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Врз основа на член 94 точка 43, во врска со член 55 став 5 од Законот за високото
образование и член 193 и член 283 точка 21 од Статутот на Универзитетот, Универзитетскиот
сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 190-та седница одржана на ден
28.04.2021 година, го донесе следното

УПАТСТВОТО
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

УПАТСТВОТО ЗА СТУДЕНТСКА АНКЕТА
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ И ЕДИНИЦИТЕ
УПАТСТВО ЗА СТУДЕНТИ
ЗА СТУДЕНТСКО АНКЕТИРАЊЕ ПРЕКУ IKNOW СИСТЕМОТ

Член 1
Со ова Упатство се врши изменување и дополнување на Упатството за студентска анкета на
Универзитетот и единиците, Упатство за студенти за студентско анкетирање преку iKnow
системот, објавено во Билтенот на Универзитетот бр. 463 од 01.11.2019 година.
Во Содржината, после глава V, се додаваат 3 нови глави:
VI. Полнување на анкетни прашалници за студенти на прв циклус студии................ 6
VII. Пополнување на анкетни прашалници за студенти на втор циклус студии......... 13
VIII. Пополнување на анкетни прашалници за студенти на трет циклус студии........ 16
Член 2
Во глава II. Видови и содржина на анкетните прашалници, ставот 3 се заменува со два
нови ставови 3 и 4 кои гласат:
„Студентите на втор циклус студии пополнуваат еден вид на анкетен прашалник:
 Анкетен прашалник за оценување на квалитетот на студиските програми и наставнообразовната дејност на академскиот кадар на втор циклус студии.
Студентите на трет циклус студии пополнуваат еден вид на анкетен прашалник:
 Анкетен прашалник за оценување на квалитетот на студиските програми и наставнообразовната дејност на академскиот кадар на трет циклус студии.“
Ставовите 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 5, 6, 7 и 8.
Член 3
Во глава IV. Начин на спроведување на студентското анкетирање, после ставот 2 се
додава нов став 3 кој гласи:
„Последното прашање во сите анкетни прашалници е т.н. отворено прашање, каде
студентите може да побараат дополнителни информации и/или да внесат коментари, сугестии,
забелешки во однос на прашања што не се опфатени со прашалникот.“
Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.
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Член 4
Во глава V. Начин на пополнување на анкетните прашалници, во ставот 3, после првата
реченица, следните две реченици се заменуваат со:
„На крајот на секој анкетен прашалник се притиска на копчето „Зачувај“, со што
пополнувањето на анкетниот прашалник е завршено. Со истата постапка се продолжува и за сите
генерирани анкетни прашалници.“
Ставот 5 се менува и гласи:
„Потоа се појавуваат анкети за сите предмети што студентот ги слушал во изминатиот
семестар, како и анкета за студиската програма за студентите на прв циклус студии, додека за
студентите од втор и трет циклус се појавува само еден анкетен прашалник. Дополнително,
студентите добиваат порака за анонимноста на анкетата и бројот на анкети што треба да се
одговорат.“
Останатиот текст и слики од оваа глава V. се заменуваат со три нови глави VI, VII и VIII,
кои гласат:
„ VI Пополнување на анкетни прашалници за студенти на прв циклус студии
Следниот текст се однесува за анкетирањето на прв циклус:

За оценување на академскиот кадар и на соработниците, се притиска на прозорецот со
името на соодветниот предмет.
Доколку некој предмет го предаваат повеќе наставници или, пак, вежбите ги одржуваат
повеќе соработници, од паѓачката листа се избира наставникот/соработникот кај кој студентот
посетувал настава/вежби по дадениот предмет. Потоа се притиска на копчето „Започни“, како
што е прикажано на наредните слики:
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На крајот од секој анкетен прашалник се појавува т.н. отворено прашање наменето за
впишување коментари, дополнително мислење, забелешки, сугестии и сл., како што е прикажано
на следната слика:

3

По завршување на сите прашања од секој прашалник, се притиска на копчето „Зачувај“:

По завршување со анкетниот прашалник за наставниот кадар се пополнуваат анкетните
прашалници за соработниците, за оние предмети по кои се ангажирани соработници. Чекорите за
одговарање се прикажани на следните слики:

4

На крајот на прашалникот се притиска на копчето „Зачувај“:

5

Покрај пополнување на претходно наведените анкетни прашалници, студентот пополнува
анкетен прашалник за студиската програма на којашто студира, со притискање на копчето
„Започни“:

6

По завршување со последното прашање од овој прашалник, студентот може да напише
коментари, сугестии и забелешки:

7

По завршување на сите прашања и од овој прашалник, студентот притиска на копчето
„Зачувај“:

Доколку при пополнување на електронските студентски анкети, студентот се соочи со
каков било проблем од техничка природа, тој треба да се обрати до лицето задолжено за
одржување на iKnow системот на единицата.
VII Пополнување на анкетни прашалници за студенти на втор циклус студии
По најавувањето се појавуваат следните прозорци:

За да се започне со анкетирање треба да се притисне на копчето „Започни“:

8

Студентот ги одговара прашањата, така што со притискање на копчето „Следно“ се оди
на наредно прашање, а со притискање на копчето „Назад“ се оди на претходното прашање:

На крајот од анкетниот прашалник се појавува т.н. отворено прашање наменето за
впишување коментари, дополнително мислење, забелешки, сугестии и сл., како што е прикажано
на следната слика:

9

По завршување на сите прашања од прашалникот, се притиска на копчето „Зачувај:

VIII. Пополнување на анкетни прашалници за студенти на трет циклус студии
По најавувањето се појавуваат следните прозорци:

За да се започне со анкетирање треба да се притисне на копчето „Започни“:

10

Студентот ги одговара прашањата, така што со притискање на копчето „Следно“ се оди
на наредно прашање, а со притискање на копчето „Назад“ се оди на претходното прашање:

На крајот од анкетниот прашалник се појавува т.н. отворено прашање наменето за
впишување коментари, дополнително мислење, забелешки, сугестии и сл., како што е прикажано
на следната слика:

11

По завршување на сите прашања од прашалникот, се притиска на копчето „Зачувај“:“
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Член 5
Во насловот ПРЕПОРАКИ ДО СТУДЕНТИТЕ, алинеите се менуваат и гласат:
Посветете доволно време за пополнување на анкетните прашалници.
Студентите на прв циклус студии вообичаено би требало да пополнат околу 8 (осум)
анкетни прашалници за ислушани 5 (пет) предмети.
Студентите на втор циклус и трет циклус студии пополнуваат само еден анкетен прашалник
и имаат можност да изберат дали ќе го пополнат на македонски или англиски јазик.
Пополнувањето на анкетните прашалници треба да биде непристрасно и објективно.
Пополнувањето на анкетните прашалници правете го во мирна, пријатна средина.
Пополнувањето на анкетните прашалници, не треба да биде во присуство на Ваши колеги
студенти, наставници/соработници или други лица кои, од кои било причини, можат да
влијаат врз Вашето објективно расудување.
За дополнително објаснување во врска со начинот на пополнување на анкетните
прашалници, консултирајте се со студент кој веќе успешно ги пополнил истите.
Член 6
Ова Упатство за изменување и дополнување на Упатството за студентска анкета на
Универзитетот и единиците, Упатство за студенти за студентско анкетирање преку iKnow
системот влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола.

Проф. д-р Пеце Николовски с.р.
Претседател на Сенат
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До
Наставно-научниот совет на
Економскиот факултет – Прилеп
Предмет: Извештај за оценка на докторска дисертација

Наставно - научниот совет на Економскиот факултет - Прилеп на седницата одржана на
25.01.2021 година, со одлука број 02-90 / 20, формираше Комисија за оценка на докторската
дисертација на кандидатката Елена Ѓоревска, на тема: “Entrepreneurial orientation influence
on the success of SMEs in developing countries: The case of healthcare in Macedonia
“/“Влијанието на претприемничката ориентација врз успехот на МСП во земјите во
развој: случајот на здравствениот сектор во Македонија” во следниов состав:
1. проф. д-р Надин Турноа, Институт за деловна администрација, Универзитет
Софија Антиполис, Ница, Франција
2. проф.-пензионер д-р Марика Башеска Gjорѓиеска, Економски факултет - Прилеп,
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола, Република Северна Македонија
3. проф. д-р Славица Роческа, Економски факултет - Прилеп, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ - Битола, Република Северна Македонија
4. проф. д-р Мирослав Гверовски, Економски факултет - Прилеп, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ - Битола, Република Северна Македонија
5. проф. д-р Наташа Трајкова Најдовска, Економски факултет - Прилеп,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Република Северна Македонија
Врз основа на чл. 194 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола и чл.56 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп го
поднесува следниов:
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ИЗВЕШТАЈ
1. Биографија на кандидатката
Елена Ѓоревска е родена на 17 Април 1987 година во Скопје, Р. Македонија.
Додипломски и постдипломски студии завршува на Универзитетот Американ Колеџ
Скопје (УАКС), Македонија. Дополнително посетува и четиримесечна програма по
финансии на Лондонската школа за бизнис и финансии, Англија. По двегодишно работно
искуство во одделот за финансии на УАКС, во 2013 година таа основа своја компанија во
секторот социјална грижа за стари лица, како приватна установа Хотел Идила, која
подоцна се спојува со водечката установа од овој домен и воспоставува бренд ИдилаТерзиева. Во моментов, таа ја извршува позицијата финансиски директор на
институцијата и е ко-сопственик на бизнисот.
Таа се приклучува кон Регионалната заедничка докторска програма по
претприемништво и менаџмент на мали и средни претпријатија за земјите од Западен
Балкан (DOCSMES) во 2014 година и продолжува да го комбинира претприемачкото
искуство со студиите. За време на нејзините докторски студии има завршено неколку
други курсеви за претприемништвото во земјите во развој, што станува нејзин најголем
интерес. Нејзини главни области од интерес и истражување се: бизнис модели и бизнис
стратегии, претприемачки екосистеми, претприемништво во земјите во развој и
претприемничката ориентација.
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
• Дата (од – до)
• Име на организацијата

• Стекната квалификација

• Дата (од – до)
• Име на организацијата

• Основни

13.02.2014Регионална заедничка докторска програма по претприемништво и
менаџмент на мали и средни претпријатија за земјите од Западен
Балкан (DOCSMES)
во тек

30.11.2020-21.01.2021
Универзитет „Кејс Вестерн Резерв“, Кливленд, Охајо (online
course)
„Надвор од Силиконската долина: Растечко претприемништво
во економиите во транзиција“.
Улогата на владата, улогата на филантропија / донатори, улогата
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предмети/стекнати
вештини

на посреднички организации / невладини организации,
институции за поддршка, пристап до капитал и менторство

• Дата (од – до)
• Име на организацијата
• Основни предмети

Јануари – Мај 2017
Универзитет во Мастрихт (Факултет за менаџмент)
Претприемништво во земји во развој

• Дата (од – до)
• Име на организацијата
• Стекната квалификација

15.10.2009-17.07.2012
Универзитет Американ Колеџ Скопје
Магистер по корпоративни финансии и банкарство

• Дата (од- до)
• Име на организацијата
• Стекната квалификација

01.05.2010-11.08.2010
Лондонска школа за бизнис и финансии, Лондон, Велика Британија
Сертификат за финансии

• Дата (од-до)
• Име на организацијата
• Стекната квалификација

15.10.2006- 15.06.2009

Награди и признанија

• Наградена со сертификат за успех како признание дека постигнал
кумулативен успех од 3,92
• Наградена со две стипендии за време на додипломски студии, од
Универзитет Американ колеџ, Скопје
• Наградена со целосна стипендија за постдипломски студии на
Универзитет Американ колеџ, Скопје
• Почестена со сертификат за студент на генерација 2006-2009

Универзитет Американ Колеџ Скопје
Диплома за деловна администрација во финансии

• Дата (од-до)
• Име на организацијата
• Стекнати вештини

20.04.2015-27.04.2015
Уметност на помирувањето, Трофајах, Австрија
„Размислувај надвор од бизнисот“, Обука за социјално претприемништво

• Дата (од-до)
• Име на организацијата
• Стекнати вештини

04.05.2015-15.05.2015
Македонија2025, Проект за лидерство
Тренинг за бизнис лидерство и оцена на стартап презентација

• Дата (од-до)
• Име на организацијата
• Стекнати вештини
• Стекната
квалификација

15.09.2013- 05.10.2013
Завод за социјални дејности на Република Македонија
Основи на социјално претприемништво и социјални дејности
Општа лиценца за работа
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• Објавени научни
трудови

Ѓоревска, Е. 2015 година. Рефлексија на деловната стратегија за
креирање деловен модел. Меѓународен весник за економија и право.
5 (13), стр. 21-29
Ѓоревска, Е. 2014 година. Претприемничка перцепција на
екосистемот: центарот на вниманието на Република Македонија.
Хоризонти, меѓународно научно списание. 1 стр. 87-108.
Илиевска, Е. 2012 година. Деловни модели и деловни стратегии:
толкување и основна меѓусебна врска. Универзитет Американ
колеџ Скопје

РАБОТНО ИСКУСТВО
• Дата
• Име на компанијата
• Позиција

11.02.2021Агенција за маркетинг “ИНСТАХОМ”
Ко-основач и менаџер

• Дата
• Име на компанијата

01.05.2019 Приватна установа за социјална заштита на стари лица и центар за
деменција и Алцхајмер ИДИЛА-ТЕРЗИЕВА
Ко-основач и финансиски директор

• Позиција
• Дата
• Име на компанијата
• Позиција

01.10.2014Приватна установа за социјална заштита на стари лица и центар за
рехабилитација ИДИЛА ТЕРЗИЕВА
Ко-сопственик и финансиски директор

• Дата
• Име на компанијата
• Позиција

01.10.2009-01.05.2011
Универзитет Американ Колеџ Скопје
Оддел за финансии

2. Анализа и коментари за докторската дисертација
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Докторската дисертација на кандидатката Елена Ѓоревска, насловена како:
„Влијанието на претприемничката ориентација врз успехот на МСП во земјите во развој:
Случајот со здравствениот сектор во Македонија“ се состои од пет поглавја и е напишана
на 277 страници, или вкупно на 316 страници, вклучувајќи ги реферираните трудови и
додатоците во прилог.
Дисертацијата истражува како претприемничката ориентација придонесува за
успехот на МСП во земјите во развој. Петте димензии на претприемничка ориентација,
иновативност, проактивност, преземање ризици, автономија и конкурентска агресивност
се анализирани од аспект на нивната улога во успешното деловно работење во тешки
услови на опкружување. Емпириското истражување на оваа дисертација е целосно
насочено кон МСП во приватниот здравствен сектор во Република Македонија, во обид да
истражат овие претпријатија и да потврдат научно дека МСП во земјите во развој треба
да имаат висока претприемничка ориентација за да можат да ги задоволат новите,
зголемени и пософистицирани потреби на потрошувачите на пазарите во развој.
Поглавје 1 започнува со анализа на важноста на претприемништвото за земјите во
развој и дефинирање на концептот на претприемништво преку теоретска перспектива
претставена во литературата.
Поглавје 2 се фокусира на факторите што влијаат на успехот на МСП во земјите во
развој. Во низа примери, поглавјето истражува три различни групи на внатрешни,
надворешни и организациски фактори, фокусирајќи се на влијанието на мотивационите
фактори за започнување бизнис, влијанието на знаењето врз успехот на МСП,
иновативната способност во МСП процеси, важноста на личните и социјални мрежи,
важноста на способноста за управување и планирање на претприемачот, влијанието на
културата врз стапката на успех на бизнисите во земјите во развој, придонесот на
институционалната поддршка за успехот на МСП, улогата на освојувањето на пазарите во
создавање на успех, на новите вложувања, како и достапноста и лесниот пристап до
финансии како клучен аспект во успехот на МСП. Понатаму, се анализираат основните
процеси кои ги објаснуваат петте претприемачки димензии. Поглавјето продолжува со
специфична елаборација на стратешкото креирање и водење на претприемачката
ориентација на фирмата, преку посебен осврт на димензиите на: иновативност,
проактивност, преземање ризик, автономија и конкурентска агресивност. Врз основа на
овие повеќедимензионални набљудувања, дисертацијата претставува концепт на
стратешкото креирање и водење на претприемачката ориентација лимитирана од
ограничувањата во земјите во развој и предлага концептуална рамка вклучувајќи ги
поттикнувачките фактори за бизнис активностите и успехот на МСП. Кандидатката исто
така ја објаснува позицијата на Македонскиот здравствен сектор, како и неможноста на
јавните болници да обезбедат услуга што им е потребна на граѓаните што многу често ги
придвижува пациентите кон приватните ординации и лекари заради незадоволителното
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ниво на квалитет на добиената услуга. Покрај тоа, кандидатката покажува декаа брзината
на проток на информации, како и зголемената свест на луѓето за здравјето и здравиот
начин на живот, соодветно со тековниот процес на транзиција на земјата, дополнително ја
истакнува побарувачката за приватни здравствени услуги.
Поглавје 3 ја претставува методологијата на студијата. Тука, кандидатката се
фокусира на целите на истражувањето, стратегијата за истражување и постапките за
собирање податоци. Врз основа на истражувањето во врска со претприемничката
ориентација на шест МСП кои работат во приватниот сектор за здравствена заштита,
студијата опфаќа шест сеопфатни студии на случаи. Сеопфатното резиме на студиите на
случај е презентирано на крајот од поглавјето 3.
Понатаму, Поглавје 4 ја објаснува анализата и интерпретацијата на податоците, со
посебно внимание на анализата и тестирањето на предлог препозициите. Следејќи го
протоколот за студии на случај на Јин (1983) и процедурите за анализа, Поглавје 4 го
претставува процесот на демонстрација на поставените препозиции, посебните
квантитативни анализи на податоците за секој случај, како и интерпретација на
резултатите од студиите на случај.
Покрај тоа, во Поглавје 5, се дадени општите дискусии, наведени се заклучоците и
практичните препораки за сопствениците на МСП и креаторите на политики. На крајот, со
анализата на кандидатот со која се набљудува стратешкото однесување на
претприемачката ориентација и нејзиното влијание врз успехот на МСП во контекст на
земјите во развој, се отвораат и нотираат новите патишта за идните истражувања.
2.1 Истражувачко прашање и цели на истражување
Причините за ниските стапки на преживување на нови бизниси за време на нивниот
стартап период биле мотивацијата на кандидатот за спроведување на оваа студија. Како
што е наведено во прегледот на литературата на студијата, повеќе од 50% од новите
потфати пропаѓаат во рок од три години од почетокот на нивното работење. Факторите
што се разработени како релевантни за опстанокот на фирмите во земјите во развој се од
различна природа. Покрај внатрешните и надворешните фактори елаборирани во оваа
дисертација, посебно внимание е посветено на факторите на организациско ниво кои
директно влијаат на перформансите на фирмата. Во оваа студија, кандидатот особено се
фокусира на водењето и креирањето на претприемничката ориентација на фирмите кои
работат во специфичниот контекст на земјите во развој.
Во суштина, прашањето за истражување на кое кандидатот се обидува да даде
одговор е „како стратегијата за претприемничка ориентација (опфаќајќи иновации,
преземање ризици, проактивност, автономија и конкурентна агресивност) влијае на
успехот на МСП во земјите во развој?
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Предвидените истражувачки цели поконкретно вклучуваат:
• Да се нагласи важноста на претприемништвото за процесите на трансформација процеси
на земјите во развој;
• Да се идентификуваат теориите и дефинициите на претприемништвото;
• Да се направат анализи на главните индивидуални, организациски и организациски
фактори кои влијаат на успехот на МСП;
• Да се анализира опсежно стратегијата за претприемничка ориентација на МСП;
• Да Да се воспсотави нова концептуална рамка која би ја прилагодила стратегијата за
претприемничка ориентација кон лимитирачките фактори во земјите во развој.
Дополнително да се понудат соодветни предлози што треба да доведат до дополнување
на теоријата во оваа област.
• Да се тестираат поставените предлози преку шест сеопфатни студии на случаи во
приватниот здравствен сектор во Република Македонија;
• Да се одговори на предизвикот за квалитативно истражување во полето на
претприемничка ориентација;
• Да се понудат контекстуализирани и специфични резултати, кои можат да ги водат
менаџерите во земјите во развој во структурирањето на стратегиите и операциите што
подобро одговараат на локалните услови и да ги насочат кон избегнување на негативни
последици.
2.2 Дизајн и методологија на истражување
За постигнување на целите на оваа студија, кандидатката применува квалитативен
метод на истражување, што опфати обемна теренска работа, што подразбираше директни
интервјуа со менаџери и претприемачи кои одговараат на внимателно дизајнираниот
прашалник со цел да се создаде јасна слика за стратешкото водење на претприемачката
ориентација во специфичниот контекст на земјите во развој. Генерирани се шест студии
на случај врз основа на собраните информации, со намера да дадат објаснување и одговор
на наведеното истражувачко прашање. Стратегијата за истражување на повеќе одделни
случаи е избрана со цел да се испита претприемничкото однесување на современата
фирма. Квантитативно истражување во форма на истражување меѓу вработените и
употреба на секундарни извори на податоци, исто така, е дел од секој од случаите со цел
да се збогатат доказите за истражување. Бидејќи квантитативните податоци се користени
само во некои случаи, без генерализирање на случаите, студијата е целосно квалитативна
по природа.
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За време на процесот на дизајнирање на студијата на случај, кандидатката ја следела
логиката за дизајн на студија на случај Јин (1983) и започнала со идентификување на
специфична концептуална рамка на предметот што се истражува. По овој првичен развој
на теоријата, кандидатката продолжува со избор на случаи и дизајн и протокол за
собирање податоци. Следно, кандидатката продолжува со избор на шест мали и средни
претпријатија од приватниот здравствен сектор во Република Македонија. Бидејќи секој
поединечен случај претставува студија сама по себе, кандидатката спроведе индивидуален
извештај за секоја студија на случај, соодветно, а потоа изготви и збирен извештај. За
секој поединечен случај, извештајот посочува како и зошто одреден предлог бил
демонстриран или не демонстриран. Низ случаите, извештајот укажува на обемот на
логиката на репликација и зошто одредени случаи предвидувале одредени резултати, каде
што можеби други случаи покажале конструктивни резултати.
Врз основа на шесте сеопфатни студии на случај, кандидатката генерираше и
тестираше сет од дваесет теоретски предлози. Деталната концептуална теоретска рамка,
како и изведените теоретски предлози што кандидатот ги користел во оваа студија, се
претставени во детали подолу.
Слика 1: Предложена идејна рамка за придонесот на ОЕ за успех на МСП во контекст на земјата во
развој

Предлози за истражување
Предлог 1: Ограничените ресурси влијаат на врската помеѓу претприемничката
ориентација и успехот на МСП.
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Предлог 1а: Во услови на ограничени ресурси, бизнисите преземаат помалку ризик, што
има негативно или никакво влијание врз успехот на МСП.
Предлог 1б: Во услови на ограничени ресурси, бизнисите иницираат помалку иновации,
што има негативно или никакво влијание врз успехот на МСП.
Предлог 1в: Во услови на ограничени ресурси, бизнисите дејствуваат помалку
проактивно, што има негативно или никакво влијание врз успехот на МСП.
Предлог 1д: Во услови на ограничени ресурси, бизнисот дејствува помалку автономно,
што има негативно или никакво влијание врз успехот на МСП.
Предлог 1е: Во услови на ограничени ресурси, бизнисите дејствуваат помалку
конкурентски агресивно, што има негативно или никакво влијание врз успехот на МСП.
Предлог 2: Националната култура влијае на односите помеѓу претприемничката
ориентација и успехот на МСП.
Предлог 2а: Во услови на неповолна култура на претприемништво, бизнисите преземаат
помалку ризик, што има негативно или никакво влијание врз успехот на МСП.
Предлог 2б: Во услови на неповолна претприемачка култура, деловните субјекти
иницираат помалку иновации, што има негативно или никакво влијание врз успехот на
МСП.
Предлог 2в: Во услови на неповолна претприемничка култура, деловните активности
дејствуваат помалку проактивно, што има негативно или никакво влијание врз успехот на
МСП.
Предлог 2д: Во услови на неповолна претприемничка култура, бизнисот дејствува
помалку автономно, што има негативно или никакво влијание врз успехот на МСП.
Предлог 2е: Во услови на неповолна претприемничка култура, деловните активности
дејствуваат како помалку агресивно конкурентни, што има негативно или никакво
влијание врз успехот на МСП.
Предлог 3: Незрелиот пазар влијае на односите помеѓу претприемничката
ориентација и успехот на МСП.
Предлог 3а: Во услови на незрели пазари, бизнисите преземаат поголем ризик, што има
позитивно влијание врз успехот на МСП.
Предлог 3б: Во услови на незрели пазари, бизнисите иницираат поголема иновација, што
има позитивно влијание врз успехот на МСП.

10

Предлог 3в: Во услови на незрели пазари, бизнисите дејствуваат поактивно, што има
позитивно влијание врз успехот на МСП.
Предлог 3д: Во услови на незрели пазари, бизнисот дејствува поавтономно, што има
позитивно влијание врз успехот на МСП.
Предлог 3е: Во услови на незрели пазари, бизнисите делуваат поконкурентно агресивно,
што има позитивно влијание врз успехот на МСП.
Предлог 4: Неискористените можности на пазарот влијаат на врската помеѓу
претприемничката ориентација и успехот на МСП.
Предлог 4а: Во услови на неискористени можности на пазарот, бизнисите преземаат
поголем ризик, што има позитивно влијание врз успехот на МСП.
Предлог 4б: Во услови на неискористени можности на пазарот, бизнисите иницираат
поголема иновација, што има позитивно влијание врз успехот на МСП.
Предлог 4в: Во услови на неискористени можности на пазарот, бизнисите дејствуваат
поактивно, што има позитивно влијание врз успехот на МСП.
Предлог 4д: Во услови на неискористени можности на пазарот, бизнисот дејствува
поавтономно, што има позитивно влијание врз успехот на МСП.
Предлог 4е: Во услови на неискористени можности на пазарот, бизнисите дејствуваат
конкурентски поагресивно, што има позитивно влијание врз успехот на МСП.
Имено, оваа студија се заснова на научната претпоставка на кандидатката дека
димензиите на претприемничка ориентација (иновативност, проактивност, преземање
ризик, автономија и конкурентска агресивност) влијаат на успехот на новите бизниси под
специфичното влијание на ограничените ресурси, неповолната претприемачка култура,
неискористените можности на пазарот и позицијата на незрел пазар. Следејќи ја оваа
претпоставка, кандидатката се обиде да ја открие точната причина и последица на оваа
врска, потпирајќи се на претходно наведените множества предлози.
Со цел да ги исполнат целите на оваа студија, кандидатката ја одмина класичната
класификација на големина на деловните субјекти во изборот на одделните случаи и ги
опиша избраните бизниси на следниот начин. Првиот пакет случаи се состои од пет
деловни субјекти (Ц1, Ц2, Ц3, Ц4 и Ц6) со тројца вработени, единаесет и шеснаесет
вработени. Дополнително на ова, кандидатката го постави предметот C5 со четириесет и
тројца вработени, што ќе послужи како исклучителен екстремен случај, така што
всушност кандидатот може да испита дали овој случај се разликува од случаите со помал
број на вработени.
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Имено, користејќи го софтверот N-vivo за анализа на квалитативни податоци,
кандидатката најпрво ги истражувала предлозите во рамките на случаите, а потоа ги
истражувала и предлозите помеѓу случаи. На овој начин кандидатката ги утврдува
уникатните искуства на случаите, но исто така ги анализира и сличностите помеѓу овие
уникатни искуства. Со истакнување на случајот C5 како деловен субјект со поголем број
вработени во однос на другите пет случаи, кандидатката всушност може да ги истражи
сличностите и разликите со првиот пакет од пет случаи со помалку вработени.
Дополнително на ова, бројот на вработени е еден од индикаторите за успех во оваа
студија, така што со ова создавање на примерок од случаи кандидатката всушност може да
согледа до кој степен бројот на вработени навистина влијае на вкупните деловни
перформанси.
Имајќи го предвид фактот дека примерокот е специфичен за контекстот,
вклучувањето само деловни субјекти од приватниот здравствен сектор може да ја
ограничи генерализацијата; но сепак, кандидатката се обиде да генерира значајно
емпириски знаење што ќе резултира со збогатување на логиката во испитуваниот процес.

2.3 Резултати од дисертацијата

Генерално, резултатите од оваа студија се значајни, изненадувачки, а дел од нив се
сосема неочекувани. Предлозите на концептуалната рамка на студијата предпоставија
позитивно влијание на незрелите пазари и неискористените можности врз
претприемничката ориентација и успехот на бизнисите, што во голема мера беше
реплицирано меѓу шесте елаборирани случаи. Поточно, студијата го потврди влијанието
на овие позитивни сили врз активностите за преземање ризици на приватните здравствени
бизниси и нивната иновативност; како и на нивниот поактивен пристап на пазарот и
поголема автономија во рамките на организациите. Покрај тоа, студијата откри дека сите
овие деловни активности всушност позитивно придонеле за целокупниот успех на
бизнисот. Незрелиот приватен здравствен пазар е претставен во оваа студија низ неколку
димензии. Како што е очигледно од оваа студија, луѓето во Северна Македонија стануваат
сè посвесни во врска со важноста на нивното здравје и водење здрав начин на живот. Во
текот на истражувањето, приватните здравствени претпријатија истакнаа дека клиентите
покажуваат зголемен интерес за специјализирано програмирање на исхраната и зголемена
фреквенција во прегледите за превенција; посериозен пристап кон стоматологијата и
барање на подобра услуга и повисок квалитет; поголем интерес за дерматолошки услуги и
зголемена свесност за нивната способност да го подобрат здравјето и изгледот на луѓето.
Повисоката стапка на вклученост на жените на пазарот на трудот, како и зголемениот
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тренд на миграција на помладите членови на Македонските семејства доведува до
неизбежна потреба од професионални институции кои ќе се грижат за старите лица.
Покрај тоа, нездравиот начин на живот и долгото работно време ги поместија старосните
граници за физиотерапевтски услуги надолу.
Следствено, овие зголемени потреби на клиентите отвораат можности за
зголемување на приватните здравствени бизниси, и секако дејствуваат како позитивен
двигател за спроведување стратегија за претприемничко ориентирање и подобрување на
конечните резултати. Конкурентската агресивност е димензијата на која најмалку се
посветува внимание кај приватните здравствени бизниси. Од една страна, може да се
претпостави дека работењето на малиот македонски пазар нужно бара поагресивен
пристап кон конкурентите со цел да се обезбеди здрава позиција на веќе „ограничениот“
пазар. Наодите од емпириското истражување може да предочат неколку причини зад оваа
позиција . Прво, според дискусиите меѓу основачите на приватните здравствени бизниси,
тие се првенствено фокусирани на медицинскиот аспект на нивното работење, оставајќи
го деловниот фокус зад себе. Како што покажаа наодите од шесте случаи, здравствените
деловни активности се фокусираат првенствено на квалитетот на обезбедената услуга,
грижата за пациентите, нудат напредна и софистицирана технологија и на овој начин тие
ја создаваат својата конкурентска предност во приватната здравствена индустрија. Покрај
тоа, оваа студија исто така може да заклучи дека Македонскиот здравствен пазар сè уште
се развива и нема интензивна конкуренција што ги прави овие бизниси да работат
порелаксирано во конкурентската средина.
Изненадувачките резултати се на страната на предвиденото негативно влијание на
позицијата на ограничени ресурси и неповолната претприемачка култура. Имено, додека
резултатите укажуваат дека мнозинството од интервјуираните претприемачи изразија
загриженост за ограничените расположиви ресурси и за тоа како ја перцепираат
културолошката поддршка за време на процесот на започнување; елаборирањето на подпредлозите коишто елаборираат како овие две негативни сили влијаат врз
претприемничката ориентација и негативно придонесуваат за резултатите на фирмите, не
успеа да потврди репликација на било кој од предвидените предлози. Всушност,
спротивно на очекуваните резултати, ограничувањето на ресурсите не ги спречи
основачите да обезбедат финансирање за нивните стартапи; ниту ги спречи да инвестираат
дополнително во различни видови иновации или да тргнат кон проактивни активности на
пазарот. Во врска со тоа, ограничувањето на ресурсите не ги спречи деловните субјекти да
постигнат позитивни деловни резултати. Негативните последици од успехот се
забележани кај три од случаите, само во однос на неможноста да се зголеми бројот на
вработени. Ова може да нè донесе до друг заклучок дека инвестирањето во луѓе и
вложувањето во нивните квалификации и тимска работа, секако, ќе доведе до
понатамошно подобрување на овој индикатор за успех. Ентузијастичка забелешка на
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позицијата на ограничените ресурси може да биде идејата дека можностите за
подобрување на овој сегмент се различни и постојат голем број алтернативни опции за
финансирање на деловни активности што можат да бидат пренесени од поразвиените
земји. Важноста на опциите за финансирање се наведени во оваа студија, под
претпоставка дека тие претставуваат почетна точка за какви било дополнителни
подобрувања, квалификации на поединци, производи, услуги и иновации.
Покрај тоа, резултатите во однос на неповолната претприемачка култура исто така
наведуваат дека оваа позиција на културно влијание не ги спречи лекарите да основаат
свои компании во здравствената индустрија во Македонија. Следејќи го овој аргумент,
разумен одговор на ова прашање би било понатамошно истражување меѓу поединците во
земјите во развој, па потоа може да се извлечат заклучоци доколку неповолната
претприемачка култура навистина ги спречува поединците да станат претприемачи.
Генерално, резултатите од студијата откриваат дека ограничувањето на ресурсите и
претприемничката култура иако се идентификувани како негативни фактори кои влијаат
врз бизнисите во земјите во развој; не успеаја да ја потврдат оваа улога во реалното
тестирање на нивното влијание врз МСП кога деловните сбјекти преземаат ризик, се
иновативни, проактивни, спроведуваат автономија и конкурентна агресивност. Наодите
исто така сугерираат дека овие негативни културни сфаќања кон претприемништвото
поврзани со ризици и иновации може да бидат повеќе дел од размислувањето и
верувањето на луѓето, отколку реалнен постоечки фактор.
На крај, изгледа дека нема значитен диспаритет во резултатите добиени од шесте
избрани случаи, без оглед на бројот на вработени во нивните тимови. Единствената
забелешка што произлегува од оваа точка на набудување е дека „бројот на вработени“
може да се забележи како дел од резултатот на успехот, но истовремено и како дел од
изворите на успех. Затоа, како што сугерираат резултатите, компаниите кои инвестирале
во проширување на нивниот тим дадоа подобри резултати во работењето и имаат
континуирано водење на процесот на развој.

Имајќи ги предвид погоре наведените размислувања, врз основа на анализата на
докторската дисертација под наслов “Влијанието на претприемничката ориентација врз
успехот на МСП во земјите во развој: случајот на здравствениот сектор во Македонија”,
поднесена од кандидатката м-р Елена Ѓоревска, Комисијата за оценка на докторската
дисертација го потенцира следново:
-

Кандидатката покажа способност да спроведе независно истражувачка работа што
резултираше со оригинален и значителен придонес во областа на МСП, особено
малите и средни претпријатија во здравствениот сектор во Македонија.
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-

Докторската дисертација се заснова на солидна теоретска подлога, имплементација
на конзистентна методологија и ги исполнува сите релевантни стандарди на високо
квалитетна истражувачка работа.

-

Докторската дисертација како целина е концептуално добро структурирана
истражувачка работа што дава значителен придонес за унапредување на знаењето
од областа на развојот на МСП.

3. Констатација 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 Елена Ѓоревска под наслов “Влијанието на
претприемничката ориентација врз успехот на МСП во земјите во развој: случајот
на здравствениот сектор во Македонија” со оригинален наслов “Entrepreneurial
Orientation Influence on the Success of SMEs in Developing Countries: The case of
healthcare sector in Macedonia“, и да формира Комисија за одбрана која ќе ја закаже и
организира истата.
Комисија за оценка на докторската дисертација
1. Проф. д-р Надин Турноа, редовен професор на Институт за бизнис администрација,
Универзитет „Софија Антиполис“, Ница, Франција, с.р.
2. Проф во пензија, д-р Марика Башеска Ѓорѓиеска, Економски факултет - Прилеп,
Универзитет “Св. Климент Охридски“ Битола, Република Северна Македонија, с.р.
3. Проф. д-р Славица Роческа, Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски“ Битола, Република Северна Македонија, с.р.
4. Проф. д-р Мирослав Гверовски, Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св.
Климент Охридски“ Битола, Република Северна Македонија, с.р.
5. Проф. д-р Наташа Трајкова Најдовска, Економски факултет - Прилеп, Универзитет
“Св. Климент Охридски“ Битола, Република Северна Македонија с.р.
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To:
Scientific Council of Faculty of Economics - Prilep

Subject: Report on Assessment of the doctoral dissertation

The Scientific Council of the Faculty of Economics - Prilep at the meeting held on
25.01.2021, decision No. 02-90/20, has formed a Committee for assessment of the doctoral
dissertation of the candidate Elena Gjorevska, entitled as: “Entrepreneurial orientation
influence on the success of SMEs in developing countries: The case of healthcare in
Macedonia “. The Committee consists of following members:

1. Prof. Dr. Nadine Tournois, Institute of Business Administration, University Sophia
Antipolis, Nice, France
2. Prof.-Retired Dr. Marika Basheska Gjorgjieska, Faculty of Economics – Prilep,
University "St. Kliment Ohridski" – Bitola, Republic of North Macedonia
3. Prof. Dr. Slavica Rocheska, Faculty of Economics – Prilep, University "St. Kliment
Ohridski" – Bitola, Republic of North Macedonia
4. Prof. Dr. Miroslav Gveroski, Faculty of Economics – Prilep, University "St. Kliment
Ohridski" – Bitola, Republic of North Macedonia
5. Prof. Dr. Natasha Trajkova Najdovska, Faculty of Economics – Prilep, University "St.
Kliment Ohridski" – Bitola, Republic of North Macedonia

According to the article No. 194 of the University St. Kliment Ohridski, Bitola Statute and No.
56 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
Elena Gjorevska was born on April 17th 1987, in Skopje, R. Macedonia. She completed
undergraduate and graduate studies at the University American College Skopje, Macedonia. She
attended a post graduate programme at the London School of Business and Finance in the field of
finance. After two years of working experience in the finance department of UACS, in 2013 she
starts her own company in the sector of social care for elderly, as private institution Hotel Idila,
which later merges with the leading market company and establishes the Idila-Terzieva brand.
Currently, she holds the position of financial director of the institution and co-owner of the
business.
She starts Regional Joint Doctoral Programme in Entrepreneurship and SME Management
for Western Balkan Countries (DOCSMES) in 2014 and continues to combine the
entrepreneurial experience on site with the studies in context. During her doctoral research
process she has completed several other courses on entrepreneurship in developing countries,
which becomes her major interest. Her major studies of interest and research are business
strategy and business modeling, entrepreneurial ecosystem, entrepreneurship in developing
countries and entrepreneurial orientation.
EDUCATION AND TRAINING
• Dates (from – to)
• Name and type of
organization providing
education and training
• Title of qualification

• Dates (from – to)
• Name and type of
organization

13.02.2014-present
Regional Joint Doctoral Programme in Entrepreneurship and SME
Management for Western Balkan Countries (DOCSMES),
International Doctoral Programme, organized by 8 international
universities
PhD

30.11.2020-21.01.2021
Case Western Reserve Univrsity, Cleveland, Ohio (online course)
“Beyond Silicon Valley: Growing Entrepreneurship in Transitioning
Economies.”
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• Principal
subjects/occupational
skills covered

The role of Government, The role of philanthropy/donors, The role of
intermediary organizations/NGOs, Leveraging anchor institutions,
Access to capital and mentoring

• Dates (from – to)
• Name of organization
• Principal subjects

January - May 2017
Maastricht University (Maastricht Graduate School of Governance)
Entrepreneurship in developing countries

• Dates (from – to)
• Name of organization
• Title of qualification
awarded

15.10.2009-17.07.2012
University American College Skopje (English language courses)
Master in Corporate Finance and Banking

• Dates (from – to)
• Name of organization
• Title of qualification
awarded
• Dates (from – to)
• Name of organization
• Title of qualification
awarded
Recognitions and Awards

01.05.2010-11.08.2010
London School of Business and Finance, London, UK
Post-Graduate Certificate in Finance
15.10.2006- 15.06.2009
University American College,
Skopje (English language courses)
Bachelor of Business Administration in Finance





Awarded with Certificate of achievement in recognition of
having achieved a cumulative GPA of 3.92
Awarded with two scholarships during my undergraduate
studies, by University American College, Skopje
Awarded with full scholarship for my graduate studies at UACS
Honored with the Certificate Student Of The Generation

• Dates (from – to)
• Name of organization
• Principal subjects

20.04.2015-27.04.2015
Art of Reconciliation, Trofaiach, Austria
“Think beyond the business”, Social entrepreneurship training

• Dates (from – to)
• Name of organization
• Principal subjects

04.05.2015-15.05.2015
Macedonia2025, Leadership Project
Economic leadership training and business presentations evaluation

• Dates (from – to)
• Name of organization
• Principal subjects

15.09.2013- 05.10.2013
National Social Institution of Republic of Macedonia
Specific social areas understanding
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• Title of qualification
awarded

License for qualified social worker

• Published research
papers

Gjorevska, E. 2015. Business strategy reflection on business
model creation. International Journal of economics and Law. 5
(13), pp. 21-29

• Published research
papers

Gjorevska,

E.

2014.

Entrepreneurial

perception

of

the

ecosystem: spotlight on Republic of Macedonia. Horizons,
International scientific journal. 1 pp. 87-108.

• Published research
papers

Ilievska, E. 2012. Business models and business strategies:
interpretation and basic interrelation. University American College
Skopje

WORK EXPERIENCE
• Dates (from – to)
• Name of the company
• Occupation or position

11.02.2021-present
“Instahome”
Co-founder and manager

• Dates (from – to)
• Name of the company
• Occupation or position

01.05.2019 - present
Nursing home and centar for dementia and Altzhaimer “Idila - Terzieva”
Co-founder and financial director

• Dates (from – to)
• Name of the company
• Occupation or position

01.10.2014-present
Private assisted-living facility “Idila - Terzieva
Co-owner and financial director

• Dates (from – to)
• Name and address of
employer
• Occupation or position

01.10.2009-01.05.2011
University American College Skopje
Financial Officer
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2. Analysis and comments on the doctoral dissertation
The doctoral dissertation of the candidate Elena Gjorevska, entitled as:
“Entrepreneurial orientation influence on the success of SMEs in developing
countries: The case of healthcare in Macedonia “consists of five chapters and is written
on 277 pages, or total of 316 pages, including the references and related appendixes.
The dissertation explores how the entrepreneurial orientation contributes to the
success of the SMEs in developing countries. The five entrepreneurial orientation
dimensions, innovativeness, proactiveness, risk-taking, autonomy and competitive
aggressiveness have been analyzed for their role in successful business performance in
difficult environment settings. The empirical research of this dissertation has been fully
focused on the SMEs in the private healthcare sector in Republic of Macedonia, trying to
explore and show that SMEs in developing countries need to have a high entrepreneurial
orientation in order to be able to satisfy the new, increasing and more sophisticated needs
of the developing markets’ consumers. Chapter 1 starts by expressing the importance of
entrepreneurship for developing countries and defining the concept of entrepreneurship
through theoretical perspective presented in the literature.
Chapter 2 focuses on the factors that influence the success of SMEs in
developing countries. In a series of instances, the chapter explores three different sets of
internal, organizational and environmental factors, focusing on the implication of
incentives to start a business on venture’s post-entry success, sector knowledge
contribution to SMEs success, inward innovation ability into the SMEs processes,
personal and social network input, the importance of entrepreneur’s management and
planning ability, the effect of culture on the success rate of start-ups in developing
countries, institutional support contribution to SMEs success, markets adoption role in
creation of new venture success and the availability and easy access to finance as key
input into SMEs success. Further, the underlying processes explaining the five
entrepreneurial dimensions are studied. The chapter continuous with specific elaboration
of the entrepreneurial orientation strategic posture of the firm, through shading formal
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light on the dimensions of innovativeness, proactiveness, risk-taking, autonomy and
competitive aggressiveness. Building on these dimensional observations, the dissertation
presents a conceptualization of an entrepreneurial orientation strategic posture formed by
the constraints of developing country circumstances and proposes a conceptual
framework of entrepreneurial orientation contribution to SMEs success. At this point the
candidate also explains the position of Macedonian healthcare sector, moreover, the
inability of public hospitals to provide the service the citizens need and that very often the
unsatisfactory level of quality of received service moves the patients toward private
practitioners. Moreover, the candidate argue that the speed of information flow, as well as
increased people’s awareness about health and healthy lifestyle, coming correspondingly
with the ongoing process of country’s transition additionally underlines the demand for
private healthcare services.
Chapter 3 presents the methodology of the study. Here, the candidate focuses on the
research aims and objectives, research strategy and data collection procedures. Building
on the research regarding the entrepreneurial orientation of six SMEs operating at the
private healthcare sector, the study delivers six comprehensive case studies. The multiple
case study summary has been presented at the end of chapter 3. Further, Chapter 4
explains the data analysis and interpretation, with special attention to proposition analysis
and testing. Following Yin’s case study protocol and analyzing procedures, Chapter 4
presents the process of demonstration of the set propositions, the inter-cases quantitative
data analysis as well as interpretation of case studies’ results. In addition, in Chapter 5,
general discussions are provided, conclusions are outlined and practical contributions for
SMEs owners and policy makers are made. Finally, the candidate elaborates how the
commitment to observe the entrepreneurial orientation strategic behavior and its impact
on SMEs success in the context of developing countries opens new avenues for future
research.
2.1 Research question and research objectives
The reasons behind the low survival rates of new ventures during their infant period
have been the main candidate’s motivation for conducting this study. As indicated in the

21
literature review of the study, more than 50% of new ventures fail within three years of
their performance. Factors that are elaborated as influential for firm survival in
developing countries are varied in nature. Besides the internal and external factors
detailed in this dissertation, a special attention has been given to the organizational level
factors that directly affect firm performance. In this study, the candidate particularly
focuses on the entrepreneurial orientation posture of firms operating in the specific
context of developing counties.
In essence, the research question the candidate is trying to address is “how the
entrepreneurial orientation strategy (encompassing the innovation, risk taking,
proactiveness, autonomy and competitive aggressiveness) influences the success of SMEs
in developing countries?”
The predicted research objectives more specifically include:


To emphasize the importance of entrepreneurship for the transformational processes of
developing countries



To identify central entrepreneurship theories and definitions



To make analysis of major individual, organizational and environmental factors that
influences the success of SMEs



To analyze extensively the entrepreneurial orientation strategy of a SMEs,



To adapt entrepreneurial orientation strategy to the conditions of the developing countries
constrains, presenting it through a conceptual framework and corresponding propositions that
should lead to further theorization



To test the set propositions through six comprehensive case studies in the private healthcare
sector in Republic of Macedonia



To answer the call for qualitative research in entrepreneurial orientation field



To deliver contextualized, context-specific results, that may guide managers in developing
countries in structuring strategies and operations that better suit local conditions and avoid
adverse consequences.
2.2 Research design and methodology
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For the purpose of this study, the candidate has chosen to apply qualitative
research method. She has committed to extensive field work, that means direct interviews
with managers and entrepreneurs answering carefully designed questionnaire in order to
create fine-grained contribution to entrepreneurial orientation strategic posture in the
specific context of developing country. Six case studies have been generated based on the
information gathered, intending to give explanatory answer to the stated research
question. The multiple-case research strategy has been selected in order to investigate
contemporary firm’s entrepreneurial behaviour. Quantitative research in a form of survey
among employees, and use of secondary data sources, has also been part of each of the
cases in order to enrich research evidence. Since the quantitative data have been used
only within cases, without generalization across cases, the study is fully qualitative in
nature.
During the case study design process, the candidate has followed Yin (1983) case
study design logic, and has started with identifying specific conceptual framework of the
subject under research. After this initial theory development, the candidate has proceeded
with cases selection and data collection design and protocol. Next, the candidate has
proceeded by selecting six SMEs from the private healthcare sector in Republic of
Macedonia. As each individual case presents a study by itself, the candidate has
conducted individual case study report for each case study respectively and then she has
produced a multiple case results and summary report. For each individual case the report
indicate how and why a particular proposition was demonstrated or not demonstrated.
Across cases, the report indicates the extent of the replication logic and why certain cases
has predicted to have certain results where maybe other cases have demonstrated
constructing results.
Based on the six comprehensive case studies the candidate has generated and
tested set of twenty theoretical propositions. The detailed conceptual theoretical
framework as well as the derived theoretical propositions the candidate has used in this
study are presented in details below.
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Figure 1: Proposed conceptual framework of EO contribution to SMEs success in the context of
developing country.

Research propositions
Proposition 1: Limited resources will moderate the relationship between
entrepreneurial orientation and SMEs success.
Proposition 1a: At conditions of limited resources, businesses take less risk, which has
negative or no influence to SMEs success.
Proposition 1b: At conditions of limited resources, businesses initiate less innovation,
which has negative or no influence to SMEs success.
Proposition 1c: At conditions of limited resources, businesses act less proactively, which
has negative or no influence to SMEs success.
Proposition 1d: At conditions of limited resources, business act less autonomously, which
has negative or no influence to SMEs success.
Proposition 1e: At conditions of limited resources, businesses act less competitive
aggressively, which has negative or no influence to SMEs success.
Proposition 2: National culture will moderate the relationship between
entrepreneurial orientation and SMEs success.
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Proposition 2a: At conditions of unfavourable entrepreneurial culture businesses take less
risk, which has negative or no influence to SMEs success.
Proposition 2b: At conditions of unfavourable entrepreneurial culture, businesses initiate
less innovation, which has negative or no influence to SMEs success.
Proposition 2c: At conditions of unfavourable entrepreneurial culture, businesses act less
proactively, which has negative or no influence to SMEs success.
Proposition 2d: At conditions of unfavourable entrepreneurial culture, business act less
autonomously, which has negative or no influence to SMEs success.
Proposition 2e: At conditions of unfavourable entrepreneurial culture, businesses act less
competitive aggressively, which has negative or no influence to SMEs success.
Proposition 3: Immature market will moderate the relationship between
entrepreneurial orientation and SMEs success.
Proposition 3a: At conditions of immature markets, businesses take more risk, which has
positive influence to SMEs success.
Proposition 3b: At conditions of immature markets, businesses initiate more innovation,
which has positive influence to SMEs success.
Proposition 3c: At conditions of immature markets, businesses act more proactively,
which has positive influence to SMEs success.
Proposition 3d: At conditions of immature markets, business act more autonomously,
which has positive influence to SMEs success.
Proposition 3e: At conditions of immature markets, businesses act more competitive
aggressively, which has postive influence to SMEs success.
Proposition 4: Unexploited market opportunities will moderate the relationship
between entrepreneurial orientation and SMEs success.
Proposition 4a: At conditions of unexploited market opportunities, businesses take more
risk, which has positive influence to SMEs success.
Proposition 4b: At conditions of unexploited market opportunities, businesses initiate
more innovation, which has positive influence to SMEs success.
Proposition 4c: At conditions of unexploited market opportunities, businesses act more
proactively, which has positive influence to SMEs success.
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Proposition 4d: At conditions of unexploited market opportunities, business act more
autonomously, which has positive influence to SMEs success.
Proposition 4e: At conditions of unexploited market opportunities, businesses act more
competitive aggressively, which has positive influence to SMEs success.
Namely, this study has been based on the candidate’s scientific assumption that
entrepreneurial orientation dimensions (innovativeness, proactivity, risk taking, autonomy
and competitive aggressiveness) affect the success of new businesses under the specific
influence of the positions of limited resources, unfavorable entrepreneurial culture,
unexploited market opportunities and the position of immature market. Following this
assumption, the candidate has attempted to discover the exact cause and effect of this
relationship, relying on the previously stated sets of propositions.
Aiming to fulfill the objectives of this study, the candidate has passed over the
classical business size classification in cases selection, and has outlined the selected
businesses in the following manner. The first set of cases is consisted of five businesses
(C1, C2, C3, C4 and C6) with three employees, eleven and sixteen employees.
Additionally to this the candidate has set the case C5 with forty-three employees, which
will serve as outlier extreme case, so that we may actually examine if this case differs
from the cases with smaller number of employees.
Namely, using N-vivo software for qualitative data analysis, the candidate has first
explored propositions within cases and afterwards explored propositions cross cases. In
this way the candidate could see the unique experiences of the cases but also explore
similarities between their unique experiences. By outlining the case C5 as business with
higher number of employees regarding the other five cases, the candidate could actually
explore the similarities and differences with the first set of five cases with fewer
employees. Additionally to this, the number of employees is one of the success indicators
in this study, so with this creation of the sample of cases the candidate may actually
perceive to what extent the number of employees really affects the overall business
performance.
Considering the fact that the sample is context specific, incorporating only businesses
from the private healthcare sectors may limit generality; however, the candidate attempted
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to generate more fine-grained and empirically valid knowledge that would result in giving
more logic in process examined.

2.3 Results of the dissertation
In sum, results from this study have shown to be significant, and surprisingly, part of
them totally unexpected. The propositions of the conceptual framework of the study have
proposed positive influence of immature markets and unexploited opportunities, which has
been to great extent replicated among the six elaborated cases. More precisely, the study
has confirmed these positive forces’ influence on the risk taking activities of the private
healthcare businesses and their innovativeness; as well as on their more proactive approach
on the market and greater autonomy within the organizations. Moreover, the study has
revealed that all these business activities have actually contributed positively to the overall
businesses’ success. The immature private healthcare market is presented in this study
through several dimensions. As it is evident from this study, people in Macedonia are
becoming more couscous about the importance of their health and running a healthy
lifestyle. Throughout the cases, clients have shown increasing interest for specialized
nutrition programming and increased frequency in examinations for prevention; more
serious approach to dentistry and asking for more convenient service and higher quality;
greater interest in dermatological services and increased awareness of their ability to
improve people’s health and beauty. The higher rate of women’s involvement in the labour
market, as well the increasing trend of migration of younger members of Macedonian
families leads to inevitable need for professional institutions that would take care of the
elderly. Moreover, the unhealthy lifestyle and long office hours have shifted the age limits
for physiotherapeutic services downwards.
Consequently, all these increasing clients needs open increasing opportunities for the
private healthcare businesses, which certainly act as positive driver for pursuing
entrepreneurial

orientation

strategy

and

improving

final

results.

Competitive

aggressiveness is the dimension that has received least attention among the private
healthcare businesses. While on one side, one may assume that operating on the small
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Macedonian market would necessarily ask for more aggressive approach toward
competitors in order to assure sound position on the already “limited” market the findings
of the empirical research may propose several reasons behind this position. First, as it
revealed among the founders of the private healthcare businesses, they are primarily
focused on the medicine aspect of their operations, leaving the business focus behind. As
the findings from the six cases have indicated, healthcare businesses focus primarily on the
quality of service provided, care about patients, offering advanced and sophisticated
technology and in this way their create their competitive advantage in the private
healthcare industry. Moreover, this study may also conclude that Macedonian healthcare
market is still developing and there is no intensive competition which makes these
businesses to perform more relaxed in competitive direction.
The surprising results come on the side of the predicted negative influence of the
position of limited resources and the unfavorable entrepreneurial culture. However, while
the results indicate that majority of the interviewed entrepreneurs expressed concern about
the limited available resources and how they perceived the environmental support during
the process of startup; the elaboration of the sub-propositions that elaborate how these two
negative forces influence entrepreneurial orientation and contribute negatively to firms’
results, failed to confirm replication of any of the predicted patterns. In fact, contrary to the
expected results, limitation of resources has not stopped founders to assure funding for
their startups; nor has stopped them to invest additionally in different kinds of innovation
or to move toward proactive market activities. Regarding, limitation of resources has not
prevented businesses to achieve positive business results. The negative success
consequences have been noticed among three of the cases, only in terms of inability to
increase the number of employees. This might bring us to another conclusion that investing
in people and investing in their qualifications and team work would certainly lead to
further improvement of this success indicator. An enthusiastic remark to the limited
resources influencing factor, might be the notion that the opportunities for improvement of
this segment are various and there are number of alternative businesses financing options
that might be transferred from more developed countries. The importance of financing
options are outlined in this study, under the assumption that they present the starting point
for any additional improvements, individuals’ qualifications, products, services and
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innovations. Moreover, results with regard to the unfavorable entrepreneurial culture also
outline that this position of cultural influence has not prevented doctors from starting their
own companies in the healthcare industry in Macedonia. Following this argument, a
reasonable answer to this issue would be further research among individuals in developing
countries, so conclusions might be drawn if the unfavorable entrepreneurial culture actually
prevents individuals to become entrepreneurs. Overall, results from the study revealed that
the limitation of resources and the entrepreneurial culture although identified as negative
influencers to businesses in developing countries; have failed to confirm this role in the
actual testing of their influence on businesses risk taking activities, innovativeness,
proactiveness, autonomy and competitive aggressiveness of the businesses. The findings
also suggest that these negative cultural perceptions toward entrepreneurship connected to
risks and innovations might be more part of people’s mindset and believes, rather than
actual existing factor.
At the end, there seemed to be no significant disparity in results obtained from the six
selected cases regardless of the number of employees in their teams. The only concluding
remark derived from this point of observation, is that “number of employees” might be
observed as part of success result, but at the same time as part of success sources.
Therefore, as the findings suggest, the companies that have invested in enlargement of their
team have provided better performance results and have continuo to run the process of
development.
Taking into account the above considerations, based on the analysis of the doctoral
dissertation entitled “Entrepreneurial orientation influence on the success of SMEs in
developing countries: The case of healthcare in Macedonia”, submitted by the
candidate MSc Elena Gjorevska, the Committee for Assessment of the doctoral
dissertation pointed out the following:
 The Candidate has demonstrated ability to conduct independently a research work
that has resulted with original and significant contribution in the SMEs area,
especially SMEs in healthcare sector in Republic of Macedonia.
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 The doctoral dissertation is based on solid theoretical background, implementation
of the consistent methodology and meets all relevant standards of a high quality
research work.
 The doctoral dissertation as a whole is a conceptually well-structured research work
that gives significant contribution to advancement of knowledge in the field of
SMEs development.
3. Conclusion and recommendation
Having in consideration the above-mentioned findings and conclusions, the Committee
unanimously concludes that the dissertation fulfills necessary criteria to be defended, and
proposes to the Scientific Council at the Faculty of Economics – Prilep to accept the Report on
assessment

of the doctoral dissertation of the candidate Elena Gjorevska titled:

“Entrepreneurial orientation influence on the success of SMEs in developing countries:The
case of healthcare in Macedonia”, and to form defense commission that will determine the date
for its public defend.

Commission for evaluation of the doctoral dissertation:
1. Prof. Dr. Nadine Tournois, Institute of Business Administration, University Sophia
Antipolis, Nice, France
2. Prof.-Retired Dr. Marika Basheska Gjorgjieska, Faculty of Economics – Prilep,
University "St. Kliment Ohridski" – Bitola, Republic of North Macedonia
3. Prof. Dr. Slavica Rocheska, Faculty of Economics – Prilep, University "St. Kliment
Ohridski" – Bitola, Republic of North Macedonia

4. Prof. Dr. Miroslav Gverovski, Faculty of Economics – Prilep, University "St. Kliment
Ohridski" – Bitola, Republic of North Macedonia
5. Prof. Dr. Natasha Trajkova Najdovska, Faculty of Economics – Prilep, University "St.
Kliment Ohridski" – Bitola, Republic of North Macedonia
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОДНАУЧНАТА ОБЛАСТ 50613- ДЕЛОВНО
КОМУНИЦИРАЊЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД
Наставно – научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, со Одлука
бр. 02-160/3-2 од 08.04.2021 г. формира Рецензентска комисија за избор на наставник од
научната област 50613-Деловно Комуницирање во состав
1. Д-р Лидија Симонческа, редовен професор;
2. Д-р Трајан Дојчиновски, редовен професор; и
3. Д-р Константин Петковски, редовен професор.
На објавениот Конкурсво весниците “Нова Македонија” и “Koha”од 24. 03. 2021 г. за избор
на наставник однаучната област 50613-Деловно Комуницирање се пријави кандидатот д-р
БранкоНиколовски, редовен професор на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид,
при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. По прегледувањето на конкурсните
материјали, Рецензентската комисија го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ
А. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Проф. д-р Бранко Николовски е роден 1971 г. во Охрид, Македонија. Кандидатот
основното образование, со континуиран одличен успех, го завршува во ОУ “ Коле
Неделковски” - с. Лескоец, Охрид. Средното образование со континуиран одличен успех,
го завршува во економските паралелки на ЦСНО “Климент Охридски” - Охрид. По
успешно положениот приемен испит, во учебната 1990/1991 год. се запишува како редовен
студент на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, на насоката туризам и
угостителство. По четиригодишно студирање, остварувајќи среден успех 8.63, се стекнува
со звање дипломиран организатор по туризам и угостителство (1995).Во учебната
1995/1996 год. се запишува на постдипломските студии од областа на туристички
менаџмент, на Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, при Факултетот за туризам и
угостителство - Охрид. Во февруари 1997 год. го положува последниот испит на
постдипломските студии, остварувајќи просечен успех на студирање 9,56. Во јуни 1998
год., успешно ја одбрани магистерската теза “Управување со целосниот квалитет во
туризмот и угостителството”, и се стекнува со академски степен магистер на науки од
областа на туризмот и угостителството. Докторска дисертација пријавува и успешно ја
брани во 2003 г. на Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Институтот за социолошки
и политичко-правни истражувања, на тема “Улогата на организациското учење и
менаџментот на знаење во развојот на туристичките организации”, и се стекнува со научен
степен доктор на менаџмент.
Во 1995 год. се вработува како соработник по група предмети на Факултетот за туризам и
угостителство - Охрид. Во 2004 г. е избран на Факултетот за туризам и угостителство –
Охрид во звање доцент по предметот Комуникации во туризмот. Во 2006 г. е избран на
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид во звање доцент по предметот
Претприемништво. Во 2009 г. е избран на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид
во звање вонреден професор во научните области Претприемништво, и Комуникации во
туризмот. Во 2016 г. е избран на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид во
звање редовен професор во научните области 50623 - Претприемништво, и 50624 - Друго.
Активно го владее англискиот јазик, делумно германскиот и рускиот јазик, и ги применува
компјутерските вештини од MS Office пакетот.
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Б. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ
I.

Научен степен доктор на науки од соодветната област
Година

Име и вид на
организацијата за
стекнато образование

Фраскатиева
класификација
Степен
II.

2003
Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје
Институт за социолошки и политичко-правни
истражувања, Скопје
506 - Доктор на менаџмент

VIII

Остварен просечен успех на студии

1. Просечен успех на додипломски (прв циклус) студии = 8,63
2. Просечен успех на постдипломски(втор циклус) студии = 9,56
III.

Претходно објавени рецензирани научни трудови

Претходно објавените рецензирани научни трудови на кандидатот проф. д-р Бранко
Николовски се наведени во рефератите за избор на доцент, вонреден и редовен
професор, во Билтенот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола бр. 262
од 01.06.2004 г., Билтенот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола бр.
284 од 04.05.2006 г.,Билтенот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола
бр. 323 од 06.08.2009 г., и Билтенот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битолабр. 419 од 05.10.2016 г.
IV.

Објавени рецензирани научни трудови во референтна научна
публикација согласно со Законот за високото образование во
последните пет години пред објавување на огласот за избор

1. Dimoska, T., Nikolovski, B., Tuntev, Z., (2017): “Employment in the small and
medium - sized enterprises in tourism – comparative analysis”. International
Scientific Journal: Horizons, Series A, Social Sciences and Humanities, Vol. 20,
University of “St. Kliment Ohridski”, Bitola, pp. 53-68
2. Nikolovski, B., Dimoska, T., Tuntev, Z., (2017): “Effects of tourism entrepreneurship
on regional development”. Conference Proceedings from the First International
Scientific Conference “Challenges of tourism and business logistics in the 21st
century »ISCTBL 2017«, Gevgelija, 24-25 October. Faculty of tourism and business
logistics, Gevgelija, pp. 111-120
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3. Nikolovski, B. (2017): “Entrepreneurship as a process of social innovation in
tourism”. Conference Proceedings from the First International Scientific Conference
“Challenges of tourism and business logistics in the 21st century »ISCTBL 2017«,
Gevgelija, 24-25 October. Faculty of tourism and business logistics, Gevgelija, pp.
199-205
4. Nikolovski, B. (2018): “Destination level innovative entrepreneurship: developing
competitiveness”. Proceedings from the XIV International scientific conference on
service sector INSCOSES 2018, Ohrid 14-15 September. Faculty of Tourism and
Hospitality, Ohrid
5. Petrevska, B., Nikolovski, B. (2018): “Level of seasonality in Macedonian tourism
and strategies and policies for coping with it”. 3rd International Thematic
Monograph – Thematic Proceedings – Modern Management Tools and Economy of
Tourism Sector in Present Era. Association of Economists and Managers of the
Balkans, Belgrade, Serbia; pp. 17-29
6. Nikolovski, B. (2018): “Destination level innovative entrepreneurship: developing
competitiveness”. International Scientific Journal: Horizons, Series A, Social
Sciences and Humanities, Vol. 23, University of “St. Kliment Ohridski”, Bitola, pp.
501-509
7. Nikolovski, B. (2020): “Destination development: enhancing Small Tourism Firms
competitiveness”. Proceedings from the XV International scientific conference on
service sector INSCOSES 2020, Ohrid 11-12 September. Faculty of Tourism and
Hospitality, Ohrid
8. Nikolovski, B. (2020): “Destination development: enhancing small tourism firms
competitiveness”. International Scientific Journal: Horizons, Series A, Social
Sciences and Humanities, Vol. 26, University of “St. Kliment Ohridski”, Bitola, pp.
65-75
9. Nikolovski, B. (2020): “Kонцептуализација, моделирање и менаџмент на
процесот на учење и знаење во туристичките организации”. Conference
Proceedings from the Third International Scientific Conference “Challenges of
tourism and business logistics in the 21st century »ISCTBL 2020«, Shtip, 13
November, 2020. Faculty of tourism and business logistics, Gevgelija, pp. 381-391
V.

Објавен рецензиран учебник или монографија или практикум или
збирка задачи од научната област за која се избира

1. Аслимоски, Б. (2005): Комуникациивотуризмот. Факултетзатуризам и угостителство,
Охрид. (рецензиранучебник).

2. Аслимоски, Б. (2005): Менаџментнаквалитетотвотуризмот и угостителството.
Факултетзатуризам и угостителство, Охрид. (монографија).

3. Аслимоски, Б. (2006): Организацискоучење и
менаџментназнаењевотуристичкитеорганизации. Факултетзатуризам и угостителство,
Охрид. (монографија).
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4. Аслимоски, Б. (2007): Претприемништво. Факултет за туризам и угостителство,
Охрид. (рецензиран учебник).
Согласно чл. 224 од Законот за високото образование (“Службен весник на РМ”
82/2018) одредбата од чл. 166 ст. (3) т. 5 од овој закон, ќе се применува по истекот
на три години од денот на стапување во сила на овој закон. Исто така, согласно чл.
8 ст. (6) од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставнонаучни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола од 21.09.2018 г., одредбата од чл.
8 ст.(4) т. 5, ќе се применува по истекот на три годиниод денот на стапување во
сила на Законот за високото образование („Службен весник на РМ” 82/2018).
VI.

Способност за изведување на високообразовна дејност

Кандидатот ги предава следните предмети во образовниот процес на Факултетот за
туризам и угостителство - Охрид:
1. Предмети на Прв циклус на студии: Деловно комуницирање, Комуникации во
туризмот, Претприемништво, Организациско учење, Менаџмент на знаење
2. Предмети на Втор циклус на студии: Вештини и стратегии на преговарање,
Проектен менаџмент, Управување со продажба на услуги, Корпоративен имиџ
3. Предмети на Трет циклус на студии: Комуникации и интеракции во туризмот,
Истражување на претприемничкиот и одржлив туристички развој, Методологија
на истражување во царина и шпедиција
В. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ
I.

Резултати од научно-истражувачк аработа = исполнети 8услови.

II.

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и
научноистражувачки подмладок= исполнети 9 услови.

III.

Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност= исполнети 2
услови.

Вкупно исполнети услови од сите три критериуми = 19.
Податоци за исполнетоста на условите за секој критериум се содржани во Анекс 1 од
овој Реферат.Согласно чл. 7 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 од 21.09.2018 г., во наставно-научно
звање редовен професор може да биде избрано лице коештопокрај општите услови
исполнува најмалку уште седум услови од критериумите од Анекс 1, од коишто
задолжително најмалку 5 услови од првите два критериума. Условите севреднуваат
доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на огласот заизбор
(освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост).
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АНЕКС 1
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА
-секој исполнет услов се обележува со X-табелата е составен дел од Рефератот за избор, а го пополнува рецензионатакомисија
ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа во последните пет години пред објавување на огласот за избор
УСЛОВИ

X

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд
(за избор во доцент, предвач или
вишпредавач), два трудови (за избор во
вонреден професор или професор на
високастручнашкола), односно три трудови
(за избор во редовен професор) од
авторичиишто трудови сеобјавени во
референтна научна публикација.
Цитираноста натрудовите се
потврдувапреку писмен доказ со достава на
трудовите каде што ецитиран кандидатот
или преу webпребарувач за цитираност
(профил на кандидатот на Google Scholar
или сличен на него).

X

Од вкупно објавените трудови во
последните пет години, има објавено труд во
списаниеили публикација индексирани во
некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald,
Scopus,Thomson Reuters, Web of Science,

X

Кандидатот е цитиран од следните автори:
3. Amare Wondirad, Denis Tolkach, Brian King. (2020) NGOs in ecotourism: patrons of sustainability
or neo-colonial agents? Evidence from Africa. Tourism Recreation Research 45:2, pages 144-160.
4. El-Sisi, Sh., Abdelkafy, J., Soliman, D. (2020): Studying the Financial Risks Facing Small and
Medium-Sized Travel Agencies in Egypt: An Exploratory Study. IAJFTH, Vol. 9, Iss. 2.
5. Surugiu, C. (2019): Regional Disparities in the Development of Small and Medium Enterprises: An
Analysis of Hotels and Restaurants Sector in Romania. Manager, Iss. 30, pp.106-113.
6. Viegas, B. G. (2017): A influência de fatoresmacroeconómicos e sociaisnaadoção das ifrs para PME
nospaísesemdesenvolvimento [Emlinha]. Lisboa: ISCTE-IUL. Dissertação de mestrado. [Consult.
DiaMêsAno] Disponívelem www:<http://hdl.handle.net/10071/14606>.
7. Echeverri Rubio, A., &CastañedaBetancur, S. (2018). La imagen de losdestinosturísticos:
unaaproximación conceptual. NOVUM, 2(8), 179-194. Recuperado a partir de
https://revistas.unal.edu.co/index.php/novum/article/view/73122
8. Nikolovski, B., Dimoska, T. (2015): “Tourism entrepreneurship opportunities and the economic
development”. International Scientific Journal: Horizons, Series A, Social Sciences and Humanities,
Vol. 18, University “St. Kliment Ohridski”, Bitola, pp. 55-66
9. Dimoska, T., Nikolovski, B., Tuntev, Z., (2017): “Employment in the small and medium - sized
enterprises in tourism – comparative analysis”. International Scientific Journal: Horizons, Series A,
Social Sciences and Humanities, Vol. 20, University of “St. Kliment Ohridski”, Bitola, pp. 53-68
10. Dimoska, T., Tuntev, Z., Nikolovski, B. (2015): “The relationship between small and medium-sized
enterprises, tourism and economic development”. International Journal of Process Management –
New Technologies, 3(1), Mapro, Vranje, pp. 18-27.
11. Nikolovski, B., Dimoska, T. (2015): “Developing destination competitiveness: small tourism
enterprises (STE) as innovation drivers”. International Scientific Journal: Horizons, Series A, Social
Sciences and Humanities, Vol. 18, University “St. KlimentOhridski”, Bitola, pp. 67-78
Кандидатот има објавено труд во списаниеHorizons Series A (Horizons / Horizonti)индексирано во
базата на ЕBSCOод 09.01.2013 (https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.htm):
1. Dimoska, T., Nikolovski, B., Tuntev, Z., (2017): “Employment in the small and medium - sized
enterprises in tourism – comparative analysis”. International Scientific Journal: Horizons, Series A,
Social Sciences and Humanities, Vol. 20, University of “St. Kliment Ohridski”, Bitola, pp. 53-68
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Journal Citation Report, SCImago Journal Rank
(објавенитетрудови треба да се нотирани на
универзитетскиот
репозиториумhttp://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 научноистражувачки проект или раководи или
учествува во научно-истражувачки проект
кој е во тек

2.

3.

X

Одржал пленарно или почесно предавање на
меѓународен собир или бил модератор
насесија на научна конференција

X

Бил или е член во уредувачки
(организациски) или научен (програмски)
одбор намеѓународна научна конференција
или меѓународно научно списание

X

Бил рецензент на најмалку еден научноистражувачки или стручен труд

X

Nikolovski, B. (2018): “Destination level innovative entrepreneurship: developing competitiveness”.
International Scientific Journal: Horizons, Series A, Social Sciences and Humanities, Vol. 23,
University of “St. Kliment Ohridski”, Bitola, pp. 501-509
Nikolovski, B. (2020): “Destination development: enhancing small tourism firms competitiveness”.
International Scientific Journal: Horizons, Series A, Social Sciences and Humanities, Vol. 26,
University of “St. Kliment Ohridski”, Bitola, pp. 65-75

Раководителна проект (2016): „Социо-економски ефекти од туризмот во општина Охрид за
период 2004-2014“. Факултет за туризам и угостителство, Охрид
Кандидатот бил модератор на сесија на научна конференција:
1. XIII International scientific conference on service sector INSCOSES 2016, Ohrid 06-07 October.
Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid
2. XIV International scientific conference on service sector INSCOSES 2018, Ohrid 14-15 September.
Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid
3. XV International scientific conference on service sector INSCOSES 2020, Ohrid 11-12 September.
Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid
Кандидатот бил член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор
намеѓународна научна конференција
1. XIII International scientific conference on service sector INSCOSES 2016, Ohrid 06-07 October.
Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid
2. XIV International scientific conference on service sector INSCOSES 2018, Ohrid 14-15 September.
Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid
3. XV International scientific conference on service sector INSCOSES 2020, Ohrid 11-12 September.
Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid
Кандидатот бил ангажиран како рецензент на научно-истражувачки или стручен труд за
потребите на
1. XIII International scientific conference on service sector INSCOSES 2016, Ohrid 06-07 October.
Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid
2. XIV International scientific conference on service sector INSCOSES 2018, Ohrid 14-15 September.
Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid
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Бил рецензент на најмалку
еденуниверзитетски учебник, учебно
помагало, монографија,практикум, збирка
задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или
периодични и конечни извештаи од
одобренипроекти
Бил рецензент на предлози за државни и
меѓународни награди за научни остварувања
Член е во домашни или странски научни
здруженија, друштва, асоцијации
илиинституции
Реализирал или е во тек на реализација на
постдокторски студии во странство
Добил државна или меѓународна награда за
научни постигнувања од пошироката
научнаобласт со која професионално се
занимава

X

X

1. Аслимоски, Б. (2005): Комуникации во туризмот. Факултет за туризам и угостителство, Охрид.
(рецензиран учебник).
2. Аслимоски, Б. (2005): Менаџмент на квалитетот во туризмот и угостителството. Факултет за
туризам и угостителство, Охрид. (монографија).
3. Аслимоски, Б. (2006): Организациско учење и менаџмент на знаење во туристичките
организации. Факултет за туризам и угостителство, Охрид. (монографија).
4. Аслимоски, Б. (2007): Претприемништво. Факултет за туризам и угостителство, Охрид.
(рецензиран учебник).

Има објавен рецензиран
учебник,монографија, практикум или збирка
задачи од научнатаобласт за која се избира
(како автор иливо коавторство)

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД
ПРВ КРИТЕРИУМ

3. XV International scientific conference on service sector INSCOSES 2020, Ohrid 11-12 September.
Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid
4. 3rd International Thematic Monograph – Thematic Proceedings – Modern Management Tools and
Economy of Tourism Sector in Present Era. Association of Economists and Managers of the Balkans,
Belgrade, Serbia.
Кандидатот бил рецензент на следните универзитетски учебници:
1. Петревска, Б., Петреска, Л. (2016): Деловно планирање.Универзитет "Гоце Делчев" – Штип,
Факултет за туризам и бизнис логистика.
2. Ангелески, М., Јанеска, М. (2018): Проектен менаџмент. Економски факултет, Прилеп.
3. Јаковлев, З. (2021): Анимации во туризмот и угостителството. Универзитет "Гоце Делчев" –
Штип, Факултет за туризам и бизнис логистика.
Раководител/рецензент на проект (2016): „Социо-економски ефекти од туризмот во општина
Охрид за период 2004-2014“. Факултет за туризам и угостителство, Охрид
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ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладокво
последните пет години пред објавување на огласот за избор
УСЛОВИ
Бил или е ангажиран како наставник на друга
единица на Универзитетот или на
другависокообразовна установа од земјата
или странство

X

Учествувал во комисија за избор на други
наставници и/или соработници

X

Учествувал или учествува во реализација на
наставата на втор или трет циклус студии

X

Билтен бр. 443 (2018): Реферат за избор на наставник од научните области 50608 - Маркетинг
менаџмент, 50619 - Менаџмент во осигурување, и 50624 – Друго. Универзитет “Св. Климент
Охридски”- Битола.
Кандидатот ги предава следнитепредмети на:
1. Втор циклус на студии: Вештини и стратегии на преговарање, Проектен менаџмент,
Управување со продажба на услуги, Корпоративен имиџ
2. Трет циклус на студии: Комуникации и интеракции во туризмот, Истражување на
претприемничкиот и одржлив туристички развој, Методологија на истражување во царина и
шпедиција

Реализирал меѓународна мобилност на
странски универзитет односно
странскависокообразовна установа по
различни основи
Учествува или учествувал во студиска
програма чијашто настава се изведува на
англиски наставен јазик или понудил
предметна англиски јазик како прозорец на
мобилност
Реализирал предавање на
странскависокообразовна 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

X

X

Кандидатот ги предава следните предмети во студиска програмаTourism, и студиска програма
Customs & Freight Forwarding на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, чијашто
настава се изведува на англиски наставен јазик
1. Communications in tourism
2. Organizational learning
3. Knowledge management
4. Entrepreneurship
5. Project management

Кандидатот подготвил и успешно ги користи во своите предавања дигиталните ресурси (Power
Point презентации) за студентите за најмалку еден предмет.
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учење(Moodle и сл.) или на web страната
наединицата или Универзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана
на магистерски, специјалистички
илидокторски 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
студискапрограма
Учествувал или учествува во изработка на
елаборат за акредитација на студиска
прграмана прв, втор или трет циклус студии
Има стекнато искуство во високо-образовна
дејност како: ректор;
проректор;декан/директор; продекан/заменик
директор;раководител на внатрешна
организационаединица/лабораторија; член на
универзитетски сенат; член на факултетска
илиуниверзитетска комисија; раководител на
ЕКТС на Универзитет/единица; член на
Советна докторскин студии
наУниверзитет/Единица; член во Комисија за
самоевалуација; член на Интеруниверзитетска
комисија; член во Одбор заакредитација и
евалуација.
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од
спроведените самоевалуации во последните
5години
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД
ВТОР КРИТЕРИУМ

X

X

X

X

X
9

Eвиденција во студентски прашања при Факултетот за туризам и угостителство – Охрид.
Кандидатот ги предава следните предмети кои за прв пат се воведени во студиските програми
на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид во 2016 г.
1. Организациско учење
2. Менаџмент на знаење
Кандидатот активно учествува/л во изработка на елаборати за акредитација на студиски
прграмина прв, втор и трет циклус студии на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид.
Кандидатот ги извршува/л следните функции:
1. Факултет за туризам и угостителство, Охрид (10/2019 – ): Раководител на ННОЕ II циклус на
студии.
2. Факултет за туризам и угостителство, Охрид (09/2014 – 09/2019): Раководител на ННОЕ
Центар за научно-истражувачка работа.
3. Факултет за туризам и угостителство, Охрид (09/2014 – 09/2019): Член во Комисија за
издавачка дејност.
4. Универзитет “Св. Климент Охридски”, Битола (11/2015 – 09/2019): Член во Комисија за
издавачка дејност.
5. Универзитет “Св. Климент Охридски”, Битола (03/2021): Член во Комисија за самоевалуација
од страна на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид.
Согласно оценките од анкети поставени во системот iknow.uklo.edu.mk, проф. д-р Бранко
Николовски има позитивна оценка од 4,74 од вкупно 14 спроведени самоевалуации по
предмети/семестри во последните 5 години.
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејноство последните пет години пред објавување на огласот за избор
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
карактерорганизирани одмеѓународни или
домашниинституции

X

X

Учество на тркалезна маса на научна конференција:
1. XIII International scientific conference on service sector INSCOSES 2016, Ohrid
06-07 October. Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid
2. XIV International scientific conference on service sector INSCOSES 2018, Ohrid
14-15 September. Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid
3. XV International scientific conference on service sector INSCOSES 2020, Ohrid 1112 September. Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid

Поседува сертификат или потврда за стручно
илипрофесионално усовршување издаден одрелевантна
институција
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт одстрана на
меѓународна или домашни стручна организација,
институција или асоцијација
(Ко)автор е на книга/монографија од
стручнаобласт/речник/енциклопедија
Учествувал во реализација
наобука/семинар/курс/работилница/летна школа за
потребитена стопанските и нестопанските дејности
Бил или е член на национална или меѓународнажири
комисија од полето во кое се избира
Реализирал превод на книга или дел од книга
Учествувал во проектирање, развој илиимплементација на
софтверски или ИКТрешенија
Учествувал во реализација на проектниактивности во
проекти финансирани од ЕУ илидруги домашни или

1. Аслимоски, Б. (2005): Менаџмент на квалитетот во туризмот и
угостителството. Факултет за туризам и угостителство, Охрид. (монографија).
2. Аслимоски, Б. (2006): Организациско учење и менаџмент на знаење во
туристичките организации. Факултет за туризам и угостителство, Охрид.
(монографија).
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странски фондови
Учествувал во промотивни активности на факултетот
Бил уредник на речник или енциклопедија
Регистрирал патенти/иновации прифатени одДржавниот
завод за индустрискасопственост
Рецензирал учебник за основно или среднообразование од
потесната или поширокатаобласт за која се врши изборот
Има објавено стручна/професионална статија водомашни
или странски публикации(списание, весник, зборник на
трудови и сл.)
Лекторирал трудови на странски/ македонскијазик
Учествува(л) во лабораториски и теренскиистражувања
или мерење наменети застопанството
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД ТРЕТ
КРИТЕРИУМ

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ
ТРИ КРИТЕРИУМ

X

2
19

Учествувал во промотивни активности на факултетот,утврдени од страна на
Деканатската управа на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Кандидатот докторирал од областa за која конкурира за наставник. Владеењето на
проблематиката на научната област за која конкурира се потврдува и соголем број
објавени рецензирани научни трудови од почетокот на неговата кариера до денес. Во
рамките на својата научно-стручна работаучествувал во изработката на сложени
научнипроекти.Неговиот посветен и стручен пристап во воспитно-педагошкиот и
образовниот процес како редовен професор на Факултетот за туризам и угостителство
– Охрид е позитивно оценет во процесот на самоевалуација на анкетите од студентите.
Рецензентската комисијазаклучува дека кандидатот проф. д-р Бранко Николовски е
перспективен наставник и истражувач. Во неговото повеќе од дваесетипетгодишно
работно искуство на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид покажува
одлични резултати во неговата наставно-педагошка, стручна и научна активност.
Рецензентската комисија смета дека кандидатот проф. д-р Бранко Николовски ги
исполнува сите услови предвидени со Законот за високото образование и актите на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола за избор во наставно-научно звање.
Врз основа на претходно наведените констатации, Рецензентската комисија соособена
чест и задоволство му предлага на Наставно-научниот Совет на Факултетот за туризам
и угостителство – Охрид, и на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола, да го избере д-р Бранко Николовски за наставник возвање редовен професор
од научната област 50613 - Деловно комуницирање.
Охрид, 19.04.2021
Рецензентска комисија:
1. Ред. проф. д-р сц. Лидија Симонческа
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
Универзитет „Св. Климент Охридски“ –Битола
с.р.
2. Ред. проф. д-р сц. Трајан Дојчиновски
Факултет за Биотехнички науки – Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ –Битола
с.р.
3. Ред. проф. д-р сц. Константин Петковски
Технички Факултет – Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ –Битола
с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ОСНОВИ НА
НАУКАТА НА ПОЛИЦИЈАТА И ДРУГО-МЕЃУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ И
МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ,
ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-БИТОЛА

Деканот на Факултетот за безбедност – Скопје, единица во состав на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 9 април 2021 година донесе
Одлука бр. 08-258/1 за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во сите
наставно-научни звања на научната област Основи на науката на полицијата (51609)
инаучната област Друго-меѓународна безбедност и меѓународни односи (51610)
објавен на 12 април 2021 година, во дневните весници „Слободен печат“и „Коха“.
Врз основа на Конкурсот, Наставно-научниот Совет на Факултетот за
безбедност во Скопје на седницата одржана на 22 април 2021 година, донесе Одлука
број08-258/2, за формирање на Рецензиона комисија за избор на наставник во сите
наставно-научни звања во состав:проф. д-р Трпе Стојановски,проф. д-р Снежана
Никодиновска-Стефановска ипроф. д-р Стојанка Мирчева.
Рецензионата комисија во наведениот состав со внимание ја разгледа и
вреднува доставената документација и на Наставно-научниот совет на Факултетот за
безбедност - Скопје, му го поднесува следниов:
ИЗВЕШТАЈ
Рецензионата комисија констатира дека на објавениот Конкурс за избор на еден
наставник во сите наставно-научни звања на научната област Основи на науката на
полицијата(51609) и научната областДруго – меѓународна безбедност и меѓународни
односи(51610), на Факултетот за безбедност - Скопје, единица во состав на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, во предвидениот рок се пријавил
еден кандидат –вонреден проф. д-р Никола Дујовски (пријава, докази и останата
документација доставени лично во Архивата на Факултетот за безбедност - Скопје на
19 април 2021 година).
Кон пријавата, кандидатот д-р Дујовски доставил докази за исполнетост на
општите и посебните услови согласно објавениот Конкурс, како и останата потребна
документација.
Рецензионата комисија констатира дека доставената пријава, доказите и
останатата документација се навремени и комплетни, дека ги исполнуваат сите
општи и посебни услови предвидени со Законот за работните односи, Законот за
високото образование, актите на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и
актите на Факултетот за безбедност - Скопје, поради што прифати да ги разгледа, да
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ги вреднува и да достави Реферат за избор на еден наставник до Наставно-научниот
совет на Факултетот за безбедност - Скопје.
I
БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Кандидатот д-р Никола Дујовские роден на 20 декември 1977 година во Скопје,
Република Северна Македонија. Основно образование завршил во Берово, а Средно
полициско училиште во Скопје во 1996 година. Во 2003 година дипломира на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитетот „Свети Кирил и
Методиј“ на насоката за политички науки, со просечна оцена 8.25 со што се стекнал
со право на стручен назив дипломиран политиколог. На последипломските студии по
Европски интеграции на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и
Методиј“ се запишал во 2005 година. Предвидените испити ги положил со просечна
оцена 10 (десет), а на 26 март 2009 година успешно го одбранил магистерскиот труд
со наслов „Општествените аспекти на организираните миграции кон ЕУ, во услови
на визниот режим“, со што се стекнал со научен степен магистер по европски
интеграции. На 8 ноември 2011 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје успешно ја одбранил докторската
дисертација на тема „Процесот на преговарање за прием во членство во Европската
унија, во областите правда и внатрешни работи и заедничка надворешна и
безбедносна политика“, со што се стекнал со академска титула доктор на правни
науки (приложена Универзитетска диплома за здобивање со научен степен доктор на
правни науки).
Кандидатот д-р Дујовски одлично го владее англискиот јазик (приложено
Уверение за напредно познавање на англиски јазикна ниво C-1+ според Common European Framework of Reference for Languages). Кандидатот солидно го владее и
Германскиот јазик за што приложил Уверение за завршен осми степен по германски
јазик. Вонреден проф. д-р Никола Дујовски активно ги користи компјутерските
програми од Microsoft Office пакетот.
Работната кариера ја започнува во 1996 година по завршувањето на Средното
полициско училиште во Скопје, кога е распореден на работа во Секторот за
внатрешни работи Скопје, во Полициската станица за безбедност на патниот
сообраќај. Во периодот до март 2004 година, работи на повеќе работни и раководни
места во ПС за БПС Скопје. Од март 2004 година до декември 2006 година работи
како наставник – инструктор во Секторот за континуирано образование во
Полициската Академија во Скопје. Од декември 2006 година до јуни 2007 година,
работи како Виш советник за Европска унија во Секторот за Европска унија при
Министерството за внатрешни работи. Од јуни 2007 година до август 2008 година
работи како Шеф на кабинет на Директорот на Полициската академија и В.Д.
Заменик директор во секторот за континуирано образование. Од 15 октомври 2007
година е вработен на Факултетот за безбедност Скопје (правен следбеник на
Полициската академија – Скопје) каде е избран за наставник во наставно-научно
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звање вонреден професор на научната област Основи на науката за полицијата
(51609) и Друго – Меѓународна безбедност и меѓународни односи (51610).
Во периодот од 18 јуни 2013 година до 12 јуни 2017 година ја извршува
функцијата Продекан за настава на Факултетот за безбедност – Скопје. Од 13 јуни
2017 година до денес ја извршува функцијата Декан на Факултетот за безбедност. На
седницата на Наставно-научниот совет на Факултетот одржана на 17 декември 2020
година, вонреден проф. д-р Никола Дујовски повторно е избран за декан на
факултетот за мандатниот период 13 јуни 2021 – 12 јуни 2024 година.
II
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Во однос на наставно-образовната дејност на кандидатот д-р Дујовски, како особено
значајни датуми за неговиот постапен и континуиран напредок во кариерата на
Факултетот за безбедност - Скопје (односно Полициската академија - Скопје),
започнувајќи од наставник – инструктор во Полициската академија, помлад асистент,
асситент, доцент, па се до вонреден професор издвојуваме:
 Наставник-инструктор – 20 март 2004 година. По завршувањето на соодветниот
курс се здобива со Сертификат за полициски инструктор, издаден од Полициската
академија и ОБСЕ. Во Полициската академија првенствено работи на обука на
припадниците на Секторот за гранични работи и миграции при МВР, како и на обука
на останати припадници на МВР и други јавни институции.
Во продолжение ги посочуваме датумите кога од страна на Наставнонаучниот совет на Факултетот за безбедност, бил избиран за:
 Помлад асистент – 15 октомври 2007 година;
 Асистент –20 јуни 2010 година;
 Наставник во наставно-научно звање доцент на научната областПраво на
Европска унија (50811) и Основи на науката за полицијата (51609) – 3 мај 2012
година;
 Наставник во наставно-научно звање вонреден професор на научната област
Основи на науката за полицијата (51609) и Друго – Меѓународна безбедност и
меѓународни односи (51610).
Како дел од соработничкиот кадар во периодот 2007 – 2012 година, бил помлад
асистент/асистент на насоката Криминалистика по предметните програми:
1. Безбедност во сообраќајот;
2. Сообраќајна криминалистика;
3. Безбедносни стратегии и менаџмент;
4. Вовед во криминалистика;
5. Еколошка криминалистика;
На заедничката студиска програма „Безбедност и финансиска контрола“ со
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид на предметите:
1. Вовед во криминалистика и криминалистичка тактика;
2. Еколошка криминалистика.
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По изборот во наставно-научното звање доцент, наставно-образовната дејност
на прв циклус студии на студиската програма Криминалист, ја изведува по
предметите:
1. Полициска етика и деонтологија;
2. Полициски менаџмент;
3. Интегрирано гранично управување; и
4. Правда и внатрешни работи на Европската унија.
На студиската програма Безбедност:
1. Полициски менаџмент;
На студиската програма Криминологија и криминална политика:
1. Основи на етика.
По изборот во наставно-научното звање вонреден професор, наставнообразовната дејност на прв циклус студии на студиската програма Криминалист, ја
изведува по предметите:
1. Полициска етика;
2. Полициски менаџмент;
3. Интегрирано гранично управување; и
4. Правда и внатрешни работи на Европската унија.
На студиската програма Безбедност:
1. Полициска етика;
2. Полициски менаџмент;
3. Интегрирано гранично управување; и
4. Трговија со луѓе и криумчарење мигранти;
На студиската програма Криминологија и криминална политика:
1. Полициска етика; и
2. Трговија со луѓе и криумчарење мигранти;
На студиската програма по Безбедност и евроатлански интеграции:
1. Правда и внатрешни работи на ЕУ;
2. Преговори за членство во ЕУ;
3. Процесот на проширување на Европската унија;
Во периодот на изборот во звањето доцент и звањето вонреден професор, д-р Никола
Дујовски спроведувајќи ги своите активности во наставно-образовната дејност бил
ментор за изработка на дипломски трудови на единаесет студенти, а член на комисија
на осум студенти.
На втор циклус студии, вонреден проф. д-р Никола Дујовски изведува настава
по следните предмети:
- На насоката Криминалистика
1. Право на ЕУ – Правда и внатрешни работи;
2. Сообраќајна делинквенција;
3. Трговија со луѓе и илегална миграција;
4. Менаџмент на човечки ресурси;
- На насоката Безбедност:
1. Совет на Европа и Европска безбедност;
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2. Интегрирана соработка во кризниот менаџмент;
- На насоката Безбедност и финансиска контрола
1. Безбедносни стандарди и практики при транспорт на стоки;
2. Меѓународна соработка во борбата против финансискиот криминалитет
- На насоката Кризен менаџмент
1. Интегрирана соработка во кризниот менаџмент;
2. ЕУ и НАТО – безбедносни актери;
- На насоката Безбедност – специјалистички студии
1. Полициски менаџмент;
2. Полициски операции;
3. Безбедност во сообраќајот и сообраќајна криминалистика;
На втор циклус студии д-р Никола Дујовски бил ментор за изработка на
четири кандидати на магистерски студии, а член на комисија за оценана
шестмагистерски трудови.
Кандидатот д-р Никола Дујовски бил член на комисија за оцена и одбрана на
три докторски дисертации, а во моментов е ментор на три кандидати студенти на
докторски студии. Во 2018 година, д-р Дујовски се стекнал со Решение за ментор на
докторски студии бр. 08429/1 од 20 август 2018 година.
Со горенаведените активности, д-р Дујовски придонел кон научниот развој на
кандидатите, но и за развојот на научната мисла во Република Северна Македонија.
Исто така, бил рецензент на повеќе трудови (Меѓународно научно списание на
УКЛО „Хоризонти“, Меѓународна научна публикација „Годишник на Факултетот за
безбедност - Скопје“, Меѓународна научна конференција на Факултетот за
безбедност – Скопје, Меѓународна научна конференција на Институтот за
безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет во Скопје, на
Западночешкиот универзитет во Плзен, Чешка, Криминалистичко-полицискиот
Универзитет во Белград, Србија, Факултетот за безбедносни науки, криминалистика
и криминологија на Универзитетот во Сараево, Босна и Херцеговина, на
Западнороманскиот универзитет во Темишвар, Романија итн).Стекнатото педагошко
искуство како наставник во Секторот за континуирано образование во Полициската
академија и како асистент, доцент и вонреден на Факултетот за безбедност успешно
го надградува низ секојдневните активности со студентите и вработените на
Факултетот за безбедност.
Наставно-образовната дејност ја извршува со посветеност и одговорност, со
постојано унапредување на методите за пренесување на стекнатите знаења и
стручните искуства на студентите. Се залага за осовременување на наставата и
унапредување на научната соработка, со студентите и со високостручниот кадар на
Факултетот, како и за зајакнување на соработката со институциите од регионот и од
Европа, кои се занимаваат со обуки за потребите на полицијата и другите
безбедносни институции.
III
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НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Кандидатот д-р Дујовски како автор или ко-автор има објавено околу 70 научни и
стручни трудови во меѓународни научни списанија, меѓународни научни публикации
и научни списанија со фактор на влијание, како и други публикации кои се од
значење за развојот на науката и струката, а со кои може да се потврди неговото
владеење на проблематиката. Покрај тоа, автор е на три универзитетски учебници, на
две монографии, а учествувал во подготовката на две научни студии.
Во продолжение се наведени објавените учебници, научни студии, монографии
и трудови во периодот на избор во звањето вонреден професор, кои се објавени
заклучно со 12 април 2021 година.
Со особено задоволство ги истакнуваме учебниците кои д-р Никола Дујовски ги
објави во периодот на изборот во звањето вонреден професор.
1. Дујовски, Никола. 2019. Полициска етика. Скопје: Факултет за безбедност.
Учебникот Полициска етика од авторот вонреден проф. д-р Никола Дујовски
е објавен во 2019 година, а со Одлука на Деканатската управа на Факултетот
за безбедност Скопје бр. 08-794/7 од 24 октомври 2019 година, согласно
рецензиите објавени во Билтенот на Универзитетот „Свети Климент
Охридски“ од Битола бр. 462 од 1 октомври 2019 година, е одобрено да се
печати како основен универзитетски учебник.
Учебникот Полициска етика ги опфаќа темите поврзани со етиката како
посебна научна дисциплина и на Полициската етика како применета научна
дисциплина која произлегува од потребата да се изучува етика во високото
образование од областа на безбедноста, но и во полицијата како професија.
Учебникот е поделен на следните глави и подглави:
А) Етиката и моралот –Основни прашања кои ги проучува етиката, Современи
теории за етиката, Функции на етиката, Етиката во истражувањето и Науката
како професија;
Б) Полициска етика –Поим и предмет на проучување на полициската етика,
Местото на полициската етика во системот на науки, Полициската етика и
полициското постапување, Полициската култура и полициското однесување,
Полициска супкултура;
В) Полициски интегритет – Градење на полицискиот интегритет, Принципи за
промоција на полицискиот интегритет, Ветинг – Проверка на полициските
службеници;
Г) Принципите на Сер Роберт Пил – Принципи на професионалната
полициска етика;
Д) Деонтологија – Поим и предмет на деонтологијата, Зошто деонтологијата е
значајна за полициската етика;
Ѓ) Домашни и меѓународни искуства и документи за полициската етика.
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2. Рајковчевски, Раде и Дујовски, Никола. 2020. Вовед во полициски науки.
Скопје: Факултет за безбедност.Учебникот Вовед во полициски наукиод
авторите вонреден проф. д-р Раде Рајковчевски и вонреден проф. д-р Никола
Дујовски е објавен во 2020 година, а со Одлука на Наставно-научниот совет на
Факултетот за безбедност Скопје бр. 08-723/03 од 19ноември 2020 година, врз
основа на усвоените рецензии објавени во Билтенот на Универзитетот „Свети
Климент Охридски“ од Битола бр. 475 од 1 ноември 2020 година, одобрено е
оваа книга да претставува основен универзитетски учебник по предметот
„Вовед во полициски науки“ во прв семестар на студиските програми
„Криминалистика“ и “Безбедност“ и во трет семестар на студиската програма
„Криминологија и криминална политика“ на прв циклус студии на
Факултетот.
Значењето на книгата „Вовед во полициски науки“ се огледа во фактот што
претставува сеопфатна книга во Република Северна Македонија, која ги
воведува студентите во полициските науки и претставува основоположник на
науката за полицијата во Република Северна Македонија. Иако современата
полициска служба бележи сериозен развој во 20 и 21 век, сепак, науката за
полицијата во нашата држава недоволно го следеше тој развој и барем досега
не успеа сериозно да ги отвори научните прашања поврзани со полицијата,
како организација, и полициските работи, како основа на квалитетот на
спроведување на Уставот и законите.
Структурата на учебникот „Вовед во полициски науки“ е следна:
А) Основи на полициски науки; Б) Поим и историски развој на полицијата;
В) Основи на полициското работење; Г) Организација на полицијата и
полициски организации; Д) Полициска етика, полициска култура и полициски
интегритет; Ѓ) Модели на полициско работење; Е) Раководење во полицијата;
Ж) Контрола и надзор над полицијата; З) Перспективи за полициската наука,
образование и обука; Ѕ) Нови правци во развојот на полицијата;
Покрај наведените универзитетски учебници, вонреден проф. д-р Никола Дујовски
беше дел од неколку истражувачки тимови кои спроведоа значајни истражувања од
кои беа објавени следните научни студии:
1. Мојаноски, Цане, Дујовски, Никола и Ѓуровски, Марјан. 2018. Полицијата
и јавноста. Скопје: Факултет за безбедност. Монографијата „Полицијата и
јавноста“ е објавена во 2018 година, а нејзиното објавување е овозможено
со Одлука на Деканатската управа на Факултетот за безбедност – Скопје,
број 02-447/2 oд 7.05.2018 година, согласно рецензиите објавени во Анекс
на Билтенот на Универзитетот бр.440 од12.04.2018 година. Монографијата
претставува целосна студија која го следи развојот на односите помеѓу
полицијата и јавноста во временскиот период од 2009 до 2017 година,
претставувајќи значајни резултати од различните сегменти на полициското
работење и осцилациите на односите со граѓаните. Покрај воведниот дел и
задолжителната методолошка рамка, монографијата е поделена на
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следните глави: А) Нивото на криминализираност низ перцепциите на
граѓаните; Б) Полицијата како фактор на јавното мислење; В) Полицијата
во заедницата – Очекувања на граѓаните од улогата на полицијата; Г)
Односите меѓу полицијата и заедницата; Д) Полицаецот Spiritus Movens на
односите во заедницата; Ѓ) Интеракциите меѓу заедницата и полицијата; Е)
Перцепциите за актуелните релации меѓу полицијата и заедницата; Ж)
Контрола и управување со полицијата; З) Перцепциите за соработка на
граѓаните и полицијата; Ѕ) Полицаецот низ перцепциите и оценките на
испитаниците; И) Заклучни согледувања;
2. Мојаноски, Цане, Николовски, Марјан, Батиќ, Драгана, Дујовски, Никола и
Ѓуровски, Марјан. 2021. Функционирањето на безбедносниот систем во
услови на вонредна и кризна состојба – студија на случај. Скопје:
Факултет за безбедност. Научната студија „Функционирањето на
безбедносниот систем во услови на вонредна и кризна состојба – студија
на случај“ произлезе како активност на научно-истражувачкиот тим кој
Факултетот за безбедност го формираше веднаш по прогласувањето на
вонредната состојба, а заради справување со последиците од корона
вирусот. Истражувачкиот тим имаше за цел да ги следи и анализира
активностите на државните институции во областа на безбедноста кои беа
најзасегнати во процесот на одговор на оваа незапаметена криза на
здравствениот, безбедносните и економскиот систем во државата. Со
Одлука бр. од 22 април 2021 година, Наставно-научниот совет на
Факултетот за безбедност одлучи истражувачкиот извештај да се печати
како научна студија. Покрај воведот и методолошката рамка, студијата
содржи: А) Активности на Министерството за внатрешни работиза
справување со Ковид – 19; Б) Студија на случај „Работењето на
Општинскиот штаб за заштита и спасување - Куманово во услови на
вонредна состојба“; В) Психо-социјален аспект на кризната состојба
предизвикана од Ковид-19; Г) Граѓански одговор на кризата; Д) Заклучоци
и препораки;
Трудови објавени во меѓународни научни списанија, меѓународни научни
публикации, научни списанија со фактор на влијание и други публикации
Индексирани трудови, трудови со фактор на влијаниеи трудови објавени во
Меѓународни бази на податоци
1. D-r Nikola Dujovski, Prof. d-r Snezana Mojsoska, The role of the police in antimoney laundering, Journal of Money Laundering Control, ISSN: 1368-5201,
Journal Citation Reports® from Clarivate Analytics impact factor, Scopus 1.02;
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-

Овојизворен
научен
трудимазацелдајаопише,
но
и
дадискутиразаулогатанаполицијатавоспречувањетоперењепари,
сопосебеносвртнасостојбитевоРепубликаМакедонија.Доктриненпристапсе
користизадасеопишеулогатанаполицијатавоборбата
противперењепари,
како
и
седискутирадалиполицијата
е
централното
и
главнототеловоборбатапротивовој вид на криминал. Се користат
применливи
и
индуктивниметодизаанализанасобранитеподатоциобезбедениоддомашни и
меѓународниорганизации
и
институции.
Во
трудот
наведенисеразличнитепристапивоспроведувањетоназаконот
и
даденисепредлозизанадминувањена
состојбата
„двагласа“.
Компаративниотпристапсекористизадаседемонстрирабројотнакривичнипр
ијавигодишно,
главнособраниодјавнотообвинителство.
Авторитеанализираатдали е потребнадополнителнаобуказаполицијата.
Ситеинституциитребадасоработуваатсополицијатазатоаштоделатазаперењ
епариможедабидатоткриениприистрагизадругипрестапи.Трудот
е
индексиран со фактор на влијание 1.02 во престижната меѓународна база
на податоци на Scopus преку Journal of Money Laundering Control;

2. Nikola Dujovski and SnezhanaMojsoska The Republic of Macedonia and the Contemporary Migrant and Refugee Crisis, University “SS. Cyril and Methodius” Faculty of Philosophy – Skopje institute for security, defence and peace and University of Belgrade Faculty of security studies, International academic conference The
Balkans between east and west: old and/or new security challenges Ohrid, Macedonia, 5-7 September 2017 Hotel InexGoricaOhrid, БЕЗБЕДНОСНИ ДИЈАЛОЗИ /
SECURITY DIALOGUES ISSN 1857-7172 eISSN 1857-8055 Година 8, Број 1-2,
2017/Vol. 8, No. 1-2, 2017
-

Овој научен изворен труд има за цел да ги анализира неодамнешните
документи во оваа област и да понуди нови хоризонти на можните
движења на мигрантите, нивното потекло, цели и интереси и сл. Авторите
ја анализираат статистиката за движењето на мигрантите и мерките
преземени од безбедносните сили. Анализата во овој труд може да се земе
како добра основа за планирање на идните активности за справување со
кризата.

3. SnezhanaMojsoska, Nikola Dujovski, Economic security and economic security
index as a measeure of economic security The Biennial International Conference
Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe,From Common Sense
to Evidence-based Policy–making 25-27 September, 2018 // Ljubljana // Slovenia
-

Економскатабезбедност,
какоспојнаекономијата
и
безбедноста,
неодамнастанамногуважнадимензијананаукитекакоштосеекономијата,
општественитенауки
и
политичкитенауки.
Воовојтрудавторите
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јаанализираатекономскатабезбедностпрекунејзинатадефиниција и начинот
на
мерење.
Економскатабезбедностсемериспорединдексотнаекономскабезбедност.
Вотрудотсепоставенифакторитештогоодредуваатиндексотнаекономскабезб
едност. Задасеобјасниважностанабезбедносниотиндекс, во овој труд
индекситезаекономскабезбедностширумсветотсеприкажанирелативно.Как
о заклучок авторите наоѓаат дека многу земји во светот воопшто не ја
мерат нивната економска безбедност. Мерењето на економската
безбедност е претставено со индексот на економска безбедност, кој содржи
различни детерминанти за различни земји. Ова е причината зошто на
светот му е потребна имплементација на мерките и механизмите за
зајакнување на економската безбедност. Мерките и механизмите на
економската политика мора да бидат замислени на начин што ќе ги
попречи надворешните, како и внатрешните фактори во намерата да ја
загрозат економската безбедност на земјата. Тоа ќе се постигне преку
откривање на факторите и воведување на унифицирани индикатори за
мерење на економската безбедност.
4. Snezana Mojsoska, Nikola Dujovski, Influence of Changes of Public procurement
Law according European standards on public procurement processes in
Macedonia,Faculty of Law of the West University of Timișoara European Center
for Legal Studies and Research Timișoara International Biennial Conference 11 th
edition Timişoara, 28 – 29 October 2016, ProblemeActuale in dreptul penal European, Conferintelerevistei journal of eastern criminal law, Universul Juridic, 2017
Bucurest
-

Јавните набавки во ЕУ сочинуваат 16,3% од бруто домашниот производ,
САД околу 7 трилиони, додека 3% во Македонија во 2006 година и 12% во
2014 година. Македонија е кандидат членка за ЕУ. Овој изворен научен
труд труд има за цел да покаже колку, и какво влијание имало многуте
промени на Законот за јавни набавки во Македонија. За таа цел авторите
преку статистичките анализи (Spss) докажуваат дека има значителна
поврзаност помеѓу промените во Законот за јавни набавки и
зголемувањето на делот на набавки во бруто домашниот производ. Во
заклучок авторите предлагаат мерки како да се подобри системот на
јавните набавки во Македонија.

5. SnezanaMojsoska, Nikola Dujovski The Usage Of Benzodiazepines By Medically
Educated Persons In Macedonia 2nd Central & Eastern European LUMEN International Conference -Multidimensional Education & Professional Development Ethical Values,Volume XXVII, The European Proceedings of Social &Behavioural
Sciences EpSBS, http://dx.doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330).2017.7.3, WEB OF
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SCIENCE Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) - Clarivate
Analytics
-

Целтанаовој
изворен
научентруд
е
дасепокажеупотребатанабензодијазепинивоРепубликаМакедонијаодстрана
напопулацијатанамедицинскиобразованилица,
какои
нивните
етичкиставови, поврзанисоупотребатанабензодијазепини. Оваастудија е
делодмеѓусекторскастудијана
1328
испитаници.
Резултатитебеаверификуванисосоодветнистатистичкиметоди и тестови.
Одвкупно 410 испитаници, бензодијазепиниконсумирале 104 (18,47%),
одкои 28 испитаници (7,1%) безрецепт. Стресот (26,0%), несоницата
(24,0%),
вознемиреноста
(13,4%)
и
слично,
сесметаатзанајчестипричинизаупотребанабензодијазепини.
Медицинскиобразованителуѓеимаатставдекабензодијазепинитепредизвику
ваатштетниефектидоколкусекористатпривозење и / или при ракување
сомашини и можедапредизвикапсихолошка и физичказависност.
Вопоследнивегодини,
употребатанабензодијазепинивоМакедонија
е
вопораст,
од
страна
на
медицинскиобразованилицаодразличнивозраснигрупи. Според авторите во
овој
труд
се
анализираат
социо-економските
причинии
коипревентивнимеркитребадасепрезематзанамалувањенапоследиците.

6. SnezanaMojsoska, Nikola Dujovski, Dance Nikolovska, Savings and Ethics of the
Population in the Republic of Macedonia, Pages 633-640, Author(s): Volume XV,
Pages 1- 1115 (September 2016), The European Proceedings of Social
&Behavioural Sciences EpSBS e-ISSN: 2357-1330,2016 Published by the Future
Academy Edited by: Antonio SANDU, Tomita CIULEI, Ana FRUNZA , Volume
XV September 2016, http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.09.1, WEB OF
SCIENCE Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) - Clarivate
Analytics
-

Во овој изворен научен труд, авторите ја обработуваат проблематиката на
етиката и штедењето меѓу популацијата во Република Македонија. Целта
на овој труд е да го докаже влијанието кое финансиските институции го
имаат врз макроекономијата во Република Македонија, преку штедењето
на населението и корелирано со познавањето на етиката во штедењето. За
потребите на овој труд било спроведено истражување на примерок од 1250
испитаници, а собраните податоци се анализирани со основните
статистички параметри со седум варијабли. Авторите дошле до заклучок
дека сите финансиски институции имаат шест заеднички етички
стандарди. Во заклучоците на трудот авторите го препознаваат развојот на
финансискиот пазар и институции како особено значајно за растот и
развојот на економијата и на општеството во целина. Зголемувањето на
нивото на штедните влогови ќе ја поттикне економијата, ќе овозможи
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побрз техничко-технолошки развој, ќе ја намали стапката на
невработеност и позитивно ќе влијае на економскиот систем во државата.
Останати трудови
1. D-r Nikola Dujovski, ,D-r sc. SnezhanaMojsoska – “Students attitudes on police
ethics and it contribution to public safety" The First International Scientific ConferenceContribution to public security through education,1 November, 2016 Tirana,
Albania
-

Во овој труд авторите имале за цел да ги презентираат ставовите и
мислењата на студентите на Факултетот за безбедност во Скопје, во однос
на етиката не само во образованието, туку и во полициската професија. Во
истражувањето биле вклучени група од 280 студенти, кои одговорија на 15
прашања во врска со етиката во полициските студии и во полициската
професија. Резултатите од истражувањето ќе понудат соодветни заклучоци
за подобрување на наставната програма за полициска етика, истовремено
потврдувајќи ги ставовите на учениците и нивните потреби за
дополнителна обука или образование од областа на етиката. Овој пристап
дава посеопфатен поглед на етиката и ќе стане движечка сила на
промената на ставовите кај полициските службеници.

2. Nikola Dujovski, Snezana Mojsoska, Comparative analyses of legal aspects of
fight against human trafficking and smuggling of migrants in The Republic of
Macedonia and Republic of Serbia, Conference EKOB 2018 Conference
Proceedings - “Economy in transformed security environment”, 2018
-

Неодамнешната мигрантска криза дава јасна слика за капацитетите и
можностите на земјите во борбата против шверцот, особено, некако
ставајќи ја настрана борбата против трговијата со луѓе. Сепак, полицијата
и другите агенции за спроведување на законот треба да посветат поголемо
внимание на борбата против двата вида на криминалитет, кои честопати се
испреплетуваат и негативно влијаат на целокупната безбедносна состојба
во земјата. Овој труд има за цел да ги спореди правните аспекти на борбата
против трговијата со луѓе во Република Македонија и Република Србија,
како две најпогодени земји на Балканот, со цел да открие какви било јаки и
слаби страни на законодавството на овие земји.

3. Dujovski, Nikola and Arsovski, Marjan (2018) SECURITY INSTITUTIONS OF
THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY OF THE EUROPEAN
UNION. In:INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SECURITY
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SYSTEM
REFORMS
ASPRECONDITION
FOR
INTEGRATIONS, 4 – 6June, Ohrid, Faculty of Security.
-

EURO-ATLANTIC

Овој труд е оценет како прегледен научен труд во кој авторите се
осврнуваат на Заедничката безбедносна и надворешна политика на
Европската унија, правејќи анализа на работењето на безбедносните
институции вклучени во оваа рамка од функционирањето на унијата. Од
развојот на политиките кои ги применуваат овие институции, ќе зависи и
развојот на ЗНБП на ЕУ, но и ќе се поддржи безбедноста на европскиот
континент. Република Македонија како земја кандидат за членство подолг
временски период презема значајни чекори да го прилагоди своето
работење на стандардите кои ги наметнува политиката во областа на
безбедноста на ЕУ. За жал, до овој момент не добиваме соодветна можност
да ги реализираме нашите стратешки цели поврзани со европските
интеграции.

4. SnezanaMojsoska,Nikola Dujovski. The connection of macroeconomic variables
and money laundering, International scientific conference security concepts and
policies - new generation of risks and threats 04 -05 June 2017, Ohrid Volume
III,UDK:343.9.024;336.7]:330.101.541 Faculty of Security Skopje;
-

Овој труд е дел од проект “the Croatian Science foundation under the project
number UIP-2014-09-5933”. Во трудот е поставена хипотезата дека
постоисилнаврскамеѓуперењетопарии
макроекономскитеваријабили.
Овојтрудимазацелдагианализирапроблемите,
влијанието
и
последицитеодперењетопарипрекумакроекономскитеваријабли.
Постојатнеколкунегативниефектиштоперењетопаригоправинаекономијата
прекувлијаниеврзреалниотсектор
(напотрошувачката,
заштедата,
економскиот раст), како и влијаниеврзјавниотсектор (приходи,
приватизација), ефективрзмонетарнатаекономија и финансискиотсектор.
Какозаклучок,
авторите
даваатнасокизапонатамошноподобрувањенаспречувањетонаперењепарисо
целдасезаштитатнационалнитеекономии;

5. SnezanaMojsoska, Nikola Dujovski, The importance of economy as contribution to
public safety, The First International Scientific Conference Contribution to public
security through education,1 November , 2016 Tirana, Albania
-

Трудот како изворен научен труд прави анализа на врската помеѓу
економијата и безбедноста, а подлабоко и криминологијата, односно
улогата на темите поврзани со економијата и криминалот во неколку
делови генерално укажувајќи на тоа како изучувањето на економијата во
безбедносните науки ќе ја зголеми безбедноста. Направено е истражување
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на Факултетите од областа на безбедноста во изучување на економските
предмети. Како заклучок според авторите е дека економијата има голема
улога во безбедносните науки со цел да се спречи, мери, контролира и
намали стапката на криминал во општеството. Студентите преку
економијата можат да научат како да придонесат за благосостојбата во
една земја. Покрај основи на економија како предмет, и јавните финансии,
авторите потенцираат дека студентите треба да имаат познавање за
економија на криминал, форензичка економија, економски криминал,
економска безбедност.
6. Nikola Dujovski, SnežanaMojsoska,Contemporary migration and migrants as victims of criminal acts, KatolíckaUniverzita v RužomberkuPedagogickáFakulta,
Katedramanažmentunábrežie JÁNA PAVLA II. 15, 058 01 Poprad, Slovensko,
Program IX. ročníkamedzinárodnejvedeckejkonferencie, Poprad 21. – 22. apríla
2016
-

Трудот како научен изворен труд авторите го презентираат како главни
говорници на пленарна сесија на конференција. Трудот се фокусира на
мигрантската криза и нуди можни решенија за справување со истата.
Договорот ЕУ-Турција е добар чекор напред, но не е доволно да се
управува целата ситуација на соодветен начин. Според авторите многу е
важно да се вложат повеќе напори за поголема контрола на мигрантските
текови и можната рута на мигрантите. Република Македонија ги споделува
истите предизвици со другите земји од Балканот и земјите од ЕУ, од
аспект на решавање на економските какои и криминалните проблеми на
мигрантската криза.

7. Nikola, Dujovski, SnezanaMojsoska and Elena Dimovska, Concept of e-Police and
e-Policing services as a part of e-Government:Future Development in the Republic
of Macedonia, 5 th International scientific and professional conference, The police
College Research days in Zagreb,ISBN 978-953-161-299-9, 2016, Zagreb
-

Овој труд има за цел да ја анализира улогата на е-полицијата како сегмент
во е-владата и нејзино идно поставување во Република Македонија.
Поставувањето на е-полиција како сегмент на е- владата има многу
придобивки посебно во делот на економнскиот криминал и од страна на
жртвите и од страна на полицијата и менаџметот за сопирање на овој вид
криминал.Системот е-полиција не е нов концепт во развиените земји, но во
земјите во развој претставува сосема нов концепт. E-police е поставен на
принципите на комуникација и координација која ќе води кон
подобрување на водење на политиката на полицијата и намалување на
стапката на криминал. Македонија сеуште нема таква платформа.
Статистиката зборува за бенефит од таквата платформа со фактот дека
60% има пододбрување во функционирањето на полицијата како и во
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пријавување на делата, во земјите каде што функционира истата. Потребен
е проект како идна препорака за воспоставување на систем за е - полиција
во Република Македонија, кој ќе вклучува набавка на софтвер,хардвер,
внесување на податоци, поврзување на систем, сервер, обуки итн.
8. SnezanaMojsoska, Assistant Professor, Nikola Dujovski, Financial forensic (audit
and accounting), The second International scientific conference forensic sciences
and contemporary security challenges November, 2017 Tirana, Albania
-

Овојтрудимазацелдајапокажепотребатаодфинансискафорензика
(сметководство
и
ревизија)
какопотребаодновапрофесијакакоподдршканајавнотообвинителство.
Некоиоддржавитејавидоапотребатаодоваапрофесија
и
поставијастратегијазафинансискиистрагикадејаводатфинансискатафорензи
какаконоваработнапозиција.
Како
заклучок
е
воведување
наоваапрофесијакако работна позиција ворегионот.

9. MojsoskaSnezana, Dujovski Nikola. 2016. Theoretical defining of forensic accounting and forensic audit as new disciplines in the modern world. International
conference Forensic Auditing, Detecting and Preventing Fraud in the Economy –
Belgrade, December 10-11th, 2016.
-

Овој труд има за цел да ја анализира историјата и теоријата за
форензичкото сметководство и форензичката ревизија. Во оваа смисла, не
постои стандардизирана дефиниција. Во некои научни трудови е напишано
дека почетоците биле во Шпанија, а во некои тоа е Шкотска кон крајот на
19 век. Ако ја анализираме појавата на двата поима, можеме да ја
извлечеме дефиницијата на двата поима користејќи го историскиот и
логичкиот метод. Соочувајќи се со најголемите измами во светот како
Енрон во Соединетите држави или Пармалат како најголеми во Европа,
можеме да констатираме дека има голема потреба од изучување на
форензичкото сметководство и форензичката ревизија како диспилини. Од
анализата произлегува дефинирањето на одговорностите на форензичкото
сметководство и форензичката ревизија. Авторите заклучуваат дека покрај
почитување на највисоките меѓународни правила за сметководство, постои
и потреба за институција која ќе обезбедува обуки и ќе има мрежа низ
целиот светот.

10. Trosanski, Stojan and Dujovski, Nikola and Latifi, Latif (2016) Contribution of the
Republic of Macedonia on the road to membership in the NATO alliance - Comparative analysis of the financial expenses for the defense in relation to the member
states and aspiring the countries for membership. In: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CONTEMPORARY TRENDS IN SOCIAL CONTROLOF
CRIME, 30-31 May 2016, Ohrid.
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-

Овој прегледен научен труд претставува осврт на авторите на значењето на
членството во НАТО за Република Македонија особено низ призмата на
вкупните трошоци кои државата ги има и ќе ги има во наредниот период, а
ќе треба да се предвидат во државниот буџет со цел постигнување на
стандардите на НАТО и поддршка на модернизацијата на Армијата.
Прикажаните бројки и табелите кои изобилуваат со квалитетни податоци,
даваат јасна слика за тоа дека Република Македонија ќе има сериозни
обврски, но и големи придобивки од членството во НАТО.
Модернизацијата на нашата армија ќе биде од големо значење не само за
припадниците на армијата туку и за државата и за граѓаните како крајни
корисници на услугите на државните органи, меѓу кои значајно место
зазема и Армијата на Република Македонија;

11. Trosanski, Stojan and Dujovski, Nikola and Latifi, Latif (2016) ST. CLEMENT
ANDATTITUDE TO GOOD, THE GOOD GOVERNANCE AND A JUST SOCIETY.
In:CONFERENCE PROCCEDINGS ST. CLEMENT'S MESSAGES FOR ETHICS,MORALITY AND VALUES, 5 December 2016, Skopje: Faculty of Security.
-

Под овој наслов авторите понудиле прегледен научен труд објавен во
Зборникот од Конференцијата посветена на 1100 години од упокојувањето
на Свети Климент Охридски, а во организација на Факултетот за
безбедност од Скопје. Трудот се осврнува на неколку значајни пораки за
етиката, моралот и вредностите кои ги промовирал Свети Климент
Охридски и преку паралела со неговите вековни мисли, се даваат пораки
за личниот и интелектуален развој на младите луѓе. Праведното
општеството од секогаш било инспирација и ѕвезда водилка за „учените“
луѓе, кои својот интелектуален капацитет и активности ги ставале во
служба на повисокото добро, развојот на поединецот и на општеството во
целина. Користејќи ги мудрите совети на Свети Климент, може да се
извлече квалитетен став за доброто владение во државата, за начинот на
однесување на луѓето кои го водат општеството, како и за креирање на
етички пристап за работа во безбедносните служби.

12. Trosanski, Stojan and Dujovski, Nikola and Latifi, Latif (2017) ETHICS IN THE
APPLICATION OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS WITH A SPECIAL ACCENT OF TECHNIQUES FOR CLIMATE CONDITIONS MODIFICATION AS
A THREAT FOR THE WORLD SECURITY. INTERNATIONAL YEARBOOK,
1. pp. 36-43. ISSN ISSN 1857-6508
-

Трудот е изворен научен труд кој ги обработува етичките прашања
поврзани со користењето на научните резултати, постапки и политики за
контрола на климатските промени. Авторите нагласуваат дека климатските
промени се особено значајно прашање кое може да претставува и сериозно
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загрозување на светската безбедност, но и да ги модифицира активностите
на безбедносните институции.
13. Trosanski, Stojan and Dujovski,Nikola (2019) NIKOLA TESLA`S TELEGEODYNAMICS MORAL AND SECURITY ASPECTS. In: INTERNATIONAL
SCIENTIFIC CONFERENCE THE GREAT POWERS INFLUENCE ON THE
SECURITY OF SMALL STATES, 23 – 25June, Ohrid, Faculty of Security;
-

Во трудот авторите се осврнуваат на научниот опус на Никола Тесла,
односно на делот кој се однесува на телегеодинамиката, посебно
анализирајќи го неговиот пристап по ова прашање низ призмата на етиката
и безбедноста. Никола Тесла ја поставил телегеодинамиката како особено
значаен аспект на науката во фазата кога се развивала електротехниката и
електрониката, па прашањето на етиката при проучувањето на овие нови и
во тоа време „опасни“ науки е особено значајно прашање. Безбедноста на
процесите, како и на заедницата секогаш имале врвно место во
проучувањата кои ги спроведувал Тесла и оставил сериозен опус на
квалитетни пораки за проучување на безбедносните предизвици поврзани
со електотехниката.

Учество на меѓународни и домашни научни
советувања, тркалезни маси, курсеви и друго:

конференции,

семинари,

Покрај горенаведените трудови, кандидатот д-р Дујовскиимал значајна улога на
бројни настани во земјата и во странство (конференции, семинари, обуки,
работилници, и слично). Од повеќето наведени настани, ги издвојуваме следните, кои
се реализирани во периодот на изборот во звањето вонреден професор заклучно со 12
април 2021 година:
1. Меѓународна конференција на Републичкиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата, Скопје, 29-30 септември 2016 година;
2. Меѓународна научна конференција на Факултетот за безбедност Скопје и
Православниот Богословски факултет при УКИМ: Свети Климентовите
пораки за етиката, моралот и вредностите, Скопје, 5 декември 2016 година;
3. Fifth International Scientific and Professional conference, The police College Research days in Zagreb,ISBN 978-953-161-299-9, 2016, Zagreb, October 2016;
4. Faculty of Law of the West University of Timișoara European Center for Legal
Studies and Research Timișoara International Biennial Conference 11 th edition
Timişoara, 28 – 29 October 2016
5. The First International Scientific Conference Contribution to Public Security
through education,1 November 2016 Tirana.
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6. LUMEN International Conference -Multidimensional Education & Professional
Development, 17 March 2017;
7. 8th Scientific and Professional Conference with international participation: The police and judiciary as guarantees of freedom and security in a legal state,23-25 May
2017, Tara, Serbia.
8. Осма Меѓународна научна конференција на Факултетот за безбедност Скопје:
„Безбедносни концепти и политики – нова генерација на ризици и закани“ 4-5
јуни 2017 година;
9. International Academic Conference of the Faculty of Philosophy UKIM:“The Balkans between East and West: Old and/or New Security Challenges”Ohrid, Macedonia, 5-7 September 2017;
10. Седма Меѓународна научна конференција: Денови на Арчибалд Рајс
(Криминалистичко-полициска академија 7-9 ноември 2017 година, Белград,
Србија);
11. Деветта Меѓународна научна конференција на Факултетот за безбедност
Скопје: „Реформите во безбедносниот систем како предуслов за евроатланска
интеграција“, Охрид, 4-5 јуни 2018 година;
12. The Biennial International Conference Criminal Justice and Security in Central and
Eastern Europe,From Common Sense to Evidence-based Policy–making 25-27
September, 2018, Ljubljana, Slovenia.
13. Говорник на Промоцијата на научно-истражувачки извештај: Граѓаните за
корупцијата (Анализа на истражувачки резултати 2013-2017 година),
Факултет за безбедност Скопје 29 септември 2018 година;
14. Осма Меѓународна научна конференција: Денови на Арчибалд Рајс
(Криминалистичко-полициска академија 2-3 октомври 2017 година, Белград,
Србија);
15. Меѓународна научна конференција: „Безбедносни, политички и правни
предизвици на современиот свет“ (Универзитет Свети Климент Охридски
Битола, Факултет за безбедност Скопје и Правен факултет Кичево, 19-21
октомври 2018 година);
16. Деветта Меѓународна научна конференција: Денови на Арчибалд Рајс
(Криминалистичко-полициска академија 6-7 ноември 2018 година, Белград,
Србија);
17. Conference EKOB 2018 Conference Proceedings - “Economy in transformed
security environment”, Belgrade, Serbia, November 2018;
18. Прв Косовско-македонски безбедносен форум 2018: Зајакнување на
безбедноста преку соработка помеѓу Косово и Македонија, во организација на
Конрад Аденауер Фондацијата за Македонија, Факултетот за безбедност
Скопје и ААБ Универзитетот од Приштина, Приштина, 10-11 декември 2018
година;
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19. Меѓународна конференцијата организирана од Национална агенција за
образовни програми
под наслов”Националните образовни реформи и
придонесот на мрежата Евридика” одржана на 17 декември 2018 година.
20. Прва Меѓународна научна и стручна конференција за Земјите од Западен
Балкан во организација на Француското Министерство за надворешни работи
и европски интеграции, Париз, Франција 3-11 мај 2019 година;
21. Десетта Меѓународна научна конференција на Факултетот за безбедност
Скопје:Влијанието на големите држави врз безбедноста на малите држави,
Охрид, 23-25 јуни 2019 година;
22. Стручна дебата на тема „Безбедноста на домот-преку превенција на новите
закани и безбедносни ризици”, одржана на 7 октомври 2019 година во Скопје;
23. Научно-стручна расправа на тема: „Стратешки приоритети во безбедноста и
одбраната-Република Северна Македонија по членството во НАТО“, одржана
на Факултетот за безбедност Скопје на 9 октомври 2019 година;
24. Меѓународна научно стручна конференција:Белградскиот Безбедносен форум,
13-15 октомври 2019 година, Белград, Србија;
25. Меѓународна научно стручна конференција, Софиски безбедносен форум,
Софија, Бугарија, 25-27 октомври 2019 година;
26. Меѓународна научна конференција на Академијата на МВР од Софија,
Бугарија, ноември 2019 година;
27. Конференцијата со наслов „Идни предизвици за управување со миграциите“
во организација на Македонското здружение на млади правници и УНХЦР,
кандидатот Дујовски одржал презентација на тема: Управувањето со
миграциите како дел од Поглавјето 24 на ЕУ, одржана на 27 ноември 2019
година во Скопје;
28. Форум „Родовата перспектива и улогата на жената во реформите на
безбедносниот систем“ во организација на UN WOMEN, Универзитетот
„Св.Климент Охридски„-Битола и Факултетот за безбедност-Скопје,
14.12.2019 година, Скопје;
29. Единаесетта меѓународна научна конференција на Факултетот за безбедност
Скопје: Евроатланските вредности во Балканските држави, Охрид, 22-24
септември 2020 година;
30. On-line научно-стручна расправа на тема „Заштита од неексплодирани убојни
средства – актуелни состојби и предизвици“, одржана на 24 декември 2020
година;
31. Главен говорник на Третата Меѓународна научна конференција на Факултетот
за безбедносни студии при Академијата за јавна безбедност во Косово,
21јануари 2021 година;
Предавач по покана:
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1. На Филозофскиот факултет при Западночешкиот Универзитет во Плзен,
Чешка, во зимскиот семестар од академската 2019/2020 година, каде држи
предавања на тема: Илегална миграција и трговија со луѓе 27 ноември – 1
декември 2018 година;
2. На Правниот факултет при Универзитетот во Загреб, Хрватска, во летниот
семестар од академската 2017/2018 година, каде држи предавања на тема:
Меѓународна соработка во борбата против перење пари и финансирање
тероризам, 3-7 октомври 2017 година;
Покрај наведените активности, кандидатот д-р Никола Дујовски учествувал на
повеќе работилници, вебинари, тркалезни маси и конференции по почетокот на
пандемијата со Ковид 19, каде преку он-лајнпрезентации дал свој придонес за
следење на состојбите со пандемијата и развојот на науката и во овие сложени
услови.
IV
СТРУЧНО – АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
1. На Факултетот за безбедност – Скопје
Кандидатот д-р Никола Дујовски остварува значајна стручно-апликативна дејност и
на Факултетот за безбедност и во општеството. Од повеќето активности на
кандидатот ги издвојуваме следните:
1. Национален контакт за програмата Хоризонт 2020 на Европската унија, за
пот-програмата безбедни општества;
2. Член на програмскиот комитет на пот-програмата безбедни општества од
Х2020;
3. До месец октомври 2018 година Национален контакт за соработка со
CEPOL(Полициски колеџи на Европа), потоа ја предаде оваа должност на
Министерството за внатрешни работи, а учествуваше и во процесот на
подготовка за потпишување на Договорот за соработка помеѓу CEPOL и
Министерството за внатрешни работи;
4. Национален контакт за соработка со Асоцијацијата на Европски полициски
(AEPC) колеџи и член на Управувачкиот комитет на AEPC;
5. Член на Организациски одбор на Меѓународната научна конференција
„Свети Климентовите пораки за етиката, моралот и вредностите“ која се
одржа во Скопје на 5 декември 2016 година;
6. Претседател на Организацискиот одбор за одбележување на 45 години
одформирањето на Факултетот за безбедност Скопје. Централната прослава
се одржа на 22 ноември 2017 година во Скопје;
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7. Член на Организациски одбор на Осмата меѓународна научна конференција
во организација на Факултетот за безбедност, која се одржа во Охрид во јуни
2017 година;
8. Претседател на Комисијата за издавачка дејност на Факултетот за безбедност
во периодот до 12 јуни 2017 година;
9. Член на Комисијата за издавачка дејност на Универзитетот „Свети Климент
Охридски“ од Битола до 12 јуни 2017 година;
10. Член на Универзитетската конкурсна комисија за запишување студенти во
студиската 2016/17 година
11. Раководител на работна група за повторна акредитација на студиската
програма од трет циклус студии по „Безбедност“ во 2017 година;
12. Раководител на работната група за изработка на студиската програма од втор
циклус по „Кризен менаџмент“ и специјалистичките студии по „Безбедност“
во 2017 година;
13. Член на Организациски одбор на Деветтата меѓународна научна конференција
во организација на Факултетот за безбедност, која ќе одржа во Охрид во јуни
2018 година;
14. Член на Организациски одбор на Десеттата меѓународна научна конференција
во организација на Факултетот за безбедност, која се одржи во Охрид во јуни
2019 година;
15. Член на Организациски одбор на Единаесеттата меѓународна научна
конференција во организација на Факултетот за безбедност, која се одржа во
Охрид во септември 2020 година;
16. Претседател на Организациски одбор на Дванаесеттата меѓународна научна
конференција во организација на Факултетот за безбедност, која ќе се одржи
во Охрид во септември 2020 година;
17. Член на програмскиот одбор на Меѓународната научна конференција: Денови
на Арчибалд Рајс во периодот 2017-2021 година;
18. Член на програмски одбор на Меѓународната научна конференција Денови на
полициско образование, на Високата полициска школа од Загреб, Хрватска, во
периодот 2017-2021 година;
Во општеството
Д-р Дујовски е активен во повеќе сфери на општественото живеење, член е работни
групи за изготвување на закони и подзаконски акти, учествува во
1. Член на Европското движење на Република Македонија – Град Скопје од 2006
година – се уште трае;
2. Претседател на Собранието и на извршен одбор на Здружението на возачите
на Град Скопје од 2017 година – се уште трае;
3. Претседател на Меѓународниот уредувачки одбор на Меѓународното научно
списание на Министерството за внатрешни работи „Безбедност“;
4. Претседател на работна група за дефинирање на концептот за спроведување
на ветинг во Министерството за внатрешни работи;
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5. Член на Меѓународниот уредувачки одбор на Меѓународното научно
списание на Министерството за одбрана „Современа Македонска Одбрана“;
Работа на проекти:
1. Безбедни семејни паркинг зони, спроведуван преку Авто Мото Сојузот на
Македонија, а финансиран од FIA во периодот декември 2018 – декември 2020
година;
2. Градење отпорност на насилен екстремизам и тероризам кај медиумските
работници и владините претставници, спроведуван преку Здружението на
новинатите на Македонија, Институтот за европски политики и Коница, а
финансиран од Европската комисија во периодот март – септември 2020
година;
3. Анализа на поставеноста на Црвениот крст на Република Северна Македонија
во делот за справување со катастрофи, во периодот октомври 2020 – јануари
2021 година;
V
ОЦЕНКА ОД СПРОВЕДЕНА ВНАТРЕШНА САМОЕВАЛУАЦИЈА
Врз основа на спроведената внатрешна евалуација на Факултетот за безбедностСкопје во период 2017-2020 година на првиот циклус на студии од страна на
Комисијата за самоевалуација севкупниот работен ангажман на проф. д-p Никола
Дујовски е оценет со средна оценка 5 (пет). Вреднувањето на успехот произлегува
од пондерираната просечна оценка, односно просекот на евалуацијата на проф. д-p
Никола Дујовски по сите предмети врз база на методолошка постапка за
пресметување на средна оценка за наставниците.
Академска
година
2017/8
2018/9
2019/20

Пондериранапросечнаоценка за сите предмети кои се евалуирани за
проф. д-p Никола Дујовски
4,81506
4,85976
4,742945

Прашањата (батеријата прашања) врз основа на кои се изврши евалуацијата беа
следните: За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите; Наставникот користи современи методи на наставна работа; Наставникот
стимулира дополнителна активност за студентите; Дополнителните активности се во
функција на зголемување и проширување на знаењата од предметот; Наставникот го
реализира предвидениот фонд на часови; Наставникот обезбедува соодветна основна
и дополнителна литература; Наставникот применува современи технологии во
реализацијата на наставата (компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и
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др.); Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите;
Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата; Наставникот ги
мотивира и вклучува студентите во наставниот процес; Личната култура и односот на
наставникот се на соодветно ниво; Испитните/колоквиумските прашања се во
рамките на предметната програма и предвидената основна литература; Содржината и
структурата на испитните/колоквиумските прашања овозможуваат објективно
оценување; Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите. Можните
одговори беа следни: 1 - Не / Воопшто не се согласувам; 2 - Главно не се согласувам;
3 - Ниту се согласувам, ниту не се согласувам; 4 - Главно се согласувам; 5 - Да / Во
целост се согласувам.
Пондерирана просечна оценкасе заснова на просек на оценките дадени по секое
прашање во горенаведениот период. Како што е напоменато, од податоците
произлегува дека просечна оценка за проф. д-p Никола Дујовски во период 20172020 година на првиот циклус на студии на Факултетот за безбедност-Скопје е
4,8059216667, средната оценка за наставникот е 5 (пет).
Во продолжение е даден статистички преглед на одговорите за следните
предмети:Илегална миграција и трговија со луѓе, Миграциска политика на ЕУ и
Полициски менаџмент.
Предмет
Илегална миграција и трговија со луѓе
Миграциска политика на ЕУ
Полициски менаџмент

Пондериранапросечнаоценка за 2017/8,
2018/9 и зимски семестар 2019/20
5
5
4,753884

Методолошка постапка за пресметување на средна оценка за наставниците
ОЦЕНКА НА НАСТАВНИКОТ
Просечна вредност

оценка

До 1,49
Од 1,50-2,49
Од 2,50-3,49
Од 3,50-4,49
Од 4,50-5

1
2
3
4
5
VI

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ
Во однос на посебните критериуми за избор во звање предвидени согласно
Правилникот за посебните услови и постапката за избор вонаставно-научни,
наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања наУниверзитетот „Св.
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Климент Охридски“ – Битола, кандидатот д-р Никола Дујовски исполнува 33 од
предвидените услови, односно од:
1. Анекс I – Прв критериум Резултати од научно-истражувачка работа – 12
услови;
2. Анекс II – Втор критериум Резултати и искуство во наставната дејност и
подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок – 13 услови; и
3. Анекс III – Трет критериум Стручно-применувачка или стручно-уметничка
дејност – 8 услови;
Во продолжение се дадени листите предвидени во анексите на Правилникот за
посебните услови и постапката за избор вонаставно-научни, наставно-стручни,
научни, наставни и соработнички звања наУниверзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола.
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VII
ЗАКЛУЧНА ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ
Рецензентската комисија во состав како што е наведено во Одлуката на Наставнонаучниот совет на Факултетот за безбедност во Скопје ја разгледуваше и оценуваше
пријавата од кандидатот Вонреден професор д-р Никола Дујовски. Оценката се
темелеше врз анализа на поднесената документација, познавање на кандидатот и од
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неговото работно ангажирање на Факултетот за безбедност-Скопје и во
меѓународната академска соработка. Кандидатот во своето професионално работење
во полициската организација, а подоцна и на Факултетот за безбедност има постапно,
природно напредување. Академскиот напредок почнува од местото помлад асистент,
асистент, доцент и вонреден професор. Кандидатот поседува добри организациски
способности, систематичен е во работата и има способност за истражување на
безбедносните состојби. Покажува интерес и научна љубопитност за следење на
развојот во областа во која работи.
Врз основа на претходно наведеното за научната, стручно-апликативната и
организациската дејност на вонреден прфесор д-р. Никола Дујовски, Комисијата
констатира дека кандидатот д-р Никола Дујовски:
1. Во целост ги исполнува условите предвидени во Законот за високо
образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во
наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, за избор во наставнонаучно звање –редовен професор на научната област Основи на науката на
полицијата(51609) инаучната област Друго-меѓународна безбедност и
меѓународни односи(51610)
2. Кандидатот при вршењето на наставно-образовната дејност на прв, втор и трет
циклус на студии на Факултетот за безбедност – Скопје како вонреден професор,
како и на други универзитети во државата и во регионот се истакнал со
ефикасно, одговорно и креативно извршување на обврските. Односот кон
студентите бил на високо професионално-педагошко ниво, за што говорат
оценките од евалуацијата на студентите во однос на разбирливоста на
презентација на материјалот, можноста на студентите да бидат вклучени во
интерактивна настава, со нагласување на употребната вредност од примената на
научените знаења во иднина, посветување дополнително време за консултации,
транспарентно оценување на резултатите од работата на студентите.
3. Кандидатот има објавено значаен број научни и стручни публикации и трудови
во референтни списанија и учествувал во организација на бројни научно-стручни
конференции во земјата и странство, има учествувано во домашни и
меѓународни истражувачки проекти. Во трудовите од кандидатот се препознава
систематичност и темелност, заснованост на емпириски добиени податоци,
сеопфатна аналитичност на предметот на истражување кој се однесува на
актуелни животни и општествени прашања. Тоа ја потврдува научната
посветеност на кандидатот кон научната работа од областа на полициската
организација и полициската етика, полициското право, криминологијата и
казненото право и се одликува со длабоко проникнување во значајните прашања
поврзани со човековите права и полицијата, предлагајќи решенија за
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унапредување на полициското работење, поголема примена на полициската
етика и подобра заштита на човековите права.
4. Вонреден професор д-р Никола Дујовски има голема активност во научноистражувачка работа, за што сведочат промовираните научно-истражувачки
резултати. Кандидатот има значајно искуство како истражувач во национални и
меѓународни научно-истражувачки проекти. Неговата активност се
карактеризира со креативност, кооперативност, темелност и одговорност со што
има дадено значаен придонес во актуелизирањето и дебатата за различни
општествени феномени. Притоа, неговата активност резултира со национално и
меѓународно препознавање како научник во областа со која се занимава, поканет
е и зема учество на бројни меѓународни научни конференции и собири,
промовирајќи ги сопствените достигнувања, но и сопствената институција и
земја. Кога ќе се јави иницијатива за учество во меѓународни проекти, тој има
позитивно влијание.
5. Вонреден професор д-р Никола Дујовски активно учествувал во бројни комисии
и работни тела на факултетот и во Министерството за внатрешни работи. Покрај
тоа, учествувал во повеќе комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови и
докторски дисертации и дал придонес во оспособувањето на помладите кадри на
Факултетот за безбедност-Скопје.
Имајќи ги во вид досегашните резултати од работата на вонреден професор др Никола Дујовски, Рецензионата комисијата заклучува дека станува збор за
квалитетен наставник, истакнат научен работник и успешен стручњак кој е
докажан во својата област поради што едногласно и со особено задоволство на
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност- Скопје му го дава
следниов

Предлог
Вонреден професор д-р Никола Дујовски да биде избран за редовен
професор на научната област Основи на науката на полицијата (51609)
инаучната област Друго-меѓународна безбедност и меѓународни односи
(51610).
Скопје, 27 април 2021 година
Рецензиона комисија:
1. Проф. д-р Трпе Стојановски,
претседател, с.р.
2. Проф. д-р Снежана Никодиновска
Стефановска, член, с.р.
3. Проф. д-р Стојанка Мирчева, член,
с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА
на ракописот
ОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ
од авторот проф.д-р Борис Мургоски
Врз основа на Предлог-Одлуката (бр.08-47/9 од 21.01.2021 година) од
Факултетот за безбедност - Скопје и Одлуката на Ректорската управа на
Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, (бр.14-81/10 од 27.01.2021
година) за рецензенти на трудот под наслов “Основи на безбедноста во
сообраќајот” определени се проф. д-р Стоимко Златковски и проф. д-р Методија
Ангелески.
Изразувајќи Ви почит и благодарност за укажаната доверба, откако внимателно
го прочитавне и сестрано анализиравне ракописот, со особено задоволство до
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбеност – Скопје, го поднесуваме
следниот
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ
I. Опис на трудот
Ракописот под наслов " Основи на безбедноста во сообраќајот” од авторот
проф.д-р Борис Мургоски врз основа на претставената структура, содржина и
квалитет представува универзитетски учебник. Ракописот е презентиран во обем од
384 страници (комјутерски обработен текст на македонски јазик во фонт Times
New Roman со проред 1) и е структуриран во десет поглавја. Материјалот е поделен
во две макроцелини: општ дел, каде се елаборира општо за сообраќајот и
безбедноста во сообраќајот и посебен дел, кој првенствено ја опишува полициската
дејност и функција во безбедноста на сообраќајот.
Првиот дел опофаќа најзначајни содржини
кои се неопходни за
разбирањето на проблематиката во врска со сообраќајот и безбедноста. Потоа,
конкретно се обработени прашањата во врска со: поим, значење, видови и развој на
сообраќајот; поим и предмет на сообраќајното право; развој на научната област
безбедност во сообраќајот и методи на истражување; фактори за безбедност во
сообраќајот; негативното влијание на некои психофизички фактори кај возачите врз
безбедноста на сообраќајот на патиштата; прописи и нивна примена во безбедноста на
сообраќајот; неповолни состојби, опасности и последици кои настануваат поради
непрописно и неправилно преземање или непреземање на дејствија во патниот
сообраќај; сообраќајната делинквенција и казнивите дела против безбедноста во
јавниот сообраќај .
Во вториот дел посебно се обработени и прикажани поединечните работи од
областа на безбедноста во сообраќајот кои се во надлежност на органите за
внатрешни работи и менаџирањето на полициската дејност во безбедноста на
сообраќајот, како и за значењето и специфичноста на сообраќајнокриминалистичка и форензичка обработка при вршење на увид, криминалистички
(истражен,расправен) експеримент, реконструкција и вештачења на сообраќајните
несреќи.
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Низ текстот во ракописот соодветно се вградени одредени табели и графички
прикази со што се илустрира и збогатува содржината на некои од обработените
теоретски и практични проблеми од безбебедноста во сообраќајот. Наведената
литература што е цитирана и списокот на библиографските единици презентиран
на крајот од трудот, покажуваат дека во пишувањето на трудот се користени
релевантни материјали од учебници, монографии, извори од интернет и современи
статии од автори од странство и нашата земја.
II. Приказ на содржината на трудот
Првите три страни од ракописот опфаќаат наслов, импресиум и
предговор, така што текстот на учебникот почнува од страна 4 па се до
страна 384. После тоа содржината опфаќа осум страници и на крајот е даден
попис на литературата, среден по азбучен ред кој опфаќа десет страници
текст. Текстот на ракописот со наслов “Основи на безбедноста во сообраќајот” е
систематизиран во десет поглавја во кои содржините се надоврзуваат низ една
кохерентна целина и се обработени на соодветен начин за да им се овозможи на
студентите низ мултидисциплиниран пристап активно да ја следат и креативно да
учествуваат во реализирањето и совладувањето на програма од областа на
безбедноста во сообраќајот, а со одредени содржини и за сообраќајната
деликвенција и сообраќајната криминалистика
На почеток, во предговорот авторот ја образложува идејата и мотивот да се
зафати со пишување на учебникот кој првенставено е наменет за студентите на
Факултетот за безбедност – Скопје, надевајќи се дека истиот ќе им биде од полза и
на читателите кои на професионален или било кој начин се занимаваат со
третирањето на современите теоретски и практични проблеми и задачи во функција
на подобрување и унапредување на безбедноста во сообраќајот.
Општ дел
Првата глава е со наслов “Сообраќај и безбедностa во сообраќајот” која е
поделена на три целини. На почетокот е дадена воведна и соодвета елаборација за
значењето на сообраќајот и неговата безбедност како едни од основните човекови
есенцијални потреби и права во современите услови на живеење и предизвици.
Потоа, поконкретно се обработува проблематиката во врска со поимот, предметот,
видови, значење, историски развој, специфичности (предности и недостатоци) со
идното место и улога во современиот интегриран сообраќаен систем. Поделбата по
видови на сообраќај е направена според следните критериум: медиумот кој се
користи (копнен, воден, воздушен и телекомуникациски), според територијата
(национален и меѓународен), според намената (јавен сообраќај, сообраќај за
сопствени потреби и внатрешен сообраќај), според предметот на сообраќаење
(товарен, патнички и специфичен сообраќај), и според организацијата (линиски,
слободен и авто-такси сообраќај). Во тој контекст посебно е даден осврт за
историскиот развој и значењето на патниот, железничкиот, водениот и воздушниот
сообраќај во нашата земја.
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Втората глава е насловена “ Сообраќајно право” . Во оваа глава се обработени
прашањата во врска со: одредување на поимот, предметот и субјектите на
сообраќајното право, меѓународните организации и здруженија, како и за изворите на
сообраќајното право (меѓународни и домашни). Посебно се акцентирани правата и
обрските низ договорните услови (формални и неформални) за давателите и
корисниците на услуги при превоз на патници и багаж, како и стандардните
процедури и постапки при превоз на разни видови стока.
Во третата глава под наслов “Науката и безбедност во сообраќајот како научна
дисциплина” на почетокот авторот елаборира за значењето на науката као организиран
систем за стекнување на фундирани сознанија и знаења во функција на безбедноста во
сообраќајот. Потоа посебно се образложува за предметот, целите и задачите на
безбедноста во сообраќајот како научна дисциплина и нејзиниот односот со другите
науки од областа на природните, техничките и општествените науки. Во таа смисла се
објаснува за соодветната примена на општите и посебните методи при спознавањето и
истражување на безбедносните проблеми во сообраќајот, мерењето на нивото на
безбедноста во сообраќајот низ индикативната рамка на директни и индиректи
показатели, останати методи за оценување на безбедноста во сообраќајот, како и
анализа на безбедноста на сообраќајот на одредедно подрачје. Потоа е даден одреден
осврт за развој на теоретската мисла за безбедноста во сообраќајот, основни
предуслови и цена за управување во безбедноста во сообраќајот, постигнати
резултати и сосотојба во безбедноста во сообраќајот, како и за современата
концепција на сообраќајната политика во Европа.
Во четвртата глава насловена како “Основни фактори за безбедност во патниот
сообраќај”, се обработува сложената проблематика во врска со меѓусебното
влијание на субјективните и објективните фактори врз безбедноста во сообраќајот.
Во таа смисла посебно се разгледува, анализира и систематизира мултифакторската
детерминираност на четирите основни фактори за безбедност во сообраќајот (човек
- возило - пат и околина) и нивното влијание на активната и пасивната безбедност
во сообраќајот.
Петтата глава е под наслов “Неганивното влијание на некои психофизички фактори
кај возачите врз безбедноста на сообраќајот на патиштата”, каде авторот укажува дека
поволната психофизичка способност кај возачот е битен услов за правилно и
безбедно управување со возилото. Ако психичката способност значително се
намали кај возачот, во тој случај не може безбедно да управува со возилото во
сообраќајот на пат. Во таа смисла, посебно се дава осврт и анализа за влијанието на
следниве субјективни фактори: вид, возењето ноќе и заслепување, слух, замор,
внимание, рефлекси, време на реакција, душевна рамнотежа -рамнотежа, перцепција,
мислење, вештина, емоција, нарушено забележување - халуцинации, реакција,
алкохол, дроги, лекови, труење со јаглен моноксид, употреба на кафе, временски
промени, заболувања и возењето, болести на движењето т.н.автомобилска болест.
Шеттата глава е под наслов “Неповолни состојби, опасности и последици кои
настануваат поради непрописно или неправилно преземање на дејствија во патниот
сообраќај”. Во овој дел најпрво се зборува за проблематиката во врска со поведението и
одговорноста на учесниците во сообраќајот, кои поради непочитување на правните,
техничките и етичките норми , со активни и ненавремени дејствија или пасивни
однесувања (непреземање), предизвикуваат разновидни состојби на загрозувања,

80
опасности кои се причини за настанување на сообраќајни несреќи на патиштата во
сообраќајот со големи материјални штети и човечки жртви. Во таа смисла, се анализрани
најчестите причини поради кои настанувањет на сообраќајните несреќи (пречекорување на
брзината на движење и прилагодување спрема условите и состојбата на патиштата,
почитување на сообраќајните прописи, правила и знаци, возење под дејство на алкохол,
неправилно и непрописно престигнување, возење во неповолни временски услови,
престигнување на возила кои се доближуваат кон пешачки премин , преминување

на пат преку железничка или трамвајска пруга каде што сообраќајот не е
обезбеден, свртување со возило налево или надесно и други сообраќајни прекршоци
предвидени во позитивните прописи). Потоа, посебно во тој дел се дава осврт за
специфичните карактеристики на сообраќајните несреќи како сложени социобиопсихолошки и технички настани на патиштата. Најпрво се презентирани одредени
дефиниции за сообраќајните незгоди, се објаснува за домените на феноменолошките,
етиолошките и виктмолошките пристапи при нивното истражување. Потоа се
презентирани некои од позначајните теории за сообраќајните несреќи, моделите за
безбедност во сообраќајот и следењето на сообраќајните несреќи.
Врз таа основа се дадени одредени препораки за поефикасна општествена организираност
и реакција за преземање на соодветни превентивно-репресивни мерки и активности кон
подобрување на сообраќајната дисциплина и одговорноста кај учесниците во сообраќајот
за развивање и негување на сообраќајната култура.

Во седмата глава насловена “Прописи и нивна примена во безбедноста на
сообраќајот” се обработувани актуелни прашања, проблеми и процедури во врска со
донесувањето и примената на законските и другите позитивни прописи во функција
на подобрување и унапредување на безбедноста во сообраќајот. При тоа се
опсервирани Европските процеси во примена на прописите за безбедноста на
сообраќајот, клучни области во примена на законот во ЕУ и во нашите услови. Потоа
даден е осврт за нормативното уредување и регулирање на безбедноста во
сообраќајот на патниот, железничкиот, водениот и воздушниот сообраќај во нашата
држава.
Осмата глава од трудот е под наслов ”Сообраќајна делинквенција и казниви дела
против безбедноста во јавниот сообраќај”, каде се укажува дека во суштина,
сообраќајната деликвенција ја сочинуваат двете групи кривични неправа,
инкриминирани во кривичните дела и прекршоците во сообараќајот на патиштата,
од кои првите (кривичните дела) се карактеризираат со интензитетот на
загрозување и конкретни штетни последици, а додека вторите (сообраќајните
прекршоци) со својата масовност и апстарактна опасност. На почетокот се
елаборира за криминолошките аспекти на сообраќајната деликвенција како масовна
општествено негативна појава, специфичноста на феноменолошките, етиолошките
и виктимолошките пристапи при нивното истражување, за личноста на сторителите
и жртвите, како и за темниот појас на сообраќајните деликти. Потоа, посебно е
даден осврт и анализа за казнено-правните аспекти на инкриминациите од групата
на кривичните дела против безбедноста на јавниот сообраќај: загрозување на
безбедноста во сообраќајот, загрозување на безбедноста во сообраќајот со опасно
дејствие или средство, несовесно вршење надзор над сообраќајот, тешки дела против
безбедноста на луќето и имотот во сообраќајот, неукажување помош на лице
повредено во сообраќајна незгода, грабнување воздухоплов или брод, загрозување на
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безбедноста на воздушниот сообраќај и уништување или отстранување знак што
служи за безбедност на воздушниот сообраќај.
Посебен дел
Деветтата глава е под наслов “ Полицијата и безбедноста во сообраќајот”. Во овој
дел, прво се дава осврт за надлежноста и функцијата на министерството за внатрешни
работи како значаен елемент на безбедностниот ситем во борбата против
криминналитетот, а потоа посебно се обработува специфичната надлежност,
организационата поставеност, функционалната дејност и менаџирањето на
полициската дејност во безбедноста на сообраќајот. При тоа, прво се обработени
стандардите и критериуми во врска со организационата поставеност и функционална
дејност на Полициската станица и одделенија за безбедност, контрола и регулирање на
сообраќајопт на патиштата на одредено подрачје. Потоа, се обработува менаџмент
процесот на планирањето, организирањето, активирањето, реализирањето, надзорот и
контролирањето на работите и задачите во безбедноста во сообраќајот. При тоа се
обработува организационата поставеност и функционалната дејност на полициските
станици и одделенија за сообраќај, секторскиот метод на работа, планирање и
подготовка на служби за позорна и патролна дејност, контрола на учесниците,
возилата, патната ифраструктура и регулирање на сообраќајот. Исто така посебно се
обработени националните и меѓународните стандарди, законските основи и етички
принци, тактиката и методиката на постапување во примената на полициските
овластувања при вршењето на безбедносните задачи во контролата и регулирањето на
сообраќајот на патиштата, како и при откривањето на криминалитетот. Во тој контекст
е обрабоувана и актуелната проблематика во врска со превентивно-пропагандната
дејност и активности на полицијата во соработката и координација со другите
надлежни органи, невладиниот сектор, медиумите и другите заинтересирани субјекти.
Десеттата глава е насловена “Сообраќајно-криминалистичка и форензичка
обработка при истражувањето на сообраќајни несреќи”. Во овој дел од трудот се
обработуваат законските основи, надлежности, стандардни процедури и
специфичностите при истражувањето, разјаснувањето и утврдување на сложениот
каузалитет за сообраќајата несреќа, со цел за докажување на објективната вистина
и субјективната одговорност за настанот. Во таа смисла посебно се обработени
специфичностите на сообраќајно-криминалистичката и форензичка обработка во
рамките на вршењето на истражните дејствија: увид, криминалистички
(истражен,расправен) експеримен, реконструкција на настанот и вештачењата на
сообраќајните несреќи.
На крајот од ракописот е даден преглед на литературата, среден по азбучен
ред кој опфаќа десет страници текст.
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III. Оцена на трудот и предлог
После изучувањето и сестраното анализирањето на ракописот презентиран во
трудот под наслов “Основи на безбедноста во сообраќајот" од авторот проф. д-р
Борис Мургоски, констатираме дека тој представува конзистенетен и квалитетно
изработен
универзитетски учебник со значајни теоретски и апликативно
обработени содржини од областа на безбедноста во сообраќајот, сообраќајната
деликвенција и сообраќајната криминалистика. Презентираниот материјал во
трудот дава една целина од научен, логичен и содржински редослед при
изложувањето на основите на безбедноста во сообраќајот како наука и нејзината
улога и значење во превенцијата и унапредување на безбедноста во сообраќајот.
Актуелните теми и безбедносни проблеми во трудот се обработувани низ
мултидисциплинарен пристап на јасен и разбирлив начин. Во трудот авторот
успешно ги исполни основните критериумите за изготвување на учебник по
предметот “Основи на безбедноста во сообраќајот”. Структурата и содржината на
овај оригинален научен труд има јасна композиција и содржини (развиени согласно
целите во програмата) кои што вклучуваат автентичен наративен дел и практични
примери. Содржините во трудот се научно засновани и нудат потврдени знаења и
информации кои ги задоволуваат како потребите на студентите на Факултетот за
безбедност, така и за другите читатели и заинтересирани субјекти кои за прв пат се
сретнуваат со оваа проблематика. Во еден кондензиран текст низ теоретски
елаборации и апликативни содржини, авторот успеал да даде голем број интересни
информации, сознанија и поуки за подобрување и унапредување на безбедноста во
сообраќајот на патиштата. Посебна вредност на учебникот е и добриот стил на
пишување со интересни примери. Покрај тоа во учебникот се наоѓаат одреден број
на табели и графички прикази кои ќе го олеснуваат памтењето на материјалот и го
освежуваат текстот. На крајот од секоја глава се наоѓаат и прашања за студентите
што е посебно значајно за полесно подготвување и совладување на материјалот од
областа на безбедноста во сообраќајот при полагањето на испитот. Наведените
фундирани сознанија може да им бидат од голема полза и добро четиво за
унапредување на своето стручно, научно и професионално работење на сите
надлежни органи и безбедносни служби во јавниот, приватниот и невладниниот
сектор кои работат на подобрување и унапредување на безбедноста во сообраќајот.
Предлог

Во својство на рецензенти, врз основа на горе наведената оценка за научните и
апликативни вредности на трудот под наслов "Основи на безбедноста во
сообраќајот" од авторот проф. д-р Борис Мургоски, кој е наменет за учебник по
наведениот предмет, имаме чест и особено задоволство да му предложиме на
Наставно-научниот совет на Факултетот за Безбедност – Скопје и на Ректорската
управа на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, да го прифати овој
Извештај и да донесе Одлука за ракописот да биде објавен како основен
универзитетски учебник за студиите на факултетот.
РЕЦЕНЗЕНТИ:
Проф. д-р Стоимко Златковски с-р
Проф. д-р Методија Ангелески с-р
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РЕЦЕНЗИЈА
За трудот „Методологија на истражување на криминалитетот“ од авторите д-р
Цане Т. Мојаноски, редовен професор на Факултетот за безбедност-Скопје и д-р
Фросина Ташевска Ременски, вонреден професор на Факултетот за безбедност
По предлог на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност -Скопје,
Ректорската управа на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,, - Битола, на ден
18.03 2021 година донесе Одлука и ме избра за
рецензент на трудот:
„Методологија на истражување на криминалитетот“ од авторите проф. д-р
Цане Т. Мојаноски, вон. проф. д-р Фросина Ташевска Ременски.
Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, имам задоволство и чест до
Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје да го поднесам следниов
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ
1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ТРУДОТ
Обем, содржина и структура на делото
Книгата со наслов Методологија на истражување на криминалитетот“ преставува
оригинален, квалитетен и обемен труд структуририран во 14 тематски целини кои
произлегуваат едни од други и меѓусебно се надоврзуваат. Содржината на трудот
се одликува со нагласена методичко-дидактичка обработка на секоја тематска
целина, збогатена со шеми, слики, прегледи и примери. Завршницата на трудот,
покрај делот за користена литература содржи индекс на автори и индекс на поими.
Трудот започнува со аргументирана расправа за значењето на „истражувачкото
описменување”, како прашање што во дел од високошколските курикулуми,
особено на првиот и вториот циклус академски студии е исклучено, па во потходот
и истражувачките напори на студентите се чувствуваат недостатоците, а во
општесвото и творечката заедница воочливи се последиците, како во однос на
начинот на интерпретацијата, така и во однос на создавањето на податоците и
изведувањето на заклучоците. Во оваа целина отворена е дебата за темите: методот
на науката и метод на истражувањето, па е продолжена со образлагањето на
помната и структурната содржина на методот. Составен дел на расправата за
методот е и актуелизирањето на називот и поимот методологија, предмет, целите и
проблемите на истражувањето на методологијата, нејзините функции,
класификации и извори. Расправата во овој дел завршува со дебатата за
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карактеристиките на Методологијата на истражувањето на криминалитетот, како и
со целите за универзитетското изучување на методологијата.
Второто тематско подрачје е именувано со „Квантитативни и квалитативни
пристапи во методологијата“. Во овој дел се изложени содржини за парадигмата,
нормална наука и научни револуции, за основните парадигми во методологијата,
разбирањето на човечките мотиви и методот на разбирање, феноменологија ,
етнометодологија, симболичкиот интеракционизам, херменевтиката и нејзиното
значење во истражувањето криминолошките појави. Дебата е продолжена со
современите сфаќања за научниот метод и со квантитативната истражувачка
парадигма и нејзините разлики со квалитативната истражувачка парадигма, за да
заврши со интегралниот приод, односно
методот
на триангулација и
аксиоматските пристапи.
Во третата содржинска целина се расправа за криминалитетот како предмет на
истражување, преку дебатата за неговата теориска (социолошка) определба, за
криминалитетот и општествената дезорганизација како истражувачки предмет,
научното и дисциплинарно разграничување и методолошко обединување. Во тој
контекст се анализирани искуствата на шведскиот и британскиот модел на
истражување, проценка и статистика на криминалитетот.
Во четврта глава, тематската дебата е продолжена со расправата за науката,
нејзините карактеристики, конституитивни елементи и класификации, за научното
истражување на криминолошките појави. На почетокот се изложени содржините за
криминалитетот како предмет на истражување, за да продолжи дебатата за
значењето и својствата на поимот научно истражување, за односот меѓу теоријата и
истражувањето, класификациите на научното истражување, поврзани со
евалуациските, филозофските, еколошките; футуролошките, експланаторното,
теренското и аd hoc истражувањaта.
Петтото тематско подрачје е насловено со „Поим, улога и функции на проектот на
истражувањето“ во кое се изложени содржини за истражувачкиот циклус и
истражувачка постапка, посебно за квантитативниот и квалитативниот
истражувачки пристап, истражувачката постапка,
проектирањето и Проект на
истражувањето. Во овој дел посебно се расправа за етапите на криминолошкото
истражување, за собирањето на податоци и нивното теориско објаснување,
посебноза собирањето податоци за криминалното однесување, делинквентот,
криминалитетот и жртвата, како и за истражувачкиот тим, тимската работа и
завршува со истражувачкиот проект и истражувачкиот извештај.
Во шестата глава фокусот е задржан на „Втемелена теорија и дизајнот на
истражувањето. Дебатата е започната со „Втемелена теорија (Grounded Theory)“,
дизајнот и карактеристиките на квалитативниот дизајн, со процесот на
истражување во втемелената теорија и со тоа како да се напише предлог на
квалитативно истражување.
Расправата за основните методи на научното мислење и истражување на
криминолошките појави се одвива во седмто тематско подрачје. Таа започнува со
разјаснувањето на поимите: „основни и посебни методи на научното мислење“, па
продолжува со методот на анализата и неговите видови: конверзациска,
дискурзивна, наративна, тематска анализа, па продолжува со изложувањето на
содржината за методите на: синтеза, апстракција, конкретизација, специјализација,
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класификација, дихотомија, генерализација, индукција, статистичка индукција и
дедукција.
За општите научни методи се расправа во главта осум. Во неа се поместени
содржините за поимот општи методи, за аксиоматскиот, хипотетичнодедуктивниот, догматскиот, нормативниот, методот на моделирање, историско –
компаративниот, статистичкиот, дескриптивниот и каузалниот метод.
Во деветтата глава е изложена содржината за методите, постапките и техниките за
собирање на податоци, при што посебно внимание е посветено на Методот на
студија на случај („case study”), клиничкиот метод и методот на лични документи
(биографски метод, „животна историја”). Расправата е продолжена со тематска
целина поврзана со постапките за собирање емпириски материјал, во која посебно
се актуелизирани набљудувањето, SWOT – анализата, Методот на интроспекцијата,
испитувањето, интервјуто, фокус групите, етичките дилеми при интерјуирањето,
анкетата, лонгитудинални техники за собирање на податоци, експериментот,
социометрискиот метод, методот на проекција, на накрсни култури („Cross Cultural
Method”), етнометодолошки начин на прибирање податоци
и
завршува
со
етнографските истражувања.
Обработката на квалитативните податоци е тематизирано во десеттата глава. Во
неа се разгледани прашањата поврзани со собирањето, обработка и нализата на
квалитативните податоци, аналитички стратегии за квалитативни податоци, како и
техниките за квалитативна анализа на податоци.
Во единаесеттата глава се обработени етички прашања во истражувањето на
криминалитетот . Во овој дел се врши опис на значајните прашања поврзани со
етичките проблеми и дилеми во истражувањата на криминалитетот, со
специфичности на истражувањaтa во чиј фокус се децата, посебно со специфичните
етички дилеми при проучавањето на криминалитетот.
Расправата во дванаесеттиот дел завршува со облиците на студентско
интелектуално мајсторство, при што посебно се расправа за темите, есеј,
семинарска и дипломска работа, како и за темата стручен труд, структура и начин
на пишување.
Оригиналност на трудот
Трудот „Методологија на истражување на криминалитетот“ од авторите д-р
Цане Т. Мојаноски, д-р Фросина Ташевска Ременски, пополнува голема
празнина во научниот и високообразовниот простор, во кој се чуствува недостаток
од вакви и слични трудови со кои треба да се развиваат знаењата и вештините кај
студентите за откривање на вистината врз научни основи и принципи .
Извориштата на оригиналноста во трудот можат да се согледаат и анализираат низ
повеќе аспекти: од аспект на содржинската рамка, од аспект на методичко
дидактичките карактеристики на трудот, од аспект на неговата прегледност,
систематичност, јасна дефинираност и други карактеристики и вредности со кои
се одликува и кои му даваат белег на оригиналност. Сепак, посебно обележје на
оригиналност, трудот добива од аспект на неговата дејственост.
Со содржините кои се понудени, со методичко-дидактичката обработка и со
другите карактеристики кои даваат додатна вредност на оригиналноста и
квалитетот, трудот има карактер на моќна алатка за развивање на културата на
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истражување разбрана како потреба од развивање на знаењето и вештините за
откривање на научната вистина , како свест за вреднување на вистината како
клучна вредност во организирањето и функционирањето на безбедносниот систем ,
како за откривањето, попречувањето, сузбивањето, докажувањето и носењето на
судски одлуки за сторените деликти, така и за планирање и реализирање на
безбедносната политика и безбедноста во целина . Во таа насока , имаме големи и
објективни очекувања дека овој труд ќе помогне да се развиваа и формира
културата за собирање на податоци, ќе се поттикнува творечката мисла на
критичен, промислен и организиран начин да ги собира, обработува и анализира
податоците и да изведува сознанија и констатации, да нуди решенија и стратегии
кои ќе се засноваат на објективноста и принципите на науката.
Најопшто кажано, оваа книга има карактер на моќна алатка за оспособување
на студентите во потрагата по објективната вистина со користењето на
истражувачките методи, техники и инструменти и со владеење на облиците на
интелектуалното мајсторство, посебно пишувањето на извештајот и другите
облици на соопштување на резултатите од научно-истражувачката работа
Степен на соодветност на текстот со програмата
Со посочената содржина структура и начин на обработка на темите, трудот во
целост соодветствува со содржината на предметната програма Методологија на
истражување на криминалитетот која се изучува на првиот циклус додипломски,
академски студии на Факултетот за безбедност - Скопје. Понудените содржини од
една страна и пристапноста на текстот постигната со примена на јасен јазичен
израз и со впечатливо методичко-дидактичко мајсторство од друга страна,
гарантираат креативно поврзување и доближување на книгата до нејзините
корисници и квалитетно реализирање на предметната програма и постигување на
предметните цели.
Во таа смисла имаме цврсто уверување дека трудот со наслов Методологија на
истражување на криминалитетот“ од авторите д-р Во Цане Т. Мојаноски, д-р
Фросина Ташевска Ременски ќе им овозможи на студентите да се стекнуваат со
основните знаења од методологијата на истражувањето на криминалитетот посебно
основните содржини и принципи на логичкото мислење, ќе ги оспособи да ги
разликуваат научните од другите видови сознанија, да го познаваат предметот и
методиите на методологијата. Исто така оваа книга дава можност да се стекнуваат
знаења за процесот на изработката и реализацијата на проектот на истражувањето,
посебно да се стекнат со знаење и способност да ги дефинираат податоците, да ги
познаваат техниките за собирање, средување и обработка на податоците, посебно на
статистичките техники на обработка и прикажување на податоците, да научат да ги
обработат, прикажат и интерпретираат податоците, но и да ги совладаат другите
техники и средства на аналитичката постапка и вршењето на квалитетна анализа.
Методичко-дидактички вредности
Методичко-дидактичка обработка е посебна карактеристика со кое трудот добива
додадена вредност .Прво, авторите воделе сметка секоја тематска целина да биде
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обработена во обем соодветен на предметната програма. Натаму, секоја тематска
целина е предмет на посебна методичко дидактичка обработка: на крајот од секоја
глава има резиме, прашања за дискусија и дополнителна литература. Исто така
содржината на книгата е збогатена со шеми, слики, прегледи и примери. Со
споменатите методичко-дидактички карактеристики, оваа книга уште повеќе се
доближува до интересот на студентите, ќе го олесни нивното подготвување и
усвојување на оваа многу значајна проблематика, ќе го олесни, но и ќе го подигне
квалитетот во реализирањето на предметната програма и ќе отвори можности за
активна партиципација на студентите во реализирањето на предметната програма
2. МИСЛЕЊЕ И ПРЕДЛОГ
Врз основа на изложениот преглед и ставови во овој извештај, на мислење сме дека
книгата Методологија на истражување на криминалитетот“ од авторите д-р
Цане Т. Мојаноски, д-р Фросина Ташевска Ременски ги задоволува и
највисоките стандарди за учебник кои се присутни во нашиот но и во глобалниот
научен и образовен простор.
Книгата заслужува посебно научно и образовно вреднување, поради нејзиното
значење за развојот на знаењата и вештините на научното истражување и
пошироко за развојот на истражувачката култура
Од тие причини имаме задоволство на Наставно-научниот совет на Факултетот за
безбедност Скопје со задоволство да му предложам книгата Методологија на
истражување на криминалитетот“ од авторите д-р Цане Т. Мојаноски, д-р
Фросина Ташевска Ременски да биде објавена како учебник за студентите на
Факултетот за безбедност Скопје

Охрид – Скопје, 16.04.2021

Рецензент
Проф. д-р Пере Аслимоски, с.р.

88

РЕЦЕНЗИЈА
За трудот „Методологија на истражување на криминалитетот“ од авторите д-р
Цане Т. Мојаноски, редовен професор на Факултетот за безбедност-Скопје и д-р
Фросина Ташевска Ременски, вонреден професор на Факултетот за безбедностСкопје
По предлог на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност -Скопје ,
Ректорската управа на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,, - Битола, на ден
18.03 2021 година донесе Одлука бр. 08-188/6 и ме избра за рецензент на трудот
„Методологија на истражување на криминалитетот“ од авторите д-р Цане Т.
Мојаноски, редовен професор на Факултетот за безбедност-Скопје, д-р Фросина
Ташевска Ременски, вонреден професор на Факултетот за безбеднос-Скопје.
Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, имам задоволство и чест до
Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје да го поднесам следниов
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ
1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ТРУДОТ
Текстот на трудот „Методологија на истражување на криминалитетот“ се
состои од Предговор и 12 (дванаесет) Глави. На крајот од трудот се прикажани:
користена литература, индекс на автори и индекс на поими. Исто така трудот е
збогатен со 6 (шест) шеми, 6 (шест) слики, 3 (три) примери и 1 (еден) преглед.
Трудот е пишуван на кирилско писмо на литературен македонски јазик, со
комјутерски фонт “Times New Roman”, големина на фонт – 12. Трудот има вкупно
417 страни.
Во Првата Глава – насловена како “ Карактеристики на истражувањето на
криминалитетот“ потенцирано е значењето на „истражувачкото описменување”,
како важно прашање за студентите од сите циклуси на студирање, а особено за
постдипломците од вториот циклус и докторандите на третиот циклус, кои треба да
го совладаат истражувачкиот инструментариум и да го користат на научнометодолошки фундиран начин во научно-истаржувачки цели. Во оваа глава,
понатаму, експлицирани се содржините: Методот на науката и Метод на
истражувањето, Називот и карактерот на методологијата на истражувањето на
криминалитетот. Се актуелизира расправата на називот и поимот методологија,
предмет, целите и проблемите на истражувањето на методологијата, нејзините
функции, класификации и извори. Апсолвирањето на тематските целини во оваа
глава консеквентно се заокружува од методичко-дидактички аспект со темите
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посветени на: карактеристиките на Методологијата на истражувањето на
криминалитетот, како и со целите за универзитетското изучување на
методологијата.
Втората Глава во учебникот е насловена „Квантитативни и квалитативни
пристапи во методологијата“. Во оваа глава авторите ги приближуваат до
студентите, на многу јасен и систематичен начин, прашањата за парадигмата,
нормална наука и научни револуции, за основните парадигми во методологијата,
разбирањето на човечките мотиви и методот на разбирање, феноменологија ,
етнометодологија, симболичкиот интеракционизам, херменевтиката и нејзиното
значење во истражувањето на криминолошките појави. Континуитетот на
дидактички осмислените излагања логично продолжува со отварањето теми за
современите сфаќања за научниот метод, за инспиративниот обид за дистинкција
помеѓу квантитативната истражувачка парадигма и нејзините разлики со
квалитативната истражувачка парадигма, кој секогаш одново го реактуелизира
дискурсот за односот помеѓу научната теорија и емпириското истражување.
Расправата продолжува за интегралниот приод, односно методот на триангулација
и аксиоматските пристапи.
Третата Глава од трудот ги опфаќа теоретските експликации поврзани со
криминалитетот како предмет на истражување, неговата социолошкокриминолошка детерминација и дефинираност, криминалитетот и општествената
дезорганизација како истражувачки предмет, научното и дисциплинарно
разграничување и методолошко обединување. Анализата на искуствата на
шведскиот и британскиот модел на истражување претставуваат посебна посластица
за љубителите на методолошката бравуроза, за да на крајот од оваа глава авторите
ги воведат читателите во запознавањето со проценка и статистика на
криминалитетот.
Четвртата Глава, конзистентно ја следи систематиката на тематските целини
и консеквентно го задржува континуитетот на излагањата, кои имаат примеси на
дебата, која ги поттикнува студентите на размислувања за едно од најважните
прашања во корпусот на прашања од областа на методологијата, а тоа
недвосмислено е прашањето за науката, што е впрочем науката, кои се нејзините
крактеристики, кои се конститутивните елементи, класификации, понатаму
продолжува со темата за научното истражување на криминолошките појави.
Додека на почетокот се изложени содржините за криминалитетот како предмет на
истражување, понаатаму продолжува дебатата за значењето и својствата на поимот
научно истражување, за односот меѓу теоријата и истражувањето, класификациите
на научното истражување, поврзани со евалуациските, филозофските, еколошките;
футуролошките, експланаторното, теренското и аd hoc истражувањaта.
Во Петтата Глава, која што е именувана со насловот „Поим, улога и
функции на проектот на истражувањето“ изложени се содржини за истражувачкиот
циклус и истражувачка постапка. Во оваа глава посебно значајно и интересно е
прашањето што го отвараат авторите, а во однос на кое што прашање меѓу
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определени научници постојат големи разлики во сфаќањата за тоа каде завршува
квантитативниот пристап и каде започнува квалитативниот пристап, односно што,
всушност, би требало да се подразбира под квантитативниот и квалитативниот
истражувачки пристап. Понатаму, авторите продолжуваат со елаборација на
тематските единици, како што се: истражувачката постапка, проектирањето и
проект на истражувањето. Во оваа глава од исклучителна практична употребна
вредност се тематските обработки за етапите на криминолошкото истражување, за
собирањето на податоци и нивното теориско објаснување, посебно за собирањето
податоци за криминалното однесување, делинквентот, криминалитетот и жртвата,
како и за истражувачкиот тим, тимската работа, а на крајот од главата елаборирана
е темата за истражувачкиот проект и истражувачкиот извештај.
Шестата глава нуди интересни содржини, со тоа што во контекст на научнопрегледната и теоретско - интерпретативна функција и цел на науката, прикажува
една интересна теорија насловена како „Втемелена теорија и дизајнот на
истражувањето. Воведот во овие теоретски расправи започнува со „Втемелена
теорија (Grounded Theory)“, па продолжува со дизајнот и карактеристиките на
квалитативниот дизајн, со процесот на истражување во втемелената теорија и со
тоа како да се напише предлог на квалитативно истражување.
Седмата Глава нуди не помалку значајни теми од областа на методологијата.
Во оваа глава авторите ги елаборираат основните методи на научното мислење и
истражување на криминолошките појави. Овде, во оваа глава, всушност се
објаснуваат елементарните поими на методологијата, како што се: „основни и
посебни методи на научното мислење“, методот на анализата и неговите видови:
конверзациска, дискурзивна, наративна, тематска анализа, понатаму елаборацијата
се однесува за другите не помалку значајни методи во науката, како што се :
методите на синтеза, апстракција, конкретизација, специјализација, класификација,
дихотомија, генерализација, индукција, статистичка индукција и дедукција.
Главата Осма ги прикажува општите научни методи. Во неа се расправа за
за тематсските целини, како што се: поимот општи методи, за аксиоматскиот,
хипотетично-дедуктивниот, догматскиот, нормативниот, методот на моделирање,
историско – компаративниот, статистичкиот, дескриптивниот и каузалниот метод.
Деветтата Глава отвара можност читателите да се запозанаат поконкретно со
методите, постапките и техниките за собирање на податоци, при што во фокусот на
вниманието е посебно ставен “Методот на студија на случај“ („case study”),
клиничкиот метод и методот на лични документи (биографски метод, „животна
историја”). Понатаму авторите продолжуваат со елаборација на тематска целина,
која е поврзана со постапките за собирање емпириски материјал, и во која посебно
се актуелизирани набљудувањето, SWOT – анализата, Методот на интроспекцијата,
испитувањето, интервјуто, фокус групите, етичките дилеми при интервјуирањето,
анкетата, лонгитудинални техники за собирање на податоци, експериментот,
социометрискиот метод, методот на проекција, на накрсни култури („Cross Cultural
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Method”), етнометодолошки начин на прибирање податоци
етнографските истражувања.

и

на крајот со

Десеттата Глава е наменета за обработката на квалитативните податоци. Во
оваа глава се елаборираат значајни прашања кои му овозможуваат на студентот да
стекне способности и вештини за собирање, обработка и анализа на квалитативните
податоци, аналитички стратегии за квалитативни податоци, како и техниките за
квалитативна анализа на податоци.
Единаесетата глава е резервирана за етички прашања во истражувањето на
криминалитетот. Во оваа глава се врши дескрипција на значајните прашања кои
отвараат низа етичките проблеми и дилеми во истражувањата на криминалитетот,
особено со разни специфичности на истражувањaтa во чиј фокус се децата, и разни
други специфични етички дилеми при проучавањето на криминалитетот.
Дванаесетата Глава има посебна практична употребна вредност за
студентите, бидејќи на многу практичен начин ги оспособува студентите за
облиците на студентско интелектуално мајсторство, при што посебно ги насочува
стдентите за темите, есеј, семинарска и дипломска работа, како и за темата стручен
труд, структура и начин на пишување.
2. МИСЛЕЊЕ И ОЦЕНКА
Трудот што се наоѓа пред нас е вреден труд на авторите д-р Цане Т.
Мојаноски и д-р Фросина Ташевска Ременски. Овој труд заслужува да го носи
епитетот учебник по “Методологија на истражување на криминалитетот“ затоа
што на систематски и методичко-дидактички начин ги изложува тематските
содржини преку кои студентите можат да бидат оспособени да ги собираат,
обработувааат и анализираат податоците, да изведуваат сознанија и констатации,
да нудат решенија за проблемите, кои ќе се засноваат на вистинитоста,
објективноста, мерливоста и споредливоста, како основни принципи на
конвенционалната наука, која е фундирана врз постулатите на рационалистичката
епистемологија. Знам дека секоја посебна наука ја гради својата место-позиција во
системот на науките, најмногу преку посебната специфичност на нејзиниот
предмет и посебните методи, а криминологијата како фундаментална, светски
етаблирана наука (во чија научна област припаѓам), нема зошто да се грижи за тоа,
бидејќи веќе одамна ги има утврдено ексклузивноста на нејзиниот предмет и
посебните методи. Сепак, ќе кажам дека со појавата на овој учебник професорите
од криминолошката научна област, која покрива десетина предмети, не само на
Факултетот за безбедност, туку и пошироко на сите други факултети каде на
македонско кирилско писмо се изучуваат содржините предвидени во учебникот
“Методологија на истражување на криминалитетот“, доколку сакаат, немаат
потреба повеќе да пишуваат во своите учебници за методите, постапките и
техниките за собирање на податоците за истражување на криминалот, бидејќи тие
се тука обработени толку добро, така што можат овој учебник да го препорачуваат
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на студентите како составен дел од задолжителната литература на сите оние
предмети, без оглед како се насловени, кои во своите наставни содржини имаат
предвидено да се проучуваат методите, постапките и техниките за собирање
емпириски материјал, обработка и анализа на податоците од собраниот емпириски
материјал и екстрахирање на релевантни заклучоци.
Во ова пригода би сакал на авторите да им сугерирам неколку теми за
отворање нови димензии на размислување, со цел да го поттикнам нивното
огромно теоретско знаење во функција на понатамошни продлабочени
размислувања и ставови, при што таквите сугестии, не само што нема да ја намалат
вредноста на учебников, туку напротив доколку сакаат да ги прифатат овие
сугестиии, сметам дека ќе ја збогатат содржината на учебникот.
1. На повеќе места во учебникот е направена дистинкција помеѓу
квантитативните
и
квалитативните
истражувања,
квалитативните
и
квантитативните методи и техники со посочување на нивните иманентни разлики.
Меѓутоа, и покрај, генерално гледано, исправното посочување на овие разлики
остануваат неколу групи на прашања за кои сметам дека заслужуваат одговор, а
како можна ориентација за идните размислувања, рецензентот си зема за право да
наведе неколку свои ставови.
Прво, на стр. 55 во учебникот е исправно наведено дека уверливоста наместо
проверливоста е карактеристика на квалитативното истражување. Понатаму (стр.
55-63) на повеќе места провејува исправниот став на авторите на учебникот за
предностите на квалитативното истражување. Меѓутоа, таквиот став понатаму (на
стр. 119 и 125) се коси со искажаните ставови, кога се апостофира дека
проверливоста и повторливоста, меѓудругите, принципи се иманентни за научниот
метод, па оттука, определени квалитативни истражувања кога би биле предмет на
оценка, доколку добиените сознанија не се проверливи и повторливи тие ќе се
сметаат за ненаучни. Особено сигнификанта за разгледување е тезата дека за
квантитативните истражувања иманентен пристап е дедуктивниот, додека за
квалитативните истражувања, тоа е индуктивниот (наведено настр. 63 и 185).
Напротив, сметам дека квалитативното истражување не се разликува од
квантитативното само по тоа што теоретските концепти кај квалитативното
истражување произлегуваат од собирањето на податоците, а кај квантитативното
однапред поставените теоретски хипотези се проверуваат преку собраната
емпириска граѓа, туку, квалитативното истражување треба да се разликува според
повеќе други карактеристики, меѓу кои што особено карактеристиките на
комбиниран (мешовит) пристап на логичкиот метод: логичките принципи за
аргументација поврзани со неспорни емириски факти, кои можат да бидат од
статистички извори, преку
подолгорочно партиципативно набљудување на
фактите во реалноста, продлабочени и слободни интервјуа итн. Впрочем,
квалитативните или квантитативните методи, постапки и техники ги одредува
природата на тематската проблематиака која е предмет на конкретното научно
истражување во дадена област од општеството. Инаку, за иста емпириска граѓа
(материјал), собрана и анализирана на ист методолошки начин според
квалитативната или квантитативната парадигма, разните општествени научници,
можат да дадат суштински различни видувања, кои можат објективно да се
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споредат и да се оценат, во смисла, кое од тие различни видувања е научно
повалидно односно пообјективно. Според тоа, се испоставува дека, сепак,
интелектуалната способност за апстрактна перцепција на научникот-истражувач за
продирање и осознавање на што подлабоки и што позначајни секвенци ид
бескрајната причинско-последична поврзаност на појавите , процесите и односите
до дадена област на научното истражување, како и откривање нови појави и
објективни тенденции на закономерност, е онаа specifica diferencia, која ги
разликува односно класифицира различните типови на научни истражувања, во
контекст на научните сознанија, откритија и решенија до кои ќе дојдат.
Второ, триангулацискиот метод кој го застапуваат авторите на учебникот, со
изразената примена на повеќе методи со цел за спојување на предностите и
намалувањње на слабостите на квантитативното и квалитативното истражување, ја
потврдува исправноста на тезата дека не може по автоматизам квалитативните и
квантитативните истражувања да се врзуваат за определени епистемологии и
методи. Така, размислувањата дека откривањето на подлабоки причинскопоследични поврзаности е својствено за квантитативните истражувања, не ја
одразува реалноста, затоа што различни автори неосновано поимаат што се
подразбира под поимот квалитативни истражувања и дали се тие насочени само
кон собирање на “меки“ податоци од поединечни ентитети (сеедно колективни или
индивидуални), или и за квалитативните истражувања може да биде
карактеристично да се протегаат на значајни општо-општествени прашања,
значајни и подлабоки секвенци од бескрајните низи на причинско-последични
поврзаности на појавите, процесите и односите кои можат да бидат предмет на
квалитативни или на квалитативно-квантитативни истражувања. Со ваков мешовит
пристап може да се постигне целта за повисок квалитет на научните истражувања,
особено кога се работи за откривање и објаснување на подлабоките и позначајни
причинско-последични поврзаности на најсложените детерминистички сплетови во
општеството; тогаш кога се работи за откривање и објаснување на најскриените
општесвени феномени, нивните типови и подтипови; и тогаш кога се работи за
проекција на нови научни пристапи за значително подобрување или надминување
на состојбите во определн домен од општествената реалност.
2. Во учебникот авторите го цитираат подолу наведениот фрагмент од
учебник на рецензентот, но според се што беше претходно кажано,
“индуктивистичката илузија”, треба да ја доведеме во контекст со погоре
наведените проблеми и да нагласиме дека таа е еднакво присутна и кај
квалитативните и квантитативните истражувања. Со цел да ја подигнеме свеста за
некои негативни тенденции во науката, која се инструментализира за определени
ненаучни цели и интереси, сметам дека уште еднаш треба да ја реактуелизираме
демистификацијата на “индуктивистичката илузија”, која се состои во верувањето
дека до вистината може да се дојде преку акумулација на се` повеќе и повеќе
податоци и со испитување на се` повеќе и повеќе случаи. Но, ако собереме се
повеќе и повеќе податоци и ако утврдиме се повеќе и повеќе врски, единствено ќе
имаме повеќе податоци и поголема група корелации. Добиените податоци од
таквите истражувања, сметам дека во голема мера можат да бидат веродостојни
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односно прецизни поради успешната примена на SPSS - софтверски пакет, кој што
навистина преставува полезна алатка, што не само ја олеснува работата, туку и
значајно придонесува за обработка и квантитативна анализа на податоците, како и
за следењето на интеркорелациите меѓу варијаблите. Меѓутоа, дури и со најдобрата
примена на SPSS пакетот, податоците и корелациите можат само да се опишат, но,
тие не можат да се објаснат, нити да ги објаснат подлабоките, квалитативни
интеркорелации на факторите. Затоа, прецизноста не треба да ја мешаме со
точноста, кои што, инаку, се многу слични и кохерентни категории. Инаку,
точноста и прецизноста имаат свои определени епистемолошки димензии.
Лаконски кажано, прецизноста може да ја определиме како детализирана точност
на определени сегменти од набљудуваната појава (т.н. жабја перспектива), а
точноста - прецизиран генерален поглед на целата слика, но без деталите од
определени сегменти на набљудуваната појава ( т.н. птичја перспектива). И двете
перспективи (погледи) се неопходни. Но, кога само едната ќе се нагласи за сметка
на другата, доаѓа до сериозни нарушувања во сознанието. Консеквентно на тоа е и
препораката за конзистентна и квалитативно синтетичка употреба на индуктивнодедуктивниот метод, наспроти нивната механички раздвоена и механички споена
употреба. Определени автори, сметаат дека пристапите за улогата на теоријата кон
истражувањето не можат да бидат ниту дедуктивни, ниту индуктивни, туку
ретродуктивни.
3. Во контекст на наведените прашања, сметам дека исклучително значајна
и корисна е реафирмацијата на сознанието дека: Науката не е само еден од
облиците на општествената свест, како што се: филозофијата, уметноста,
религијата и разните духовни учења, како што многумина интелектуалци се`уште
ја сфаќаат. Туку, напротив, еo ipso и ipso facto, природно-математичките и
техничките науки биле и ќе останат основна прозводна сила за техничкотехнолошкиот прогрес на цивилизацијата, а општествените науки претставуваат
примарен фактор на општествениот развој. Оттука, за да го сфатиме правилно
значаењето и улогата на научните теории, концепти и научните истражувања, не
смееме да испуштиме од предвид - кои се и што претставувват иманентните научни
цели и функции. Имено, науката ги има следните научно-стручни
функционални цели: 1) дескриптивна, 2) теоретско-интерпретативна и
прегледна, 3) теоретско-критичка, 4) научно-откривачка, 5) научнообјаснувачка, 6) научно-прогностичка, 7) нормативно-прескриптивна и 8)
практично-применлива функција и цел на науката. Впрочем, науката и
струката се тесно поврзани. Поклопувањето на науката и струката доаѓа до израз
особено во делот на познавањето на веќе утврдените знаења од научната теорија,
домашната и меѓународно-правната регулатива. Меѓутоа,
специфична
карактеристика на струката (стручноста) претставува елаборацијата
(обработка, разработување) на начините за конкретна практична примена на
веќе утврдените знаења од научната теорија или од законите и другите
прописи, како и меѓународнно-правната регулатива. Според тоа, доколку во
определен труд е претежно застапена стручната карактеристика, тогаш станува
збор за стручен труд. Доколку се исполнети првите три научно-стручни функции и
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цели, евентуално во комбинација со практично-применливата функција и цел,
тогаш се работи за научно-стручен труд или научно-прегледен труд.
Она по што имананентно треба да се разликува еден вистински, високо
квалитетен, оригинален (изворен) научен труд од високо квалитетен научностручен труд е во, условно кажано, најиманентните научни функции и цели, или,
типичните научни функции и цели, кои што стручниот труд не ги познава. Тоа
се: научното откритие, научното објаснување, научната прогноза, како и
нормативно-прескриптивната и со неа нераскинливо поврзаната практичноприменлива функција и цел на науката. Од тие причини, сметам дека според
критериумите на исполнување на наведените типични научни функции и цели
треба да се определува научната вредност на секое еден труд, истражување или
студија, што претендира да го носи епитетот “оригинален научен” труд.
истражување или студија.
Битна практична консеквентност која произлегува од погоре наведените
прашања е потребата, како општествени научници да дадеме јасен одговор: Дали е
доволен критериум за квалификацијата “оригинален научен труд“, трудот во кој за
прв пат да се истражува јавно мислење на граѓаните за определени прашања кои
претходно не се истражувани, а тоа, според многумина значи “оригинално“, или,
оригинален научен труд е оној кој ги исполнува критериумите според погоре
наведените карактеристики. Тоа се вистинските, иманентни карактеристики на
научните цели и функции, кои што научното истражување, квалитативно го
разликуваат од другите видови општествени истражувања, како и од
стручниот труд. Според тоа, критериум за проверка на хипотезите, особено
изразени во доменот на откривачката и објаснувачката цел и функција на науката,
за откривање и објаснување на причините за појавите, процесите и односите,
научните законитости, како и најсложените детерминистички сплетови во кои што
се развиваат тие појави, процеси и односи во општеството, можат да бидат само
претходно неспорно докажани и релевантни факти од емпириската реалност. Таков
критериум не може да биде форсираното истражување на јавното мислење на
граѓаните. Овој став на рецезентот е директно спротивен со глобалните тенденции
во општествените науки, денес во светот, чии што догматски унифицирани
обрасци за “научно истражување“ се инструментализирани во функција на
остварување на целите на неолибералнта доктрина што ја спроведувват
поранешните империјални сили, а сега носителите на екстриторијалниот
неоколонијален империјализам.
Од наведените ставови на рецензентот не треба да се извлече заклучок
дека истражувањето на јавното мислење на граѓаните е научно безполезна и
непотребна работа. Напротив, таквото истражување е неопходно и има свое
значење и цели. Меѓутоа, тие цели имаат точно определена намена, која што е
сосема поинаква од погоре наведената. Истражувањето на јавното мислење на
граѓаните може да придонесе за мерењето на определени видливи општествени
појави. Имено, неоходноста на истражувањето на јавното мислење на граѓаните се
огледа во тоа што преку ваквите истражувања можат да се добијат релевантни
податоци за перцепцијата на граѓаните, а со комплементарни статистички податоци
и за состојбите во определена област на општеството. Исто така, со овие
истражувања може да се види на што треба во иднина да се посвети поголемо
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внимание преку разните форми на едукација на граѓаните, со цел за подобрување
на нивните знаења за определени појави во сите нивни димензии, облици и типови.
Воедно, истражувањето на јавното мислење на граѓаните има за цел да ја подигне
свеста за сериозноста на ризиците и заканите од определена појава и активната
партиципација во борбата против неа.
4. Во учебникот што е предмет на оваа рецензија, авторите заслужуваат
пофалби, бидејќи максимално ја развиваат теоретско-интерпретативната и
прегледната научно - стручна функција, така што, речиси и да нема релевантни
прашања кои што авторите не ги зафаќаат. Но, сепак, сметам дека уште еднаш
треба да се фрли посилна светлина на сознанието дека: емпириска проверка на
теориите и научните концепти е невозможно да биде направена во текот на
истражувањето, особено во случаи кога се работи за научни концепти, кои
проектираат системски решенија и мерки во контекст на нормативнопрескриптивната и практично-применливата функција и цел на науката, за
подобрување или надминување на определени негативни, комлексни општествени
состојби, врз кои што претходно не бил применет определениот системски пристап
на конкретни решенија и мерки. Валидноста на овие научни концепти секако дека
може емпириски да биде проверена, но тоа ќе биде реално возможно дури по
релативно подолго време од нивното првично научно оценување, политичко
прифаќање и применување во практиката. Меѓутоа, дали треба се откажеме од
таквите научни концепти, само затоа што тие не можат моментално да бидат
емпириски проверени, кога логичките принципи на аргументација, поврзани со
ноторни емпириски факти од најдалечната до најблиската човекова историја, како
и поткрепени со објективни тенденции на закономерност, недвосмислено
докажуваат и покажуваат дека определени научни концепти моментално се
неспоредливо најдобри, во смисла, што предлагаат конкретни решенија со највисок
можен степен на веројатност (извесност) во постигнувањето на позитивни ефекти.
Консеквентно на тоа, не гледам никаква разумна причина дека не може врз основа
на логичките принципи, поткрепени со неспорни и ноторни емпириски факти од
подалечната и поблиската човекова историја, да се дојде до заклучок, во смисла, да
се даде одговор на прашањето - кој од повеќето постоечки научни пристапи за
слична тема, за ист простор и време, кои се залагаат за исти вредносни цели, а
нивните различни пристапи, методи, средства и решенија (кои што треба да бидат
предмет на научна оценка) се наоѓаат во рамките на заеднички прифатените
морални норми и вредносни убедувања - дава поголем степен на веројатност
(извесност) дека применетите решенија ќе дадат значително подобри резултати.
За научните истражувања поврзани со универзумот, креирањето на теории
се базира во најголем дел или исклучиво врз логичкиот метод, поткрепен само со
посредни, претходно докажани факти. Авангардните и револуционерни теории
се одалечуваат од реалноста, барем онаа мерливата и сетилно опипливата за
човекот. Колку се тие повеќе авангардни, толку повеќе се емпириски немерливи и
непроверливи согласно методите на наивниот позитивистички емпиризам и
наивниот реализам.
Мерливоста, точните опсервации и проверливоста, споредливоста и
повторливоста, која може да биде повторена и потврдена од други истражувачи,
како значајни параметри на современата методологија дадоа големи резултати во
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многу сфери на општествениот живот. Во спротивно, целосно слободните
логицирања (контемплации), за теми кои што можат да бидат мерливи и проверени,
колку и да изгледаат умно, тие ќе лебдат надвор од реалноста достапна за човекот,
ако не бидат проверени од искуството. Од тие причини позитивистичкиот
емпиризам и реализам, колку и да се критикувани, имаат реална
димензионираност во науката, но и потреба од нивно понатамошно критичко
развивање. Во наведената насока, иако, особено наивниот позитивистички
емпиризам и наивниот реализам се многу убедливо и основано критикувани од
страна на малкумина длабоко свесни научници денес во светот, сепак, тие не само
што покажуваат невидена жилавост во науката, туку нивната оправдана основаност
(за научните истражувања чија природа на предметната тематика тоа го дозволува),
се искористи, при што тие станаа догматски пропишани обрасци за научните
истражувања. Имено, денес е речиси недозволено определена тема да биде
предмет на научно истражување, ако не може да се измери и емпириски да се
провери. На тој начин, многу важни теми за човекот, кои што се неопипливи и
емпириски немерливи, остануваат надвор од опсегот на научните истражувања,
иако само науката може незаменливо да придонесе за што е можно поголемо
осознавање на парадоксалната реалност и предлагање на научни пристапи за
нејзино прилагодување (подобрување) кон човековите потреби
5. Премногу значајно прашање кое се однесува на онтолошката и
епистемолошка ориентација на опшетствените научници, а кое прашање задира во
нераскинливата врска меѓу научната методологија и овие две гранки на
филозофијата, претставува изразената тенденција дека кај најголем дел од
општествените научници денес - нема јасна одредница за можноста од утврдување
оценка за различниот степен на научна (а со тоа и општествена) валидност помеѓу
различните научни теории и концепти, кои што се однесуваат на слична тема, за
ист простор и време, кои се залагаат за исти вредносни цели, а нивните различни
пристапи, методи, средства и решенија, што треба да бидат предмет на научна
оценка, се наоѓаат во рамките на заеднички прифатените морални норми и
вредносни убедувања Така, во хрестоматски одлично уредените збирки на
огромни знаења (учебници, монографии и сл.) најголем дел од општествените
научници не се определуваат јасно - која од онтолошките и епистемолошки струи
влијае на нивните ставови во врска со улогата на теоријата во однос на
истражувањето. Консеквентно на тоа, тие немаат личен став кон прашањето: дали
за нив е возможно и неопходно објективно научно оценување и споредување на
научната вредност на трудовите, концептите, теориите. Инаку, објективното
научно оценување и споредување треба да се однесува дури и какошто велат
авторите на овој учебник, за “нормалните “ научни трудови и оние трудови, кои
под сомнителни “научни“ критериуми и околности, гледано генерално трендовски,
а не како инцидентни случаи, добиваат квалификатив-оригинален (изворен) научен
труд со т.н. “импакт“ фактор, објавени во глобалните, најпрестижни меѓународни
научни списанија, индексирани во датабазите на “web of science“. На таков начин,
општествените научници денес, свесно, но, кај голем дел од нив и несвесно,
нејасно и контрадикторно, мошне индикативно инклинираат (се подведуваат,
се приклонуваат), од една страна, кон нерационалистички епистемолошки
ориентации, како што се, конструкционизмот или постмодернизмот во
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науката, заменувајќи го основниот рационалистички принцип - објективност,
со субјективистичката и релативистичка девиза на постмодернизмот –
вистината е спорна и несигурна, секоја идеја е релативно добра и се` е
релативно еднакво валидно – а, од друга страна, свесно или несвесно се
приклонуват кон необјективистичките онтолошки ориентации. Тоа е свесно
или несвесно конвергирање кон неоснована релативизација на научната вистина, за
која,
некои од нив, декларативно и сосема конрадикторно се залагаат.
Практичната консеквентност на поставеното прашање, меѓудругото, се огледа
и во расчистувањето на дилемите за неосновано релативизирање на научните
вистини, свесното или несвесно создавање на “смут“ кој ја отапува острицата
на продлабоченото научно продирање во вистината и на таа основа
предлагање на решенија за најсложените општествени проблеми, со што се
оневозможува реализацијата на револуционерни научни проекти.
Во спротивно, доколку општествените научници имаат јасен и свесен став,
тогаш кај нив недостасува јасно формулирано образложение за аргументите на
нивниот став. Се разбира, ниту една теорија или научна концепција не може да
биде апсолутно вистинита, но во нивната релативна научна вистинитост, може и
треба да се утврди кој од разните концепти (во погоре наведената смисла) има
релативно поголем степен на научна вистинитост односно валидност. Сепак, мора
да се каже дека меѓу најсвесните општествени научници, денес, постои јасно
изразена ориентација кон основните постулати на определени епистемолошки
правци со свесно прифатени примеси од други епистемологии. Така, помеѓу
рационалистите е присутна тенденцијата на рефлексивен рационализам (Антони
Гиденс, Андре Горц, Урлих Бек и други), додека некои постмодернисти во науката,
не се откажуваат целосно од рационалистичките постулати.
На крајот ќе заклучам дека теориите не ги определуваат фактите, туку
кон секоја група факти, разни теоретски концепти можат да дадат различни
објаснувања. Меѓудругите фактори, ова прашање е поврзано и со вредносната
димензија, што авторите на разните теории, во зависност од нивната морална,
вредносна, филозофска или идеолошко-политичка матрица, можат да им ја
придодадат на фактите. Овој проблем е особено изразен во општествените науки,
кои што заради природата на нивниот предмет на истражување, не можат да бидат
целосно дезидеологизирани. Оттука, сметам дека само за прашања за кои има
дијаметрално спротивставени вредносни ставови и следствено на тоа големи
морални несогласувања, едноставно, рационалистичката епистемологија и
нејзе иманентната рационална конфронатација на аргументи поврзана со
неспорни емпириски факти, не е применлива (нема никаков ефект). За сите
други прашања, треба да се инсистира дека науката може и треба да даде
конкретен и јасен одговор, се разбира, доколку немаме други повалидни и
посилни аргументи од ова стојалиште.
3. ПРЕДЛОГ - ПРЕПОРАКА
Врз основа на се што е погоре наведено, ми претставува навистина голема
чест и задоволство на деканатската управа на Факултетот за безбедност - Скопје и
ректорската управа, при Универзитетот "Свети Климент Охридски" во Битола, да
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им препорачам да го прифатат трудот „Методологија на истражување на
криминалитетот“ од авторите д-р Цане Т. Мојаноски, редовен професор на
Факултетот за безбедност-Скопје и д-р Фросина Ташевска Ременски, вонреден
професор на Факултетот за безбедност-Скопје, како учебник. Трудот го
препорачувам како учебник со оглед на методичко -дидактичкиот придонес и
развојот на научната методологија. Овој учебник го препорачувам како литература
на сите три циклуси студии на Факултетот за безбедност-Скопје, за сите студиски
програми и наставно научни дисциплини, чии што наставни содржини
кореспондираат со содржината на овој учебник. Исто така, учебникот го
препорачувам како литература сите три циклуси студии и на сите други факултети
во нашата зеемја и странство, каде што студентите го разбираат македонското
кирилско писмо, затоа што овој учебник по сите стандарди на учебничката
литература го заслужува тоа.
Во Скопје 27.04.2021

Рецензент
Проф. д-р Миодраг Лабовиќ, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАУЧЕН РАБОТНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ОД
НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ (4), НАУЧНО ПОЛЕ
РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (403), ОБЛАСТ ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА
(40302) И ДРУГО (40209) ВО НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП ВО
СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ Св. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
Врз основа на конкурсот на Научниот институт за тутун – Прилеп во состав на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, објавен во дневните весници
„Слободен печат" и „ Laјme" од 26.1.2021 година, за избор на научен работник во сите
наставно – научни звања од научното подрачје Биотехнички науки (4), научно поле
Растително производство (403), област Индустриски растенија (40302) и Друго
(40209) и врз основа на Одлуката на Научниот совет, бр. 15-89/4, донесена на 8.2.2021
год., формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р Златко Арсов, редовен
професорна Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје-претседател, д-р Марија
Србиноска, редовен професор на Научниот институт за тутун во Прилеп - члени д-р
Ромина Кабранова, вонреден професор на Факултетот за земјоделски науки и храна во
Скопје - член.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледот на доставената
документација го поднесуваме следниов

ИЗВЕШТАЈ
Наконкурсотобјавенвовесниците„Слободен печат" и „ Laјme" од 26.1.2021 година, за
избор на научен работник во сите наставно – научни звања од научното подрачје
Биотехнички науки (4), научно поле Растително производство (403), област
Индустриски растенија (40302) и Друго (40209) сепријавиеден кандидат д-рНаташа
Здравеска,наученсоработниквоНаучниотинститутзатутун–Прилеп.
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатката д-р Наташа Здравеска е родена на 22.8.1978 година, во Прилеп, каде и
го завршила основното образование. Средно медицинско образование завршила во
„ДСМУ д-р Јован Калаузи” во Битола.
Со високо образование се стекнала на Земјоделскиот факултет во состав на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, поледелска насока. Дипломирала
2002година, со просечен успех 8,75и се здобила со звањето дипломиран земјоделски
инженер, поледелска насока.
Во учебната 2003/2004 година, кандидатката се запишала на втор циклус
(магистерски) студии на ЈНУ Институт за тутут за тутун во Прилеп, насока
Производство на тутун,а ги завршува во 2007 година со просечен успех 9,8.
Магистрирала на 23.2.2007 година на тема: „Содржина на хранливи материи во почвите
во велешкиот и овчеполскиот производен реон”, со што стекнува научен степен
магистер по земјоделски науки.
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Докторската дисертација на тема: „Придонес кон проучувањето на технолошките
својства на домашните и светските цигари“ ја одбранила на 9.2.2016 година во Научниот
институт за тутун во Прилеп, во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во
Битола и со тоа се стекнала со научен степен - доктор на земјоделски науки.
Работното искуство на д-р Наташа Здравеска започнува во 2007 година, во Научниот
институт за тутун во Прилеп. Во периодот од 15.3.2007 до 15.6.2007 година, како
магистер по земјоделски науки волонтира во Институтот за тутун, во рамките на
проектот „Посредување при вработување на млади невработени“, реализиран од
Локалната самоуправа на Општина Прилеп и Програмата за развој на Обединетите
нации -УНДП.
Од 1.3.2008 година е во редовен работен однос во Научниот институт за тутун –
Прилеп, во Одделението за технологија, ферментација и фабрикација на тутунот. Во
наставно – научно звање асистент – истражувач, во истото Одделение е избрана на
1.3.2008 година, а на 25.2.2011 година е преизбрана во истото звање.
Од 1.1.2009 година до 1.2.2021 година работи како раководител на Одделението за
технологија, ферментација и фабрикација на тутунот.
Од 28.3.2013 година до 12.2.2021 година ја извршува и функцијата Раководител на
Лабораторијата за контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина L04
во склопот на Научниот институт за тутун – Прилеп, а сега е заменик раководител на
истата.
Од 28.3.2013 година до денес ја извршува и функцијата Заменик раководител на
Лабораторијата за контрола на квалитет на тутун и тутунски производи L03 во
склопот на Научниот институт за тутун – Прилеп.
Од 2014 година е член на редакцискиот одбор на списанието Тутун/Tobacco;
Во 2016 година кандидатката д-р Наташа Здравеска е избрана во звање научен
соработник, од научното подрачје биотехнички науки (4), научно поле растително
производство (403), област индустриски растенија (40302) и друго (40209).Последниот
реферат за избор е објавен во Билтенот на УКЛО Битола бр.414, стр.108 од 01.6.2016
година.
Кандидатката активно се служи со англискиот јазик и има солидни познавања од
областа компјутерски пакети: Microsoft Office и Adobe Acrobat Reader.
Во текот на своето работење, таа остварува широк опсег на активности кои
вклучуваат трудови, посета и учество на конференции, симпозиуми и семинари како во
земјата така и во странство.
Кандидатката д-р Наташа Здравеска, стручно усовршување, остварила преку учество
на повеќе работилници и обуки. Во периодот од 2017 година до датумот на
поднесувањето на пријавата, ги посетувала иследниве форуми и обуки:
Учество на Форумот на тема WIN-WIN Соработка на универзитетот со
работодавачите кон поквалитетни и поатрактивни студиски програми. Одржан на
27.4.2018 година во Битола. Организатор Универзитет Св. „Климент Охридски“ Битола.
Обука за Управување со ризици и обезбедување на валидни резултати во
лаборатории за тестирање и калибрација согласно новиот MKS EN ISO/IEC
17025:2018. Одржан на 01.2.2019 година во Скопје. Организатор Македонско здружение
на лаборатории и инспекциски тела.
Обука за стандардот MKS EN ISO/IEC 17025:2018-Општи барања на компетентност
на лаборатории за тестирање и калибрација. Одржан на 01.04.2019 година во Скопје.

106

Организатор Институт за стандардизација на Република Македонија.
Од 2019 година е член на Комисијата за наука и меѓународна соработка на
Универзитет Св. „Климент Охридски“ во Битола.
Од последниот избор до сега, кандидатката д-р Наташа Здравеска има објавено 3
трудови во научни списанија и има презентирано 5 трудови на научни собири
(конференции и симпозиуми) кои се објавени во зборници. Сите овие трудови се
доставени до рецензентската комисија во печатена форма и се однесуваат на периодот
од датумот на последниот избор вонаучен соработник - доцент, до денес.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, апликативни
педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот на нејзината кариера,
објавени во Билтенот на Универзитет Св. „Климент Охридски“ – Битола, бр.414,
стр.108 од 1.6.2016 година, како и вкупните научни, стручни, педагошки и други
остварувања од последниот избор, се до датумот на поднесувањето на пријавата (бр.
03-53/1 од 29.1.2021 година) по објавениот конкурс, како и врз основа на поднесената
документација која е од важност за изборот.
2. НАСТАВНО - ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Кандидатката, д-р Наташа Здравеска е вклучена во наставно - образовниот процес во
Научниот институт за тутун - Прилеп на Студиска програма Обработка и преработка на
тутун – втор циклус на следните предмети од областа на Технологијата и хемијата на
тутунот:
1. Технологија на обработка и преработка на тутунската суровина – Студиска
програмаОбработка и преработка на тутун - втор циклус едногодишни
универзитетски студии;
2. Хемија на тутунските производи и тутунскиот чад - Студиска програма
Обработка и преработка на тутун - втор циклус едногодишни и двегодишни
универзитетски студии;
3. Подготовка на тутунски мешавини - Студиска програма Обработка и преработка
на тутун - втор циклус едногодишни и двегодишни универзитетски студии;
4. Технологија на производство на реконституиран тутун - Студиска програма
Обработка и преработка на тутун - втор циклус едногодишни и двегодишни
универзитетски студии;
5. Технологија на производство на цигари - Студиска програма Обработка и
преработка на тутун - втор циклус двегодишни универзитетски студии;
6. Репроматеријали во обработката у преработката на тутун - Студиска програма
Обработка и преработка на тутун - втор циклус двегодишни универзитетски
студии.
Кандидатката, д-р Наташа Здравеска е вклучена во наставно - образовниот процес на
Студиска програма Производство на тутун-втор циклус двегодишни универзитетски
студиисо предметот Законска регулатива во производството на тутун, а на Студиска
програмаАгроменаџмент во тутунското стопанство-едногодишни универзитетски
студии со предметот Контрола на квалитетот на тутунот и тутунските производи.
Исто така, кандидатката учествувала како член во Комисија за оцена и одбрана на еден
магистарски труд изработен од кандидатот Роза Галеска,под наслов: Развивање на

107

семеен бизнис во тутунопроизводството со посебен осврт на влијанието на
демографскиот фактор во Република Северна Македонијаи одбранет на 22.7.2020
година, на Научниот институт за тутун во Прилеп.
3. НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во последниве пет години по изборот во научен соработник - доцент,
кандидатката има објавено 3 научни трудови во меѓународни списанија и тоа:
1. Zdraveska N., Miceska G., Dimitrieski M., Gveroska B. Physical properties of some
dihaploid varieties and lines from the tobacco type Prilep. International Journal of
Agriculture, Environment and Bioresearch. 2020, Vol.5, No.6, pp 131-142, ISSN:
2456-8643. ISRA JIF:4.083.ISRA JIF Impact Factor:4,083(во 2020 година).
2. Pashovska S., Zdraveska N. Tobacco and tobacco production in The Republic North
Macedonia continue to have the primacy of an industrial crop without an alternative.
International Journal of Agriculture,Environment and Bioresearch. 2020, Vol.5, No.5.
pp 244-251, ISSN:2456-8643.ISRA JIF Impact Factor: 4,083(во 2020 година).
3. Pashovska S., Zdraveska N. Agricultural cooperatives – A driver for the development
of agriculture. International Journal of Current Research. 2020.Vol.12, Issue 12, pp
15123-15125, ISSN: 0975-833X.SJIF IMPACT FACTOR : 7.766(во 2019 година).
Исто така кандидатката со 5 трудови учествувала на 3 меѓународни конференции,
симпозиуми и конгреси и тоа:
1. Zdraveska N. Influence of some physical parameters of cigarettes on the chemical
composition of tobacco smoke. 2nd International Balkan agriculture
congress.Tekirdağ, Turkey, 2017. ISBN: 978-605-4265-46-60.
2. Zdraveska N. Dynamics of moisture movement in Prilep and Yaka tobacco. 52nd
Croatian and 12th International Symposium on Agriculture. Dubrovnik, Croatia 2017.
ISSN 2459-5551.
3. Zdraveska N.,Dimitrieski M., Miceska G., Gveroska B., Physical compositions of
tobacco of the variety Prilep 66 9 produced by applying the measures of integrated
production in comparison with traditional production of tobacco. I International
scientific conference. 2020. Krasnodar, Russia. DOI:10.48113/496_2020_138-141;
ISBN 978-5-93491-867-6.
4. Dimitrieski M., Miceska G., Gveroska B., Zdraveska N. Chemical composition of
tobacco of the variety Prilep 66 9 produced byapplying the measures of integrated
production in comparison with the traditional production of tobacco. I International
scientific conference. 2020. Krasnodar, Russia. DOI:10.48113/496_2020_133-137;
ISBN 978-5-93491-867-6.
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5. Miceska G., Dimitrieski M., Zdraveska N. Chemical properties of some dihaploid
varieties and lines from type Prilep. I International scientific conference. 2020.
Krasnodar, Russia.DOI: 10.48113/496_2020_133-137; ISBN 978-5-93491-867-6.
4. СТРУЧНО - АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И АНГАЖИРАНОСТ ВО ОРГАНИ И
ТЕЛА
Покрај наставно – образовната и научно – истражувачката дејност, д-р Наташа
Здравеска активно е вклучена во стручно-апликативната работа на Научниот институт
за тутун во Прилеп, како и во дејности од поширок интерес.
Сето знаење и искуствата што ги стекнала во својата научно-истражувачка работа
д-р Наташа Здравеска правилно ги инкорпорира, а со своите залагања придонесува
во проширување на методите и квалитетот на истражувањата во Лабораторијата за
контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина L04 и Лабораторијата за
контрола на квалитет на тутун и тутунски производи L03,како заменик раководител за
одржување на системот за управување со квалитет.
Од датумот на последниот избор во научен соработник-доцент,била или се уште член
во:
Од 2009 година до февруари 2021 година, член на Советот на НИТП;
Од 2009 година, член на Научниот совет на НИТП и Член на Советот за втор циклус на
студии при НИТП;
Од 2014 до март 2021 година член на редакцискиот одбор на научното списание
Тутун/Tobacco;
Од 2016 година е член на Комисија за оцена на подобност на тема за изработка на
магистерски труд;
Од 2016 година е член на Друштвото за наука и уметност – Прилеп;
Од 2019 година е член на Комисија за наука и меѓународна соработка на УКЛО - Битола
Во 2019 и 2020 година е член на Интерна работна група (комисија) за спроведување на
верификација на мостри тутун;
Од 2019 година член на Комисија за обука на кандидати за полагање на лиценца за
проценители на тутун;
Од 2019 година член на Комисија за полагање за добивање на лиценца за проценител на
тутун формирана од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство;
Од 23.07.2020 годинадо март 2021 година е член на врвното раководство на НИТПрилеп
за управување со системот за квалитет, согласно барањата на стандардот MKS EN
ISO/IEC 17025.
5. АНАЛИЗА НА ТРУДОВИТЕ
Согласно потребите на овој Реферат, следува конкретна евалуација на дел од трудовите
објавени во периодот од 2016 до 2020 година.
Евалуација на трудот "INFLUENCE OF SOME PHYSICAL PARAMETERS OF
CIGARETTES ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF TOBACCO SMOKE",
НаташаЗдравеска, 2nd International Balkan agriculture congress – Turkey, Tekirdağ,
Turkey, 2017. ISBN 978-605-4265-46-60:
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Целта на овој труд е да се истражи влијанието на некои физички параметри врз
хемискиот состав на тутунскиот чад од цигарите, посебно на содржината на никотин,
катран и јаглемоноксид во главната струја од тутунскиот чад.
Цигарите сочинуваат 90-95% од светското производство на производи од тутун, од
коинајголем број (96 %) се цигари со филтер. Помеѓу 1980 и 2012 година, бројот на
возрасни пушачи се зголемил од 721 милиони на скоро 1 милијарда и бројот на
испушени цигари на глобално ниво се зголемил од околу 5 милијарди на 6,250
милијарди цигари.
Истражувањата вклучиле пет марки американски и вирџински мешавини на цигари – во
димензија king size, а full flavor - според содржинатa на никотин, катран и јаглерод
моноксид, достапни на пазарот во Република Македонија во тој период.
Биле анализирани физичките параметри на цигарите: влага, ширина на резот на тутунот,
фракционен состав на режаниот тутун, густина (капацитет на полнење) и состав на
мешавина од тутун и тие се доведени во врска со содржината на никотин, катран и
јаглемоноксид во главната струја од цигарата.
Анализите биле извршени со употреба на стандардни и меѓународно признати (ISO)
методи.
Утврдено е дека кај примерокот цигара Bd со содржина на влага од 12,47%, се добиени
релативно ниски вредности за никотин - 0,59 mg/cig, катран - 7,64 mg/cig и CO - 8,71
mg/cig во тутунскиот чад. Нависока содржина на катран од 9,64 mg/цигара и јаглерод
моноксид од 11,16 mg/цигара е забележана во примерокот цигара Cf со влажност од
12,71%.
Од презентираните резултати се согледува дека најмалата ширина на резот на тутун има
и најниска вредност на никотин во тутунскиот чад, а поголемата ширина на резот на
тутунот резултира со пониски вредности на катран.
Евалуација на трудот "DYNAMICS OF MOISTURE MOVEMENT IN PRILEPAND
YAKA TOBACCO", Наташа Здравеска.52nd Croatian and 12th International
Symposium on Agriculture. Dubrovnik, Croatia 2017. ISSN 2459-5551:
Во овој труд се анализираферментираниот тутун како колоидно - капиларно, поресто
тело кое поседува определени хигроскопни својства, односно има способност да прима
влага од воздухот, да ја задржува и да ја предава во околната средина.
За испитувањето земен е ферментиран и сув тутун од типот прилеп и типот јака.
Листовите се земани по групирани берби (долни, средни и горни), а за испитување
тутунот е сомелен во прав. При испитувањето за движењето на динамиката на влагата во
зависност од температурата земени се следните температури: 10о, 20о, 30о и 40оC, во
времетраење од 24, 48, 72, 168, 192, 216 и 240 часови.
Брзината на примањето или испуштањето на влага од тутунот зависи во најголем степен
од температурата на околниот воздух. При една иста релативна влага, воздухот со
повисока температура содржи поголемо апсолутно количество водени пари и
следователно, побрзо го навлажнува тутунот.
При постоење разлики во температурата, влагата се придвижува под дејство на
топлотниот тек. Се констатира дека брзината на примањето или испуштањето на влага
од тутунот зависи во најголем степен од температурата на околниот воздух, но и од
загреаноста на истиот.
Евалуација на трудот "PHYSICAL PROPERTIES OF SOME DIHAPLOID
VARIETIES AND LINES FROM THE TOBACCO TYPE PRILEP",Наташа
Здравеска, Гордана Мицеска, Мирослав Димитриески, Билјана Гвероска.
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International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch. 2020. Vol.5, No.6,
pp 131-142, ISSN: 2456-8643. ISRA JIF:4.083:
Во трдот се анализира можноста за користење на двојниот хаплоиден метод при
селекцијата на ориенталскиот тутун и потоа ефектот на овој метод врз физичките
карактеристики на добиената суровина. Денес, една од најчесто користените современи
биотехнолошки методи кај растенијата е двојниот хаплоиден метод, чија главна цел е да
ги скрати процесите на селекција во теренски услови, додека се добиваат хомозиготни
линии во првата генерација. Дихаплоидизацијата била извршена со директна
андрогенеза на хаплоидни тутунски растенија добиениво лабораторијата in vitro во
Научниот институт за тутун - Прилеп, користејќи го методот култура на ткива Во
испитувањата биле вклучени четири дихаплоидни линии тутун П 146-7 / 1 ДХ, Jkл ..
301/23ДХ, Хибрид 301 / н ДХ, Jk.л.75-301 ДХ и нивните аналози (П 146-7 / 1 Ø, Хибрид
301/23 Ø, Хибрид 301 / н Ø и Jk.л.75-301 Ø). Материјалноста како израз на квалитетот на
ткивото на лисјата варира од 25,96 g/m² (Хибрид 301 /н ДХ) до 36,91 g/m² (Јк.л. 301/23
Ø). Дебелината на листот на испитуваните дихаплоидни линии и сорти на тутун се
движи од 76,00 µm (Хибрид 301 / н ДХ) до 134,50 µm (Хибрид. 301/23 Ø).
Евалуација на трудот "CHEMICAL COMPOSITION OF TOBACCO OF THE
VARIETY PRILEP 66 9 PRODUCED BY APPLYING THE MEASURES OF
INTEGRATED PRODUCTION IN COMPARISON WITH THE TRADITIONAL
PRODUCTION OF TOBACCO", Мирослав Димитриески, Гордана Мицеска,
Билјана Гвероска, Наташа Здравеска. I International scientific conference. 2020,
Krasnodar, Russia. DOI: 10.48113/496_2020_133-137; ISBN 978-5-93491-867-6:
Фокусот на истражувањето во овој труд е насочен кон интегрираниот начин на
производство на ориенталски тутун на нива, спореден со традиционалниотвообичаениот начин на производство.
Во 2019 година бил поставен полски опит по стандардна методологија на површините
на една пилот-фарма, лоциран во село Беровци (општина Прилеп) со една ориентална
сорта тутун, Прилеп 66 9. Две варијанти биле вклучени во експериментот: интегрално
производство, во споредба со традиционалното производство на тутун.
Врз основа на добиените вредности од анализираните хемиски својства на сортата тутун
Прилеп 66 9 во зависност од начинот и условите за одгледување, се констатира дека:
примената на интегрираното производство и мерките за наводнување имаат позитивно
влијание врз содржината на одделни хемиски компоненти. Тие ја намалуваат
содржината на никотин, вкупен азот, протеини и минерали, а ги зголемуваат
вредностите на растворливи шеќери, полифеноли и индексот на Шмук во споредба со
традиционалниот начин на производство во услови на наводнување.
Евалуација на трудот "PHYSICAL COMPOSITIONS OF TOBACCO OF THE
VARIETYPRILEP 66 9 PRODUCED BY APPLYING THE MEASURES
OFINTEGRATED PRODUCTION INCOMPARISON WITH THETRADITIONAL
PRODUCTION OF TOBACCO", Наташа Здравеска,Мирослав Димитриески,
Гордана Мицеска, Билјана Гвероска.DOI: 10.48113/496_2020_138-141; ISBN
978-5-93491-867-6:
Во овој труд за разлика од претходниот се анализираат физичките карактеристики, на
листовите од тутун (материјалност, дебелина и вододржната способност) на истиот
опит, произведени со интегрираниот на начин производство. Според авторите,
физичките карактеристики се основниот индикатор што овозможува проценка на
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квалитетот на тутунот во пракса. Авторите наведуваат дека примената на мерките за
интегрирано производство заедно со наводнувањето имаат позитивно влијание врз
вредностите на одделни физички компоненти. Мерките ја намалуваат содржината на
главното ребро на тутунскиот лист и ги зголемуваат вредностите на содржајноста на
лисното ткиво и дебелината на листот во споредба со традиционалниот начин на
производство исто така во услови за наводнување. Материјалноста, дебелината и
способноста за задржување на водата се зголемуваат одејќи од правиот среден лист, па
се до подврвните листови, а содржината на главното ребро е генерално намалена.
Според добиените вредности, тутунот произведен преку интегрираниот начин на
производство, е со многу добар квалитет, а анализираните физички параметри се во
оптималните граници.
Евалуација на трудот "CHEMICAL PROPERTIES OF SOME DIHAPLOID
VARIETIES AND LINES FROM TYPE PRILEP",Гордана Мицеска, Мирослав
Димитриески, Гордана, Наташа Здравеска.I International scientific conference. 2020,
Krasnodar, Russia. DOI: 10.48113/496_2020_120-132;ISBN 978-5-93491-867-6:
Во овој труд се анализира можноста за користење на двојниот хаплоиден метод при
селекциониот процес на ориенталскиот тип тутун. Се наведува дека постоечките сорти
од ориенталниот тутун во Република Македонија се селекционирани со класични
методи, што е долг процес. Денес, една од најчесто користените биотехнолошки методи
кај растенијата е двојниот хаплоиден метод, чија главна цел е да ги скрати процесите на
селекција во теренски услови, додека се добиваат хомозиготни линии во првата
генерација. Дихаплоидизацијата била извршена со директна андрогенеза на хаплоидни
тутунски растенија добиени во лабораторија in vitro во Научниот институт за тутун Прилеп, со употреба на методот на култура на ткиво. Во текот на 2014 година бил
поставен полскиот опит со четири дихаплоидни линии тутун 146-7 / 1 DH; Jk.l. 301/23
DH; Hybrid 301/n DH, Jk.l. 75-301 DH и нивните аналози (P 146-7/1Ø, Jk.l.301/23 Ø,
Hybrid 301/ nØ, Jk.l 75-301 Ø) Photo1-7). Била испитувана содржината на никотин,
протеини, јаглехидрати, минерални материи и е пресметковно е добиен Шмуковиот
број. По однос на добиените податоци за хемискиот состав се наведува дека значајни
разлики се добиле по однос на содржината на никотин. Така содржината на никотин во
испитуваните линии и сорти тутун се движи од 0,23% кај Jk.l 75-301 DH до 0,60% на P
146-7 / 1 Ø. Содржината на никотин кај дихаплоидните линии во споредба со нивните
аналози е помала и може да се заклучи дека сите дихаплоидни линии имаат помала
содржина на никотин од нивните диплоидни аналози.
Евалуација на трудот "TOBACCO AND TOBACCO PRODUCTION IN THE
REPUBLIC NORTH MACEDONIA CONTINUE TO HAVE THE PRIMACY OF AN
INDUSTRIAL CROP WITHOUT AN ALTERNATIVE". Пашоска Силвана, Наташа
Здравеска. International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch.
2020Vol.5, No.5. pp 244-251, ISSN:2456-8643:
Во овој труд се анализира производството на необработен (суров) тутун во Република
Македонија, за време на еден подог временски период (1991-2018 година). Како
параметри се анализирани: бројот на склучени договори, површина под тутун, откупено
количество, просечна откупна цена во денари, вредност на исплатени субвенции и
нивното учеството во вкупната вредност на откупениот тутун (откупна цена+субвенција
ден/кг). Исто така се врши и критичка анализа за идното влијание на Рамковната
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конвенција за контрола од тутунот, донесена од Светската здравствена организација
врз производството на тутун во Р. Македонија. Во трудот табеларно се дадени и првите
20 земји производители на тутун во светотот. Се наведува, дека Р. Македонија се наоѓа
на високо 30-сто место по количеството на произведен суров тутун, како 15-то место
според вредноста на извоз на тутун ширум светот. По однос на насоките од Светската
здравствена организација која прави напори да го ограничи, па и намали производството
на тутун во светот воопшто, и не само во земјите и реоните со ориентален тутун,
авторите наведуваат дека тоа било успешно само во развиените земји-членки на ЕУ,
додека во другите делови на светот не е случај. Производството на тутун во такви земји
се одржува на стабилно ниво. Таков е случајот со Македонија каде фармерите кои
произведуваат тутун, засега немаат соодветна алтернатива.
Евалуација на трудот "AGRICULTURAL COOPERATIVES – A DRIVER FOR THE
DEVELOPMENT OF AGRICULTURE". Пашоска Силвана, Наташа Здравеска.
International Journal of Current Research. 2020. Vol.12, Issue 12, pp
15123-15125,ISSN:0975-833X:
Предмет на трудот е досегашниот развој кај нас и искуствата во светот, за окрупнување
на ситните земјоделски производители преку создавање на стопанства –
задруги.Авторите наведуваат дека ситните приватни земјоделски стопанства кои
делуваат самостојно, се економични само до извесен степен за сметка на големата
трудоинтензивност. Практиката покажува дека ситното стоково стопанство неможе да
биде конкурентно на пазарот и неможе соодветно да ги применува научно – техничките
достигнувања во земјоделството. Искуството од развиените земји покажува дека во
сите случаи при таков систем на земјоделство започнува окрупнување на стопанствата
со распаѓање и исчезнување на поголем број ситни земјоделски стопанства и создавање
на стопанства – задруги, рационални по големина. Меѓутоа, познато е и тоа дека тој пат
е долг и тежок, и се одвива најчесто преку купување на земјата од сопствениците на
ситните и неконкурентни стопанства. Примарен недостаток на овој пат на окрупнување
претставува времето кое е потребно за да се постигне и оствари овој долготраен процес,
како и потребата да се вложат големи финансиски средства кои ќе ја ограничат
развојната можност и нема да придонесат за подобрување на профитабилноста на краток
рок. Постои и друг начин на формирање на оптимално големи стопанства преку закуп,
како што покажува искуството на некои земји (Холандија, Германија, Франција), а се
користи и во наши услови, меѓутоа определени експерти го оценуваат овој систем како
неповолен, поради раскинување на врската меѓу сопственикот на земјата и
стопанисувањето со неа.
На крајот авторите наведуваат дека, и покрај претходно елаборираните проблеми, во
Македонија е јасна неодржливоста на стопанства со ситен посед, и единствен
рационален пат за ефектиуирање на земјишниот посед е преку задругите создадени како
реална можност за обединување во моќна сила на крупно стопанство со колективно
стопанисување.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ НА РЕЦЕНЗЕНТСКАТА КОМИСИЈА
Во согласност Законот за научно-истражувачка дејност (Службен весник на
Република Македонија" број 46/2008, измени и дополни 103/2008, 24/11, 80/12, 24/13,
147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16, 53/16 и Службен весник на Република Северна
Македонија бр. 257/2020), актите на Научниот институт за тутун-Прилеп и актите на
Универзитетот „Св. Климент Охридски “ - Битола, како и по разгледувањето на
доставената документација пропишана во Конкурсот објавен во дневните весници
„Слободен печат" и „ Laјme"од 26.1.2021 година, за избор на научен работник во сите
наставно – научни звања,Рецензентската Комисија констатира дека кандидатот д-р
Наташа Здравеска, ги исполнува сите законски услови за избор во научно звање Виш
научен соработник.
Разгледувајќи ја поднесената документација, Комисијата констатира дека се
работи за кандидат кој посветено работи и се надоградува во својата
научно-истражувачкатаработа,асопредметниовизборисеотвараатпошироки
можностизасамосталеннастапвопонатамошнотостручноинаучноусовршување.
Ценејќи ја целокупната научно - истражувачка, апликативна и едукативна
дејност, како и стремежот и мотивацијата за континуираностручно и
научноусовршување, ни претставува особена чест да му предложиме на Научниот совет
при Научниот институт за тутун - Прилеп да ја избере д-р Наташа Здравеска во звањето
Виш научен соработник во научното подрачје Биотехнички науки (4), научно поле
Растително производство (403), област Индустриски растенија (40302) и Друго
(40209), во Научниот институт за тутун – Прилеп.

Датум,
8.4.2021 година,
Прилеп

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. Проф. д-р Златко Арсов – Претседател,
Факултет за земјоделски науки и храна во Скопје, с.р

2.Проф. д-р Марија Србиноска–Член,
Научен институт за тутун во Прилеп, с.р

3. Вонр.проф. д-р Ромина Кабранова- Член,
Факултет за земјоделски науки и храна во Скопје, с.р
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РЕФЕРАТ
ЗА РЕИЗБОР ВО НАУЧНОТО 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, а во врска
со јавниот Конкурсод 20. 01. 2021 година објавен во весникот „Нова Македонија“
и „Коха“, како и на WEBстраната на ЈНУ Институт за старословенска култура,
формирана е рецензентска комисија за реизбор на д-р Марија Чичева-Алексиќ во
научното звање-научен советник од областа наука за јазикот ( класична
филологија), во состав:


д-р Маргарита Бузалковска-Алексова, редовен професор во пензија од
Институтот за класични студии на Филозофски факултет при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“-Скопје
 д-р Весна Томовска- Митровска, редовен професор во Институтот за
класични студии на Филозофски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“-Скопје
 д-р Весна Димовска, редовен професор во Институтот за класични студии
на Филозофски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје
По разгледувањето на целокупната приложена документација, Рецензентската
комисија во горенаведениот состав, има чест на Советот на ЈНУ Институт за
старословенска култура-Прилеп да му го поднесе следниот:
ИЗВЕШТАЈ
Биографски податоци:
Кандидатката д-р Марија Чичева-Алексиќ е родена во Скопје на 22. 09. 1965
година. Во 1984-85 година се запишала на ННСГ за Класични студии на
Филозофскиот факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј"- Скопје.
Студиите ги завршила со среден успех 9,78 и дипломирла во 1989 година со тема
од областа на латинската историска граматика: Финитните форми од типот faxo,
faximи amasso,amassim, во комедиите на Плаут, изработена под менторство на
професор д-р Маргарита Бузалковска -Алексова.
Постдипломските студии од областа на историјата на грчкиот јазик, ги следела во
Одделението за класични науки на Филозофскиот факултет во Белград, СР
Југославија. Магистерскиот труд на тема
Прилог кон проучувањето на
семантичките промени во лексиката на Новиот завет- општи христијански
термини, под менторство на професор д-р Љ. Црепајац, го одбранила на 09.04.
1998, на Филозофскиот факултет во Белград.
Докторската дисертација
под наслов Семантичкиот развој на клучните
христијански термини, под менторство на проф. д-р Љ. Црепајац ја пријавила
на Институтот за класични науки на Филозофскиот факултет во Скопје во
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декември 2003 година и истата ја одбранила на 04.06.2009 год на, стекнувајќи се со
научен степен доктор по класични студии.
Научноистражувачка дејност:


Д-р Марија Чичева-Алексиќ учествувала во повеќе научноистражувачки
проектни активности, организирани и реализирани во рамките на
програмата на Институтот за старословенска култура, а веднаш по
стекнувањето на научно звање таа и самостојно раководи проект со наслов
Ареопагитиките на Псевдо Дионисиј во византиската и словенската
книжевна традиција и во овие рамки компаративно го проучува преводот
на Ареопагитскиот корпус од Исаија Серски на црковнословенски јазик со
грчкиот прототип како
и со преводот na Ареопагитскиот корпус на
латински јазик подготвен од Ioannes Scotus Eriugena. Крајната цел на
истражувањата предвидени во споменатиот проект е, после опсежната
споредбена анализа на лексичкиот материјал, да се востанови нов и
очекувано обемен фонд на зборови кој ќе биде приопштен кон веќе
постојните протографски извори за проучување на црковнословенската
лексика.



Со оглед на нејзината стручна компетентност Марија Чичева- Алексиќ од
2013 година е вклучена како главен соработник
во проектот
на
МАНУ:Словенски ракописи од Македонија од X-XIX век во странските
ракописни збирки. Во овој проект под раководство на акад. проф. д-р
Георги Поп Атанасов, таа ги извршува
работните задачи: прочит,
палеографска и јазична анализа на записи напишани на грчки јазик или со
грчки алфабет.

Учество на научни собири:
Во периодот одпоследниот избор па до сега д-р Марија Чичева-Алексиќ зела
учество на повеќедомашни и меѓународни научни собири со следниве
реферати и теми за дискусија:
 Неколку забелешки кон транскрибирањето на личните имиња од
средновековниот грчки јазик врз основа на нивните форми во
црковнословенските ракописи, Научна конференција на XLII меѓународен
семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 29-30 јуни 2015
година)


Μακροθυμία, μακρόθυμος и μακροθυμέω - најопшти христијански термини за
означување на поимот “трпение”, Трет меѓународен научен собир : 35
години Институт за старословенска култура – Прилеп, во организација на
Институтод за старословенска култура – Прилеп и Институт за славистичка
филологија при Универзитетот „Адам Мицкијевич“-Познањ, р. Полска
оддржан во Кратово (9-11.09. 2015)



Концептуалната реализација на лексемата ἈΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ во Светото
Писмо и кај Платон, Меѓународен симпозиум STUDIA CLASSICA
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ANIVERSARIA, одржан по повод љубилејот 70 години Институт за
класични науки, во организација ИКС при Филозофски факултет, Скопје
2016 год.
„За смислата на семантичката интерференција на грчките глаголи
τροπο(σ)φορέω „трпам нечие однесување“ и τροφοφορέω „ принесувам храна
некому “ : III Меѓународен симпозиум : ΛΟΓΟΣ и ΤΡΟΠΟΣ, одржан на 29 и
30 мај 2017 година на Филозофскиот факултет во Скопје во организација на
Филозофски факултет- Скопје (Институт за филозофија и Институт за
класични студии филозофски факултет).
On the Translation Equivalents of the Greek prototype κλῆσις to the east and to
the West and on their Semantic Value IV Меѓународен научен собир :
ПРОЦЕСИ НА КУЛТУРНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА БАЛКАНОТ ПОМЕЃУ
ИСТОКОТ И ЗАПАДОТ во организација на Институтот за старословенска
култура – Прилеп и Институтот за славистичка филологија при
Универзитетот „Адам Мицкијевич“-Познањ, р. Полска оддржан во
Неготино (10-12.09. 2017).
Навраќање кон лексиката на Трескавечкиот еухологиум, Меѓународен
научен собир со наслов : БИОГЕОГРАФСКА ЦЕЛИНА НА МАРКОВИ
КУЛИ , ПРИРОДНИ СОДРЖИНИ И КУЛТУРНИ ВРЕДНОСТИ. во
организација на ЈНУ ИСК- Прилеп и Локалната самоуправа на Општина
Прилеп, Прилеп (20-21.09. 2018).
Уште едно навраќање кон лексиката на Кониковското евангелие, XLVI
Меѓународна научна конференција за македонски јазик, литература и
култура. Охрид 23-24 август, 2019.
„ Имињата со грчко потекло во рускиот јазик“ , ΙΙ Меѓународна
конференција во оρганизација на Руски центар и УКИМ на тема : „Рускиот
јазик, литература и култура: минато, сегашност и иднина“,Скопје (0102.10.2019 год).
За некои семантички особености на Евангелијата од втората половина на
19 век во Егејска Македонија. Меѓународна научна конференција на тема
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК – ИЗВОР НА ФИЛОЛОШКИ
И НА
КУЛТУРОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА , во организација на УНИВЕР-ЗИТЕТ
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ и ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
„ КРСТЕ МИСИРКОВ“ – СКОПЈЕ (Скопје, 13 − 14 ноември 2019 г.)

Библиографски единици
Земајки го предвид до нас доставениот мошне обемен творечки опус на д-р
Марија Чичева-Алексиќ, тука би ги истакнале само научните трудови и
монографии од кандидатката објавени
во периодот на кој се однесува овој
Извештај:
Монографија:
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Студии кон Кониковското евангелие, Менора, Скопје 2020.

Дел од монографија:
 Македонски правопис (транскрипција на сопствените имиња од новогрчки и
средновековен грчки јазик), издавач ИМЈ Крсте Мисирков, Скопје стр.223226..
 „Антологија на светската поезија“ во V тома:том I - од Енума Елиш до
Авсониј:
Марија Чичева-Алексиќ:
Хесиод, Теогонија, ст. 617-735 („Титаномахија“)
Хомерски химни 6, 28, 30 и 32.
Манилиј, Astronomica iv.84-118
Манилиј, Astronomica v.538-619
Персиј Флак, Сатири i.75-106
Персиј Флак, Сатири ii.61-75
Персиј Флак, Сатири v.73-97
Лукан, Фарсалија i.450-462
Лукан, Фарсалија iv.50-78
Лукан, Фарсалија vi.430-456
Статиј, Гори ii.7.48-80
Статиј, Гори iv.5
Статиј, Тебаида x.84-117
Статиј, Ахилеида ii.174-208, издавач Арс Ламина, Скопје 2016.


Марија Чичева Алексиќ, За враќањето на сотворението кај
Сотворителот преку искрено признавање на сопствените гревови и
изразување славана Господа : поговор и коментари конConfessiones /
AureliiAugustini стр. 287-295, – издавач ТРИ, Скопје 2015.

Научни и стручни трудови:






Концептот на καλοκἀγαθία во Стариот Завет, Зборник со реферати од
Меѓународниот научен симпозиум: „Античкиот идеал наκαλοκἀγαθία“,во
организација на Филозофското друштво на Македонија и здружението на
класични филолози „Антика“, Скопје, 2016, стр 21-28 .
Кон синтагмата „ловци на луѓе/рибари на луѓе“ во евангелските текстови
од македонска редакција , Зборник во чест на проф. д-р Радмила Угринова
– Скаловска по повод деведесеттогодишнината од раѓањето, Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје 2016, стр. 107-112.
Концептуалната реализација на лексемата ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ во Светото
Писмо и кај Платон, Зборник на трудови од Меѓународниот симпозиум
STUDIA CLASSICA ANIVERSARIA, одржан по повод љубилејот 70 години
Институт за класични науки на 22 и 23 ноември 2016 година. Филозофски
факултет, Институт за класични студии , Скопје 2017, (стр. 99-108).
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Неколку забелешки кон транскрибирањето на личните имиња од
средновековниот грчки јазик врз основа на нивните форми во
црковнословенските ракописи, Зборник на реферати од Научната
конференција на XLII меѓународен семинар за македонски јазик, литература
и култура.
„Развој на значењето „простува“ кај припадниците на лексичката група
ἱλαοσ-“Во зборникот AULA – Потрага по богатствот на јазикот , мислата и
културата,Здружението на класични филолози АНТИКА го објавив мојот
стручен труд со наслов (в. http://www.systasis.org/index.php/en/specialeditions) .
„За семантичката промена на грчката лексема κλῆσις “повикување, повик,
звање“ во Новиот Завет, и за значењето на неговите преводни еквиваленти
на Истокот и на Западот“, Balcanoslavica 47/1 (195-204)
„Навраќање кон лексиката на Трескавечкиот еухологиум“ .Balcanoslavica
47/ , ИСК, Прилеп
Лични имиња со грчко потекло во рускиот антропонимиски фонд (во
споредба со македонскиот личноименски репертоар), зборник од трудови
„Рускиот јазик, литература и култура: минато, сегашност и иднина II“, Руски
центар – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2020, стр. 25–32.
Семантичките диференцијации во Кониковското евангелие во четивото за
вторник на Велика седмица (Лука 24, 12-35), Прилози, XLV – 1–2,
посветени на акад. Ѓорѓи Поп-Атанасов по повод 80-годишнината од
раѓањето, МАНУ, Скопје, 2020, стр. 189-198.
Осврт кон лексиката на Кониковското евангелие според потеклото, сп.
Литературен збор, год. LXVII, бр. 4-6, Скопје, 2020, стр. 35–48.
„За смислата на семантичката интерференција на прчките глаголи
τροπο(σ)φορέω „трпам нечие однесување“ и τροφοφορέω „принесувам храна
некому“, Systasis 37(2020), стр.1-13.(в. http://www.systasis.org/index.php/en/ )
Уште едно навраќање кон лексиката на Кониковското евангелие, Зборник
со реферати од XLVI Меѓународна научна конференција за македонски
јазик, литература и култура.

Трудови предадени во печат:
Монографија:
 Прилог кон проучувањето на семантичките промени во лексиката на
Новиот Завет –општи христијански термини, ИСК, Прилеп.
Дел од монографија:
 Австро-турските војни и односот на Австриската империја спрема
балканските народи (монографија во коавторство со д-р Ѓорѓи Стојчевски,
научен советник. Предадена за печат при Државниот архив на Република
Македонија).
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Научни и стручни трудови:
 Марија Чичева-Алексиќ : Согледби за адаптацијата
на грчките
христијански
термини со кои се означува поимот трпение во
црковнословенските текстови, Макропроект на МАНУ: Културата на
почвата на Македонија -Старословенски ракописи и средновековна писмена
традиција.
Општествени ангажмани поврзани со професионлната определба:
Професионалната компетентност на кандидатката како и нејзината стручна
оспособеност се согледува и во апликативноста на нејзиниот опит
во
секојдневната општествена пракса. Во таа смисла би ги истакнале следниве нејзини
ангажмани:


Член на редакцискиот одбор за издавање на зборникот: „Античкиот идеал
на καλοκἀγαθία“, објавен 2016 година од Филозофското друштво на
Македонија и здружението на класични филолози „Антика“.



Член на редакцискиот одбор за издавање на зборникот: “Χρόνος и καιρός,
античките концепти за времето “ објавен 2017 год од Филозофското
друштво на Македонија и Здружението на класични филолози „Антика“ .



Член на редакцискиот одбор за издавање на зборникот: “ΛΟΓΟΣ и
ΤΡΟΠΟΣ “ објавен 2019 год од Филозофското друштво на Македонија и
Здружението на класични филолози „Антика“ .



Член на комисија за одбрана на магистерскиот труд „Грчка и латинска
апстрактна терминологија во превод на македонски јазик- искуства и
перспективи“ од кандидатката
Оливера Димовска, одбранет на
Филозофски факултеτ, ИКС, 2019 година.



Рецензент: Рецензија на пет научни труда на часописот Systasis (бр. 36
(два), 34(еден), 33 (два), часописот Balcanoslavica (бр.46 и 47), и на еден
научен труд на научниот часопис Современа филологија (бр.1).



Учесник во наставата во трет циклус на студии при Институтот за класични
студии на Филозофскиот факултет при УКИМ, Скопје.



Учесник во наставата во втор циклус на студии при Институтот за класични
студии на Филозофскиот факултет при УКИМ, Скопје.



Претседател на Здружението на класични филолози „Антика“ (2018- ).
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Член во одборот за организирање на државните натпревари по латински
јазик од 2009 -



Како резултат на нејзините професионални интереси, д-р Марија Чичева
Алексиќ е еден од оснивачите и постојан член на Македонскиот национален
комитет на првото Светско екуменско здружение THE WORLD DAY OF
PRAYER.
ДО
СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРАПРИЛЕП
ОБРАЗЕЦ КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНОТО ЗВАЊЕ
НАУЧЕН СОВЕТНИК
Кандидат: Марија Чичева Алексиќ

Според Образецот за одредување на вкупната актива на поени за избор во
одредено звање („Сл. весник на РМ“ бр. 82/09) д-р Марија Чичева-Алексиќ ги има
следните бодови:
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА И НАСТАВНО-НАУЧНА ДЕЈНОСТ
Р. НАУЧНО
бр ИСТРАЖУВ
.
АЧКА
ДЕЈНОСТ
1. Монографија
или
научна
книга

Поени
во
земјата/ст
ранство
8х2 =16

НАСЛОВ

Студии кон Кониковското евангелие, Менора,
Скопје 2020.
Прилог кон проучувањето на семантичките
промени во лексиката на Новиот Завет –општи
христијански термини ,(во печат) ИСК
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2.

Дел
од 7х4= 28
монографија
или
научна
книга

Австро-турските
војни
и
односот
на
Австриската импе- рија спрема балканските
народи (монографија во коав-торство со д-р
Ѓорѓи Стојчевски, научен советник предадена за
печат при Архивот на Република Македонија)
Марија Чичева Алексиќ, За враќањето на
сотворението кај Сотворителот преку искрено
признавање на сопст-вените гревови
и
изразување славана Господа : поговор и
коментари конConfessiones / AureliiAugustiniстр.
287-295, – Скопје 2016. ;
Македонски правопис, издавач
ИМЈ Крсте
Мисирков, Скопје 2015, стр. 223-226.
Марија
Чичева-Алексиќ
:
Согледби
за
адаптацијата
на грчките христијански
термини со кои се означува по-имот трпение во
црковнословенските текстови, Макропроект на
МАНУ: Културата на почвата на Македонија
(период 2013-2015):Старословенски ракописи и
средновековна писмена традиција
„Антологија на светската поезија“ во V тома:
том I - од Енума Елиш до Авсониј
Марија Чичева-Алексиќ:
Хесиод, Теогонија, ст. 617-735 („Титаномахија“)
Хомерски химни 6, 28, 30 и 32.
Манилиј, Astronomica iv.84-118
Манилиј, Astronomica v.538-619
Персиј Флак, Сатири i.75-106
Персиј Флак, Сатири ii.61-75
Персиј Флак, Сатири v.73-97
Лукан, Фарсалија i.450-462
Лукан, Фарсалија iv.50-78
Лукан, Фарсалија vi.430-456
Статиј, Гори ii.7.48-80
Статиј, Гори iv.5
Статиј, Тебаида x.84-117
Статиј, Ахилеида ii.174-208, издавач Арс Ламина,
Скопје 2015.

4.

Труд

со 6х7= 42

Развој

на

значењето

„простува“

кај
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оригинални
научни
резултати,
објавени
во
научно
списание
опфатено со
СЦИ/ЦА/оста
нати

припадниците на лексичката група ἱλαοσ-“
објавен во Зборникот:„AULA – Потрага по
богатството на јазикот, мислата и културата“,
објавен од Здружението на класични филолози
АНТИКА
(в.
http://www.systasis.org/index.php/en/specialeditions) .
„За семантичката промена на грчката лексема
κλῆσις “повикување, повик, звање“ во Новиот
Завет, и за значењето на неговите преводни
еквиваленти на Истокот и на Западот“,
Balcanoslavica 47/1 (195-204)
„Навраќање кон лексиката на Трескавечкиот
еухологиум“ .Balcanoslavica 47/ , ИСК, Прилеп
Кон синтагмата „ловци на луѓе/рибари на луѓе“
во евангелските текстови од македонска
редакција ,
Зборник во чест на проф. д-р
Радмила Угринова – Скаловска
по повод
деведесеттогодишнината
од
раѓањето,
Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје
2016, стр. 107-112.
Семантичките диференцијации во Кониковското
евангелие во четивото за вторник на Велика
седмица (Лука 24, 12-35), Прилози, XLV – 1–2,
посветени на акад. Ѓорѓи Поп-Атанасов по повод
80-годишнината од раѓањето, МАНУ, Скопје,
2020, стр. 189-198.
Осврт кон лексиката на Кониковското евангелие
според потеклото, сп. Литературен збор, год.
LXVII, бр. 4-6, Скопје, 2020, стр. 35–48.
„За смислата на семантичката интерференција на
прчките глаголи τροπο(σ)φορέω „трпам нечие
однесување“ и τροφοφορέω „принесувам храна
некому“,
Systasis 37(2020) , стр.1-13 .(в.
http://www.systasis.org/index.php/en/ )

5.

Труд
со 5х1=5
оригинални
научни
резултати,
објавени
во

Концептот на καλοκἀγαθία во Стариот Завет,
Зборник со реферати од Меѓународниот аучен
симпозиум: „Античкиот идеал наκαλοκἀγαθία“,
одржан на 12.03.2014 во организација на
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зборник
на
трудови
од
научен собир

Филозофското друштво на Македонија и
здружението на класични филолози „Антика“,
Скопје, 2016, стр 21-28 .
Лични имиња со грчко потекло во рускиот
антропонимиски
фонд
(во
споредба
со
македонскиот личноименски репертоар), зборник
од трудови „Рускиот јазик, литература и култура:
минато, сегашност и иднина II“, Руски центар –
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје,
2020, стр. 25–32.
Концептуалната реализација на лексемата
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ во Светото Писмо и кај
Платон, Зборник на трудови од Меѓународниот
симпозиум STUDIA CLASSICA ANIVERSARIA,
одржан по повод љубилејот 70 години Институт
за класични науки на 22 и 23 ноември 2016
година. Филозофски факултет, Институт за
класични студии , Скопје 2017, (стр. 99-108).
Неколку забелешки кон транскрибирањето на
личните имиња од средновековниот грчки јазик
врз
основа
на
нивните
форми
во
црковнословенските
ракописи,Зборник
со
реферати од Научната конференција на XLII
меѓународен семинар за македонски јазик,
литература и култура, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј, Семинар за македонки јазик, литература
и култура, Скиопје 2016 стр.(стр.112-118)

9.

Учество
на 9х1,5=13,
научен собир 4
со
реферат
(усно)

Неколку забелешки кон транскрибирањето на
личните имиња од средновековниот грчки јазик
врз
основа
на
нивните
форми
во
црковнословенските
ракописи,
Научна
конференција на XLII меѓународен семинар за
македонски јазик, литература и култура (Охрид,
29-30 јуни 2015 година)
Μακροθυμία, μακρόθυμος и μακροθυμέω - најопшти
христијански термини за означување на поимот
“трпение”, Трет меѓународен научен собир : 35
години Институт за старословенска култура –
Прилеп, во организација на Институтот за
старословенска култура – Прилеп и Институт за
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славистичка филологија при Универзитетот
„Адам Мицкијевич“-Познањ, р. Полска оддржан
во Кратово (9-11.09. 2015)
Концептуалната реализација на лексемата
ἈΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ во Светото Писмо и кај
Платон, Меѓународен симпозиум STUDIA
CLASSICA ANIVERSARIA, одржан по повод
љубилејот 70 години Институт за класични науки,
во организација ИКС при Филозофски факултет,
Скопје 2016 год.
„За смислата на семантичката интерференција
на грчките глаголи τροπο(σ)φορέω „трпам нечие
однесување“ и τροφοφορέω „ принесувам храна
некому “ : III Меѓународен симпозиум : ΛΟΓΟΣ и
ΤΡΟΠΟΣ, одржан на 29 и 30 мај 2017 година на
Филозофскиот
факултет
во
Скопје
во
организација на Филозофски факултет- Скопје (
Институт за филозофија и Институт за класични
студии филозофски факултет).
On the Translation Equivalents of the Greek
prototype κλῆσις to the east and to the West and on
their Semantic Value IV Меѓународен научен
собир
:
ПРОЦЕСИ
НА
КУЛТУРНА
ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА БАЛКАНОТ ПОМЕЃУ
ИСТОКОТ И ЗАПАДОТ во организација на
Институтот за старословенска култура – Прилеп и
Институтот за славистичка филологија при
Универзитетот „Адам Мицкијевич“-Познањ, р.
Полска оддржан во Неготино (10-12.09. 2017)
.
Навраќање кон лексиката на Трескавечкиот
еухологиум, Меѓународен научен собир со наслов
: БИОГЕОГРАФСКА ЦЕЛИНА НА МАРКОВИ
КУЛИ , ПРИРОДНИ СОДРЖИНИ
И
КУЛТУРНИ ВРЕДНОСТИ. во организација на
ЈНУ ИСК- Прилеп и Локалната самоуправа на
Општина Прилеп, Прилеп (20-21.09. 2018).
Уште едно навраќање кон лексиката на
Кониковското евангелие, XLVI Меѓународна
научна конференција за македонски јазик,
литература и култура. Охрид 23-24 август, 2019.
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„ Имињата со грчко потекло во рускиот јазик“ ,
ΙΙ Меѓународна конференција во оρганизација на
Руски центар и УКИМ на тема : „Рускиот јазик,
литература и култура: минато, сегашност и
иднина“,Скопје (1-2.10.2019 год).
За
некои
семантички
особености
на
Евангелијата од втората половина на 19 век во
Егејска
Македонија.
Меѓународна
научна
конференција
на тема МАКЕДОНСКИОТ
ЈАЗИК – ИЗВОР НА ФИЛОЛОШКИ И НА
КУЛТУРОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА , во
организација на УНИВЕР-ЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЈ“
и
ЈНУ
ИНСТИТУТ
ЗА
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „ КРСТЕ МИСИРКОВ“
– СКОПЈЕ (Скопје, 13 − 14 ноември 2019 г.)

8.

Одржано
предавање по
покана
од
научна
институција
10 Одбранета
8
.
докторска
теза
Одбранета
5
магистерска
работа
11 Раководител
4
.
на
научен
проект
12 Учесник
во 2+2=2=6
.
научен проект
(најмногу во
3)

Семантичкиот развој на клучните христијански
термини, УКИМ,
Филозофски
факултет,
Институт за класични студии 2009 год.
Прилог проучавању семантичких промена у
лексици Новог завета – општи хришћански
термини, Универзитет у Београду , Оддељење за
класичне језике, Београд 1998 год.
Ареопагитиките на Псевдо Дионисиј во
византиската
и словенската книжевна
традиција, ИСК- Прилеп, МОН, 2010Македонски правопис ИМЈ, МОН, 2013-2015.
Словенски ракописи од Македонија од X-XIX век
во странските ракописни збирки, Проект на
МАНУ (2013-) под раководство на акад. Проф. Др Георги Поп Атанасов.
„Речник на топоними од Воденско“, проект на
ИМЈ, одобрен проект од МОН во 2009година,
под раководство на д-р Елка Јачева Улчар..
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18 Член
на 1+1=1=3
организацион
ен одбор на
научен собир

Научен симпозиум: Античкиот идеал на
καλοκἀγαθία,
одржан
на
12.03.2014
во
организација на Филозофското друштво на
Македонија и здружението на класични
филолози „Антика“.
II Меѓународен научен симпозиум: „Χρόνος и
καιρός, античките концепти за времето“, одржан
на 25.02.2015 во организација на Филозофското
друштво на Македонија и Здружението на
класични филолози „Антика“ .
III Меѓународен научен симпозиум: „ΛΟΓΟΣ и
ΤΡΟΠΟΣ“ одржан на 29-30 .05.2017 во
организација на Филозофското друштво на
Македонија и Здружението на класични
филолози „Антика“ .

ВКУПНО
ПОЕНИ:

124,5

Поради недостаток на одделни активности од Наставно-образовната
дејност и недостаток на Ообразец за стручно-апликативна и организационоразвојна дејност во Правилникот за начинот и постапката за избор во
повисоко звање („Сл. весник на РМ“ бр. 82/09) се повикуваме на
Критериумите за избор во звања објавени во Универзитетски гласник на
„Универзитетот Св. Кирил и Методиј“-Скопје.
Според Критериумите за избор во звања објавени во Универзитетски
гласник на „Универзитетот Св. Кирил и Методиј“-Скопје, д-р Марија
Чичева -Алексиќ ги има следните поени:
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НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА И СТРУЧНО АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ :
Член на редакцискиот одбор за издавање на зборникот: „Античкиот 3
идеал на καλοκἀγαθία“, објавен 2016 година од Филозофското друштво
на Македонија и здружението на класични филолози „Антика“.
Член на редакцискиот одбор за издавање на зборникот: “Χρόνος и
καιρός, античките концепти за времето “ објавен 2017 год од
Филозофското друштво на Македонија и Здружението на класични
филолози „Антика“ .
Член на редакцискиот одбор за издавање на зборникот: “ΛΟΓΟΣ и
ΤΡΟΠΟΣ “ објавен 2019 год од Филозофското друштво на Македонија
и Здружението на класични филолози „Антика“ .
Член на комисија за одбрана на магистерскиот труд „Грчка и
латинска апстрактна терминологија во превод на македонски јазикискуства и перспективи“ од кандидатката
Оливера Димовска,
одбранет на Филозофски факултеτ, ИКС, 2019 година.
Рецензент: Рецензија на пет научни труда на часописот Systasis (бр.
36 (два), 34(еден), 33 (два), часописот Balcanoslavica (бр.46 и 47), и на
еден научен труд на научниот часопис Современа филологија (бр.1)
Учесник во наставата во трет циклус на студии при Институтот за
класични студии на Филозофскиот факултет при УКИМ, Скопје
Учесник во наставата во втор циклус на студии при Институтот за
класични студии на Филозофскиот факултет при УКИМ, Скопје.

2

4
2
2

Претседател на Здружението на класични филолози „Антика“ (2018- 2
).
Член во одборот за организирање на државните натпревари по 7
латински јазик од 2015 -2021
ВКУПНО ПОЕНИ:
22
СÉ ВКУПНО ПОЕНИ: 146,5
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ПРЕДЛОГ И ЗАКЛУЧОК
Врз основа на сето погоре изнесено, а имајќи ги на ум научните квалитети,
студиозниот пристап во научно истражувачката работа и високото научно и
професионално ниво на објавените трудови, ни претставува особена чест и
задоволство да констатираме дека кандидатката д-р Марија Чичева-Алексиќ во
целост ги исполнува неопходните услови за да биде реизбрана во звањето за кое
таа се пријавила на гореспоменатиот Конкурс. Земајќи ги предвид препорачаните
критериуми за реизбор во звање до кои се придржувавме при изготвувањето на
овој Реферат,
срдечно му предлагаме на Советот на ЈНУ Институт за
старословенска култура - Прилеп да ја реизбере кандидатката д-р Марија ЧичеваАлексиќ во звањето научен советник.
Скопје, 12.04.2021 година
Рецензентска комисија:
проф. д-р Маргарита Бузалковска-Алексова, редовен професорво пензија,
с.р.
проф. д-р Весна Томовска-Митровска,редовен професор,с.р.
проф. д-р Весна Димовска,редовен професор, с.р.
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РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ НАУЧЕН СОРАБОТНИК
ВО ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА - ПРИЛЕП

На седницата на Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп,
одржана на 22.02.2021 година е донесена Одлука за формирање на рецензентска комисија,
бр. 02-50/3 од 22.02.2021 година во состав: д-р Бранислав Ристески, научен советник; д-р
Бошко Ангелосвски, научен советник и д-р Владимир Караџоски, научен советник за
оценка на пријавата бр.04-54/1 од 18.02.2012 година поднесена од кандидатот д-р
Бранислав Атанасоски.
По прегледот и оценката на доставените материјали, рецензентската комисија има
чест на Советот на ЈНУ Институт за старословенка култура-Прилеп да му го достави
следниот
И З В Е Ш Т А Ј

Биографски податоци
Д-р Бранислав Атанасоски е роден на 11.02.1959 година во Прилеп. Во родниот град
го завршил основното и средното образование. Во 1984 година дипломирал на катедрата за
Историја на уметност и археологија при Филозофскиот факултет на Универзитетот Св.
Кирил и Методиј во Скопје на тема „Црквата Св. Никола во Варош – Прилеп“ под
менторство на проф. Д-р Петар Миљковиќ – Пепек. На истата катедра и на истиот факултет
во 1999 година магистрирал на тема „Средновековната тврдина Маркови Кули - културна
стратиграфија и градежни фази на одбранбените ѕидови“ под менторство на проф. Д-р Иван
Микулчиќ и проф. Д-р Елица Манева. Во 2016 година докторирал, сега на Институтот за
археологија при Филозофскиот факултет на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје
на тема „Доцноантичкиот кастел Градиште кај село Дебреште – од предисторијата до крајот
на антиката“ под менторство на доцент д-р Антонио Јакимовски.
Работна биографија
Во ЈНУ Институт за истражување на старословенската култура - Прилеп се вработил
во 1985 година на работно место археолог – документатор. Во 1989 година бил избран во
соработничко звање – стручен соработник, 1991 година во помлад асистент, 2000 година во
асистент истражувач, а во 2016 година е избран во научно звање, научен соработник.

Стручна и научно-истражувачка дејност и објавени трудови
Во текот на работната кариера партиципирал на различни стручно-научни позиции на
соработник, документатор па се до супервизор на археолошки ископувања и истражувања.
Учествуваал во реализацијата на повеќе домашни и маѓународни научно – истражувачки
проекти, како на пр.: Карактеристики и специфичности на материјалната култура на
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македонските Словени од доселувањето до крајот на XIV век, раководител д-р Б.Бабиќ,
Средновековен Прилеп (раносредновековни словенски населби, настанување и развој на
градската населба и тврдината Маркови Кули, раководител, д-р Б.Бабиќ, Првите словенски
населби на Балканот во светлината на археолошките истражувања на локалитетот Градиште
кај с. Дебреште, раководители д-р Б.Бабиќ и д-р Ј. Раухутова, Етнокултурни паралели со
акцент на словенските населби, движните наоди и паганските светилишта во нив, во
светлината на археолошките истражувања на локалитетот Градиште кај с. Дебреште во СР
Македонија и Гаик кај с. Раџиково во НР Полска, раководител д-р Б.Бабиќ и д-р
И.Домбровска, Првите старохристијански и словенски црковени центри во Македонија,
раководител Академик Б.Алексова, Убикација на средновековна Битола, раководител д-р Т.
Јанакиевски. Во 2011 и 2015 година како асистент истржувач раководи со мини проектот со
наслов, Заштитно-истражувачки археолошки ископувања на локалитетот Градиште кај с.
Дебреште.
Како резултат од стручното работење во научното истражувачката дејност произлегле
одреден број стручни и научни трудови.
Од работата на дипломската работа произлегол стручно-научен труд со наслов „Нова
хипотеза за градењето и живописувањето на црквата Св. Никола во Варош – Прилеп (во
ракопис) пријавен за XVIII Византолошки конгрес одржан 1991 година во Москва.
Како резултат од учеството во научно-истражувачкиот проект „Средновековен
Прилеп (раносредновековни словенски населби, настанување и развој на градската населба и
тврдината Маркови Кули) произлегоа седум сручно научни трудови и тоа: на научниот собир
одржан во Прилеп од 23-25 јуни 1995 година по повод 600 - годишнината од смртта на
Кралот Марко, прочитен реферат со наслов „Тврдината Маркови Кули со посебен осврт на
последните средновековни културни слоеви“, следи трудот со наслов „Три рановизантиски
некрополи“ објавен во Balcanoslavica, 13-15 (1986-1988), Прилеп, 1996, потоа „Резултати од
заштитните археолошки истражувања на локалитетот Заград – Варош, Прилеп,
Balcanoslavica,19-21 (1992-1994), Прилеп, 1997. Особено се издвојува магистрерски труд со
наслов „Средновековната тврдина Маркови Кули – културна стратиграфија и градежни фази
на одбранбените ѕидови”, објавен во Balcanoslavica, 30-31 (2001), Прилеп, 2002, каде врз
основа на конкретни аргументи преку анализа на културната стратиграфија и целокупниот
движен археилошки материјал презентирал конкретни одговори што се однесуваат на
историскиот и просторниот развој на тврдината, како и хронолошко прецизирање на
градежните фази што беа веќе регистрирани на одбранбените ѕидови, а со тоа дал и основи за
едни понатамошни попродлабочени истражувања на овој маркантен локалитет од постарата
и средновековната историја на македонскиот народ. За монографското издание „Прилеп
милениумско пулсирање 1014 – 2014“ учествувал со трудот под наслов „Материјалната
култура од средновековен Прилеп“, објавено во Прилеп 2014 година. И на крај на
симпозиумот „Биогеографската целина Маркови Кули: Природни содржини и културни
вредности“, организиран септември 2018 година во Прилеп од страна на ИСК и локалната
самоуправа на градот, учествува со рефератот „Уште еднаш за градежните фази на
фортификацијата Маркови Кули, Варош – Прилеп“, даден за печатење во списанието
Balcanoslavica.
Како резултат на учеството во научно-истражувачкиот проект „Материјалната и
духовната култура на народите во Македонија – Првите старохристијански и словенски
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црквени центри во Македонија, произлегол стручно-научниот труд со наслов „Околу
проблемот на датирањето на катедралниот храм во с. Крупиште – штипско“, објавен во
списанието Balcanoslavica, 37-39 (2007-2010), Прилеп, 2010 година.
Како резултат од работата во научно-истражувачкиот проект „Првите словенски
населби на Балканот во светлината на археолошките истражувања на локалитетот Градиште
кај с. Дебреште“ произлегле неколку стручно - научни трудови. Во 2010 година на
меѓународниот Симпозиум посветен на 105 годишнината од раѓањето на Јозеф Обремски и
30 години од основањето на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп учествува со
реферат под наслов „Локалитетот Градиште Дебреште во раната антика“, објавен во
списанието Македонски културно наследство, бр. 40-41, Скопје, 2013, потоа следува трудот
со наслов „Локалитетот Градиште кај с. Дебреште во римскиот период“ прочитан на XXII
Симпозиум на МАНД (Македонското археолошко научно друштво), одржан од 17-20.10.2012
година во Дојран објавен во списанието Macedonia Acta Arсheologica, бр. 21, Скопје, 2019;
Овде би ја издвоиле докторската дисертација со наслов „Доцноантичкиот кастел Градиште
кај село Дебреште“ одбранета на Филозофскиот факултет, Институтот за археологија,
Универзитет Кирил и Методија во Скопје во 2016 година. Моментално работи на преработка
на докторатот во една скратена верзија. Во контекст на овој проект како што погоре
напоменав во 2011 и 2015 година водел заштитни ископувања на локалитетот Градиште, а
како резултат произлегол стручниот труд „Извештај од заштитните ископувања на
локалитетот Градиште кај с. Дебреште за 2011 и 2015 год.“ објавен во археолошкото
списание Археолошки Преглед, бр.2, Прилеп, 2017 година. Во тек е изработка на стручнонаучен труд со наслов „Резултати од заштитните археолошки ископувања на локалитетот
Градиште кај с. Дебреште за 2011 и 2015 година, пријавен за списанието Balcanoslavica 47/1.

Заклучок и предлог
По прегледот на доставените материјали, комисијата констатира дека д-р Бранислав
Атанасоски во изминатиов период успешно ги реализирал поставените стручно-научни и
научно-истражувачки задачи, при што постигнал забележителни резултати во научноистражувачката дејност во областа на античката и средновековната археологија со што во
целост ги задоволува критериумите за избор во научно звање.
Поради сето изнесено, како членови на рецензентската комисија, имаме чест на
Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп да му предложиме да го избере
д-р Бранислав Атанасоски во научно звање научен соработник од областа на археологијата.

Рецензентска комисија:

д-р Бранислав Ристески, научен советник
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д-р Бошко Ангеловски, научен советник

д-р Владимир Караџоски, научен советник
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