovak
Republic; Thomson s.r.o., 2012-2016.
11. Global Virtual Conference, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina
Univerzitná 1 01026 Žilina Slovak Republic, 2012-2016.
Покрај учеството на меѓународни научни конференции со авторски/коавторски
трудови и модерирањето на сесии на меѓународни научни конференции, кандидатот
одржал и пленарни предавања и обраќања во својство на организатор, претседател на
организациски одбор или во својство на поканет предавач / говорник на меѓународен
собир. Исто така, кандидатот во повеќе наврати бил рецензент на научно-истражувачки и
стручни трудови наменети за публикување во изданијата (зборниците и сл.) на
меѓународните научни конференции и рецензент на трудови наменети за публикување во
меѓународните научни списанија во кои кандидатот е ангажиран во својство на главен и
одговорен уредник, член на меѓународен уредувачки или рецензентски одбор и сл.
4.2.11. Учество во проекти
Кандидатот д-р Горан Илиќ учествувал и учествува во следните проекти:
1. NATIONAL CONSTITUTIONAL IDENTITY AND EU AXIOLOGY: PERSPECTIVE
OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, имплементиран од
Центарот за истражување на европски политики при Универзитетот за
криминолошки и пенитенцијарни студии во Варшава, Полска (2021) (Проектот е во
тек).
2. ЦЕНТАР ЗА ПРИСТАП ДО ПРАВДА, имплементиран од Здружението СТАНИЦА
П.Е.Т. - Прилеп, поддржан од Фондација отворено општество Македонија (2020).
3. ВОДИЧ ЗА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС НА ЛОКАЛНО НИВО – ТРАНСПАРЕНТНОСТ
И ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО, имплементиран од Сојуз на здруженија за рурален
развој МРЕЖА НА ЛАГОВИ Кривогаштани, поддржан од Фондација отворено
општество Македонија (2020).
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4. ПЛАТФОРМА ЗА ГРАЃАНСКИ МОНИТОРИНГ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ
АГЕНЦИИ (Platform for civil monitoring of security agencies), имплементиран од
Центарот за стратегиски истражувања и анализи – ЦСИА, поддржан од CIVICA
Mobilitas (2020).
5. STRENGTHENING THE PROFESSIONALISM, COMPETENCE AND THE
INTEGRITY OF YOUNG LAWYERS IN MACEDONIA, имплементиран од
Македонско здружение на млади правници, поддржан од Амбасадата на
Кралството Холандија во РС Македонија (2020).
6. АКАДЕМСКА МРЕЖА ЗА ПОДДРШКА НА ПОЛИТИКАТА НА ЕУ КОН
ЗАПАДНИОТ БАЛКАН СО АКЦЕНТ НА РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА
БАЗИРАНА НА ПОМИРУВАЊЕ (Academic network supporting EU policies towards
Western Balkans with emphasis on regional cooperation based on reconciliationANETREC), имплементиран во рамки на ERASMUS+ (Jean Monnet Networks)
програмата (611487-EPP-1-2019-1-SI-EPPJMO-NETWORK), во кој учествуваат 6
академски партнери од Западен Балкан (2019) (Проектот е во тек).
7. ШТО ЗНАЕМЕ ЗА НАТО? 70 ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ПО ПОВОД 70
ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА НАТО, во рамки на програмата на
НАТО Children@Game.Edu.NATO имплементиран од ГАУС Институт - Фондација
за нови технологии, иновации и трансфер на знаење – Битола (2019),
https://nato70.mk/wp-content/uploads/2019/12/NATO-PRASALNIK-FINAL.pdf
8. DIGITAL TEACHING AND LEARNING IN THE FIELD OF EU INTEGRATION
STUDIES IN THE NEW MEMBER STATES/ D-SKILLS, имплементиран во рамки
на ERASMUS+ (Jean Monnet Networks) програмата (2020), во делот: “The new EU
member states and the issue of digital technology in higher education. Evidence from the
field of EU Integration Studies” (2020) (Проектот е во тек).
9. ПЕРСПЕКТИВИТЕ ОД НАТО ИНТЕГРАЦИЈАТА: ШТО ЌЕ ДОНЕСЕ
ПРИСТАПНИОТ ПРОЦЕС ЗА МАКЕДОНИЈА И НЕЈЗИНИТЕ ГРАЃАНИ?,
имплементиран како проект на УСАИД за граѓанско учество (2018).
10. ПРАВНА ПОМОШ НА РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА: КОМУНИКАЦИЈА,
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВНА ПОДДРШКА, проект имплементиран од Центарот за
развој на ромската заедница “Баирска Светлина” – Битола (РС Македонија) (2017).
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5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА
ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ
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).
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/)
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни
публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното
звање.
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5
години).
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или
учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек.
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил
модератор на сесија на научна конференција.
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание.
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд.
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало,
монографија, практикум, збирка задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од
одобрени проекти.
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни
остварувања
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или
институции.
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство.
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката
научна област со која професионално се занимава.
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од
научната област за која се избира (како автор или во коавторство).
вкупно исполнети услови од прв критериум
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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.
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници.
X
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус X
студии.
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска
високообразовна установа по различни основи.
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на X
англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на
мобилност.
Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, X
стручно, почесно и сл.).
Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за X
студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за
далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната на единицата или
Универзитетот.
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или X
докторски труд.
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 X
програма.
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска X
прграма на прв, втор или трет циклус студии.
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; X
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.
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во X
последните 5 години
вкупно исполнети услови од втор критериум 11
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија,
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение,
стратегија, правилник, статут, закон и сл.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл.
од стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или
домашни институции.
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување
издаден од релевантна институција.
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или
домашна стручна организација, институција или асоцијација.
(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија.
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за
потребите на стопанските и нестопанските дејности.
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се
избира
Реализирал превод на книга или дел од книга.
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ
решенија.
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од
ЕУ или други домашни или странски фондови.
Учествувал во промотивни активности на факултетот.
Бил уредник на речник или енциклопедија.
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска
сопственост
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или
пошироката област за која се врши изборот
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски
публикации (списание, весник, зборник на трудови и сл.).
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за
стопанството
вкупно исполнети услови од трет критериум

Х
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

10

Во согласност со член 17 од Правилникот за посебните услови и постапката за
избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања на
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола е предвидено дека за избор во наставнонаучно звање редовен професор покрај општите услови, потребно е да бидат исполнети
уште 7 услови од критериумите од Анекс 1, од коишто задолжително најмалку 5 услови од
првите два критериума.
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Од посебните услови предвидени со Правилникот за критериумите и постапката за
избор во наставно – научни, наставни, наставно – стручни и соработнички звања на
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, кандидатот д-р Горан Илиќ исполнува
вкупно 33 (триесет и три) услови, односно од првиот критериум (резултати од научноистражувачка работа) исполнува 12 (дванаесет) услови, од вториот критериум (резултати
и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно-истражувачки
подмладок) исполнува 11 (единаесет) услови, додека од третиот критериум (стручноприменувачка или стручно-уметничка дејност) исполнува 10 (десет) услови. За
исполнетоста на условите, кандидатот има доставено соодветна документација.
6. ПРЕДЛОГ И МИСЛЕЊЕ
Рецензентската комисија од приложената пријава со соодветната документација
констатира дека кандидатот д-р Горан Илиќ во целост ги исполнува општите услови
предвидени во Законот за високо образование и посебните услови предвидени во
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставностручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент
Охридски” - Битола за избор во наставно-научно звање редовен професор во научните
области “Друго – Политички систем и право на ЕУ (50710)” и “Друго – Уставно право и
политички систем (50710)”.
Рецензентската комисија констатира дека кандидатот д-р Горан Илиќ, во
изминатиот период реализирал забележителна активност во сферата на педагошката,
научно-истражувачката, стручната, издавачката и општествената дејност, учество на
научно-стручни конференции во РС Македонија и странство, како и учество во
организирање и реализирање на активности во рамките на Правниот факултет – Кичево и
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола. Тука неопходно е да се потенцира и
амбицијата на кандидатот за сопствена научно-истражувачка надградба, потврдена со
добивање на стипендија и вклучување на постдокторските студии на Меѓународниот
центар за човекови права “Медитеранеа” при Универзитетот Реџо Калабрија во Италија,
што несомнено претставува сериозен чекор напред и потврда за успехот во неговата
десетгодишна работа како наставник и истражувач во сферата на политичките системи,
правото на ЕУ, уставното право и конституционализмот, а посебно на уставно-правниот и
политички карактер на ЕУ за што сведочат големиот број на објавени научни трудови и
рецензирани монографии.
Кандидатот д-р Горан Илиќ во изминатиот период согласно законот бил вклучен во
одржување на настава на повеќе предмети на сите три циклуси на студии на Правниот
факултет - Кичево, притоа покажувајќи голема посветеност, одговорност, трудољубивост,
инвентивност, колегијалност и подготвеност за извршување на работните задачи,
придонесувајќи за целосно остварување на наставните програми и планови. Воедно се
истакнува улогата на кандидатот како ментор и член на комисии на повеќе дипломски,
магистерски и докторски трудови во земјата и странство. Посветеноста во работата се
гледа и од изборот на кандидатот за Декан на Правниот факултет – Кичево во два
последователни мандати, како и во извршувањето на другите ангажмани во рамки на
Факултетот и Универзитетот. Во насока на потврда на стручната и општествената дејност
се истакнува работата на кандидатот во голем број комисии и тела како на Правниот
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факултет – Кичево, така и надвор од него, притоа истакнувајќи ги неговите организациски
и менаџерски способности. Посебно е значаен богатиот научен опус на кандидатот
изразен преку голем број на објавени трудови во референтни научни публикации,
цитираноста на кандидатот од страна на други автори, како и неговото учество на бројни
научно-стручни конференции во земјата и странство, што посебно кажува за посветеноста
на кандидатот на научната работа. Кандидатот активно партиципира и во научноистражувачки проекти, со што се докажува и неговата способност за тимска работа.
Комисијата оценува дека се работи за квалитетен и перспективен кандидат кој се
истакнува на сите полиња и едногласно и со особено задоволство има чест да му
предложи на Наставно-научниот совет на Правен факултет - Кичево да го прифати овој
реферат и да му предложи кандидатот д-р Горан Илиќ да биде избран во наставнонаучно звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР во научните области “Друго – Политички
систем и право на ЕУ (50710)” и “Друго – Уставно право и политички систем (50710)”, со
оглед дека ги исполнува пропишаните критериуми и условите предвидени во Законот за
високото образование за избор во наставно-научно звање и во Правилникот за
единствените критериуми и постапката за избор во наставно-научни, наставни, наставностручни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Илија Тодоровски, претседател, с.р.
Проф. д-р Јован Ананиев, член, с.р.
Проф. д-р Јетон Шасивари, член, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО ВО
НАСТАВНО – НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ДРУГО – АДМИНИСТРАТИВНА
СОРАБОТКА МЕЃУ ЕВРОПСКИТЕ ДРЖАВИ (50903) И ЈАВНА УПРАВА
(50901)
Наставно – научниот совет на Правен факултет – Кичево, при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, по претходно распишан
конкурс за избор на еден наставник во сите наставно – научни звања во
научните области: Друго –Административна соработка меѓу европските
држави (50903)и Јавна управа (50901), објавен во дневниот весник „Нова
Македонија“ и дневниот весник „Лајм“, од 22.02.2021 година, на седницата
одржана на ден 19.03.2021 година со Одлука број 02-163/4 формираше
Рецензентска комисија во состав: Ред. проф. д-р Абдула Азизи– претседател,
Ред. проф. д-р Бајрам Положани– член и Ред. проф. д-р Темелко Ристески –
член.
Комисијата констатира дека на распишаниот конкурс се пријави
единствено кандидатот Вон. проф. д-р Младен Караџоски.
По разгледувањето на пристигнатите материјали по распишаниот и
објавен конкурс, согласно член173, член 164, член 165 и член 166став 1 од
Законот за високото образование („Службен Весник на РМ“ бр.82/2018) и
согласно член 31, член 32 и член 33 од Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно - научни, наставни, наставно - стручни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Рецензентската комисија со особено задоволство на Наставно – научниот совет
на Правен факултет – Кичево му го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ
1. Биографски податоци
Д-р Младен Караџоски е роден на 01.10.1983 година во Скопје, Република
Македонија. Основно образование завршил во основното училиште “Блаже
Конески” во Прилеп. Потоа се запишал во прилепската гимназија “Мирче Ацев”
кадешто и матурирал со одличен успех (5,0). Во академската 2002/2003 година
се запишал како студент во првата генерација на штотуку отворените
Универзитетски интердисциплинарни студии за Јавна администрација при
Универзитетот “Св.Климент Охридски”– Битола. За време на неговото
студирање бил еден од основачите на Сојузот на студенти при УИС за Јавна
администрација - Битола и негов Претседател во период од две години (еден
мандат). Во јуни 2006 година предвремено дипломирал како најдобар студент
во генерацијата со просек од 9,84 и се стекнал со звањето дипломиран јавен
администратор. Во академската 2006/2007 година се запишална
последипломските студии за Јавна администрација при Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи - Универзитет “Св.
Климент Охридски” - Битола, каде што ги положил сите испити со просек од
10,00 и магистрирал на 17.10.2008 година, на тема: „Процесот на интеграција на
Република Македонија во Европската Унија“, со што станал првиот магистер
на науки од областа на јавната администрација на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола. Докторирал
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на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, на 29.04.2011 година, на тема:
„Влијанието на претпристапните инструменти на Европската унија врз
динамиката и квалитетот на прекуграничната соработка на Република
Македонија“ и се стекнал со звање доктор на науки по јавна администрација.
Има одличнопознавањена англиски јазик, српски јазик (српско-хрватски),
солидно познавање на француски јазик, шпански јазик и бугарски јазик,
минимално познавање на италијански јазик, како и одлично познавање на
компјутерските техники од Microsoft Office програмите (Word, Excel, Power
Point, Corel Draw, Word Press) и Интернет.
Д-р Младен Караџоски својата академска кариера ја започнал во академската
2006/2007 година, кога бил ангажиран како Помлад асистентна
Интердисциплинарните студии за Јавна администрација при Универзитет “Св.
Климент Охридски”–Битола.
Од академската 2007/2008 година бил вработен како Помлад асистент на
Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи при
Универзитет “Св. Климент Охридски”–Битола.
Во септември 2011 година бил избран за Доцент на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи.
Во септември 2014 година, по затворањето на Факултетот за администрација
и менаџмент на информациски системи – Битола, бил префрлен на Правен
Факултет – Кичево, при Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, каде
штово 2016 година бил избран за Вонреден професор и моментално се наоѓа на
таа академска позиција.
2. Резултати и искуство во наставната дејности подготвување на наставен и
научно-истражувачки подмладок
На почетокот од својата академска кариера, д-р Младен Караџоски во
академската 2006/2007 година, бил ангажиран како Помлад асистентна
Интердисциплинарните студии за Јавна администрација при Универзитет “Св.
Климент Охридски” - Битола, по предметите: ЕУ - институции и политики;
Дипломатија; Европска политика и одбрана; Уставно право и Политички
систем.
Од академската 2007/2008 година бил вработен како Помлад асистент на
Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи при
Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, по предметите: Службенички
систем; Административни процедури; Европска интеграција; Вовед во право;
Политички систем; Принципи на новиот јавен менаџмент; Управно - процесно
право; ЕУ - институции и политики и Европска политика и одбрана.
По изборот за Доцент на Факултетот за администрација и менаџмент на
информациски системи – Битола, д-р Младен Караџоски на прв циклус
студииги предавал предметите: Европска интеграција; Историја на Европа во 20
век; Регионална политика на Европската Унија; Менаџирање со структурни и
кохезиони фондови на Европската Унија; Процес за стабилизација и
асоцијација; Прекугранични програми на ЕУ и Меѓународни организации и
интеграции во рамките на насоките Јавна администрација и Европски
интеграции и менаџирање со европски проекти. Навтор циклус студии ги
предавал предметите: ЕУ – политики и развој на насоката Јавни политики, како
и предметите Меѓународни односи и дипломатија и Надворешна политика и
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дипломатија на насоката Јавна администрација на Факултетот за информатички
и комуникациски технологии – Битола.
Во академската 2013/2014 година бил ангажиран на Правен факултет –
Кичево по предметот Јавни служби.По вработувањето на Правниот факултет –
Кичево, при Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, во септември 2014
година, ги предавал предметите: Мултилатерална дипломатија, Малолетничко
казнено право и Пенологија.Во академската 2014/2015 година бил ангажиран по
предметите Европска интеграција и Меѓународни организации и интеграции, на
Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола.
По изборот за Вонреден професор, на прв циклус студии ги предава(л)
предметите: Јавна и државна администрација; Политички систем и право на ЕУ;
Право на Европски организации и Регионална политика на ЕУ. На втор циклус
студии ги предава(л) предметите: Заедничка надворешна и безбедносна
политика на ЕУ; Политика на проширување на ЕУ (нов наставен предмет кој за
прв пат се воведува); Меѓународни организации и Регионална политика на ЕУ.
На трет циклус студии ги предава(л) предметите: Заедничка надворешна и
безбедносна политика на ЕУ; Мултилатерална дипломатија и Историја на
дипломатијата.
Бил ментор и член во комисии за оценка и одбрана на неколку дипломски
трудови на Правниот факултет – Кичево.
Бил и е ментор на неколку магистерски трудови и член во комисии за
подобност, оценка и одбрана на повеќе магистерски трудови.
Во рамките на трет циклус студии, бил член во Комисија за подобност на
докторски дисертации и моментално е ментор на тројца докторанти.
Бил Претседател на Рецензентска комисија за избор на Насловен доцент,
како и за избор на Асистент –докторант.
Со Решение број 1409-440/10 од 21.03.2019 година од Одборот за
акредитација и евалуација на високото образование д-р Младен Караџоски е
акредитиран за ментор на трет циклус студии на насоката Меѓународно право и
политика.
Координатор е на програмата за меѓународна мобилност CEEPUS од 2017
година, а член е ина Факултетската Комисија за внесување на трудови во
репозиториумот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во базата
e-Prints од 2017 година.
На двапати бил член на Универзитетската комисија за оценка на најдобар
истражувачки труд изработен од студенти и еднаш во Комисијата за оценка на
најдобар есеј изработен од студенти.
Членувал во неколку комисии за запишување на студенти на прв и втор
циклус, во Комисијата за признавање на испити на студентите од други
факултети, во Комисијата за самоевалуација, а членувал и во Работната група за
избработка на статутот при Правен Факултет – Кичево.
Бил координатор и член во неколку работни групи за изработка на елаборати
за студиски програми на прв, втор и трет циклус на Правен Факултет – Кичево.
Член е и во Наставно-научен Совет, Наставнички Совет за втор циклус
студии и во Советот за докторски студии при Правен Факултет – Кичево,
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола.
Ко –основач е на Институтот за истражување и Европски студии (ИИЕС) –
Битола, етаблиран во 2013 година.
Во Journal of Liberty and International Affairs (JLIA) еManaging Editor од 2014
година, а Thematic Editorи член во Advisory Board во академскиот Journal Studia
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Europejskie (European Studies), од Варшава, Република Полска, од 5 јуни 2014
година.
Д-р Младен Караџоски наставно – образовната дејност ја извршува
одговорно и максимално посветено, коректно и професионално се однесува со
колегите, соработниците и студентите. Потврда на овие карактеристики на
кандидатот се и континуираните високи оценки од студентите, верификувани во
факултетските евалвации, и тоа во поглед на неколку параметри (квалитетна и
редовна реализација на настава, посветеност, практикување на интерактивни
методи, мотивација на студентите, објективност и непристрасност во
оценувањето, достапност и отвореност за консултации и соработка со
студентите, предавање и испитување по соодветни предметни програми, итн.)
Приложени се и резултатите од анкетата на студентите: Во зимскиот семестар
во академската 2017/2018 година, д-р Младен Караџоски бил вреднуван со
вкупна оценка од 5,0, додека во летниот семестар во академската 2017/1018
година добил вкупна оценка од 4,65. Во зимскиот семестар во академската
2018/2019 година бил вреднуван со вкупна оценка од 3,8, додека во летниот
семестар во академската 2018/2019 година добил вкупна оценка од 5,0. Во
зимскиот семестар во академската 2019/2020 година бил вреднуван со вкупна
оценка од 4,3, додека во летниот семестар во академската 2019/2020 година
добил вкупна оценка од 5,0.
Сумарната оценка на Вонреден професор д-р Младен Караџоски од
страна на студентите во сите семестри во кои бил евалвиран изнесува 4,63.
3. Резултати од научно-истражувачката работа
Вонреден професор д-р Младен Караџоскисе јавува како автор и/или коавтор на поголем број рецензирани научни и стручни трудови објавени во
референтни меѓународни научни списанија и меѓународни научни публикации
кои се презентирани на меѓународни научни конференции во државата и/или
странство.Дел од трудовите се објавени во публикации кои се индексирани во
базата EBSCO. Трудовите се внесени во Репозиториумот на Универзитетот „Св.
Климент Охридски “ – Битола ePrints, како и во Google Scholar, каде кандидатот
е цитиран во неколку трудови.
Листа на научни и стручни трудови:
1. Караџоски, М. „Систем на донесување на одлуки во Европската Унија
и неговите импликации врз Република Македонија“, Списание на трудови
на ДНУ, Друштво за наука и уметност - Прилеп, Македонија, 2006/2007
година;
2. Караџоски, М. „Правда и внатрешни работи: релации Република
Македонија - ЕУ“, Евродијалог - списание за европски прашања,
Студентски збор, Скопје, Македонија, 2007 година;
3. Караџоски, М. „Процесот на интеграција на Република Македонија во
Европската унија“, магистерски труд, Факултет за администрација и
менаџмент на информациски системи – Битола при Универзитет
"Св.Климент Охридски" – Битола, Македонија, 2008 година;
4. Караџоски, М. „Воведувањето на граѓанскиот дневник како нов
инструмент за реформа на јавната администрација во Република
Македонија и подобрување на нејзината сервисна ориентација“,

132
Годишник на Факултетот за администрација и менаџмент на
информациски системи – Битола, Македонија, број 1, 2008 година;
5. Караџоски, М. „Уставната рамка на односите помеѓу Претседателот
и Владата на Република Македонија – пречка или можност за
кохабитација“, Списание на трудови на ДНУ – Друштво за наука и
уметност - Прилеп, Македонија, 2008/2009 година;
6. Караџоски, М. „Политиката на заштита на животната средина во
Европската унија и активностите на Република Македонија во оваа
област“, Списание на трудови на ДНУ – Друштво за наука и уметност Прилеп, Македонија, 2008/2009 година;
7. Karadzoski, M.“Dicrepancies between anti-corruption legislation and
practice in Macedonia”, 10th Cross-border Crime Colloquium, 10th edition,
Crime, money and criminal mobility in Europe, Wolf legal publishers,
Nijmegen, Netherlands, 2009;
8. Караџоски, В. и Караџоски, М.„Партиципација и вклученост на
граѓанското општество во донесувањето и спроведувањето на
одлуките, со посебен осврт на процесот на европска интеграција на
Република Македонија“, меѓународно списание на Институтот за
социолошки и политичко-правни истражувања, Универзитет „Св.Кирил
и Методиј“ – Скопје и здружение Мариовско-мегленски средби, Скопје,
Македонија, 2009 година;
9. Караџоски, М.„Улогата и надлежностите на извршната власт во
Република Македонија во процесот на нејзина интеграција во
Европската унија“, Годишник на Факултетот за администрација и
менаџмент на информациски системи – Битола, број 2, Битола,
Македонија, 2009 година;
10. Даскаловски, Ж. и Караџоски, М.„Политиката за проширување на
Европската унија – успешна приказна или чекор во празно“, Годишник
на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи
– Битола, број 2, Битола, Македонија, 2009 година;
11. Bogdanoska – Jovanovska, M. and Karadzoski, M.“Public administration in
the Republic of Macedonia – legal aspects, reforms, management processes”,
Scientific Journal, Warsaw, Poland, 2010;
12. Караџоски, М. „Перцепцијата на Европската унија во однос на
Западниот Балкан: интегрален дел од Европа или европска црна
точка?“, Научно списание на Универзитет „Св.Климент Охридски“ –
Битола, Хоризонти, Година 6, број 6, Битола, Македонија, 2010 година;
13. Karadzoski, V. and Karadzoski, M. “The confessional diversities: advantage
or disadvantage for the integration of the Western Balkans in the European
union”, Balcanica Posnaniensia, Acta et studia XVII, Wydawnictwo
Poznanskie, Poznan, Poland, 2010;
14. Karadzoski, M. and Siljanoska, J. “Eurocentrism and the obstacles for
entrance of Western Balkans and Turkey in the European Union”, Scientific
Journal - European Perspectives, Volume 3, Number 1, Ljubljana, Slovenia,
2011;
15. Siljanoska, J., Karadzoski, M. and Marinovski, N. “The role of the integrated
marketing communications in the promotion of Republic of Macedonia’s
tourist offer on international market”, Shkodra University “Luigj Gurakuqi”,
Economic Faculty, Shkodra, Albania, 2011;
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16. Караџоски, М. „Влијанието на претпристапните инструменти на
Европската унија врз динамиката и квалитетот на прекуграничната
соработка на Република Македонија“, докторска дисертација, Факултет
за администрација и менаџмент на информациски системи – Битола,
Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола,Македонија, 2011 година;
17. Karadzoski, M. ”Fulfillment of theMadrid Criteria Through the Reforms of
the Public Administrations of the Countries from the Western Balkans”,
NISPA Cee - Slovakia, Conference Proceedings, Varna, Bulgaria, 2011.
18. Karadzoski, M. ”European Education and Training Programs”, Sapienza
University of Rome and Mediterranean Center of Social and Educational
Research, Journal of Educational and Social Research, Special issue, Volume
2, Number 5, Rome, Italy 2012; (меѓународна научна публикација)
19. Karadzoski, M. ”TWINNING Programs as an Adequate Model for Reforming
and Recomposing of the Public Administrations in the Candidate and
Potential Candidate Countries for Entrance in the European Union”, NISPA
Cee - Slovakia, Conference Proceedings, Ohrid, Macedonia, 2012;
20. Karadzoski, M. ”Democracy in the Countries of the Western Balkans:
Nominal or Crucial Transformation of the Political Systems After the end of
Communism”, University of Craiova, Faculty of Social Sciences, Revista de
Stiinte Politice/Revue des Sciences Politiques, Number 33-34, Craiova,
Romania, 2012;
21. Караџоски, М. „Македонската прекугранична соработка: инструмент
за добра регионална соработка и евро - интеграција“, Научно списание
на Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Година 8, Број 8,
Битола, Македонија, 2012;
22. Karadzoski, M. and Adamczyk, A. “Macedonia and Her Difficult
Neighbours on the Path to the EU”, Yearbook of Polish European Studies,
University of Warsaw, Centre for Europe, Volume 17, Warsaw, Poland, 2014;
23. Karadzoski, M. “Identity and Statehood: Macedonia, 20 years of
independence ”, Balkany w XXI wieku – Problemy konsolidacji i integracji,
Uniwersytet Warszawski, Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,
Instytut Europeistyki, Warszawa, Poland, 2014
24. Karadzoski, M. and Adamczyk, A. “Macedonia’s Difficult Path to the
European Union”, Bosnia and Herzegovina and the Western Balkans,
Yearbook of the Institute of East – Central Europe, Volume 12, issue 3,
Lublin, Poland, 2014;
25. Karadzoski, M. “The High Level Accession Dialogue for Macedonia:
Advantages and Disadvantages”, Published Online by the Institute for
Research and European Studies at www.e-jlia.com, Journal of Liberty and
International Affairs, Volume 1, Number 1, 2015;
26. Karadzoski, M. and Adamczyk, A. “The Most Vital Problems of Macedonia
in the Process of Integration with the European Union”, Studia Europejskie,
University of Warsaw, Centre for Europe, Number 2 (74), Warsaw, Poland,
2015.
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По изборот во Вонреден професор:
1. Karadzoski, M. and Dimeski, B. “European Union in the 21st century – a
Supranational Entity or a Simple Amount of Plural Interests”, Conference
Proceedings, International Scientific Conference – IBANESS Conference,
December 2016 (зборник на рецензирани научни трудови)
2. Karadzoski, M. “Macedonian Party System and European integration
process”, Studies in European Affairs (Studia Europejskie), University of
Warsaw, Centre for Europe, Number 3 (79), Warsaw, Poland, December 2016
(научно списание во држава членка на Европска Унија)
3. Karadzoski, M. and Dimeski, B. “The European Union after the biggest
enlargement: a different angle of perception for the migration processes and
policies”, Conference Proceedings, International Scientific Conference Security concepts and policies - new generation of risks and threats, Faculty of
Security, Volume II, Skopje, Macedonia, May 2017(зборник на рецензирани
научни трудови)
4. Dimeski, B. and Karadzoski, M.“Ethical Behavior within the Public Cadaster
in Macedonia: Is there a ‘light’ at theend of the ‘Tunnel’?”, HOLISTICA
Journal, Volume 8, Issue 1, 2017(научно списание во држава членка на
Европска Унија)
5. Dimeski, B., Patoska, A. and Karadzoski, M.“Јавниот менаџмент со
јавниот отпад во локалните самоуправи: Базични искуства од САД“,
International Journal for Science and Arts – IDEA, Skopje, 2017(научно
списание)
6. Karadzoski, M., Dimeski, B. and Karamandi,A. “European Ombudsman
versus the Ombudsman in the Republic of Macedonia: jurisdiction, challenges,
results”, International Scientific Journal HORIZONS, Series A Social and
Humanities, Year XI, Volume 21, Bitola, December 2017; (индексиран во
базата EBSCO)
7. Karamandi, A., Dimeski, B. and Karadzoski, M., “The administrative
capacity of municipalities of Bitola, Demir Hisar, Mogila and Novaci: a survey
results”, International Scientific Journal HORIZONS, Series A Social and
Humanities, Year XI, Volume 21, Bitola, December 2017; (индексиран во
базата EBSCO)
8. Karadzoski, M. and Dimeski, B. “Regional Policy of the European Union and
its Potential Impact Towards the Regions on the Balkans”, Conference
Proceedings at the International Scientific Conference, Towards a Better
Future: The Rule of Law, Democracy and Polycentric Development, Faculty of
Law, University of “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Volume I, May 2018,
Bitola, Macedonia(зборник на рецензирани научни трудови)
9. Dimeski, B. and Karadzoski, M. “Public Administration and some key SocioEconomic Characteristics of the Regional Polycentric Development in The
Republic of Macedonia”, Conference Proceedings at the International
Scientific Conference, Towards a Better Future: The Rule of Law, Democracy
and Polycentric Development, Faculty of Law, University of “St. Kliment
Ohridski” – Bitola, Volume I, May 2018, Bitola, Macedonia(зборник на
рецензирани научни трудови)
10. Karadzoski, M. and Hadzi-Kosta Milevski, D. “Administrative Infrastructure
of the Common Foreign and Security Policy of the European Union ”,
Conference Proceedings at the International Scientific Conference Security,
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Political and Legal Challenges of the Modern World, Faculty of Law and
Faculty of Security, University of “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Volume I,
October 2018, Bitola, Macedonia(зборник на рецензирани научни трудови)
11. Karadzoski, M and Dimeski, B. “The Administrative ‘Input’ in the Process of
the Macedonian Accession Towards the European Union”, Conference
Proceedings at the International Scientific Conference, Towards a Better
Future: Democracy, EU Integration and Criminal Justice, Faculty of Law,
University of “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Volume I, May 2019, Bitola,
(North) Macedonia(зборник на рецензирани научни трудови)
12. Dimeski, B and Karadzoski, M. “EU Support for Public Administration
Reforms and Some Key Trends of Public Administration in Macedonia”,
Conference Proceedings at the International Scientific Conference, Towards a
Better Future: Democracy, EU Integration and Criminal Justice, Faculty of
Law, University of “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Volume I, May 2019,
Bitola, (North) Macedonia(зборник на рецензирани научни трудови)
13. Karadzoski, M., Ilik, G. and Adamczyk, A. “The Informative Component of
the Macedonian Public Administration as an Immanent Part of the EuroIntegrative Process”, Published Online by the Institute for Research and
European Studies at www.e-jlia.com, Journal of Liberty and International
Affairs, Volume 5, Number 2, September 2019 (индексиран во базата
EBSCO);
14. Adamczyk, A. and Karadzoski, M. “A Challenge to Macedonia’s
International Identity — Greek-Macedonian Naming Dispute”, Yearbook of
the Institute of East-Central Europe, Volume 17 (2019), Issue 1, Lublin,
Poland, 2019;(научно списание во држава членка на Европска Унија)
15. Karadzoski, M. and Ilik, G. “Will the European Union Europeanise the
Balkans to Avoid the Balkanisation of Europe”, Studies in European Affairs
(Studia Europejskie), University of Warsaw, Centre for Europe, Number
4/2019, Warsaw, Poland, December 2019;(научно списание во држава
членка на Европска Унија)
16. Ilik, G., Karadzoski, M. and Ilik, N.“The European Union Vs. the BRICS: The
Conflict of Values and The Challenges of Liberal Democracy in The New
International Context ”, In Statu Nascendi – Journal Political Philosophy and
International Relations, Vol.2, No.2, 2019 (научно списание во држава
членка на Европска Унија)
17. Adamczyk, A. and Karadzoski, M. “A Challenge for the EU Enlargement
Process in the Balkans — The Case of North Macedonia”, Reshaping the
European Union Internally and Externally – a new Matrix (ed. by Latosczek,
Maslon-Orac, Stolarczuk and Szczerba-Zawada), ELIPSA, Warsaw,
2019;(научно списание во држава членка на Европска Унија)
18. Blazik, D. and Karadzoski, M., “The impact of the civil society on the creation
of public policies in the countries – empirical analysis”, International Scientific
Journal HORIZONS, Series A Social Sciences and Humanities, Year XIII,
Volume 24, Bitola, February 2020; (индексиран во базата EBSCO)
19. Karadzoski, M, Memeti, M and Dimeski, B. “Principle of Openness and
Transparency as an Immanent Part of the European Administrative Space”,
Good Governance and the Rule of Law in the Perspective of EU Integration Book of the First International Scientific Conference on Social and Legal
Sciences, South East European University, Faculty of contemporary Social
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Sciences & Faculty of Law, Skopje, 2020(зборник на рецензирани научни
трудови)
20. Dimeski, B.,Memeti, M. and Karadzoski, M. “Quality Management in Public
Sector Organizations and its Presence in North Macedonia”, Good
Governance and the Rule of Law in the Perspective of EU Integration - Book
of the First International Scientific Conference on Social and Legal Sciences,
South East European University, Faculty of contemporary Social Sciences &
Faculty of Law, Skopje, 2020(зборник на рецензирани научни трудови)
21. Ristevska, A. and Karadzoski, M. “Обврските на купувачот во
домашното право”, Институт за Човекови права, Списание „Правен
Дијалог“, бр. 21, Скопје, јуни 2020
22. Karadzoski, M, Dimeski, B and Ristevska, A. “Transparency of the
Macedonian Public Administration as a Human Right”, Conference
Proceedings at the International Scientific Conference, Towards a Better
Future: Human rights, Organized Crime and Digital Society, Faculty of Law,
University of “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Volume I, November 2020,
Bitola, (North) Macedonia(зборник на рецензирани научни трудови)
23. Ristevska, A. and Karadzoski, M. “Corruption in administration”,Conference
Proceedings at the International Scientific Conference, Towards a Better
Future: Human rights, Organized Crime and Digital Society, Faculty of Law,
University of “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Volume I, November 2020,
Bitola, (North) Macedonia(зборник на рецензирани научни трудови)
24. Караџоски, М. „Јавно – административна соработка во Европа“,
Основен учебник, Правен Факултет – Кичево, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ – Битола, декември 2020 година
25. Докмановиќ, М., Спасевски, Д., Караџоски, М., Митевски, М., Ристов,
М. и Новеска, А. 2020. „Извештај од мониторингот за примената на
Законот за заштита на укажувачите, Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер и Законот за постапување по претставки
и предлози на 25 јавни институции во Северна Македонија“, Институт за
стратешки истражувања и едукација, Скопје
4. Резултати од стручно-применувачката дејност
Во рамки на стручно –применувачката дејност, д-р Младен Караџоски,
учествувал во неколку меѓународни и домашни проекти:
-

-

Положбата и улогата на жената на село – Институт за социолошки и
политичко – правни истражувања - Скопје (2005 година);
Проблемот на премостувањето на малите бизниси и можностите за
негово надминување низ синергирањето и тимската работа – Факултет за
администрација и менаџмент на информациски системи - Битола (2013
година);
Развој и имплементација на информациски систем за менаџмент на
знаење во ФАМИС - Факултет за администрација и менаџмент на
информациски системи - Битола (2013-2014 година);
Промоција на Европските вредности преку делата на Балканските автори
– Министерство за култура на Република Македонија (2015 година);
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По изборот за Вонреден професор:
-

-

-

„Ќе има ли свиркачи на Универзитетите“ - Институт за стратешки
истражувања и едукација – Скопје, Мрежа 23 – Скопје (2017 година);
„ Академска мрежна поддршка на ЕУ политиката кон Западен Балкан со
акцент на регионалната соработка инспирирана преку процесот на
помирување – АНЕТРЕК (Academia Network Support of the EU Policy
Towards Western Balkans with Accent on the Regional Cooperation Inspired
through the Reconciliation Process – ANETREC) – Правен Факултет при
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултет за безбедност
при Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, ИСКОМЕТ
институт, Марибор, поддржан од Европска Унија (септември 2018
година – август 2021 година)
„Универзитет без корупција“ – Институт за стратешки истражувања и
едукација – Скопје, Американска амбасада – Скопје (2018 година);
„Перспективите на младите од руралната средина за Европа“ –
Интерактив – Здружение за меѓународна младинска соработка, Општина
Могила (2018 година);
„Поттикнување на граѓанскиот активизам за следење и известување на
незаконито постапување на локалната самоуправа“ (Boosting Citizens’
Activism to Monitor and Report Unlawful Conduct of Local Administration) –
Институт за стратешки истражувања и едукација – Скопје, Американска
амбасада – Скопје (2020 година);
„Чувар на правдата за потрошувачите“ (Watchdog of Consumer Justice) Институт за стратешки истражувања и едукација – Скопје (2019-2021
година).

5.Учество на меѓународни и домашни научни конференции, конгреси,
семинари, работилници, форуми, трибини, студиски престои и предавања
на странски универзитети
Во изминатиот период, кандидатот д-р Младен Караџоски, покрај во
наставно – образовната дејност, активен е и во научната, стручната,
истражувачката и апликативната дејност, преку учество на меѓународни и
домашни научни конференции, симпозиуми, семинари, форуми, работилници,
научни собири, летни школи, студиски престои, предавања на странски
универзитети, итн., презентирајќи голем број на трудови од научните области за
кои покажува интерес. Зел учество на следните настани:
-

Семинар на Универзитетот „Фан С. Ноли“ во Корча, Република Албанија
(2004 година);
Работилница во хотелот „Средно водно“ - Скопје, Република Македонија
(2004 година);
Студентски форум во хотелот „Сириус“ - Струмица, Република
Македонија (2004 година);
Семинар во хотелот „Бисер“ – Струга, Република Македонија (2004
година);
Студентски форум во хотелот „Монтана“ - Крушево, Република
Македонија (2005 година);
Научна конференција во хотелот „Шумски фенери“ – Битола, Република
Македонија (2005 година);
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-

-

Двонеделен семинар на „Економскиот факултет“ во Скопје, Република
Македонија, каде што добил сертификат за Политиките на Европската
Унија (2006 година);
Меѓународен научен собир - "Социо - културните аспекти на
евроинтеграцијата" во хотелот "Салида петрол" – Прилеп, Република
Македонија, во ноември 2008 година;
Меѓународна научна конференција – "Europe and Balkans in crime",
одржана во Белград, Република Србија, во ноември 2008 година;
Меѓународна научна конференција – "Freedom and democracy: European
perceptions, European perspectives", одржана во Копер, Република
Словенија: во декември 2008;
Меѓународна научна конференција – “Religion and politics in South-East
Europe”, одржана во Познањ, Република Полска, во септември 2009;
Студиски престој во Љубљана, Република Словенија, преку програмата
на Европската Унија “Youth in Europe”, поврзана со реформи во
легислативата за анти - дискриминација, во април 2010 година;
Меѓународна Вишеградска летна школа, студиски престој, одржана во
Краков, Република Полска, во јули 2010;
Форум за прашањата на регионалната соработка и локалната
администрација, со учество на голем број на меѓународни експерти, на
тема: “Decentralization process and strengthening of the regional
cooperation”, одржан во Скопје, во октомври 2010;
Меѓународна научна конференција – 19th NISPAcee Annual Conference:
“Public administration of the future”, одржана во мај 2011 година, во Варна,
Република Бугарија.
Меѓународна научна конференција – “Environment – Landscape –
European Identity”, одржана во Букурешт, Романија, во ноември 2011
година;
Меѓународна научна конференција – “After Communism. East and West
Under Scrutiny”, одржана во Крајова, Романија, во март 2012 година;
Меѓународна научна конференција – “International Conference and Human
and Social Sciences”, одржана во Тирана, Република Албанија, во март
2012 година;
Меѓународна научна конференција – 20th NISPAcee Annual Conference:
“Public administration East and West: Twenty years of development”,
одржана во мај 2012 година, во Охрид, Република Македонија;
Меѓународна научна конференција – “Migration and labour market”,
одржана во Крушево, Република Македонија, во октомври 2012 година;
Меѓународна научна конференција – “Humour in conventional and
unconventional politics”, одржана во Галати, Романија, во ноември 2012
година;
Меѓународна научна конференција – The Balkans Dialogue: Conflict
Resolution and EU Accession Politics in the Balkans and Turkey, одржана во
Будимпешта, Унгарија, во февруари 2013 година;
Од септември 2012 година до мај 2013 година партиципирал во Школата
за Јавни политики „Мајка Тереза“, организирана од страна на Центарот
за истражување и креирање политики (ЦРПМ) – Скопје, а поддржана од
страна на Советот на Европа. Во ноември - декември 2013 година
реализирал студиски престој во Стразбур, Република Франција, во
Советот на Европа;
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-

-

-

Од 18 октомври до 18 ноември 2013 година престојувал на
Универзитетот во Варшава, Република Полска, на Факултетот за
политички науки и новинарство, како Визитинг Професор, во зимскиот
семестар од академската 2013/2014 година, преку програмата SIGMA,
каде предавал на ERASMUS студенти од неколку европски држави
(Германија, Литванија, Франција, Шпанија, Португалија, Украина,
Словенија, Хрватска, Србија и Бугарија) по предметот: Western Balkans
and European integration;
Од 18-25 април 2015 година престојувал на Универзитетот во Варшава,
Република Полска, на Факултетот за политички науки и новинарство,
преку програмата ERASMUS+, каде што имал предавања на тема:
Инструментот за претпристапна помош од Европската унија (ИПА) во
државите од Западен Балкан, со посебен осврт на Република Македонија,
на ERASMUS студенти, но и на студенти од Република Полска.
На 21 октомври 2015 година зел учество на Тркалезна маса на тема:
„Како дебатираат пратениците во Собранието“, организирано од
Институтот за демократија “Societas Civilis”, во хотел „Епинал“ – Битола.
На 26 октомври 2015 година зел учество на ЕУРАКСЕС МК Втор
Семинар и Blue Tour Bus, одржан на Факултетот за информатички науки
и компјутерско инженерство (ФИНКИ) при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ – Скопје, организиран од Euraxess – Researchers in Motion.

По изборот за Вонреден професор:
-

-

International Scientific Conference, International Balkan and Near Eastern
Social Sciences Conference Series, Faculty of Economics – Prilep, October
2016, Prilep, Macedonia
International Scientific Conference, 4thSmart Cities Conference,
November2016, Bucharest, Romania
International Scientific Conference, Security Concepts and Policies – New
Generation of Risks and Threats, Faculty of Security – Skopje, June 2017,
Ohrid, Macedonia
International Scientific Conference, Towards a Better Future: The Rule of
Law, Democracy and Polycentric Development, Faculty of Law, University of
“St. Kliment Ohridski” – Bitola, May 2018, Bitola, Macedonia
Форум за јавни политики – „Перспективите од НАТО интеграцијата –
Што ќе донесе пристапниот процес за Македонија и нејзините граѓани“ –
Битола, 14 септември 2018 година
International Scientific Conference Security, Political and Legal Challenges of
the Modern World, Faculty of Law and Faculty of Security, University of “St.
Kliment Ohridski” – Bitola, October 2018, Bitola, Macedonia
International Scientific Conference, Towards a Better Future: Democracy, EU
Integration and Criminal Justice, Faculty of Law, University of “St. Kliment
Ohridski” – Bitola, May 2019, Bitola, (North) Macedonia
Lecturer at the International Summer School “European Union at the
Crossroads. New perspectives, current threats”, held in July 2019 in Brasov,
Romania (in the framework of the CEEPUS Network – Ethics and Politics in
European Context)
International Scientific Conference, Good Governance and the Rule of Law in
the Perspective of EU Integration, Faculty of Law and Faculty of
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-

Contemporary Social Sciences, SEEU Tetovo – Skopje Campus, September
2019, Skopje, (North) Macedonia
International Scientific Conference, Towards a Better Future: Humam Rights,
Organized Crime and Digital Society, Faculty of Law, University of “St.
Kliment Ohridski” – Bitola, October 2020, Bitola, (North) Macedonia

6. Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни звања
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за
високо образование, кандидатот Вонреден професор д-р Младен Караџоски
исто така ги исполнува и посебните услови предвидени со Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, наставностручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола. Имено, кандидатот исполнува вкупно 31 (триесет и еден) услов од
дадените критериуми во Анекс 1. Условите исполнети од страна накандидатот,
во табелите се означени со „X.”
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА
ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно – истражувачка работа
УСЛОВИ
X
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 X
трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на трудовите
каде што е цитиран кандидатот или преку webпребарувач за
цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на
него)
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено
труд во списание или публикација индексирани во некоја од следниве
бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science,
X
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови
треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум
http://eprints.uklo.edu.mk/)1
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни
публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во X
соодветното звање
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во
X
последните 5 години)
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или
X
раководи или учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или
X
бил модератор на сесија на научна конференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен
(програмски) одбор на меѓународна научна конференција или X
меѓународно научно списание
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен
X
труд
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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,
X
асоцијации или институции
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во
странство
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од
пошироката научна област со која професионално се занимава
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка
задачи од научната област за која се избира (како автор или во ко X
авторство)2
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 X
странство
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или
X
соработници
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или
X
трет циклус студии
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно
X
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 X
јазик како прозорец на мобилност
Реализирал предавање на странска високообразовна установа
X
(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
X
online платформа за далечинско учење(Moodle и сл.) или на web
страната на единицата или Универзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски,
X
специјалистички или докторски труд
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд
X
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува
X
во студиска програма
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на
Х
студиска програма на прв, втор или трет циклус студии
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор;
проректор;декан/директор; продекан/заменик директор; раководител X
на внатрешна организациона единица/лабораторија; член на
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универзитетски сенат; член на факултетска или универзитетска
комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на
Совет на докторски студии на Универзитет/Единица; член во
Комисија за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска комисија;
член во Одбор за акредитација и евалуација.
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените
X
самоевалуации во последните 5 години
вкупно исполнети услови од втор критериум
13
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, X
арихитектонско решение, стратегија,правилник, статут, закон и сл.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми,
работилници и сл. од стручен или професионален карактер X
организирани од меѓународни или домашни институции
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално
усовршување издаден од релевантна институција
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на
меѓународна или домашна стручна организација, институција или X
асоцијација
(Ко)автор
е
на
книга/монографија
од
стручна
X
област/речник/енциклопедија
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна
X
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
X
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
X
странски публикации(списание, весник, зборник на трудови и сл.)
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење
наменети за стопанството
вкупно исполнети услови од трет критериум
8
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ
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Во член 16 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во
наставно – научни, наставни, наставно – стручни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола е предвидено дека за избор во
наставно – научно звање Редовен професор потребно е да бидат исполнети
најмалку седум посебни услови, од кои најмалку пет треба да бидат од првите
два критериуми. Вонреден професор д-р Младен Караџоски од посебните
услови предвидени со Правилникот за критериумите и постапката за избор во
наставно – научни, наставни, наставно – стручни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, вкупно има исполнето 31
(триесет и еден), односно од првиот критериум – резултати од научно –
истражувачка работа има исполнето 10 (десет); од вториот критериум резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и
научно- истражувачки подмладок има исполнето 13 (тринаесет) услови; додека
од последниот, трет, критериум - стручно-применувачка или стручно-уметничка
дејност има исполнето 8 (осум) услови.

7. Констатација и предлог
Рецензентската комисија со големо внимание ја разгледа и оцени
поднесената пријава и приложената документација на кандидатот Вон. проф. др Младен Караџоски и констатира дека кандидатот во целост ги исполнува
условите и критериумите наведени во Законот за високо образование, Статутот
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Правилникот за
критериумите и постапка за избор во наставно – научни, наставни, наставно –
стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола и општите акти на Правниот факултет – Кичево, за избор во наставно –
научно звање – редовен професор во научните области Друго Административна соработка меѓу европските држави (50903) и Јавна управа
(50901). Во прилог на тоа е и фактот што темите кои кандидатот ги обработувал
во магистерскиот и докторскиот труд се непосредно поврзани со содржината на
областа во која ќе биде избран, како и дека тој располага со речиси петнаесет
годишно наставно – образовно, научно и истражувачко искуство, како помлад
асистент, доцент и вонреден професор, стекнато на Интердисциплинарните
студии за јавна администрација при Универзитет „Св. Климент Охридски“ –
Битола, Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола и Правниот факултет – Кичево,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,по голем број на предмети од
научното поле и области кои се предмет на негов интерес.
Имајќи предвид дека Вон. проф. д-р Младен Караџоски објавил голем
број научни и стручни трудови, партиципирал на меѓународни научни
конференции, работел на неколку домашни и меѓународни проекти,
истовремено надградувајќи ги своите знаења, вештини и компетенции, како и
неговиот вкупен ангажман во наставно – образовниот процес на прв, втор и трет
циклус студии, цениме дека станува збор за мошне солиден научен работник,
кој е активен и продуктивен член на академската заедница.
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Врз основа на анализата на целокупната доставена документација и
податоците за резултатите од досегашната научно – истражувачка, наставна и
стручно – применувачка дејност на кандидатот, рецензентската комисија дојде
до следниве констатации:
1. Кандидатот Вонреден професор д-р Младен Караџоски ги исполнува
предвидените општи услови во Законот за високо образование и посебните
услови предвидени во Правилникот за посебните услови и постапката за избор
во наставно – научни, наставни, наставно стручни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола за избор во наставно – научно
звање Редовен професор во научните области Друго – Административна
соработка меѓу Европските држави (50903) и Јавна управа (50901).
2. По изборот во наставно-научното звање Вонреден професор,
кандидатот има голем број научни трудови објавени во референтни научни
публикации, а дел од трудовите се цитирани одстрански автори. Комисијата
констатира дека кандидатот има максимално посветен и сериозен однос кон
развојот на професијата, притоа давајќи сигнификантен научени стручен
придонес во областите во кои се избира.
3. Во однос на наставно-образовните активности на кандидатот,
Комисијата констатира дека Вонреден професор д-р Младен Караџоски се
истакнува со исклучително одговорно, професионално, ревносно и посветено
исполнување на обврските, притоа секогаш со принципиелен, коректен и
објективен однос кон студентите, што всушност е потврдено и со позитивните
оценки на извршенатаевалвација. Кандидатот бил и е ментор на неколку
дипломски работи, магистерски трудови и докторанти, како и член на
рецензентски комисии, а со тоа се потенцира неговата контрибуција во
оспособувањето на студентите и соработниците на Правниот факултет –
Кичево.
4. Во насока на стручната и општествената дејност, Вонреден професор
д-р Младен Караџоскипартиципира на голем број семинари, обуки, трибини,
дебати, тркалезни маси, конгреси, летни школи и работилници што укажува на
неговиот солиден општествен активизам и ангажман. Исто така, како член на
повеќе комисии и тела на Правниот факултет – Кичево и Универзитетот „Св.
Клмент Охридски“ – Битола е активно вклучен во работењето на истите, што
укажува декакандидатот професионално, посветено и одговорно постапува кон
интра-институционалните и интер-институционалните обврски.
Поаѓајќи од погоре наведените мислења, оценки и констатации, а имајќи
ја предвид содржината на целокупната наставно – образовна, научно –
истражувачка, стручна и апликативна дејност на кандидатот, Рецензентската
комисија во состав: Ред.проф. д-р Абдула Азизи – претседател, Ред. проф. д-р
Бајрам Положани – член и Ред. Проф. д-р Темелко Ристески – член со
задоволство му предлага на Наставно – научниот совет на Правен факултет –
Кичево, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, да го прифати овој
Извештај и да го избере Вон. проф. д-р Младен Караџоски за наставник во
наставно – научно звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР во научните области Друго
–Административна соработка меѓу европските држави (50903) и Јавна
управа (50901).
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Рецензентска Комисија во состав:
1. Проф. д-р Абдула Азизи, редовен професор, с.р.
2. Проф. д-р Бајрам Положани, редовен професор во пензија, с.р.
3. Проф. д-р Темелко Ристески, редовен професор во пензија, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ПРЕИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ НАУЧЕН СОВЕТНИК НА
ЈНУ „ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА“ ВО ПРИЛЕП
Врз основа на Одлуката на Советот на Институтот за старословенска култура во
Прилеп бр. 02-50/3, донесена на редовната седница, одржана на 22-ри февруари 2021
година, е избрана Рецензентска комисија за преизбор во научното звање научен
советник, во состав: д-р Зоранчо Малинов, научен советник, д-р Весна Петреска, научен
советник и д-р Владимир Караџоски, научен советник. На објавениот конкурс во
весниците „Нова Македонија” и „Koha“, како и на веб страната на Институтот од 20
јануари 2021 година се пријави д-р Ели Луческа, научен советник во Институтот за
старословенска култура во Прилеп. По прегледот и оценката на доставените материјали, а
според Одлуката на Институтот за старословенска култура во Прилеп, Рецензентската
комисија има чест на Советот да му го поднесе следниов

ИЗВЕШТАЈ
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
1.1. Образование
Д-р Ели Луческа (род. Милошеска) е родена на 2 мај 1970 год. во Прилеп, каде го
завршила основното и средното образование.
Во 1993 г. дипломирала на Заводот за Етнологија, на Природно-математичкиот
факултет – Скопје на тема: „Континуитет и промени на свадбените обичаи во Мариово“.
Во 2001 год. магистрирала на тема: „Света Богородица во Прилеп и Прилепско – култ и
календар“ на Катедрата по Етнологија на Софискиот универзитет „Св. Климент
Охридски“, Р Бугарија. Докторирала 2008 г. на ЈНУ „Институт за национална историја“ во
Скопје со дисертацискиот труд: „Култот на христијанските светци во народната традиција
на Македонците“.
1.2. Професионално вработување
Вработена е во ЈНУ „Институт за старословенска култура“ – Прилеп од 1996 год.
како помлад асистент – истражувач. Во 2002 г. е избрана во асистент-истражувач, во 2009
год. во научен соработник, во 2012 г. во виш научен соработник, а во 2015 год. во научен
советник.
Од јуни 2009 год. до април 2018 год., во рамките на два мандати, ја обавува
функцијата директор на Институтот.
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1.3. Членување во домашни и странски меѓународни организации
Од 1997 год. кандидатката е член во Македонското етнолошко друштво, од 2004 г.
во Друштвото за наука и уметност – Прилеп, од 2006 г. во InASEA (International association
of South-Eastern European Anthropology) и од 2017 год. во Македонски византолошки
конгрес.
1.4. Член во тела на национални и стручни организации
Во периодот од 2014 – 2016 год. е назначена за член на рецензиона комисија за
избор и преизбор во стручни звања во областа на етнологијата и тоа од 20.03.2014 до
20.03.2015 год. и од 20.03.2015 до 20.03.2016 при Министерство за култура.
2. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА И НАСТАВНО-НАУЧНА ДЕЈНОСТ
2.1. Научноистражувачки проекти
Д-р Ели Луческа има видна научно-истражувачка активност евидентна преку
учество и реализација на фундаментални истражувачки проекти, елаборати за заштита на
духовното културно наследство, како и на едукативни и стручно-апликативни проекти
реализирани со невладини организации, здруженија на граѓани и Локална самоуправа –
Прилеп. Кандидатката од изборот во научен советник во 2015 год. до денес била учесник
во следните меѓународни научноистражувачки прокети:
2014 – 2016 Современи проекции на културните традиции во европска
перспектива: етнолошки, фолклористички и етномузиколошки аспекти. Проектна
соработка МАНУ-БАН. Позиција: соработник-истражувач.
2016 – 2018 Erasmus Mundus project EMINENCE II Erasmus Mundus – Integration of
Neighbouring Eastern Regions trough Cooperation in Higher Education – Święty Tryfon w
kulturze Słowian, Pracownia Humanistycznych Studiow Interdyscyplinarnych Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, позиција: соработник-истражувач.
2.2. Објавени и рецензирани научни и стручни трудови во земјата и во
странство
Од вкупниот научно-истражувачкиот опус би нагласиле дека кандидатката има
објавено четири самостојни монографии, а од последниот избор во звање има објавено
една самостојна научна монографија и голем број на научни трудови во делови од
монографии, научни списанија, зборници на трудови и т.н., како што може да се види и од
приложениот табеларен приказ на вкупната актива од периодот во последниот избор во
научно звање.
2.2.1. Научни монографии
2018 Култот кон светите мошти на територијата на Македонија, Прилеп : ИСК –
Прилеп.
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2.2.2. Дел од научни монографии
2017 Култот на свети Трифун во Македонија, Święty Tryfon w kulturze Słowian, red. Rafał
Dymczyk, Poznań, Pracownia Humanistycznych Studiow Interdyscyplinarnych Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu 71-99.
2018 Uroczystości ku czci św. Tryfona w Macedonii, Święty Tryfon w kulturze europejskiej, red.
Mariola Walczak-Mikołajczakoweja, Aleksandr Wojciech Mikołajczak, Poznań, Pracownia
Humanistycznych Studiow Interdyscyplinarnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, 59-86.
2.2.3. Научни трудови
2015 Wodzicka narracja Józefa Obrębskiego I zarys projektu jej współczesnej aktualizacji
(Коавтор Ј. Rękas) во : Балканскиот фолклор како интеркултурен код II, уред. В. Петреска,
Ј. Ренкас, Скопје-Познањ, 25-41.
2015 По трагите на преданието „Манастир Свети Андонија во град Бер (Верга)“
запишано од Марко К. Цепенков – фолклорно-хагиолошки паралели во: Balcanoslavica 4044. Прилеп, 81-87.
2015/16 Христијанството и народната религија во периодот на османлиската власт на
територијата на Македонија во: Историја L-LI бр.1, ДИМ, Скопје, 161-172.
2017 In search for the remains of st. Clement of Ohrid во : 1100 годишнина од упокојувањето
на св. Климент Охридски, Меѓународен научен собир „Милениумското зрачење на св.
Климент Охридски“, Скопје, 28-29 октомври 2016, Скопје: МАНУ, 247-256.
2017 Почетоците и развојот на истражувањата од областа на етнологијата и
етногенезата (етнологија на Македонија и фолклористика) во ЈНУ Институт за
старословенска култура – Прилеп во : Етнолог 18, 40-46.
2017 Светите бесребреници Кузман и Дамјан во Сандански. Kулт и календар во :
Проекции на културните традиции: България – Македония. София : БАН, „Марин
Дринов“, 134-145.
2018 Обичаите со маскирање и преправање во Прилеп, традиција и континуитет во :
Обреди и фестивали под маски на Балканот: традиција, состојба, тенденција, Прилеп :
ИСК-Прилеп, Локална самоуправа-Прилеп, 73-94.
2018 Славата „Голем петок“ во Варош, Прилеп како значајно културно наследство во :
Balcanoslavica 47/2,
2018 Чудотворноста на манастирот „Св. Марена“во непосредна близина на с. Л’нга, на
планината Мокра, над Подградец, Р Албанија во: Balcanoslavica 47/1. Прилеп, 119-127.
2018 Христијанските светилишта во с. Туминец, Преспа (Р Албанија) со посебен осврт
на манастирот Св. Марена во : Македонски фолклор год. XL бр. 73, 121-128.
2019 Култот кон моштите на св. Петнаесет тивериополски свештеномаченици во :
Зборник на трудови: „Култот за св Петнаесет тивериополски свештномаченици во
средновековната и во поновата епоха – историја, култура и традиција“ (Материјали од
првиот научен собир во чест на св. Петнаесет тивериополски свештномаченици одржан во
Струмица од 7 до 9 декември 2018 година во организација на НУ Завод и музеј –
Струмица), Струмица, 135-152.
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2.2.4. Прикази
2018 Монографијата „МАСКАРАДЪТ: НИЕ И ДРУГИТЕ“ од Венета Янкова, Шумен :
Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ во Обреди и фестивали
под маски на Балканот: традиција, состојба, тенденција, Прилеп: Институт за
старословенска култура-Прилеп, Локална самоуправа-Прилеп, 217-222.
2.2.5. Статии-прилози
2017 Трибина „Македонците во Албанија – искуства и предизвици“, Во: Историја, наука,
технологија, медицина, Год. VII, бр. 1, Скопје: Менора, 5-10.
2.3. Учество на меѓународни научни конференции, собири и симпозиуми
2015 Трет меѓународен научен собир 35 години Институт за старословенска култура –
Прилеп, Кратово, 9-11.09.2015 год., организиран од ИСК- Прилеп и Институт за
славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ - Познањ, Р. Полска
2016 Меѓународен научен собир Современи проекции на културните традиции во
европска перспектива: етнолошки, фолклористички и етномузиколошки аспекти, Скопје
27.9.2016, организиран од МАНУ, БАН, ИСК-Прилеп, ИФ.
2016 Меѓународна научна конференција Милениумското зрачење на свети Климент
Охридски, Скопје 28-29.10.2016 год., организиран од МАНУ.
2017 Меѓународен научен собир Обреди и фестивали под маски на Балканот: традиција,
состојба, тенденција, Прилеп 25.2.2017 год., организиран од ИСК-Прилеп, ЛС-Прилеп.
2017 Четврт меѓународен научен собир Процеси на културна интерференција. Балканот
помеѓу Истокот и Западот, Неготино, 10-12.9.2017, организиран од ИСК- Прилеп и
Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р.
Полска.
2017 Научен симпозиум Митове – стереотипи – мистификации, Самоков, Р Бугарија,
29.9-1.10.2017 год., организиран од Асоцијација за антропологија, етнологија и
фолклоритика „Онгъл“.
2017 Национален научен собир Ретроспективи и перспективи на македонската
етнологија и фолклористика, Скопје, 12.10.2017 год., организиран од Македонското
Етнолошко Друштво и ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје.
2017 XIX Меѓународен симпозиум за балкански фолклор Традиција и современост во
фолклорот на балканските народи, Скопје, 24-25.11.2017 год., организиран од ЈНУ
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје.
2018 Меѓународен научен собир Биогеографска целина Маркови Кули. Природни
содржини и културни вредности, Прилеп, 20-21.9.2018, организиран ЈНУ ИСК-Прилеп и
Локална самоуправа Општина Прилеп.
2018 Национален научен собир Култот за св. Петанесет тивериополски
свештеномаченици во средновековната и поновата епоха – историја, култутра и
традиција, Струмица, 7-9.12.2018 год., организиран од НУ Завод и Музеј Струмица.
2019 Национален научен собир Свети Трифун и виното – обичаи, верувања, ритуали,
Неготино, 13-14.2.2019 год., Неготино, организиран од Музеј на град Неготино.
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2.4. Предавања
2017 Елаборати за заштита на нематеријалното културно наследство (2011-2017) од
ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп, работен семинар: Имплементација на
УНЕСКО-вата конвенција за заштита на нематеријалното културно наследство на
човештвото (Париз 2003) на регионално ниво (западна Македонија), одржано н 18.12.2017
год. во Ресен, организирано од ИКТМ НК Македонија
2019 Убавините на Балканот – природно и културно наследство, социо-културно
антрополошки контекст, одржано предавање на 15 мај на Институтот за славистичка
филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“– Познањ, Р. Полска
2020 Нематеријалното културно наследство во Република Македонија, одржани циклус
на дванаесет (12) предавања на 8-9 март на Факултетот за полска и словенска книжевност
при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска во рамките на програмата
Универзитет Јутра.
2.5. Рецензент
2016 1 научен труд во списанието Хоризонти 12, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, Битола.
2018 4 научни трудови во Balcanoslavica 47/1, ИСК-Прилеп.
2018 1 монографија Фразеологија на македонскиот говор во Дебар и Дебарско од Филип
Василевски II дел, Струга : Ирис.
2018 2 научни трудови во Обреди и фестивали под маски на Балканот: традиција,
состојба, тенденција, Прилеп : ИСК-Прилеп, Локална самоуправа-Прилеп,.
2018 1 монографија Wjedności z Bogiem i Naturą од Мариола Валчак Миколајчакова,
Познањ : Ун. Адам Мицкјевиќ.
2019 2 научни трудови во “Poznańskie Studia Slawistyczne” Институт за славистичка
филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“, Познањ.
2019 2 научни трудови во Balcanoslavica 48/1, ИСК-Прилеп.
2019 1 каталог Лазарки, традиционални женски обреди од Струшко Поле и Дримкол,
автори Анита Ѓоргоска Талевска, м-р Горан Василески.
2.5. Научен подмладок
Уште од изборот во научна звање д-р Ели Луческа посветено и континуирано
работи со научен подмладок – вработени помлади асистенти-истражувачи и асистентиистражувачи во Институцијата, ангажирани со договорни услуги во рамките на нејзините
стручно-апликативни проекти или студенти – практиканти во Институтот од земјата и
странство со цел нивно оспособување во самостојни научни истражувачи и тоа преку
конкретни научно-истражувачки работни задачи: теренски истражувања, ексцерпција на
литература, транскрипција, пишување на научни трудови, консултации за предлогпроекти и сл. Освен тоа, активно е вклучена како ментор во праграмата на
Еразмус+(Learning Agreement for Traineeships):
2018 Ментор на Олга Курвик, студент на Ун. „Адам Мицкјевиќ“, Познањ, Полска, во
рамки на програмата на Еразмус+ (Learning Agreement for Traineeships), во периодот од
1.7.2018 год. до 30.9.2018 год.
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2019 Ментор на Барбара Јариш, докторант на Ун. „Адам Мицкјевиќ“, Познањ, Полска, во
рамки на програмата на Еразмус+ (Learning Agreement for Traineeships), во периодот од
1.7.2019 год. до 30.9.2019 год.
2019 Ментор на Олга Курвик, студент на Ун. „Адам Мицкјевиќ“, Познањ, Полска, во
рамки на програмата на Еразмус+ (Learning Agreement for Traineeships), во периодот од
1.7.2019 год. до 30.9.2019 год.
2019 Ментор на Хана Желениевска, студент на Ун. „Адам Мицкјевиќ“, Познањ, Полска,
во рамки на програмата на Еразмус+ (Learning Agreement for Traineeships), во периодот од
1.7.2019 год. до 30.9.2019 год.
2.6. Учество во организациони одбори на меѓународни и национални научни
собири
2.6.1. Претседател
2015 Претседател на Организациониот одбор на Третиот меѓународен научен собир 35
години Институт за старословенска култура – Прилеп, Кратово, 9-11.09.2015 год.,
организиран од ИСК- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот
„Адам Мицкјевиќ“ - Познањ, Р. Полска
2017 Претседател на Организациониот одбор на Четвртиот меѓународен научен собир
Процеси на културна интерференција. Балканот помеѓу Истокот и Западот, Неготино,
10-12.9.2017 год., организиран од ИСК- Прилеп и Институт за славистичка филологија
при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ - Познањ, Р. Полска
2.6.2. Член
2017 Член на Организациониот одбор на меѓународен научен собир Обреди и фестивали
под маски на Балканот: традиција, состојба, тенденција, Прилеп 25.2.2017 год.,
организиран од ЈНУ ИСК-Прилеп, ЛС-Прилеп.
2017 Член на Организациониот одбор национален научен собир Ретроспективи и
перспективи на македонската етнологија и фолклористика, Скопје, 12.10.2017 год.,
организиран од Македонското Етнолошко Друштво и ЈНУ Институт за фолклор „Марко
Цепенков“ – Скопје.
2018 Член на Организациониот одбор на национален научен собир Култот за св.
Петанесет тивериополски свештеномаченици во средновековната и поновата епоха –
историја, култутра и традиција, Струмица, 7-9.12.2018 год., организиран од НУ Завод и
Музеј Струмица.
2.7. Учество во редакциски одбори
2.7.1. Главен редактор/уредник
2015 Słowiańskie teksty kultury. Samokowskie kontynuacje II, Poznań-Прилеп : ИСК-Прилеп,
УАМ-Познањ.
2015-2018 Balcanoslavica 40-44; 45/1-2, 46/1-2, 47/1.
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2.7.2. Член
2017 Проекции на културните традиции: България – Македония, София : БАН, „Марин
Дринов“.
2018 Обреди и фестивали под маски на Балканот: традиција, состојба, тенденција,
Прилеп : ИСК-Прилеп, Локална самоуправа-Прилеп.
ПРИЛОГ Според Образецот за одредување на вкупната актива на поени за избор
во одредено звање („Сл. весник на РМ“ бр. 82/09) д-р Ели Луческа во периодот од изборот
во звање – научен советник на 22.07.2015 год. до денес ги има следните поени:

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА И НАСТАВНО-НАУЧНА ДЕЈНОСТ
Р.
бр.

Научноистражувачка
(НИ) и наставнонаучна дејност
(НН)
Монографија или
научна книга

Поени
во
земјата/странство

2.

Дел од монографија
или научна книга

2*6=12

3.

Труд со оригинални
научни резултати,
објавени во научно
списание опфатено
со
СЦИ/ЦА/останати

7*6 =42

1.

1*8=8

НАЗИВ

2018 Култот кон светите мошти на
територијата на Македонија, ИСК – Прилеп,
Прилеп
2018 Uroczystości ku czci św. Tryfona w Macedonii,
Święty Tryfon w kulturze europejskiej, red. Mariola
Walczak-Mikołajczakoweja, Aleksandr Wojciech
Mikołajczak, Poznań, Pracownia Humanistycznych
Studiow Interdyscyplinarnych Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, 59-86.
2017 Култот на свети Трифун во Македонија,
Święty Tryfon w kulturze Słowian, red. Rafał
Dymczyk, Poznań, Pracownia Humanistycznych
Studiow Interdyscyplinarnych Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu 71-99.
2018 Христијанските светилишта во с. Туминец,
Преспа (Р Албанија) со посебен осврт на
манастирот Св. Марена во : Македонски
фолклор год. XL бр. 73, 121-128.
2018 Славата „Голем петок“ во Варош, Прилеп
како значајно културно наследство во :
Balcanoslavica 47/2
2018 Чудотворноста на манастирот „Св.
Марена“во непосредна близина на с. Л’нга, на
планината Мокра, над Подградец, Р Албанија во:
Balcanoslavica 47/1. Прилеп, 119-127.
2017 Почетоците и развојот на
истражувањата од областа на етнологијата и
етногенезата (етнологија на Македонија и
фолклористика) во ЈНУ Институт за
старословенска култура – Прилеп во: Етнолог
18, 40-46.
2017 In search for the remains of st. Clement of
Ohrid во: 1100 годишнина од упокојувањето на
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4.

Труд со оригинални
научни резултати,
објавени во зборник
на трудови од
научен собир

2*1=2
1*2=2

5.

Учество на научен
собир со реферат
(усно)

10*1,5= 15
1*2=2

св. Климент Охридски, Скопје: МАНУ, 247-256.
2015 По трагите на преданието „Манастир
Свети Андонија во град Бер (Верга)“ запишано
од Марко К. Цепенков – фолклорно-хагиолошки
паралели во: Balcanoslavica 40-44. Прилеп, 81-87.
2015 Wodzicka narracja Józefa Obrębskiego I zarys
projektu jej współczesnej aktualizacji (Коавтор Ј.
Rękas) во : Балканскиот фолклор како
интеркултурен код II, уред. В. Петреска, Ј.
Ренкас, Скопје-Познањ, 25-41.
2019 Култот кон моштите на св. Петнаесет
тивериополски свештеномаченици во : Зборник
на трудови: „Култот за св Петнаесет
тивериополски свештномаченици во
средновековната и во поновата епоха -историја,
култура и традиција“ (Материјали од првиот
научен собир во чест на св. Петнаесет
тивериополски свештномаченици одржан во
Струмица од 7 до 9 декември 2018 година во
организација на НУ Завод и музеј-Струмица),
Струмица, 135-152.
2018 Обичаите со маскирање и преправање во
Прилеп, традиција и континуитет во : Обреди и
фестивали под маски на Балканот: традиција,
состојба, тенденција, Прилеп : ИСК-Прилеп,
Локална самоуправа-Прилеп, 73-94.
2017 Светите бесребреници Кузман и Дамјан во
Сандански. Kулт и календар во : Проекции на
културните традиции: България – Македония.
София : БАН, „Марин Дринов“, 134-145.
2019 Национален научен собир Свети Трифун и
виното – обичаи, верувања, ритуали, Неготино,
13-14.2.2019, Музеј на град Неготино
2018 Нaционален научен собир Култот за св.
Петанесет тивериополски свештеномаченици во
средновековната и поновата епоха – историја,
култутра и традиција, Струмица, 7-9.12.2018,
организиран од НУ Завод и Музеј Струмица
2018 Меѓународен научен собир Биогеографска
целина Маркови Кули. Природни содржини и
културни вредности, Прилеп, 20-21.9.2018,
организиран ЈНУ ИСК-Прилеп и Локална
самоуправа Општина Прилеп
2017 XIX Меѓународен симпозиум за балкански
фолклор Традиција и современост во фолклорот
на балканските народи, Скопје, 24-25.11.2017 г.,
организиран од ЈНУ Институт за фолклор
„Марко Цепенков“ – Скопје
2017 Научен собир Ретроспективи и перспективи
на македонската етнологија и фолклористика,
Скопје, 12.10.2017, организиран од
Македонското Етнолошко Друштво и ЈНУ
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје
2017 Научен симпозиум Митове – стереотипи –
мистификации, Самоков, Р Бугарија, 29.91.10.2017 г., организиран од Асоцијација за
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6.

Одржано предавање
по покана од научна
институција

14*3=42

7.

Учесник во научен
проект (најмногу во
3)

2*3=6

антропологија, етнологија и фолклоритика
„Онгъл“
2017 Четврт меѓународен научен собир Процеси
на културна интерференција. Балканот помеѓу
Истокот и Западот, Неготино, 10-12.9.2017,
организиран од ЈНУ ИСК- Прилеп и Институт за
славистичка филологија при Универзитетот
„Адам Мицкјевиќ“ - Познањ, Р. Полска
2017 Обреди и фестивали под маски на Балканот:
традиција, состојба, тенденција, Прилеп
25.2.2017, организиран од ЈНУ ИСК-Прилеп, ЛСПрилеп.
2016 Милениумското зрачење на свети Климент
Охридски, Скопје 28-29.10.2016, организиран од
МАНУ
2016 Современи проекции на културните
традиции во европска перспектива: етнолошки,
фолклористички и етномузиколошки аспекти,
Скопје 27.9.2016, организиран од МАНУ, БАН,
ИСК-Прилеп, ИФ.
2015 Трет меѓународен научен собир 35 години
Институт за старословенска култура – Прилеп,
Кратово, 9-11.09.2015, организиран од ИСКПрилеп и Институт за славистичка филологија
при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ - Познањ,
Р. Полска
2020 Нематеријалното културно наследство во
Република Македонија, одржани циклус од
дванаесет предавања (12) на 8-9 март на
Факултетот за полска и словенска книжевност
при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ - Познањ,
Р. Полска
2019 Еротските елементи во македонскиот
фолклор одржано предавање на 10 мај на
Институтот за славистичка филологија при
Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ - Познањ, Р.
Полска
2019 Убавините на Балканот – природно и
културно наследство, социо-културно
антрополошки контекст, одржано предавање на
15 мај на Институтот за славистичка филологија
при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ - Познањ,
Р. Полска
2016-2018 Erasmus Mundus project EMINENCE II
Erasmus Mundus – Integration of Neighbouring
Eastern Regions trough Cooperation in Higher
Education - Święty Tryfon w kulturze Słowian,
Pracownia Humanistycznych Studiow
Interdyscyplinarnych Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
2014 – 2016 Современи проекции на културните
традиции во европска перспектива: етнолошки,
фолклористички и етномузиколошки аспекти.
Проектна соработка МАНУ-БАН. Позиција:
соработник-истражувач под раководство на д-р
Танас Вражиновски.
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8.

Уредник на научно
списание
Член на уредувачки
одбор на научно
списание

5*8=40

10.

Претседател на
организационен
одбор на научен
собир

2*2=4

11.

Член на
организационен
одбор на научен
собир

1*3=3

ВКУПНО ПОЕНИ:
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9.

3*2=6

2015-2018 Балканославика 40-44, 45/1-2, 45/1-2,
46/1-2, 47/1
2018-2019 Балканославика 47/2, 48/1
2017 Проекции на културните традиции:
България – Македония. София: БАН, „Марин
Дринов“
2017 Четврт меѓународен научен собир Процеси
на културна интерференција. Балканот помеѓу
Истокот и Западот, Неготино, 10-12.9.2017,
организиран од ЈНУ ИСК- Прилеп и Институт за
славистичка филологија при Универзитетот
„Адам Мицкјевиќ“ - Познањ, Р. Полска
2015 Трет меѓународен научен собир 35 години
Институт за старословенска култура – Прилеп,
Кратово, 9-11.09.2015, организиран од ИСКПрилеп и Институт за славистичка филологија
при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ - Познањ,
Р. Полска
2018 Национален научен собир Култот за св.
Петанесет тивериополски свештеномаченици во
средновековната и поновата епоха – историја,
култутра и традиција, Струмица, 7-9.12.2018,
организиран од НУ Завод и Музеј Струмица.
2017 Национален научен собир Ретроспективи и
перспективи на македонската етнологија и
фолклористика, Скопје, 12.10.2017, организиран
од Македонското Етнолошко Друштво и ЈНУ
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ –
Скопје.
2017 Меѓународен научен собир Обреди и
фестивали под маски на Балканот: традиција,
состојба, тенденција, Прилеп 25.2.2017,
организиран од ЈНУ ИСК-Прилеп, ЛС-Прилеп.

Освен погоренаведената активност д-р Ели Луческа ги реализирала и следните
стручно-апликативни и организационо-развојни дејности за кои не постојат образци врз
основа на кои можат да се пресметаат поени, а кои се однесуваат на целокупната
активност од овие дејности:
3. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

3.1. Елаборати
Од 2010 год. кандидатката има изработено поголем број на елаборати за
валоризација на нематеријалното духовно наследство. Конкретно, во периодот од
последниот избор во научно звање го има реализирано следниов:
2015 Елаборат за валоризација на народните везови во општина Кривогаштани.
Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за култура.
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3.2. Стручно-апликативни проекти
Од изборот во последното звање д-р Ели Луческа била раководител на три стручноапликативни проекти:
2015 Етнолошка поставка во општина Кривогаштани „Спомени за навек“. Позиција –
раководител, финансиран од Министерство за култура.
2016 Иванка-Иванденски празнувања во Ресен. Позиција – раководител, финансиран од
Министерство за култура.
2018 Св. Никола Летен/св. Талалеј во с. Крстец, Прилепско: иработка и поставување
информативна табла за значајно културно наследство, финансиран од Министерство за
култура.
3.3. Изложби
Кандидатката во коавторство реализирала две изложби финансирани од
Министерство за култура:
2015 Етнолошка изложба Спомени за навек во Кривогштани, 4 декември 2015 год.,
Општина Кривогаштани, коавторство со д-р Мери Стојанова.
2016 Етнолошка изложба Иванки, Ресен, 14 ноември 2016 год., Галерија на спомен-куќата
Татарчеви во Ресен, коавторство со д-р Мери Стојанова.
3.4. Каталози
2015 Спомени за навек, коавторство со д-р Мери Стојанова.
2016 Иванки, коавторство со д-р Мери Стојанова.
2016 Прочка. Духот на проштени поклади, координатор С. Ристеска, Општина Прилеп.
3.5. Промотор на изложба
2019 Изложба на фотографии Лазарки, традиционални женски обреди од Струшко Поле и
Дримкол, автори Анита Ѓоргоска Талевска, м-р Горан Василески, организација ЗГ
Менелај, место Центар за современа ликовна уметност – Прилеп.
3.6. Учество во стручни организации
2005-2017 претседател на жири комисија во меѓународниот карневал „Прочка“ - Прилеп.
2014 – 2016 член на рецензиона комисија за избор и преизбор во стручни звања во областа
на етнологијата од 20.03.2014 до 20.03.2015 г. и од 20.03.2015 до 20.03.2016 при
Министерство за култура.
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4. ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА ДЕЈНОСТ И СПОСОБНОСТИ
4.1. Раководна функција
Како Директор на Институтот, д-р Ели Луческа и во вториот мандат, од 2015 –
2018 г., се посветува на организационо-развојните активности на Институтот, од кои како
позначајно би го нагласиле зацврстувањето на кадровскиот потенцијал на Институтот вработувањето нови стручни и административни кадри, активно испраќање на
вработените на студиски престои, обуки, редовно издавање на списанието Balcanoslavica,
дигитализација на научните публикации и архива, организирања и учество на
меѓународни конференции, собири, симпозиуми, стручно-апликативни проекти од областа
на недвижното, движното и нематеријалното културно наследство и т.н.
На меѓународен план интензивно продолжува да работи на зголемувањето на
заедничките активности со Институтот за словенска филологија при Ун. „Адам
Мицкјиевиќ“ – Познањ, Р Полска, како резултат на што реализирани се заеднички
теренски истражувања во Македонија, предавања на вработени од Институтот на
студентите во универзитетот, издавање на заедничка публикација: Slowianskie tekty
kultury. Kontunyacje samokowskie II (2015), изведување на практична работи на студентислависти во Институтот и сл., организирање на заеднички собири и симпозиуми и сл.
4.2. Обука
2016 11-15 мај, Capacity-building workshop entitled: “Implementing the Convention for the
Safeguarding of the Intangible Culture Heritage at the national level”, Skopje, организирано од
Министерство за култура на РМ, ИКТМ Македонија и Regional Centre for the Safeguarding
of ICH in S-E Europe under the AUSPICES of UNESKO.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Комисијата констатира дека во изминатиот период кандидатката д-р Ели Луческа
успешно ги реализирала задачите поврзани со научно-истражувачката, стручноапликативната и организационо-развојната дејност. Со публикуваните научни трудови во
референтни монографии, научни списанија и зборници во земјата и странство, учеството
во меѓународните симпозиуми, конференции и сл., раководењето со фундаменталните
научноистражувачки и стручно-апликативни проекти, придонесот во оспособувањето на
младиот кадар, како и покажаните наставно-научни, стручно-апликативни и
организационо-развојни резултати и способности, кандидатката д-р Ели Луческа врши
значајно влијание врз развојот на научната мисла, особено во научното подрачје
Етнологија и етногенеза – област духовна култура, а со нејзината интелектуална зрелост и
научна компетентност успешно ги решава поставените задачи и предизвици.
Во согласност со одредбите во Правилникот за критериумите и постапката за
предвремен избор во повисоко научно звање на истражувачите во јавните научни
установи („Сл. весник на РМ“ бр. 82/09), кандидатката, д-р Ели Луческа во целост ги
исполнува условите за преизбор во звањето научен советник.
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Поради сето изнесено, како членови на Рецензентската комисија, имаме чест и
задоволство да му предложиме на Советот на Институтот за старословенска култура во
Прилеп, кандидатката д-р Ели Луческа да биде преизбрана во звањето научен советник
од областа на етнолошките науки.
Скопје, 5 март 2021 год.
Рецензентска комисија:
Д-р Зоранчо Малинов, научен советник с.р.
Д-р Весна Петреска, научен советник с.р.
Д-р Владимир Караџоски, научен советник с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ - НАУЧЕН СОВЕТНИК ВО ЈНУ
ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА – ПРИЛЕП
Врз основа на одлуката бр. 02-50/3 на Советот на ЈНУ Институт за старословенска
култура-Прилеп, донесена на седницата одржана на 22.02.2021 година и распишаниот
јавен конкурс објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ како и на WEB
страната на ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп од 20.01. 2021, формирана е
рецензентска комисија за избор на д-р Иван К. Заров во научното звање - научен советник
од областа на историјатa на уметностa, специјалност средновековна и византиска историја
на уметностa, во состав:


д-р Елизабета Димитрова, редовен професор на Институтот за историја на
уметноста и археологија на Филозофски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје



д-р Сашо Коруновски, редовен професор на Факултетот за туризам и угостителство
во Охрид при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола



д-р Соња Зоговиќ, научен советник во пензија во ЈНУ Институт за старословенска
култура во Прилеп

По разгледувањето на целокупната документација, приложена од кандидатот,
Рецензентската комисија во горенаведениот состав, има чест на Советот на ЈНУ Институт
за старословенска култура - Прилеп да му го поднесе следниот

ИЗВЕШТАЈ
БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Кандидатот д-р Иван К. Заров е роден во Охрид на 04. 05. 1972 година. Основно
образование завршил во родниот град, каде што го започнал и процесот на
средношколската едукација. Средното образование го дооформил во гимназијата во Лејк
Артур (Lake Arthur) во државата Њу Мексико, САД во 1991 година, како првенец на
својата генерација и член на American National Honour Society (Асоцијација на најдобрите
ученици во Соединетите Американски Држави). По матурирањето, се запишал на
Институтот за историја на уметноста со археологија на Филозофскиот факултет на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде ги завршил своите студии во
февруари 1996 година, со среден успех 9,65. Истата година ги запишал последипломските
студии на Институтот за историја на уметноста со археологија на Филозофскиот факултет
во Скопје, насока - Историја на уметностa, кои ги завршил во април 1998 година, со
среден успех 9,80. Во 1998 година, како стипендист на Ostkirchliches Institut–от во
Регенсбург, Германија, се запишал на последипломски студии на Универзитетот во
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Регенсбург од областа на католичката теологија, кои ги завршил во 2000 година. Во
меѓувреме, со стипендија на Ватиканскиот комитет за културна соработка (Catholic
Committee for Cultural Collaboration in the Vatican) престојувал на Понтификалниот Ирски
Колеџ во Рим. Во 2002 година магистрирал на Институтот за историја на уметноста со
археологија, на тема „Византиската естетика и македонското средновековно сликарство од
XI–XII век“ под менторство на академик Георги Старделов, стекнувајќи се со научниот
степен магистер по историја на уметноста. Истата година се вработил во Институтот за
старословенска култура - Прилеп, како асистент-истражувач од областа на
средновековната уметност. Докторските студии ги реализирал на Софискиот Универзитет
„Св. Климент Охридски“ на катедрата по Историја на Византија и балканските народи при
Историскиот факултет. Вo тој контекст, во март 2009 година, пред 18-члениот
Специјализиран научен совет по стара и средновековна историја, археологија и
етнографија на споменатата институција во Софија ја одбранил докторската дисертација:
Манастирската црква Св. Богородица Перивлепта (Св. Климент) во Охрид - историја,
архитектура и иконографија во наосот од XIII век, стекнувајќи се со образовниот и научен
степен доктор по средновековна општа историја. Притоа треба да се напомене дека како
научни рецензенти на докторската дисертација се јавуваат еминентните професори: д-р
Елка Бакалова, дописен член на Бугарската академија на науките и д-р Христо Матанов,
професор по историја на Византија и балканските народи на Софискиот универзитет „Св.
Климент Охридски“, додека за научен консултант е одреден проф. д-р Георги Бакалов,
професор по историја на Византија и балканските народи на Софискиот универзитет „Св.
Климент Охридски“.

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во рамките на својот професионален развој, д-р Иван К. Заров учествувал во поголем број
научно-истражувачки проекти и активности, организирани и реализирани според
програмата на Институтот за старословенска култура, но и во соработка со реномирани
меѓународни научни и едукативни институции. Меѓу нив, ги издвојуваме само оние за
коишто сметаме дека се од исклучително значење за неговиот професионален и стручен
развој, како и за развојот на византиските студии во Република Македонија и во Регионот.


2010 Научен соработник во проектот Ареопагитиките на Псевдо-Дионисиј
Ареопагит во византиската и словенската книжевна традиција под раководство на
д-р Марија Чичева-Алексиќ, во кој се занимава со уметничките и филозофските
аспекти на неговото творештво и влијание врз византиската иконографија.



2011 Ко-раководител со проф. д-р Христо Матанов од Универзитетот „Св.
Климент Охридски“- Софија, Република Бугарија на меѓународен проект:
Југоисточна Европа обединета за развивање на културни рути и стопанска
соработка.



2012-2013 раководител на проектот: Варварските наезди на римско-ромејските
балкански предели во периодот меѓу III и VII век и римско-ромејските сфаќања,
погледи и мислења на варварскиот свет.
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2016-2020 Стручен редактор во проектот Превод на дела со историска содржина
Pro Macedonia, Министерство на култура на Р Македонија и НУБ „Св. Климент
Охридски“- Скопје

Од наведените научно-истражувачки активности на д-р Иван К. Заров, може да се
заклучи дека неговите проектни ангажмани подразбираат интер-дисциплинарен
карактер и учество во тимови предводени од меѓународни авторитети во областите на
раносредновековната историја, средновековното културно наследство и културната
соработка, што укажува на забележителен спектар на неговата хронолошка
експертиза утилизирана во наведените проекти, како и исклучително високото ниво на
знаење и искуство од сферите на историјата на уметноста, историјата, археологијата
и културните студии. Во тој контекст, го издвојуваме неговиот ангажман во
меѓународниот проект, предводен од еминентниот бугарски истражувач Христо
Матанов, во кој Иван Заров дава значаен придонес во процесот на трасирањето на
културните патишта на територијата на “европскиот” Балкан со податоци и
материјални докази за учеството на македонското подрачје во креаирањето на
европската културна мапа.

УЧЕСТВО НА НАУЧНИ СОБИРИ
Од приложениот список на научни собири, кој како елемент од портфолиото на
кандидатот д-р Иван К. Заров сведочи за неговиот ангажман во презентирањето на
сопствените истражувачки резултати на меѓународно ниво, за особено значајни ги
сметаме следните:
•
2011, 22-28 август, учесник на шестото пленарно заседание на 22-риот
Меѓународен Византолошки конгрес во Софија, Бугарија.
•
2011, 27-29 септември, Меѓународен симпозиум „Светлината и Огнот во Светиот
простор“ (Light and Fire in the Sacred Space) во организација на Московскиот државен
универзитет Ломоносов и Институтот за Светска култура.
•
2011, декември Петта научна средба: Иконоликот на св. Климент, Национална и
универзитетска библиотека „ Св. Климент Охридски“-Скопје (2011).
Иако во оваа пригода ги наведуваме само најзначајните научни собири (главно од
меѓународен карактер) на кои кандидатот Иван Заров ги презентирал резултатите од
своето истражувачко искуство, мораме посебно да го одбележиме неговиот настап во
една од пленарните сесии на XXII Византолошки конгрес, организиран и реализиран во
Софија, Република Бугарија, каде д-р Заров ја претставил сликаната програма на
црквата Света Богородица Перивлепта во Охрид, откривајќи нови иконографски
поединости во просторот на куполата, до тогаш непознати за научната јавност. Со
оглед на важноста на овие нови сознанија, учеството на Иван К. Заров на наведениот
византолошки конгрес беше оценето како исклучително успешно, инспиративно и
импресивно.
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ЕДУКАТИВНИ АКТИВНОСТИ
Како еден од најреномираните историчари на уметност од помладата генерација, кој во
процесот на својот академски развој зел учество во повеќе образовни манифестации од
меѓународен карактер стекнувајќи се со врвни дидактички вештини, д-р Иван Заров
успешно ја обавува должноста на Визитинг професор на Европскиот Универзитет Fакултет за арт и дизајн, по предметите Историја на уметностa, Историја на дизајн и
Хералдика и инсигнии во академските 2011, 2012 и 2013 година.
За успешниот ангажман на д-р Иван К. Заров во неговата педагошка практика на
Европскиот универзитет сведочат визоките студентски евалуации, позитивните
реакции од наставниот кадар, солидните резултати на генерациите кои студирале во
текот на наведените академски сезони, како и континуираниот ангажман во текот на
три последователни години, пред да се појават новите професионални предизвици на кои
д-р Заров им се посвети од 2014 година.

ДРУГИ СТРУЧНИ АНГАЖМАНИ
Во рамките на своите заложби за учество во манифестациите од пошироката сфера на
културните настани поврзани со презентацијата на македонското средновековно
наследство, д-р Иван Заров во својство на комесар и куратор ја организирал изложбата
„Словенски ракописи од Македонија од XIII до XIX век“ во Ватиканските музеи во
рамките на чествувањето на традиционалната манифестација Македонија во чест на Свети
Кирил и одбележувањето на 20-годишнината од воспоставувањето на дипломатски односи
помеѓу Република Македонија и Светата Столица, 2014 година.
Иако ангажманите на Иван Заров во различни сфери на неговата стручна и
професионална ориентација заслужуваат подеднакво внимание во доменот на
евалуацијата и признанието, сепак, неговата организација на наведената изложба
претставува крунски доказ за врвни менаџерски способности во однос на дизајнот на
поставката, селекцијата на книжевниот материјал, начинот на неговото презентирање
и моделите на анимирањето на посетителите/публиката, за што се доделени највисоки
можни оцени и комплименти од најкомпетентните авторитети од сферата на
културата, културните политики, меѓународната соработка и библиографските
здруженија.

Во рамките на неговите стручни ангажмани и активности, треба да се спомене учеството
во редактирањето на еден значаен број публикации со историска содржина, во кои Заров
партиципира со своите импресивни познавања на историската проблематика која се
однесува на македонското минато во преводна форма од неколку странски јазици. Во таа
смисла, во периодот 2016-2020, Заров е ангажиран како стручен редактор во проектот
Превод на дела со историска содржина Pro Macedonia, Министерство на култура на Р
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Македонија и НУБ „Св. Климент Охридски“- Скопје. Во продолжение ги наведуваме
елементите на овој значаен проект:
•
Георги Трајчев, Град Прилеп, Софија 1925. Редакција на преводот од бугарски
јазик, забелешки и коментари кон изданието на македонски јазик. Скопје 2020.
•
Иван Снегаров Историја на охридската архиепископија, том 1, Софија, 1928.
Редакција на преводот од бугарски јазик, забелешки и коментари кон изданието на
македонски јазик. Скопје 2020
•
Иван Снегаров Историја на охридската архиепископија-Патријаршија, том 2,
Софија, 1932. Редакција на преводот од бугарски јазик, забелешки и коментари кон
изданието на македонски јазик. Скопје 2020.
•
Христо Силјанов, Писма и исповеди на еден четник, Софија 1927. Редакција на
преводот од бугарски јазик, забелешки и коментари кон изданието на македонски јазик.
Скопје 2020.
•
Симеон Радев, Она што го видов од балканската војна. Конференцијата во
Букурешт и букурешткиот мир од 1913 година Софија,2012. Редакција на преводот од
бугарски јазик, забелешки и коментари кон изданието на македонски јазик. Скопје 2020.
•
Атанасије Урошевиќ, Охрид, Географска монографија, Скопје 1957. Редакција на
преводот од српски јазик, забелешки и коментари кон изданието на македонски јазик.
Скопје 2020.
•
Јохан Георг фон Хан, Патување по течението на Дрим и Вардар, Виена 1863.
Редакција на преводот од германски јазик, забелешки и коментари кон изданието на
македонски јазик. Скопје, 2020.
•
Павел Миљуков, За Македонија, Лајпциг, 1918. Редакција на преводот од
германски јазик, забелешки и коментари кон изданието на македонски јазик. Скопје 2020.
•
Џон Шиа, Македонија и Грција. Борбата за дефинирање на нова балканска нација,
Џеферсон Северна Каролина 1997. Редакција на преводот од англиски јазик, забелешки и
коментари кон изданието на македонски јазик. Скопје 2020.
•
Вилијам М. Слоун, Балканот лабораторија на историјата. Њујорк, 1914. Редакција
на преводот од англиски јазик, забелешки и коментари кон изданието на македонски јазик.
Скопје 2020.
•
Кит Браун, Минатото под прашање. Современа Македонија и несигурностите на
нацијата. Њу Џерси, 2003. Редакција на преводот од англиски јазик, забелешки и
коментари кон изданието на македонски јазик. Скопје 2020.
•
Стивен Е Палмер и Роберт Р. Кинг, Југословенскиот комунизам и македонското
прашање, Хамден, Конектикат 1971. Редакција на преводот од англиски јазик, забелешки
и коментари кон изданието на македонски јазик. Скопје 2020.
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ЧЛЕНСТВО ВО
СПИСАНИЈА

СТРУЧНИ

РЕДАКЦИИ

НА

МЕЃУНАРОДНИ

СТРУЧНИ

Како истакнат стручњак од областа на историјата на уметноста и специјалист по
византиски студии, д-р Иван Заров е член на редакцискиот одбор на списанието за
културно наследство, споменици, реставрација и музеи ПАТРИМОНИУМ.МК во Скопје,
кое од 2012 има меѓународен карактер.
Како член на Редакцијата на наведеното списание, д-р Иван К. Заров придонесе за
неговиот растечки рејтинг на меѓународно периодично издание, особено во последните
осум години, кога на референтните сајтови (Academia. Edu и сл.), трудовите објавени во
Патримониум.Мк достигнуваат врвни бројки на читатели од еминентните научни
институции од голем број земји на различни континенти, особено во доменот на
византиските и средновековните студии.

АВТОРСТВО НА НАУЧНИ ТРУДОВИ
Во библиографскиот опус на д-р Иван К. Заров се вбројуваат поголем број научни и
стручни трудови, објавени во домашните и меѓународните научни списанија, посветени на
уметничката продукција од византискиот период и на историското и културно наследство
воопшто. Иако во авторската продукција на кандидатот постојат значајни трудови уште од
самите почетоци на неговото форматирање во млад научен работник, ги издвојуваме
најрелевантните. Меѓу нив се вбројуваат повеќе наслови објавени во реномирани стручни
списанија, во кои д-р Заров дал забележителен придонес во проучувањето на определени
прашања од областа на византиските студии: естетски, ликовни, идејни и културолошки.
За особено значајни ги сметаме следните:
•
„Книжевниот жанр ΕΚΦΡΑΣΙΣ и неговото влијание врз развојот на византиската
естетика и ликовните уметности“ in: Антиката и европската наука и култура. Прилози од
научниот собир одржан по повод 60 години институт за класични студии (Скопје, 2009),
217–226. Во овој труд се разгледуваат взаемните односи меѓу византиската реторика
поточно книжевноста олицетворена во жанрот ΕΚΦΡΑΣΙΣ и нејзиното влијание врз
византиската естетика и особено ликовниот израз, при што византиските зографи го
користат идентичниот јазик на симболи, метафори и алегории кој го користеле и
книжевниците. Византискиот литерат и зографот меѓу себе се надополнуваат, при што
зборот бил своевиден протограф односно архетип кој го условувал сликарскиот израз.
•
„Иконографијата на евангелистите во пандантифите на Св. Богородица Перивлепта
во Охрид“ Balcanoslavica 34-36 (2009), 123–132. Во овој труд, авторот компаративно ја
разгледува иконографската програма во горните зони на куполата на црквата Св.
Богородица Перивлепта во Охрид со повеќе споменици од палеологовскиот период, преку
кои се следи еволуцијата на иконографијата на евангелистите во византиското сликарство
кон крајот на XIII и низ целиот XIV век, при тоа се идентификува текстот кој евангелистот
Матеј традиционално го испишува (Мт.1:1). Тука се разгледуваат и претставите на двете
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неракотворени претстави на Христовиот лик Мандилионот и Керамидионот кои алудираат
на Христовото овоплотување и имаат изразена апотропејска функција.
•
„Архитектурата на манастирската црква Св. Богородица Перивлепта во контекст на
тенденциите на византиската архитектура од XIII–XIV век.“ Патримониум. МК, 7-8
(Скопје, 2010), 161–169. Во овој труд авторот ја проследува архитектурата на црквата Св.
Богородица Перивлепта во еден поширок и продлабочен контекст на тенденциите на
византиската архитектура во која што на почвата на Македонија се преплетуваат различни
архитектонски традиции, при што авторот на овој труд, архитектурата на Св. Богородица
Перивлепта ја разгледува како еминентен претставник на Епирската архитектура,
компарирајќи ја со два особено маркантни споменици кои кореспондираат и на
стилистичко и на типолошко ниво со Перивлепта а тоа се Панагија Парегоритиса во Арта
и Панагија Белас во Булгарели исто во Епир.
•
„Портретите во медалјони на старозаветните првосвештеници во Св. Богородица во
Охрид“, Balcanoslavica 37-39 (2010), 36–45. Во оваа студија авторот ги анализира,
уточнува и идентифицира некои од ликовите во медалјони и го елаборира од
иконографска и теолошка гледна точка севкупниот сликан ансамбл во апсидалната конха.
•
Ivan K. Zarov, “The Messages of Salvation: The Iconography of the Dome of the Virgin
Peribleptos Church in Ohrid”, Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine
Studies (Sofia, 2011). Овој всушност претставува ревидирана и дополнета студија
публикувана во Актите на 22-от Меѓународен византолошки конгрес, со која се извршени
минимални корекции како што е содржината на текстот испишана пророкот Јоил (Ез.
36:24) наместо (Ис. 66:18) како и алтернативно читање на содржината на свитокот на
пророкот Наум ( Зах. 8:7).
•
„Циклусот на големи празници во манастирската црква Св. Богородица Перивлепта
(Св. Климент) во Охрид“, Петта научна средба Иконоликот на св. Климент, Национална и
универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“-Скопје (2011), 75–101. Во оваа
студија д-р Иван Заров дава целосен опис на композициите кои го содржат овој циклус, и
подробно се задржува на описот на композициите споредувајќи ги со сродните споменици
од палеологовскиот период, со кој Богородица Перивлепта дели редица иконографски и
типолошки црти, како и исчитување на редица натписи кои се однесуваат непосредно на
овие композиции.
•
„Иконографија на куполата на манастирската црква Св. Богородица Перивлепта во
Охрид“, Македонска академија на науките и уметностите, Лексикографски центар
„Макропроект Историја на културата на Македонија“, Ликовната уметност на почвата на
Македонија од IX до крајот на XIX век, Кн. 20 (Скопје, 2010), 511–526. Во рамките на
проектот претставена е и македонската верзија на овој труд со извесни дополнувања и кои
се однесуваат и на паралели освен со спомениците кои хронолошки се блиски до
Перивлепта, до философски и естетички елаборации на конкретни иконографски
концепции.
•
Ivan K. Zarov, “Revealing the Divine: the Composition of Moses and the Burning Bush
in the Narthex of the Virgin Peribleptos Church in Ohrid” in: “Light and Fire in the Sacred
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Space”: Abstract from the International Symposium ed. Alexei Lidov, Moscow State University
Lomonosov and Institute for World Culture (Moscow, 2011). Материјали од конгресот со
скратена варијанта објавен Москва (2011), 123–124. Во оваа студија чија примарна цел е
да ја елаборира композицијата на Мојсеј и негорливата капина на западниот ѕид во
нартексот на Св. Богородица Перивлепта, која во себе содржи деликатни мариолошки и
христолошки конотации во кои Богородица типолошки е рагледувана како „Табла
испишана од Бога“ а Мојсеј е eikon или typos на Христос. Оваа композиција има еден
деликатен транзиторен аспект којшто го поврзува Стариот и Новиот Завет. Тука особено
би ја истакнале улогата на двајцата апостоли кои ја фланкираат целокупната композиција:
Лука (Лк 20:37) и Марко (Мк 12:26) со текстови кои се однесуваат на Мојсеј и
негорливата капина, со кои обилува мариолошката химнографија и им дава продлабочени
и софистицирани интерпретации.
•
„Циклусот на Христовите чуда и поуки во Св. Богородица Пeривлепта во Охрид“,
Патримониум. МК, 11 (Скопје, 2013), 111–127. Авторот на трудот екстензивно го
елаборира овој христолошки циклус сместен на северниот и јужниот ѕид од наосот, како
и на травеите кои ги сврзуваат југозападниот и северозападниот столбец со западниот ѕид
од наосот и слепите лунети на крајните агли и полусводни површини на црквата. За
првпат се идентификувани натписи, како и иконографски одлики на сцените од циклусот,
преку компаративна анализа со редица византиски споменици од палеологовскиот период
кои концепциски, стилистички и хронолошки се блиски до Св. Богородица Перивлепта.
•
„Преписот на кодексот на охридските архиепископи (Кондиката на св. Климент) од
Георги Бодлев како извор за проучување на ктиторскиот натпис во Св. Богородица
Перивлепта во Охрид“, Десетта научна средба Делото на Св. Климент Охридски како
духовен и историски палимпсест, Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент
Охридски“-Скопје (2020). Студијата е посветена на значењето на богатиот епиграфски
материјал собран од ученољубивиот и талентиран елинист охриѓанецот Георги Бодлев со
акцент на ктиторскиот натпис од црквата Св. Богородица Перивлепта (Св. Климент) во
Охрид, кој Бодлев гo вметнал и гo протолкувал во сопствениот препис на Кодексот од
Охридската архиепископија, или популарно наречен „Кондика“ на св. Климент. Бодлев
поседувал огромна библиотека во која собирал ракописи и материјали кои се однесувале
на историјата на охридската црква и воопшто на Охрид. Неслучајно бил со право наречен
„едeн од последните претставници на веќе исчезнатата раса - византиски хроничар“.
Авторот на студијата ја подвлекува важноста на исчитувањето на ктиторскиот натпис во
Св. Богородица Перивлепта, кој иако содржи синтактички и лексички грешки како што се
погрешното читање на имињата на ктиторите и на архиепископот, и ненаведувањето на
индиктот, е важен во хронологијата на истражувањето и секако подоцнежното точно
расчитување на ктиторскиот натпис во Св. Богородица Перивлепта.

Од наведените трудови, може да се заклучи дека Иван Заров е истражувач со голем
научен капацитет, долгогодишно искуство, методолошка кохерентност и литерарна
конзистентност. Посветувајќи се на византиското културно наследство зачувано на
македонската територија (но и пошироко), Иван Заров развива еден специфичен и
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оригинален пристап кон третманот на неговата историска анализа, социо-политичка
конвергенца и социо-културна еманација. Градејќи сопствена методолошка рамка,
применлива во еден интердисциплинарен контекст кој бара знаење, искуство и умешност
од повеќе области (историја на уметноста, историја, археологија, културни студии,
културна антропологија), Иван Заров авторизира значајни текстови кои имаат за цел
презентација на нови откритија, оригинални податоци и автентични аналитички
вештини. Воден од намерата да ги расветли “темните петна” на програмските и
иконографски илуминации во сферата на византискиот живопис, тој гради “виртуелна
скела” инсталирана помеѓу композициите прикажани во средновековните храмови и на
тој начин ги детектира, дешифрира и демистифицира ликовните компоненти непознати
за постарите автори и претходните истражувачи.

Интересот на д-р Иван Заров за сликарството на црквата Света Богородица
Перивлепта (Свети Климент) во Охрид е од особено значење за расветлувањето на
определени карактеристични програмско-иконографски содржини во оваа авангардна
галерија на византискиот живопис од крајот на XIII век. Имено, како творба на
водечкото зографско ателје од Палеологовската епоха, муралите на Света Богородица
Перивлепта носат свежа инфузија на енергетски набој како во иконографијата, така и
во ликовната експозиција на визуелните дострели. Оттука, заложбите на Иван Заров за
продлабочено истражување на ова дело продуцирано од семејното ателје на Михаил
Астрапа и Евтихиј претставуваат мошне значаен придонес и маркантен прилог не само
кон портфолиото на црквата Свети Климент, туку и кон креативниот развој на
зографското ателје кое работело на македонската територија повеќе од три децении и
создало неколку ремек дела на ликовната култура од таа епоха.
ДО
СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА-ПРИЛЕП

ОБРАЗЕЦ КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНОТО ЗВАЊЕ НАУЧЕН
СОВЕТНИК
Кандидат: Иван К. Заров
Научна област: Средновековна византиска уметност (60602), Средновековна национална
уметност (60603) и Национална уметност од турскиот период (60604).
Според образецот за одредување на вкупната актива на поени за избор во одредено звање
(Сл. Весник на РМ бр. 82/09) д-р Иван Заров ги има следните бодови
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НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА (НИ) И НАСТАВНО-НАУЧНА ДЕЈНОСТ (НН)

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА
ДЕЈНОСТ
Монографија или
Научна книга

Поени во земјата/странство

Назив

8

Византиската
естетика и
средновековниот
живопис во Македонија
од XI и XII век (Скопје,
2003).

2.

Труд со оригинални научни
резултати објавен на еден од
светските јазици во научно
списание со меѓународно
значење

6

“The Messages of
Salvation: The
Iconography of the Dome
of the Virgin Peribleptos
Church in Ohrid”,
Proceedings of the 22nd
International Congress of
Byzantine Studies (Sofia,
2011).

3.

Труд со оригинални научно
резултати, објавени во научно
списание опфатено со СЦИ/ЦА
останати

6+6+6+6+6+6+6+6=48

„Естетиката на ПсевдоДионисиј Ареопагит и
неговото влијание врз
живописот и
архитектурата“
Balcanoslavica 32-33
(Прилеп, 2003).

Реден
број

1.

„Към иконографията на
стенната живопис в
купола на църквата Св.
Богородица Перивлепта
в Охрид“, Проблеми на
изкуството 1 (София,
2007)

„Ктиторството

на
великиот
хетеријарх
Прогон Згур на Св.
Богородица Перивлепта
во Охрид“ Зборник за
средновековна уметност
на музеј на Македонија 6
(Скопје, 2007).
„Портрети и натписи во
олтарскиот простор и
наосот на Св.
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Богородица Перивлепта
во Охрид“,
Патримониум. МК, 3-4,
5-6 (Скопје, 2008-2009)

„Иконографија на
евангелистите во
пандантифите на Св.
Богородица Перивлепта
во Охрид“
Balcanoslavica 34-36
(Прилеп, 2009)
„Архитектурата на
манастирската црква Св.
Богородица Перивлепта
во контекст на
тенденциите на
византиската
архитектура од XIII- XIV
век. “ Патримониум.
МК, 7-8 (Скопје, 2010).
„Портретите во
медалјони на
старозаветните
првосвештеници во Св.
Богородица во Охрид“,
Balcanoslavica 37-39
(Прилеп, 2010)

„Циклусот на
Христовите чуда и поуки
во Св. Богородица
Перивлепта во Охрид“,
Патримониум. МК, 11
(Скопје, 2013)

4.

Труд со оригинални научни
резултати објавени во зборник
на трудови од стручен собир

2+2+2+2=8

„Книжевниот жанр
EKFRASIS и неговото
влијание врз развојот на
византиската естетика и
ликовните уметности“
in: Антиката и
европската наука и
култура. Прилози од
научниот собир одржан
по повод 60 години
институт за класични
студии (Скопје, 2009)
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„Циклусот на големи
празници во
манастирската црква Св.
Богородица Перивлепта
(Св. Климент) во
Охрид“, Петта научна
средба Иконоликот на
св Климент, Национална
и универзитетска
библиотека „ Св.
Климент Охридски“Скопје (2011).
„Иконографија на
куполата на
манастирската црква Св.
Богородица Перивлепта
во Охрид“, Македонска
академија на науките и
уметностите,
Лексикографски центар
„Макропроект Историја
на културата на
Македонија“, Ликовната
уметност на почвата на
Македонија од IX до
крајот на XIX век, Кн. 20
(Скопје, 2010).
„Преписот на кодексот
на охридските
архиепископи
(Кондиката на св.
климент) од Георги
Бодлев како извор за
проучување на
ктиторскиот натпис во
св. Богородица
Перивлепта во Охрид“,
Десетта научна средба
Св. Климент Охридски ,
како духовен и
историски палимпсест
Национална и
универзитетска
библиотека „Св.
Климент Охридски“Скопје (2020).

5.

Прегледан труд
СЦИ/ЦА/останати

5+5=10

„Основи за
компаративно
проучување на
византиската естетика“
Охрид 2001.
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„Македонската
средновековна уметност
и византиската естетика“
Охрид, 2002.

6.

Пленарно предавање на научен
собир

5+5+3=13

2011
22-28
август,
учесник на шестото
пленарно заседание на
22-риот
Меѓународен
Византолошки конгрес
во Софија, Бугарија.
“ Revealing the Divine:
the Composition of Moses
and the Burning Bush in
the Narthex of the Virgin
Peribleptos Church in
Ohrid” in: “Light and Fire
in the Sacred Space”:
Abstract from the
International Symposium
ed. Alexei Lidov, Moscow
State University
Lomonosov and Institute
for World Culture
(Moscow, 2011).
2011 декември Петта
научна средба
Иконоликот на св
Климент, Национална и
универзитетска
библиотека „ Св.
Климент Охридски“Скопје (2011).

7.

Одржано предавање по покана
на научна институција

3+3=6

“Palaiologan Art in
Macedonia at the end of
13th Century”
Универзитетот во
Оксфорд (University
College, Oxford) на
покана од д-р Кетрин
Холмс. 2005.
2006 симпозиум во
Регенсбург во
организација на
Ostkirchliches Institut-от
и Универзитетот во
Регенсбург посветен на
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40-годишнината од
контактите помеѓу
Католичката црква и
помесните православни
цркви Der Primat der
Liebe со текст:
Dedication of the Virgin
Peribleptos Church in
Ohrid within a contex of
the political turmoils in
Byzantium at the end of
13 century по покана на
Mons. Д-р Алберт Раух
д-р Николаус Вирвол

8.

Одбранета докторска теза

8

2009 март одбранета е
докторската дисертација
Манастирската црква
Св. Богородица
Перивлепта (Св.
Климент) во Охридисторија, архитектура
и иконографија во
наосот од XIII век, на
Универзитетот Св.
Климент Охридски во
Софија, Р. Бугарија:
Доктор по историски
науки (специјалност
Средновековна и
византиска историја).

9.

Одбранета магистерска
теза

5

10.

Раководител на научен проект

6+4=10

2002 јануари одбранет
магистерскиот труд
Византиската
естетика и
македонското
средновековно
сликарство од XI и XII
век.на Филозофскиот
факултет при
Универзитетот Св.
Кирил и Методиј во
Скопје
2011
Кораководител
заедно со проф. д-р
Христо Матанов од
Софискиот Универзитет
„Св. Климент Охридски“
на меѓународен проект:
Југоисточна
Европа
обединета за развивање
на културни рути и
стопанска соработка.
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2012 раководител и
главен истражувач на
проектот : Барбарските
наезди на римскоромејските балкански
предели во периодот
меѓу III и VII век и
римско-ромејските
сфаќања, погледи и
мислења на барбарскиот
свет преземен од д-р
Соња Зоговиќ.

11.

Учесник во научен проект

2+2+2+2=8

2016 Стручен редактор
во проектот Превод на
дела со историска
содржина ProMacedonia,
Министерство на
култура на Р.С.
Македонија
2010 Научен соработник
во проектот
Ареопагитиките на
Псевдо-Дионисиј
Ареопагит во
византиската и
словенската книжевна
традиција под
раководство на д-р
Марија Чичева-Алексиќ,
во кој се занимавам со
уметнишките и
филозофските аспекти
на неговото творештво и
влијание врз
византиската
иконографија.
2004-2005 асистент во
проектот
под
раководство на д-р Соња
Зоговиќ Општеството и
народната култура на
територијата
на
Македонија во периодот
од XI до XIV век.
2002-2003 асистент во
проектот под
раководство на д-р
Михајло Георгиевски
Македонското културно,
книжевно и историско
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наследство.

12.

Награди и признанија за научни
постигнувања

5

Добитник на Св.
Климентова грамота за
2011 од Националната и
универзитетска
библиотека „ Св.
Климент Охридски“Скопје.

13.

Член на уредувачки одбор на
научно списание
СЦИ/ЦА/останати
Уредник на зборник на трудови
од научен собир

2

Патримониум.МК

2

Уредник и модератор
на шестата научна
средба Св. Климент
Охридски во
уметничкото
творештво, Национална
и универзитетска
библиотека „ Св.
Климент Охридски“Скопје (2012).

14.

Уредник и модератор
на десеттата научна
средба Делото на св.
Климент Охридски како
духовен и историски
палимпсест Национална
и универзитетска
библиотека „ Св.
Климент Охридски“Скопје (2020).

Вкупно поени

137

Во обликувањето на параметрите за Наставно-образовната дејност, како и Стручноапликативната дејност се повикуваме на начинот и постапката за избор во повисоко звање
според критериумите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ (НО)
Професор на Европскиот универзитет во Скопје за
предметите Историја на уметност, Историја на дизајн и
Хералдика и инсигнии од прв циклус студии во учебните
2011, 2012 и 2013 година вкупно 6 семестри со 4 часа неделно

4,8 +4,8+4,8 =14.4
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Интерна скрипта од предавања Историја на дизајн

4

Вкупно поени

18,4

Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: неделен број на часови *
бр. на работни недели во семестар (15) * по бодување (0,04). Пример: 4 (часа неделно)* 15
(недели)* 0,04 (поени за одржување настава од прв циклус студии) = поени.

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ (СА)
Стручна редакција на
трудови на
странски/македонски јазик

2016-2020 Стручен редактор
во проектот Превод на дела
со историска содржина Pro
Macedonia, Министерство на
култура на Р.С. Македонија
и НУБ „Св. Климент
Охридски“- Скопје

Георги Трајчев, Град Прилеп,
Софија 1925. Редакција на
преводот од бугарски јазик,
забелешки и коментари кон
изданието на македонски јазик.
Скопје 2020.
Иван Снегаров Историја на
охридската архиепископија, том
1, Софија, 1928. Редакција на
преводот од бугарски јазик,
забелешки и коментари кон
изданието на македонски
јазик.Скопје 2020
Иван Снегаров Историја на
охридската архиепископија, том
2, Софија, 1932. Редакција на
преводот од бугарски јазик,
забелешки и коментари кон
изданието на македонски
јазик.Скопје 2020.
Христо Силјанов, Писма и
исповеди на еден четник,Софија
1927. Редакција на преводот од
бугарски јазик, забелешки и
коментари кон изданието на
македонски јазик.Скопје 2020.
Симеон Радев, Она што го видов
од балканската војна.
Конференцијата во Букурешт и
букурешткиот мир од 1913
година Софија,2012. Редакција на
преводот од бугарски јазик,
забелешки и коментари кон
изданието на македонски јазик.

184

Скопје 2020.
Атанасије Урошевиќ, Охрид,
Географска монографија, Скопје
1957. Редакција на преводот од
српски јазик, забелешки и
коментари кон изданието на
македонски јазик.Скопје 2020.
Јохан Георг фон Хан, Патување
по течението на Дрим и Вардар,
Виена 1863. Редакција на
преводот од германски јазик, ,
забелешки и коментари кон
изданието на македонски јазик.
Скопје, 2020.
Павел Миљуков, За Македонија,
Лајпциг, 1918. Редакција на
преводот од германски јазик, ,
забелешки и коментари кон
изданието на македонски јазик.
Скопје 2020.
Џон Шиа, Македонија и Грција.
Борбата за дефинирање на нова
балканска нација, Џеферсон
Северна Каролина 1997. Редакција
на преводот од англиски јазик,
забелешки и коментари кон
изданието на македонски
јазик.Скопје 2020.
Вилијам М. Слоун, Балканот
лабораторија на историјата.
Њујорк, 1914. Редакција на
преводот од англиски јазик, ,
забелешки и коментари кон
изданието на македонски јазик.
Скопје 2020.
Кит Браун, Минатото под
прашање. Современа Македонија
и несигурностите на нацијата.
Њу Џерси, 2003. Редакција на
преводот од англиски јазик, ,
забелешки и коментари кон
изданието на македонски
јазик.Скопје 2020.
Стивен Е Палмер и Роберт Р.
Кинг, Југословенскиот комунизам
и македонското прашање,
Хамден, Конектикат 1971.
Редакција на преводот од
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англиски јазик, забелешки и
коментари кон изданието на
македонски јазик. Скопје 2020.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на сето погоре изнесено, а имајќи ги на ум високите научни квалитети на
посочените трудови и нивниот придонес кон расветлувањето на значајни прашања од
областа на византиските студии, потоа професионалниот пристап кон истражувачката
работа и реализацијата на проектните активности, успешниот меѓународен ангажман и
остварувањето на меѓу-академската соработка со значајни институции од различни земји,
ни претставува особена чест и задоволство да констатираме дека кандидатот д-р Иван К.
Заров ги исполнува сите неопходни услови предвидени со конкурсот и му предлагаме на
Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура во Прилеп да го избере во звањето
научен советник.
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д-р Елизабета Димитрова, редовен професор, с.р.
д-р Сашо Коруновски, редовен професор, с.р.
д-р Соња Зоговиќ, научен советник, с.р.
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