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Врз основа на член 94 точка 22 од Законот за високото образование, Универзитетскиот
сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 192-та седница одржана на
ден 30.06.2021 година, го донесе следниов
ПРАВИЛНИК
за изменување и дополнување на
ПРАВИЛНИКОТ
ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Член 1
Во Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
(Пречистен текст-2020 г.), после членот 48, се додава нов член 48а, кој гласи:
„Член 48а
Советот на докторски студии на Универзитетот објавува повик за учество на
студентите од трет циклус студии на годишна конференција за презентација на самостојни
истражувачки проекти под менторство (докторски проекти), во месец октомври за
тековната академска година.
Годишната конференција за презентација на самостојни истражувачки проекти под
менторство (докторски проекти) се реализира во две сесии – зимска и летна.
Студентите со своите ментори го пријавуваат учеството со испраќање на своите
самостојни истражувачки проекти (докторски проекти), во обем не помал од 10 страни и
не поголем од 25 страни, заклучно со 20 јануари за зимската сесија и со 10 септември за
летната сесија.
Сите пристигнати проекти се објавуваат на веб страната на УКЛО и по правило
зимската сесија се закажува во првата сабота на месец февруари, а летната во последната
сабота од месец септември.
Студентите во присуство на своите ментори го презентираат својот самостоен
истражувачки проект (докторски проект). Докторскиот проект се оценува како позитивен
или негативен од комисија од два наставници, која ја назначува Советот на докторски
студии на единицата од која доаѓа студентот и во која не членува менторот.“
Член 2
Во Правилникот, во членот 64, се додаваат два нови ставови 5 и 6, кои гласат:
„Доколку Советот на докторски студии на единицата го одобри барањето на
кандидатот, изработката и јавната одбрана на докторскиот труд да се реализираат на
еден од светските јазици, со доставувањето на конечната верзија, кандидатот доставува
примерок од докторскиот труд и на македонски јазик.
Одредбата од став 5 од овој член, не се применува за студиските програми
акредитирани на еден од светските јазици.“
Член 3
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола.
Претседател на Сенат
Проф. д-р Пеце Николовски
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До
Совет на докторски студии
Факултет за биотехнички науки-Битола

ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторската дисертација на кандидатот
м-р Бардхиљ Љимани;

Советот на докторски студии на Факултетот за биотехнички науки-Битола, на
седницата одржана на ден 21.04.2021 година, со одлука бр. 02-291/3, формира
Комисија за оценка на докторскиот трудм-р Бардхиљ Љимани, студент на трет
циклус на студии на студиската програма Технологија и безбедност на прехранбени
производи, со број на досие 3 и пријавената тема за изработка на докторскиот труд под
наслов:„Определување на концентрација на тешки метали кај суровото млеко во
Полошки регион‘‘ во состав:

1.
2.
3.
4.
5.

Проф. д-р Стефче Пресилски-претседател;
Проф. д-р Соња Србиновска-член;
Проф. д-р Џулијана Томовска -член
Вон. проф. д-р Гордана Димитровска-член;
Вон. проф. д-р Дијана Блажековиќ – Димовска -член;

По деталниот преглед на изработената докторска дисертација од кандидатот м-р
Бардхиљ Љимани, а во согласност со Законот за Високо образование (Сл. Весник на Р.
Македонија, бр.35/2008) и согласно со чл. 55 од Правилникот за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Комисијата до Советот на
докторски студии го поднесува следниот:

ИЗВЕШТАЈ
за оценка на докторски труд
“ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ
КАЈ СУРОВОТО МЛЕКО ВО ПОЛОШКИ РЕГИОН”
од кандидат м-р Бардхиљ Љимани
1. ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЈА НА КАНДИДАТОТ
Кандидатот м-р Бардхиљ Љимани, роден е на 17.02.1985 год. во Тетово,
кадешто завршува основно образование. Основното образование го завршува во ОУ
„Сабедин Бајрами„ с. Камењан- Тетово во 1999год., додека средното образование го
завршува во 2003 година на Француски колеџ при гимназијата „Кирил Пејчиновиќ” Тетово. Студиите ги продолжува наФакултетот за Медицина на Државниот
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Универзитет во Тетово и ги прекинуваво 2004/2005 година заради нефункционалност
на Факултетот, и во академската 2005/2006 година запишува додипломски студии
наФакултет за прехранбена технологија и исхрана на истиот универзитет во Тетово и
ги завршува во 2009/2010 год. стекнувајќи се со VII/1 степен на стручна
подготовка,Дипломиран инженер по прехранбена технологија. Во 2011/2012 год.се
запишува на магистарски студии наФакултет за прехранбена технологија и исхрана
приДржавниот универзитет во Тетово. Магистарскиот труд со наслов ,,Влијанието на
стабилизаторите врз квалитетот на јогурт” го одбрани успешново академската
2014/2015 год. и се стекнувасо VII/2 степен на стручна подготовка,Магистер Инженер
по прехранбена технологија. Во периодот од 2015-2021 година, се запишува на трет
циклус на студии на Факултетот за биотехнички науки, на насоката Технологија и
безбедност на прехранбени производи, каде ги има успешно завршено сите предвидени
активности согласно студиската програма.
Во текот на своите студии м-р Бардхиљ Љимани покрај формалната едукација,
учествувал на дополнителни обуки и семинари, кои овозможиле да се здобие со голем
број на комуниктивни, работни, реторски и животни вештини.
Во 2012 започнува сопствен бизнис отворајќи сопствена млекара за преработка
на млеко и млечни производи каде бил основач и главен технолог за преработка на
млекото се’ до мај 2016 год.
Во септември 2012година м-рБардхиљ Љимани, се вработува како надворешен
соработник на Факултет за прехранбена технологија и исхрана при Државен
Универзитет во Тетово. Во периодот од 2012-2016, како асистент реализирал
предавања и вежби по предметите: “Основа на исхрана”, “Основа на диетотерапија”,
“Технологија на преработка на млеко”, “Технологија на преработка на месо”, “Вовед
во прехранбена технологија”, а од 2015 год. по предметот “Познавање на стоката во
прехрамбената наука”на Економскиот факултет и Факултетот за Туризам, додека пак
од 2016 год. по предметот “Науката за исхрана” на Филозофскиот факултет, на
насоката Специјална едукација и рехабилитација.
Одлично владее со албански и македонски јазик а има и основни познавања
одфранцуски и англиски јазик.
Има одлична оспособеност за работа со компјутер (Одлично познавање на
Microsoft пакетите за канцелариско работење (Word, Excel, Power Point, Outlook,
Publisher, Visio) како и одлични познавања на лабораториски и статистички софтверски
пакети кои се користат во научно – истражувачката работа.
Поседува и сертификати за учество на работилници и конференции на
домашнои меѓународно ниво. Автор е и коавтор на околу15 научни трудови објавени
во меѓународни научни списанија и списанија со импакт фактор.
Објавени трудови и учество на научни конференции
Bardhyl Limani, Stefce Presilski, Vesna Karapetkovska – Hristova, Hazir
Pollozhani,(2018):”Determination of selected heavy metals in cow’s milk from Polog
region”, Journal of Agriculture and Animal Production Science for Rural Development, Vol.
VIII (2), 2018, pp. 81-84.
Limani, B., Karapetkovska-Hristova, V., Blazekovic-Dimovska, D., Hristovski, S.
(2019). Assessment of Heavy metals Concentrations in Cow’s Milk collected from Polog
Region, Republic North Macedonia. International Journal of Advanced Science and
Technology, 29 (02), 1815-1821.
Bardhyl Limani,Vesna Karapetkovska- Hristova, DijanaBlazekovic-Dimovska,Slavco
Hristovski,2019:“Assessment of Heavy metals Concentrations in Cow’s Milk collected from
Polog Region, Republic North Macedonia”, International Conference on Researches in
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Science and Technology, 27 th July, 2019,Alexandria, EGYPT, Book of proceeding
(abstract), pp.48.
DilamanNelaNikollBardhi, BardhylLimani,ZydiTeqja, QatipDoda “The influence of
removal Floors on the Seeds of Sanza (Gentianalutea L ) ”, Online international
interdisciplinary Research jurnal (bi monthly), issn 2249-9598, volume-09, issue-03, MayJune 2019, pp 01-07.
DilamanNelaj, NikollBardhi, BardhylLimani,ZydiTeqeja, QatipDoda, “Evaulation of
the morphologic indicators of the above soil and subsoil organs of the sanza (GentianaLutea
L) in Albania” , International congress on natural, health sciences and technology, 15-17
May, 2019, Tetova, Book of abstracts, pp 404.
EmriMurati, AliramiSaliji, DashmirMamuti, BardhylLimani, “ presentation to some
wild edible mushrooms in Macedonia”, International congress on natural, health sciences and
technology, 15-17 May 2019, Tetova, Book of abstracts, pp 534.
Bardhil LIMANI, Alirami SALIJI, Hazir POLLOZHANI, Dashmir MAMUTI, Emri
MURATI, “Definition of randman, performance and moisture of grain and corn hybrids ”
Journal of Agriculture and Animal Science for Rural Development, ISSN 2224-7718, Vol IX
(1), 2019.
ALIRAMI SALIJI, BARDHIL LIMANI, HIRIJETE IDRIZI, DASHMIR MAMUTI,
EMRI MURATI, “The impact of various herbicides on the height of the potato plant and the
number of tubers per plant” XIIIth International Symposium "Biodiversity and Economic
Development" December 14, 2018, Tirana, Albania, book of abstract, pp 31.
ALIRAMI SALIJI, BARDHIL LIMANI, DASHMIR MAMUTI, ZEJNEDIJE LATIFI,
“Ndikimi I madhësisësëfrutit në randmanin e specit të kultivuar në rajonin e pollogut” XIIIth
International Symposium "Biodiversity and Economic Development" December 14, 2018,
Tirana, Albania, book of abstract, pp 32.
Dashmir Mamuti, Abdilazis Llokmani, Bardhyl Limani, Emri Murati, AliramiSaliji,
“Disease of abomasal displacement in milk bovine” International journal of current research
in life siences,m vol.07,No. 09. pp 2700-2703, September,2018.
B. Limani, S. Presilski, F. Koxhaxhiku, Z. Zenuni, B. Ibishi “Prodhimi tradicional i
djathit të fortë të dhenve në malësinë e Sharit”, Simpoziumi i XI ndërkombëtar, Biodiversiteti, Ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm-faktor kyq për zhvillimin rural, Tiranë,
21 Dhjetorë 2015.
Bardha. Ibishi, Bardhyl Limani , “Ndikimi i Transglutaminazës në cilësinë e
kosit”,Simpoziumi i XI ndërkombëtar, - Biodiversiteti, Ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëmfaktor kyq për zhvillimin rural, Tiranë, 21 Dhjetorë 2015.
F. Koxhaxhiku, S. Salihu, B. Limani, T. Gjuladin-Hellon, Z. Zenuni, “Vlerësimi i
vetive cilësore dhe agronomike të kultivarëve të ndryshëm të grurit të kultivuar në fushën e
Pollogut”, Simpoziumi i XI ndërkombëtar, - Biodiversiteti, Ruajtja dhe përdorimi i
qëndrueshëm-faktor kyq për zhvillimin rural, Tiranë, 21 Dhjetorë 2015.
“Busha” Cow Ecotype – Need For Conservation Ans Sustainable Use, M. Hajrullaj,
H. Pollozhani, B. Limani, T. Gjuladin-Hellon, International Congress on Applied Biological
Sciences, Shkup, 16-20 Shtator 2015.
B. Limani, B. Ibishi, F. Koxhaxhiku, T.Gjuladin-Hellon, Xh. Durmishi, “The Effect
Of Stabiliziers In The Quality Of Yoghurt”, B. Limani, B. Ibishi, F. Koxhaxhiku, T.GjuladinHellon, Xh. Durmishi, International Congress on Applied Biological Sciences, Shkup, 16-20
Shtator 2015.
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2. АКТУЕЛНОСТ НА ТЕМАТА
Докторски труд под наслов: „Определување на концентрација на тешки
метали кај суровото млеко во Полошки регион‘‘од кандидатот м-р Бардхиљ
Љимани, преставува мултидисциплинарен научно - истражувачки труд каде што е
обработенаспецифична и актуелна проблематика која е од посебен научен и практичен
интерес. Предложената тема на дисертацијата ги содржи сите потребни елементи за
еден самостоен научен труд.
Во образложувањето на темата кандидатот дава описни податоци од светската
стручна литература поврзани со:
Современото човештво се соочува со сериозни еколошки предизвици и
конфликти во неговата илјадагодишна цивилизација, благодарение на несовесните
акции и дела. Загадувањето на животната средина е актуелен глобален проблем кој
претставува сериозен ризик не само за човекот туку и за целиот жив свет. Брзото темпо
на урбанизацијата, индустријализацијата и употребата на хемиски супстанции, како
што се вештачките ѓубрива, пестициди и лекови, резултираат со зголемување на
контаминацијата и деградацијата на животната средина, што доведува до негативен
ефект врз целокупниот жив свет, нарушување на рамнотежата на екосистемите,
загрозување на здравјето на луѓето и другите живи организми и интензивирање на
губитокот на многу витални ресурси.
Името тешки метали е добиено поради тоа што нивната густина е поголема од 5
g / cm3. Животните и растенијата ги апсорбираат од воздухот, а потоа преку храната ги
внесуваат во организмот, каде што се населуваат во органите, централниот нервен
систем и коските. Тешките метали не се распаѓаат во животната средина, а некои се
биоакумулираат, односно тие постепено се акумулираат во растенијата и животните и
не може да се излачат од нив. Нивната нераспадливост и потенцијал за транспорт на
долги растојанија во атмосферата покажува дека емисијата на тешки метали во
атмосферата има влијание дури и на најоддалечените региони од изворите на емисија.
Кравјото млеко, како дел од секојдневната исхрана кај човекот претставува еден
од најголемите можни извори на тешки метали. Содржината на главните состојки во
млекото претрпува промени во зависност од фазата на лактација, квалитетот на
исхраната и условите на животната средина главно од хемиските загадувачи.
Зголеменото загадување на животната средина придонесува за зголемена
контаминација на млекото и нарушување на квалитетот и безбедноста на млекото.
Контаминацијата на млекото во светски рамки преку загадувачи на животната средина
и ксенобиотички соединенија, преку добиточна храна во вид на токсични метали,
микотоксини, диоксин и други загадувачи се смета дека има сè поголемо влијание врз
јавното здравје.
Во минералниот состав на млекото влегуваат неколку главни елементи како
калциум, фосфор и магнезиум, како и калиум, натриум и хлор и широк спектар на
елементи во трагови, вклучувајќи цинк, бакар, железо, манган и јод. Акумулацијата на
тешки метали во екосистемот (вода, почва, растенија и животни) предизвикува голема
токсичност и води до појава на несакани последици кај живите организми. Со
присуство на некои метали загадувачи на животната средина, особено кадмиумот,
оловото и никелот овозможена е нивна лесна дистрибуција во самиот синџир на
исхрана, со што се зголемува опасноста по здравјето на луѓето и животните. Затоа,
присуството на високи концентрации на тешки метали во млечните производи може да
биде потенцијален ризик за сериозни болести и проблеми со јавното здравје и поради
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оваа причина одредувањето на содржината на тешки метали во суровото млеко е важен
показател за хигиенската состојба на овој производ, како и нивото на загадување на
регионот во којшто е произведено млекото. Според некои литературни податоци
кравското млеко содржи многу ниски концентрации на тешки метали, кои сепак,
понекогаш се зголемуваат, иако нивното излачување преку млекото е пропорционално
ниско.
За жал, во нашата држава недостасуваат поголеми студии за да се овозможи
детално испитување на просторната дистрибуција на овие загадувачи, тешките метали
во сурово кравјо млеко. Затоа, сегашното истражување има за цел да ја проучи
дистрибуцијата на тешките метали кај избраните локации за производство на млеко во
Полошки регион. Оваа студија ќе придонесе за подобрување на знаењето и
информираноста за постоечката состојба на овој вид контаминација на млеко во
Полошки регион. Ова истражување може да се искористи за прецизирање на
дефиницијата за соодветната постапка на земање примероци за редовна контрола на
контаминација на млекото со тешки метали.
Со оглед на загриженоста околу безбедноста на храната од животинско потекло
а со тоа и утврдување на ризикот по здравјето на луѓето и живиот свет кој егзистира во
овој регион и пошироко беше спроведено и истражување во регионална здравствена
установа во Полошката Котлина за инциденцата на респираторни и канцерогени
заболувања кај хуманата популација и смртноста, во периодот од 2015 -2019 година.
Преку добиените резултати, заклучоците и препораките за јавноста за
состојбата во Полошки регион ќе се зајакне и еколошката свест на населението како и
зголемување на свесноста за конзумирање на безбедни и квалитетни производи како
што е во нашиот случај суровото кравјо млеко.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА
Денешниот развој на модерната технологија и зајакнувањето на конкуренцијата
во млечната индустрија го става квалитетот и безбедноста на производите на прво
место. Проблемот со контаминацијата со тешки метали, нивната биоакумулација и
токсичните ефекти врз живиот свет, како еден од алармантните хазарди на животната
средина особено во индустриските зони го потврдува вниманието коешто е насочено
кон ваквиот вид на контаминенти. Исто така, недостига и мониторингот и контролата
на тешките метали во водите и вегетацијата, особено во потенцијалните
контаминирани подрачја. Според наши сознанија, многу малку или воопшто не се
направени опсежни студии по региони во нашата земја за определување на содржината
на тешки метали во млеко и млечни производи. Утврдувањето на изворите на тешки
метали во кравјото млеко е комплексно, бидејќи млекото може да се контаминира со
тешки метали преку разни патишта, како што се загадена храна, вода за пиење и почва
(т.е. директно и / или индиректно внесување како резултат на пасење или исхрана со
култури одгледувани во загадени почви) како и од воздухот. Во многубројните студии
низ светската литература, се утврдува содржината на тешки метали во групното млеко,
а во однос на хранењето и факторите на животната средина. Меѓутоа ретки се студиите
за врската помеѓу млекото и добиточната храна на индивидуално ниво по крава,
особено кравите одгледани во близина на извори на загадување.
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Главната цел на ова истражување е да се утврди содржината на тешки метали
(кадмиум - Cd, олово - Pb, бакар - Cu, цинк -Zn, никел - Ni, манган – Mn и хром - Cr) во
индивидуални проби кравјо млеко од фарми во седум различни локалитети и да се
утврди дистрибуцијата и динамиката на присуство на тешките метали во млекото на
различните растојанија почнувајќи од околината на индустрискиот капацитет Југохром
Ферроалојс ДОО Јегуновце.
Дополнително во текот на истражувањето анализирани се и вкупно четири (4)
алкални метали -макроелементи (K-калиум, Ca-калциум, Mg- магнезиум, Na –
натриум), во примероци од млеко и сточна храна.
Целокупниот процес на истражувачката работасе базира на исполнување на
следните задачи:







Селектирање на фарми со дисперзираност на седум различни локации
кои се наоѓаат на соодветно растојание една од друга (7-10 км),
распределени според ружата на ветрови во Полошки регион и
изработување на ГИС мапа на локациите од каде што ќе се земаат
пробите, надморската висина, ружата на ветрови, релјеф и
инфраструктура.
Определување на физичко-хемиски параметри на сурово млеко
(масти, СБМ, протеини, лактоза, пепел, точка на мрзнење, густина и
pH), и микробиолошки анализи на млекото (број на соматски клетки
и вкупен број на микроорганизми).
Определување на содржина на тешки метали (Cd, Pb, Cu, Zn, Ni, Cr,
As) во млеко и во сточна храна.
Истражување за инциденцата на респираторни, алергиски и
канцерогени заболувања во Полошкиот регион во последните пет
години.

4. СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Докторската дисертација со наслов „Определување на концентрација на
тешки метали кај суровото млеко во Полошки регион‘‘ е напишана на 193
страници, со стандардна графичка обработка на текстот. Пописот на користената
литература и интернет ресурси опфаќа вкупно 290библиографски единици.
Обработената содржина на текстот е поткрепена со 28 табели, 34 графиконии 4 слики.
Докторската дисертација е организирана во вкупно шест глави, и тоа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вовед;
Преглед на литература;
Цели и задачи на истражувачката работа;
Материјали и методи;
Резултати и дискусија;
Заклучоци и препораки за праксата;

Глава 1 претставува вовед во проблематиката на истражувачката работа. Преку
литературни податоци прикажани се мотивите за отпочнување на истражувањето,
предметот и целта на истражувањето како и очекуваните резултати од него. Исто така
во кратки црти е објаснета и самата структурна организација на дисертацијата.
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Глава 2 содржи теоретски основи за проблемите со загадувањето на животната
средина и состојбата во Полошки регион.Бројнипубликации и годишни извештаи
особено од страна на ЕУ и останатите развиени земји ги документираат негативните
ефекти од загадувањето врз човекот и животните, во форма на специфична хемиска
токсичност, промени во однесувањето или пад на популацијата. Исто така, во оваа
глава е опишана и важноста на млекото и млечните производи како главен извор на
хранливи материи во човечката исхрана и затоа, присуството на високи концентрации
на тешки метали во млечните производи може да биде потенцијален ризик за сериозни
болести и проблеми со јавното здравје и поради оваа причина одредувањето на
содржината на тешки метали во сточната храна и во млекото е важен показател за
хигиенската состојба и безбедноста на овој производ, како и нивото на загадување на
регионот во којшто е произведено млекото
Во Глава 3 опишани се задачите и целите кои се концизни и добро
формулирани. Посакуваната цел е постигната, односно се направи детерминација на
содржината на тешки метали во индивидуални проби кравјо млеко седум различни
локалитети и се утврди дистрибуцијата и динамиката на присуство на тешките метали
во млекото на различните растојанија почнувајќи од околината на индустрискиот
загадувач.
Во Глава 4 се прикажани материјалите и методите кои кандидатот ги користел
во истражувачката работа. Методите кои се применуваат се современи и често
применети во научно истражувачката работа а испитувањата се извршени во
акредитирана лабораторија за испитување на квалитетот на млеко и млечни производи
при Факултетот за ветеринарна медицина - Скопје и дел од анализите се направени и
во млекара "Eko Shar" - Тетово. Кандидатот во својата истражувачка работа испитувал
физичко – хемиски и микробиолошки состав на млекото, анализирани се и седум
тешки метали од вкупно 140 проби сурово кравјо млеко како и седум тешки метали во
сточната храна од седумте избрани локации за време на истражувачкиот период.
Во Глава 5 презентирани се резултатите од научно-истражувачката работа.
Експерименталните резултати од докторската дисертација се претставени на 68
страници. Резултатите концизно и во детали се прикажани во28 табели и 34 графикони.
Кандидатот со примена на основна дескриптивна статистика како и со помош на
современи варијационо-статистички методи направил одличен приказ на испитуваните
параметри, а за компарација помеѓу добиените податоци во различните сезони е
употребен АНОВА тест, додека пак степенот на сигнификантност е направен според
Tukey HSD. Притоа утврдени се сигнификантни разлики на ниво p<0.05 за содржината
на тешките метали во млекото и сточната храна од различните ликации пооделно по
сезони и на годишно ниво.
Во Глава 6 се прикажани седум основни заклучни согледувања во врска со
обработуваната тематика, притоа резимирани сепоединечни резултати и заклучоци од
направените истражувања. Кандидатот исто така изработил четири конкретни
препораки за праксата.
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5. ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Проучувајќи ја докторската дисертација од кандидатот м-р Бардхиљ Љимани
под наслов „Определување на концентрација на тешки метали кај суровото млеко
во Полошки регион‘‘, Kомисијата определена за оценка на дисертација заклучува
дека истата е успешно завршена. Имено, станува збор за научно-истражувачки труд со
изворни и оригинални сознанија, а со својата содржина, обем и постигнатото ниво на
квалитет ги задоволува и исполнува критериумите потребни за една докторска
дисертација.
Главните придобивки на ова истражување можат да се сублимираат во следниве
точки:
1. Изработување на ГИС мапа на потенцијално контаминирани подрачја и
опсервација на еко-климатските услови специфични за Полошка Котлина и
загадувањето кое е присутно во регионот.
2. Прикажување на физичко-хемиските и микробиолошките параметри на
суровото млеко од седумте избрани локации во Полошки регион.
3. Прикажување на содржината на избраните тешки метали и макроелементи
во суровото млеко и нивната дистрибуција по локации и сезони.
4. Прикажување на содржината на избраните тешки метали и макроелементи
во сточна храна и нивната дистрибуција по локации.
5. Подигањето на еколошката свест кај населението во регионот и во целата
држава како и свесноста за важноста од конзумирање на безбедно и
квалитетно млеко.
Добиените резултати од истражувањето во оваа докторска дисертација поврзани
со детерминација на содржината на тешките метали и нивна дистрибуција во Полошки
регион, ќе имаат научна и апликативна примена во контекст на проширување на
знаењата во соодветната област.

1. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на претходно изнесените факти и констатации, Комисијата за оценка
на докторската дисертација со наслов: „Определување на концентрација на
тешки метали кај суровото млеко во Полошки регион‘‘, од кандидатот м-р
Бардхиљ Љимани,
ЗАКЛУЧУВА
1. Докторската дисертација на кандидатот м-р Бардхиљ Љимани претставува
самостоен и оригинален научно-истражувачки труд, кој дава значителен
придонес во областа на анализираната проблематика;
2. Докторантот умешно и вешто ја има совладано методологијата на научноистражувачката работа, согледувајќи го сето тоа низ примената на научните
методи и постапки во истражувачката работа, од една страна, но и во
презентирањето и дискусијата по однос на добиените резултати, од друга
страна;
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3. Во тезата извршена е сеопфатна истражувачка работа, а изворно добиените
оригинални резултати се од исклучителна важност како од научноистражувачки, теоретски, така и од апликативен карактер, што е потврдено
со публикување на рецензирани трудови во зборници,презентирани на
меѓународнинаучни собири и во меѓународни научни списанија од
соодветната област;
4. Кандидатот, за време на изработката на докторската дисертација, реализирал
бројни комплементарни активности кои ја потврдуваат неговата
амбициозност, темелност, способност икреативност, како и сеопфатно
владеење нададената проблематика како предмет на истражување;

5. Според својата организација, содржината, методологијата и начинот на
изработка на докторскиот труд, како и според бројнитепрезентирани
резултати од истражувањето, несомнено се укажува на фактот дека
кандидатотсе стекнал со потребните знаења од областа на науката за млеко
со осврт на квалитетот и безбедност на суровината како и солидни
познавања од делот на еко-токсикологија и загадувањетосо тешки метали.
6. Со изработената дисертација кандидатот м-р Бардхиљ Љимани комплетно
одговорил на поставените цели и задачи зацртани при дефинирањето на
истата;
7. Според законските прописи на државата, трудот е внесен во базата на
податоци на Министерството за образование и наука plagijati.mon.gov.mk и
врз основа на добиениот Извештај, трудот не претставува плагијат;
8. Согласно со наводите од Извештајот, докторантот ги исполнува сите
законски услови за пристапување кон одбрана на докторскиот труд, во
постапката за стекнување на звањето доктор на науки.
Имајќи го предвид Извештајот во целост, Комисијата за оценка на докторската
дисертација од м-р Бардхиљ Љимани со особена чест и задоволство, на Наставнонаучниот совет на Факултетот за биотехнички науки - Битола, му

ПРЕДЛАГА
1. Со оглед на наведеното, Наставно-научниот совет на Факултетот да ја
прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на докторската
дисертација на кандидатот со наслов: „Определување на концентрација на
тешки метали кај суровото млеко во Полошки регион‘‘, одкандидатот мр Бардхиљ Љимани;
2. Да се продолжи постапката за стекнување на титулата Доктор на науки;
3. Да се формира Комисија за одбрана на докторската дисертација;
4. Да се одреди времето и местото на јавната одбрана на докторската
дисертација.
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КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Д-р Стефче Пресилски - редовен професор во пензија, Универзитет “Св. Климент
Охридски”, Факултет за биотехнички науки- Битола
Д-р Соња Србиновска -редовен професор,Универзитет “Св. Кирил и Методиј”,
Факултет за земјоделски науки и храна- Скопје
Д-р Џулијана Томовска- редовен професор, Универзитет “Св. Климент Охридски”,
Факултет за биотехнички науки- Битола
Д-р Гордана Димитровска-вонреден професор, Универзитет “Св. Климент Охридски”,
Факултет за биотехнички науки- Битола
Д-р Дијана Блажековиќ - Димовска -вонреден професор, Универзитет “Св. Климент
Охридски”, Факултет за биотехнички науки- Битола
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ДО НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ
НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА

Предмет: Извештај за оцената на докторската дисертација на м-р Лулзим Тхачи
Со Одлука на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола број
02-211/15 од 17.6.2021 г., определени сме за членови на Комисијата за оцена на
докторската дисертација со наслов Примената на формативното оценување во Република
Косово од м-р Лулзим Тхачи.
Врз основа на анализата на докторската дисертација, Комисијата, во состав проф.
д-р Јове Димитрија Талевски, проф. д-р Добри Петровски, проф. д-р Гезим Џафери, проф.
д-р Виолета Јанушева (ментор) и проф. д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ, го поднесува
следниов
ИЗВЕШТАЈ
1. Остварување на целите на научното истражување
Докторската дисертација Примената на формативното оценување во Република
Косово на кандидатот м-р Лулзим Тхачи има двојна цел. Од една страна, во неа, преку
квалитативна анализа на содржината, се анализира официјалната педагошка
документација во предуниверзитетското образование во Република Косово поврзана со
формативното оценување на постигањата на учениците за да се согледа степенот на
нејзината усогласеност со теоретските поставки за формативното оценување и со
резултатите од голем број домашни, светски и истражувања во соседството, што, пак,
недвосмислено, ја нагласуваат позитивната улога на формативното оценување врз
постигањата на учениците, а особено, во однос на зголемувањето на мотивацијата,
намалувањето на стресот, давањето посодржински повратни информации, употребата на
различни техники за оценување, зголемувањето на објективноста на оценувањето и, што е
најважно, во однос на подобрувањето на успехот на учениците. Од друга страна, во неа,
преку анкетни прашалници од Ликертов тип за наставниците и учениците, се собираат
податоци за мислењето на наставниците и учениците за влијанието на формативното
оценување врз постигањата на ученици, а особено врз наведените аспекти за да се
согледаат нивните ставови во однос на ова влијание, односно да се согледаат ефектите од
примената на формативното оценување во Република Косово во основното образование.
За обработката на податоците добиени од анкетните прашалници и верификација на
поставената општа и на посебните хипотези е користена статистичката програма SPSS, а
посебно описната статистика, Спирменовиот коефициент, Вилкоксоновиот тест и тестот
У на Ман и Витни. Резултатите од истражувањето, во однос на квалитативниот аспект на
истражувањето, покажуваат висок степен на усогласеност на четирите педагошки
документи за предуниверзитетското образование во Република Косово со теоретските
поставки за формативното оценување утврдени во голем број истражувања. Резултатите,

22

пак, од квантитативната анализа покажуваа дека има усогласеност во ставовите на
наставниците и учениците, што многу позитивно го вреднуваат влијанието на
формативното оценување врз постигањата на учениците, особено во однос на наведените
аспекти. Оттука, добиените резултати се сигурни и потврдуваат дека целите на
истражувањето се во целост исполнети. Дополнително, резултатите од ова истражување
покажуваат дека во рамките на позитивните ставови на наставниците и учениците за
формативното оценување, има статистички значајна разлика во бројот на одбраните
позитивни можности, што, од своја страна, води до создавање подлога за натамошно
испитување на причините поради кои се јавуваат овие разлики.
2. Научен придонес на истражувањето
Научниот придонес на ова истражување може да се согледа во добиените резултати
што ги потврдуваат усогласеноста на четирите основни педагошки документи за
формативното оценување во Република Косово со теоретските поставки за формативното
оценување што се веќе утврдени во светски рамки и позитивната ориентација на
наставниците и учениците од предуниверзитетското образование, во однос на влијанието
на формативното оценување врз зголемувањето на мотивацијата, намалувањето на
стресот, давањето посодржински повратни информации, употребата на различни техники
за оценување, зголемувањето на објективноста на оценувањето и, што е најважно, во
однос на подобрувањето на успехот на учениците. Научниот придонес се согледува, исто
така, и во тоа што овие резултати може да им бидат корисни на други истражувачи што се
интересираат за овој проблем. Преку споредба на резултатите и натамошна анализа на
причините поради кои во рамките на позитивните ставови на наставниците и учениците се
јавува статистички значајна разлика, може да се дојде до нови информации за предностите
и недостатоците на формативното оценување и за начинот на кој може да се подобри
квалитетот на формативното оценување во земја во која формативното оценување е нова
парадигма во оценувањето и во која тоа како концепт почнува да се применува релативно
подоцна отколку во другите земји во регионот и пошироко.
3. Апликативен придонес
Резултатите од ова истражување покажуваат дека иако станува за нова парадигма во
оценувањето, сепак, примената на формативното оценување во Република Косово е
солидна, односно наставниците и учениците го прифаќаат овој концепт, па тој станува сѐ
повеќе применуван во наставната практика. Ова, пак, претставува показател на тоа дека
постојаната примена на формативното оценување може директно да го подобри
наставниот процес, и во однос на исходите од учењето и во однос на исходите од
компетенциите. Резултатите од истражувањето, исто така, може да претставуваат водич во
пристапот кон формативното оценување за тоа да ги даде посакуваните резултати, што
несомнено, води и до подобрување на искуството на наставникот во однос на
формативното оценување зашто резултатите се засноваат на мислењата и ставовите на
наставниците и учениците, што многу позитивно ја вреднуваат примената на
формативното оценување во наставната практика во Република Косово. Резултатите од
ова истражување може да се употребат и за да се насочат образовните политики кон
посеопфатна примена на формативното оценување како докажана практика во земјите со
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високоразвиени образовни системи. Пристапот до резултатите е отворен, што значи дека
сите заинтересирани за овој проблем може поблиску да се запознаат со придонесот и со
резултатите од ова истражување и да ги користат понатаму во сопствените истражувања.
4. Оригиналност на трудот
Оригиналноста на ова научно истражување се согледува, првенствено, во начинот на
кој се добиени резултатите што доведуваат до проширување на знаењето за начините на
кои може да се подобри и засили примената на формативното оценување во Република
Косово, а тоа, пак, доведува до зголемување на квалитетот на примената на формативното
оценување и на наставниот процес, воопшто, во основните училишта во Република
Косово. Како што е веќе наведено, за анализа на податоците се користат докажани
методолошки пристапи што ја обезбедуваат оригиналноста на истражувањето.
Оригиналност на ова истражување се потврдува и со Извештајот од Плагијати од кој
јасно се гледа дека станува збор за истражување во кое постои поклопување со други
истражувања само во однос на помалку од 5 % од зборовите и фразите употребени во
него, што, ако се имаат предвид структурата на еден научен труд и неговите составни
делови, е неминовно.
5. Начин на пишување и научна елаборација на материјата
Во истражувањето, почнувајќи од теоретскиот дел, па сѐ до квалитативната и
квантитативната анализа на податоците и заклучоците поврзани со концептот формативно
оценување, се употребува научна терминологија и се забележува јасна обработка на
теоретските концепти и на емпириските податоци. Во пишаниот текст има функционална
поврзаност меѓу паргарафите со сигнали за премин што придонесува за природниот тек на
мислата и за јасност и разбирливост. Општиот впечаток е дека пишаниот текст има
структура на еден научен труд. Во теоретската обработка на проблемот, се користат
современи и свежи извори на податоци, што во најголем дел се однесуваат на
согледувањата за формативното оценување во последните пет години. Методологијата е
соодветна на истражувачките цели и задачи, а резултатите од истражувањето се
претставени и графички и табеларно што овозможува нивно лесно следење.
Истражувањето претставува одличен извор на информации за проблемот, а обработката на
податоците со докажани научни методи и техники е на многу високо ниво, со внимателно
избрани зборови што се во духот на стандарднојазичната норма на македонскиот јазик.
6. Конзистентност на деловите во рамките на целината
Во истражувањето јасно се разликуваат елементите на целината. Се следи логичност и
последователност на идеите – идеите се нижат и произлегуваат една од друга. Деловите се
одликуваат со последователност и логички премин од еден до друг параграф или од една
до друга идеја. Премините меѓу организациските алатки (елементите на целината и меѓу
целините – делови и параграфи) се одлични и се употребени на ефективен начин.
Целините јасно се разликуваат една од друга. Оттука, има голем степен на доследност и
поврзаност на деловите во рамките на целината.
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ЗАКЛУЧОК
Врз основа на горенаведеното, може да се потврди дека докторската дисертација
Примената на формативното оценување во Република Косово е оригинален труд на
кандидатот м-р Лулзим Тхачи и дека според структурата, содржината и добиените научни
сознанија, во целост ги задоволува критериумите со кои се определува една успешно
изработена докторска дисертација. Истражувањето има особено голем придонес за
унапредување на формативното оценување на постигањата на ученците, првенствено, во
Република Косово, но и пошироко.
Оттука, Комисијата со задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на
Педагошкиот факултет да го усвои овој Извештај.

Битола, 29.6.2021 г.

Комисија
проф. д-р Јове Димитрија Талевски
проф. д-р Добри Петровски
проф. д-р Гезим Џафери
проф. д-р Виолета Јанушева – ментор
проф. д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ
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Извештај од Советот за докторски студии за оценка на докторска дисертација
До
Наставничкиот совет на
ТРЕТ ЦИКЛУС
СТУДИИ на
Факултет за туризам и угостителствоОхрид
Преку
Служба за студентски прашања

Советот за докторски студии на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид при
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, на седницата одржана на ден
25.05.2021, со одлука бр. 02-226/3-9.2, формира Комисија за оценка на докторска
дисертација од кандидатот Љупчо Јаневски под наслов ЕКО-ТУРИЗМОТ КАКО
СОВРЕМЕН КОНЦЕПТ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА во состав:
1. Д-р Науме Мариноски – редовен професор
2. Д-р Сашо Коруновски – редовен професор
3. Д-р Гоце Костовски – редовен професор
4. Д-р – Цветко Андреески – редовен професор
5. Д-р Татјана Димовска – редовен професор
Комисијата, во наведениот состав, ја прегледа и ја оцени подготвената докторска
дисертација и во согласност со законската легислатива, како и легислативата на
Универзитетот и Факултетот што ја регулира оваа материја, како и согласно
членовите 49 и 50 од Правилникот за условите и правилата за запишување и
студирање на трет циклус на студии и стекнување на научен степен доктор на
науки, до Советот за докторски студии на Факултетот за туризам и угостителство, го
поднесува следниов:

ИЗВЕШТАЈ
1. Кратка биографија за кандидатот
- датум на раѓање
- податоци за процесот на образованието:
- 1987-1991 Х.У.Ц. „Марија Кири Склодовска“ – Скопје, Р.С. Македонија
- 2008-2011 БАС- Бизнис Академија Смилевски-Скопје, Р. Северна Македонија,
звање – Дипломиран оперативен менаџер
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- 2011-2013 БАС - Бизнис Академија Смилевски-Скопје, Р.С. Македонија,
постдипломски студии, звање – МБА специјалист по Стратегиски менаџмент
- 2015 – денес Докторски студии на Факултет за туризам и угостителство Охрид, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, насока – Туризам – трет
циклус
- податоци за практично или работно искуство:
- 2010-2012 – Маркетинг консултант во „Фармациски Сектор“
- 2010-2012 - Директор на маркетинг во Бизнис Академија Смилевски
- 2012-2014 - Директор на маркетинг и продажба во „МРИ Информатика“Скопје
- 2014 Консултант за промоција и брендирање во АППТ- Агенција за промоција
и поддршка на туризмот
- 2015 до денес Раководител на одделение за Анализа, истражување и
стратегиско планирање во АППТ- Агенција за промоција и поддршка на
туризмот
и поддршка на туризмот
- познавање странски јазик(ци):
- Српски, Англиски
- податоци за објавени трудови:

Одделните глави и подглави на докторската дисертација се:
ЛИСТА НА КРАТЕНКИ
ПРЕДГОВОР

ВОВЕД

1.

Теоретско – методолошки пристап во истражувањето
1.1

Предмет, цели и задачи на истражувањето

1.2

Методи на истражување

1.3

Методолошки принципи на проучувањето

1.4

Основна хипотеза

1.5

Очекувани резултати

1.6

Основни теоретски и оперативни претпоставки
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2.

Поимно – содржинско определување и дефинирање на еко-туризмот
2.1

Поим и дефинирање на еко-туризмот

2.1.1

Етимолошко значење на еко-туризмот

2.1.2

Историски развој

2.1.3

Форми на еко-туризмот

2.2

Место и улога на еко-туризмот во туристичката дејност

2.2.1

Карактеристики на туристичката понуда во Р.С. Македонија

2.2.2

Развојни форми како современа туристичка понуда

2.2.2.1 Еко-дестинации
2.2.2.2 Еко-тури
2.2.2.3 Еко-патеки
2.2.2.4 Еко-сместување
2.2.2.5 Еко-хотели
2.2.2.6 Еко-водичи
2.2.2.7 Еко-музеи
2.2.3

Карактеристики на туристичката побарувачка во Р.С. Македонија

2.2.3.1 Посетеност
2.2.3.2 Престој
2.2.3.3 Остварени приходи
2.2.3.4 Аспирации за еко-туристички активности
2.2.4

Специфичности на туристичката побарувачка во рамките на еко-туризмот

2.2.4.1 Профил на еко-туристот
2.2.4.2 Потреби на еко-туристите

3.

Фактори за развивање на еко-туризмот
3.1 Општествени влијанија
3.1.1

Заштита на животната средина како фактор за развој на еко-туризмот

3.1.1.1 Форми на заштита на просторот
3.1.1.2 Карактеристики на националните паркови во Р.С. Македонија
3.1.1.3 Капацитети за туристичка активност во заштитените подрачја
3.1.2

Невладини организации и еко-туризмот

3.1.3

Образовниот систем и еко-туризмот

3.2

Економски влијанија
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3.2.1

Финансиски бенефити од еко-туризмот

3.2.2

Вработување во еко-туризмот

3.2.3

Мултипликативен ефект на еко-туризмот

3.2.4

Инвестиции во еко-туризмот

3.3

4.

Социјални влијанија

3.3.1

Развој на еко-свест

3.3.2

Локална заедница и зачувување на традициите

Еко-туризмот во Р.С. Македонија
4.1

Законска регулатива во Р.С. Македонија како фактор за развој на еко-туризмот

4.2

Потенцијален еко-туристички пазар

4.3

Еко-туристички производи

4.4

Функционални карактеристики на еко-туризмот во Р.С. Македонија

4.5 Резултати од истражувањето на влијанието на еко-туризмот врз развојот на
туризмот во Р.С. Македонија
4.6

5.

Развојни перспективи на еко-туризмот во Р.С. Македонија

Заклучни согледувања

Користена литература

ПРИЛОГ

3. Заклучок и оценка на трудот
Кандидатот Љупчо Јаневски се зафатил со проблематика која има не само
национално, туку и меѓународно значење. Поради потребата за дополнителни
истражувања за развој на современите концепти на туризмот на територијата на
Република С. Македонија, кандидатот пристапил кон разработка на еко-туристичките
потенцијали за развој во разгледаната територија. Преку примената на поголем број на
методи, методски принципи и техники за прибирање, подредување и обработка на
податоци, а со цел добивање на актуелни и практично применливи резултати,
кандидатот извршил анализа, профилирање и валоризација на еко-туристичките
елементи и потенцијали во Р.С. Македонија. Обработени се во поголем детаљ
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различните еко-туристички развојни форми во рамките на разгледаниот простор.
Имено, кандидатот извршил поимно-содржинско определување на категориите екодестинации, еко-тури, еко-патеки, еко-сместување, еко-хотели, еко-водичи и еко-музеи
и нивно профилирање во рамките на разгледаната територија. Потребите за создавање
на нови туристички понуди во Р.С. Македонија и проширувањето на полето на
туристички активности можат да се разрешат единствено со создавањето на нови
атрактивни видови туризам кои се карактеризираат со нагласена одржливост. Таков
селективен вид на туризам претставува еко-туризмот како атрактивна алтернативна
туристичка форма. Тоа е посебно важно бидејќи во нашата држава постојат недоволно
искористени функционални целини во туристичко-развојна смисла, посебно во
доменот на еко- и одржливиот туризам. Постојат реални можности за унапредување на
ваквите просторни целини и вредности поради тоа што располагаат со извонредни
антропогени, природни и инфраструктурни потенцијали кои се во согласност со
современите еко-туристички трендови. Целта е ваквите просторни единици да се
стават во редот на најатрактивните туристички дестинации како од квалитативен, така
и од квантитативен аспект. Во таа насока кандидатот опфатил просторни целини и
вредности кои располагаат со туристичко - атрактивни потенцијали кои можат да
обезбедат конкурентна предност на туристичките пазари во однос на дестинациите во
соседните простори, региони и земји. Опфатено е значењето што еко-туристичките
форми може да ги имаат како атрактивна компонента на туристичката понуда. Тоа
овозможило носење на судови и предлози за унапредување на туризмот на
разгледаниот простор од страна на кандидатот во рамките на докторскиот труд.
Во првиот дел од овој труд кандидатот го опфатил теориско - методолошкиот
пристап во истражувањето. Во рамките на оваа глава дефинирани се предметот, целта
и задачите на истражувањето, методите и методолошките принципи, основната
хипотеза, очекуваните резултати, како и основните теориски и оперативни
претпоставки.
Во вториот дел од оваа докторска дисертација кандидатот извршил поимносодржинско определување и дефинирање на еко-туризмот. Поточно, тоа се однесува на
определување на поимот и дефинирање на еко-туризмот, местото и улогата на екотуризмот во туристичката дејност. Ваквите наоди се аплицирани на територијата на
Р.С. Македонија, односно анализирана е специфичната еко-туристичка побарувачка.
Третата глава на трудот се однесува на факторите за развивање на екотуризмот што детално ги опфаќа општествените влијанија, заштитата на животната
средина како значаен фактор за развој на еко-туризмот, невладините организации и
образовниот систем и нивната поврзаност со еко-туризмот. Исто така кандидатот ги
анализирал економските влијанија кои произлегуваат од еко-туризмот.
Во рамките на четвртиот дел кандидатот извршил истражување на екотуризмот во Р.С. Македонија. Тоа опфаќа анализа на законската регулатива, и на
потенцијалниот еко-туристички пазар кој пројавува најдобри изгледи за успех во
идниот период. Во оваа смисла посебен акцент е ставен на конкретни еко-туристички
производи кои може да се понудат на територијата на Р.С. Македонија. Исто така
опфатени се функционалните карактеристики на еко-туризмот кај нас, а посебно се
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издвоени резултатите од истражувањето што го извршил кандидатот. Завршниот дел
на оваа глава се однесува на перспективите за развој на еко-туризмот во разгледаниот
простор на републиката. Опфатени се досегашните проблеми на туристичкиот развој,
како и компаративна анализа на можностите за идниот развој. Тоа овозможило
кандидатот да дојде до поуздани заклучоци кои не можат да се применат само на
територијата на Р.С. Македонија, туку и на други слични туристички просторни
целини.

Кандидатот користел соодветна литература и извори од 115 библиографски единици и
93 интернет извори кои овозможиле успешно научно фундирање на проблематиката
која ја истражил.

Имајќи го предвид изнесеното, со задоволство на Наставно – научниот совет на
Факултетот му предлагаме да го прифати овој Извештај и да формира Комисија за
одбрана на докторската дисертација, под наслов „ЕКО-ТУРИЗМОТ КАКО
СОВРЕМЕН КОНЦЕПТ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ од кандидатот Љупчо Јаневски, студент на трет циклус
студии.

Комисијата за одбрана го определува датумот за одбрана што треба да биде најдоцна
во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на усвојувањето на Извештајот.

Охрид,

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА НА
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА:
1. Д-р Науме Мариноски – редовен
професор
2. Д-р Сашо Коруновски – редовен професор
3. Д-р Гоце Костовски – редовен професор

4. Д-р – Цветко Андреески – редовен
професор
5. Д-р Татјана Димовска – редовен професор
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД
НАУЧНАТА ОБЛАСТ ,,УПРАВНО ПРАВО“ (50802) НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТКИЧЕВО
Наставно – научниот совет на Правен факултет – Кичево, при Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола, по претходно распишан конкурс за избор на еден
наставник во сите наставно – научни звања во научната област ,,Управно право“
(50802), објавен во дневниот весник „Нова Македонија“ и дневниот весник „Лајм“, од
29.04.2021 година, на седницата одржана на ден 25.05.2021 година со Одлука број 02252/3 формираше Рецензентска комисија во состав:
1.

Ред. проф. д-р Темелко Ристески– претседател,

2.

Ред. проф. д-р Ристо Речкоски– член,

3.

Ред. проф. д-р Мирјана Сланинка - Динева– член.

Комисијата констатира дека на распишаниот конкурс се пријави единствено
кандидатот Вон. проф.д-р Дејан Витански.
По разгледувањето на пристигнатите материјали по распишаниот и објавен
конкурс, согласно член173, член 164, член 165 и член 166 став 1 од Законот за високото
образование („Службен Весник на РМ“ бр.82/2018) и согласно член 31, член 32 и член
33 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно - научни,
наставни, наставно - стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, Рецензентската комисија со особено задоволство на Наставно –
научниот совет на Правен факултет – Кичево му го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ
1. Биографски податоци
Д-р Дејан Витански е роден на 08.01.1979 година во Ресен.Основно и средно
образование со континуиран одличен успех завршил во Ресен, за што добивал
дипломи, награди и признанија. Дипломирал на Правниот факултет ,,Јустинијан Први“
при Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје во 2001 година, како еден од
најдобрите студенти во генерацијата и се стекнал со стручниот назив дипломиран
правник. Во 2004 година продолжил на постдипломските студии на Правниот факултет
,,Јустинијан Први“ во Скопје, каде во 2007 година го одбранил магистерскиот труд со
наслов ,,Статусот на државниот службеник во Република Македонија“ и се стекнал со
научен степен – магистер на правни науки, од областа на Управното право. Во
2011 година, на истиот факултет ја одбранил докторската дисертација со наслов
,,Начелото на сервисна ориентација на државната администрација“ и се стекнал со
научен степен доктор на правни науки.
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Кандидатот има одлично познавање на англиски јазик, солидно познавање на
француски јазик, бугарски јазик и српски јазик, како и одлично познавање на
компјутерските техники од Microsoft Office програмите (Word, Excel, Power Point, Corel
Draw, Word Press) и Интернет.

2.Професионално и наставно-образовно искуство












2002-2004: работел во ТВ Сител, како новинар во дневно-информативната
програма;
2006-2007:бил
договорно
ангажиран
како
помлад
асистент
на
Интердисциплинарните студии по јавна администрација при Универзитетот
,,Св.Климент Охридски“-Битола, на предметите: Јавна и државна
администрација, Управно право, Управно-процесно право и Службенички
систем;
2009-2011: асистент на Правниот факултет-Кичевопо предметите: Управнопроцесно право, Семејно право и Стварно право;
2011-2016: работи како доцент на Правниот факултет-Кичево по група предмети
на додипломските студии, и тоа:
o Вовед во право;
o Административно право и административна постапка;
o Граѓанско процесно право; и
o Јавна и државна администрација;
2012-2016: е ангажиран за одржување настава на вториот циклус студии и тоа:
o Модул: Деловно право;

Јавна управа и јавни служби;
o Модул: Казнено право;
 Прекршочно право и прекршочна постапка;
o Модул: Граѓанско право;

Земјишно и книжно право
2015: избран е за Раководител на втор циклус (последипломски студии) на
Правниот факултет-Кичево;
2016-2021: работи како вонреден професор на Правниот факултет-Кичево по
предметите:
- Вовед во право;
- Административно право и административна постапка; и
- Граѓанско процесно право

Бил ментор и член во комисии за оценка и одбрана на дипломски трудови на
Правниот факултет – Кичево. Исто така, бил и е ментор на неколку магистерски
трудови и член во комисии за подобност, оценка и одбрана на повеќе магистерски
трудови.
Бил координатор и член во неколку работни групи за изработка на елаборати за
студиски програми на прв, втор и трет циклус студии на Правен факултет – Кичево.
Член е во Наставно-научниот совет и во Наставнички совет за втор циклус студии
при Правен факултет – Кичево, Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола.
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Д-р Дејан Витански наставно-образовната дејност ја извршува одговорно и
максимално посветено, коректно и професионално се однесува со колегите,
соработниците и студентите. Потврда на овие карактеристики на кандидатот се и
континуираните високи оценки од студентите, верификувани во факултетските
евалвации, и тоа во поглед на неколку параметри (квалитетна и редовна реализација на
настава, посветеност, практикување на интерактивни методи, мотивација на
студентите, објективност и непристрасност во оценувањето, достапност и отвореност
за консултации и соработка со студентите, предавање и испитување по соодветни
предметни програми, итн.). Во овој контекст, приложени се и резултатите од анкетата
на студентите: Во зимскиот семестар во академската 2017/2018 година, д-р Дејан
Витански бил вреднуван со оценка 4,5, додека во летниот семестар во академската
2017/2018 добил вкупна оценка од 4,8. Во зимскиот семестар во академската 2018/2019
година бил вреднуван со оценка 4,4, додека во летниот семестар во академската
2018/2019 добил вкупна оценка од 4,8. Во зимскиот семестар во академската 2019/2020
година бил вреднуван со оценка 4,4, додека во летниот семестар во академската
2019/2020 добил вкупна оценка од 4,8. Исто така, во зимскиот семестар во академската
2020/2021 година, добил оценка од 4,8.
Сумарната оценка на вонреден професор д-р Дејан Витански од страна на
студентите во сите семестри во кои бил евалуиран изнесува 4,64.

3. Резултати од научно-истражувачката работа
Во изминатиот период кандидатот Вонреден проф.д-р Дејан Витански, покрај
наставно-образовната дејност пројавува активност и на планот на научната, стручната,
истражувачката и апликативната дејност,манифестирана преку учество на меѓународни
и домашни научни симпозиуми, конференции, дебати и семинари, преку објавување и
презентирање на научни и стручни трудови.Тој се јавува како автор на поголем број
рецензирани научни и стручни трудови, објавени во референтни меѓународни научни
списанија и меѓународни научни публикации, кои се презентирани на меѓународни
научни конференции во државата и/или странство.Дел од трудовите се објавени во
публикации кои се индексирани во базата EBSCO. Трудовите се внесени во
Репозиториумот на Универзитетот „Св. Климент Охридски “ – Битола ePrints, како и во
Google Scholar, каде кандидатот е цитиран во неколку трудови.

Листа на научни и стручни трудови:
1.Vitanski, D,The role of the administration in the realization of the public interest in
Republic of North Macedonia; International Scientific Conference ,,Towards a Better Future:
Human Rights, Organized Crime and Digital Society“ Conference Proceedings, Volume 1,
Faculty of Law-Kicevo, University ,,St. Kliment Ohridski“ – Bitola, 2020;
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2.Витански, Д,Утврдување на материјалната вистина во административната постапка;
7 th International Scientific Conference ,,Social Changes in the Global World“,Faculty of
Law, Goce Delcev, University, Shtip, Republic of North Macedonia, 2020;
3.Vitanski, D, Hierarchy and subordination in the public administration – synonymes,
dichotomous categories or predestined two sides of the same medal?,International journal
Scientific papers Vol. 30. 6, Institute of Knowledge Management, 2019;
4.Vitanski, D,Forms of state administration – nothing of the essential features and identity

attributes of a united state and federal state, Knowledge International journal Vol. 35. 5,
2019;
5.Vitanski, D,The concept for equal opportunities for employment, affirmative measures and
,,positive discrimination“ in the public administration, Knowledge International journal Vol.
31. 1, Institute of Knowledge Management, 2019;
6.Vitanski, D,Legislation as a substancive principle of administration, Knowledge
International journal Vol. 26.6, 2019;
7.Vitanski, D, Institute political control through the prism of practical issues and

interpellation as the limits of parliamentary control over the government, International
Scientific Conference ,,Towards a better future: the rule of law, democracy and polycentric
development“, Faculty of law, ,,St.Kliment Ohridski“ University-Bitola, Republic of
Macedonia, 2018;
8.Vitanski, D,Political control and responsibility of the government in the certain envelopes
of state authority with a special accent of the parliamentary system, Knowledge International
journal Vol. 28. 6, Institute of Knowledge Management, 2018;
9.Vitanski, D,Determination of a attributes to the principles of efficiency and effectiveness in
pubpic administration and differentiation/distinction between them, Knowledge International
journal Vol. 20. 2, 2017;
10. Vitanski, D, Implanting of the postulates of New public management in public
administrative systems, International journal scientific papers Vol.15.2, Bansko, Republic of
Bulgaria, Editor: IKM-Skopje, 2016;
11.Vitanski, D, The necessity of continuous reforms in public administrative systems,
International journal scientific papers Vol.15.2, Bansko, Republic of Bulgaria, Editor: IKMSkopje, 2016;
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12.Vitanski, D, Determination of attributes specifics of administrative law relations within
the set of social relations, International journal scientific papers, Bansko, Republic of
Bulgaria, Editor: IKM-Skopje, 2016;
13.Vitanski, D, The place and the role of secondary general acts in the legal system of laws,
International journal scientific papers, Bansko, Republic of Bulgaria, Editor: IKM-Skopje,
2016;
14.Vitanski, D, Discretionary powers of the administration – necessity or folding screen for
abuses, International journal scientific papers Vol 11/1, Bansko, Republic of Bulgaria, Editor:
IKM-Skopje, 2015;
15.Витански, Д, Професионалните кадри како супстанцијален елемент на
административниот систем, Человек в глобаљном мире, Международнои научнои
конференции-Воронеж, Издаватељскии дом ВГУ, 2015;
16.Vitanski, D, Measuring the performances in the healthcare sector, KNOWLEDGE
International Journal Scientific and applicative papers Vol.8/2, Institute of knowledge
management, Skopje 2015;
17.Vitanski, D, Positive discrimination and representative bureaucracy, HORIZONS,
International scientific journal, Series A, Social Sciences and Humanities, Volume 18, 2015;
18.Vitanski, D, Discretionary powers of the administration, (JPMNT) Journal of Process
Management – New Technologies International, Vol. 3, No. 2, 2015;
19.Vitanski, D, Knowledge and competence as a basic substrate of meritocracy system in
state authorities, KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative papers
Vol.9, Institute of knowledge management, 2015;
20.Vitanski, D, Free movement and mobility of public servants within the EU,
KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative papers Vol.9, Institute of
knowledge management, Skopje 2015;
21.Vitanski, D, Terrorism as a transnational problem and challenge, The first international
scientific and professional conference of victimology in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 5
mart, 2015;
22.Vitanski, D, The effectiveness of the existence and functioning of the institution of
Ombudsman, International Journal of Recent Research in Arts and Sciences Volume 4, MIT
Univerzitet Skopje, 2015;
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23.Vitanski, D, Reforms aimed at service orientation of security services, International
Scientific conference, Researching security – approaches, concepts and policies, 02-03 June
2015, Ohrid;
24.Vitanski, D, Systems selection and promotion of civil servants in the security bodies,
International Scientific conference, Researching security – approaches, concepts and policies,
02-03 June 2015, Ohrid;
25.Витански, Д, Бирократијата низ гротескна призма, Меѓународен дијалог: истокзапад, Шеста меѓународна научна конференција, Меѓународен славјански универзитет
,,Гаврило Романович Державин“, 2015;
26.Vitanski, D, Public administration and public policy – dichotomy vis-à-vis loans
complementarily, Втора меѓународна научна конференција, Општествените промени во
глобалниот свет, Штип, 2015;
27.Vitanski, D, The knowledge of the clerks as a condition ,,sine qua non,, for creation a
functional administrative system, KNOWLEDGE International Journal Scientific and
applicative papers Vol.7, Institute of knowledge management, Skopje 2014;
28.Vitanski, D, Knowledge-the most important resource and driver of the economic and
social development, KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative papers
Vol.4, Institute of knowledge management, Skopje 2014;
29.Витански, Д, Принцип на сервисна ориентација на администрацијата, First
international scientific conference, Social change in the global world, Центар за правнополитички истражувања, Правен факултет, Универзитет ,,Гоце Делчев“-Штип, 2014;
30.Витански, Д, Контрола над администрацијата, Годишник на Правен факултетКичево, 2013;
31.Vitanski, D, “3-Е“ administrative principles – efficiency, effectiveness and economy,
HORIZONS, International Scientific magazine, University St.Kliment Ohridski-Bitola,
Volume 8, 2012;
32.Витански, Д, Европски административен простор, Меѓународно научно списание
Хоризонти, Универзитет ,,Св.Климент Охридски“-Битола, 2011;
33. Витански, Д, Службеничка етика во општинската администрација, ПРОЕКТ:
Граѓаните во одлучувањето за областите од локално ниво и значење, Институт за
социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје, 2011;
34. Витански, Д, За институцијата Народен правобранител, Годишник на Правен
факултет-Кичево, 2011;
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35.Витански, Д, Одговорност на државните службеници, Зборник на Правниот
факултет ,,Јустинијан Први“-Скопје во чест на проф. д-р Томислав Чокревски, Скопје,
2010;
36. Витански, Д, Деполитизација на вработените во органите на управата, Зборник на
Правниот факултет ,,Јустинијн Први“-Скопје во чест на проф. д-р Влдимир Митков,
Скопје, 2010;
37.Витански, Д, Мерење на перформансите во административниот сектор, Научно
списание Хоризонти, Универзитет ,,Св.Климент Охридски“-Битола, 2010;
38. Витански, Д, Респонзивност и сервисна ориентација на државната администрација,
Меѓународен научен собир: Социо-културните аспекти на европската интеграција,
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања и Здружение ,,Мариовскомегленски културни средби“-Прилеп, 2009;
39.Витански, Д, Административна бирократија, Годишник на Институт за социолошки
и политичко-правни истражувања за 2008 година;
40. Витански, Д, Селекција на државните службеници, Годишник на Институт за
социолошки и политичко-правни истражувања за 2007 година.
По изборот во Вонреден професор:

1.Vitanski, D,The role of the administration in the realization of the public interest in
Republic of North Macedonia; International Scientific Conference ,,Towards a Better Future:
Human Rights, Organized Crime and Digital Society“ Conference Proceedings, Volume 1,
Faculty of Law-Kicevo, University ,,St. Kliment Ohridski“ – Bitola, 2020;
2. Витански, Д,Утврдување на материјалната вистина во административната постапка;
7 th International Scientific Conference ,,Social Changes in the Global World“,Faculty of
Law, Goce Delcev, University, Shtip, Republic of North Macedonia, 2020;
3.Vitanski, D, Hierarchy and subordination in the public administration – synonymes,
dichotomous categories or predestined two sides of the same medal?,International journal
Scientific papers Vol. 30. 6, Institute of Knowledge Management, 2019;
4.Vitanski, D,Forms of state administration – nothing of the essential features and identity

attributes of a united state and federal state, Knowledge International journal Vol. 35. 5,
2019;
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5.Vitanski, D,The concept for equal opportunities for employment, affirmative measures and
,,positive discrimination“ in the public administration, Knowledge International journal Vol.
31. 1, Institute of Knowledge Management, 2019;
6.Vitanski, D,Legislation as a substancive principle of administration, Knowledge
International journal Vol. 26.6, 2019;
7.Vitanski, D, Institute political control through the prism of practical issues and

interpellation as the limits of parliamentary control over the government, International
Scientific Conference ,,Towards a better future: the rule of law, democracy and polycentric
development“, Faculty of law, ,,St.Kliment Ohridski“ University-Bitola, Republic of
Macedonia, 2018;
8. Vitanski, D,Political control and responsibility of the government in the certain envelopes
of state authority with a special accent of the parliamentary system, Knowledge International
journal Vol. 28. 6, Institute of Knowledge Management, 2018;
9.Vitanski, D,Determination of a attributes to the principles of efficiency and effectiveness in
pubpic administration and differentiation/distinction between them, Knowledge International
journal Vol. 20. 2, 2017;
10. Vitanski, D, Implanting of the postulates of New public management in public
administrative systems, International journal scientific papers Vol.15.2, Bansko, Republic of
Bulgaria, 2016;
11.Vitanski, D, The necessity of continuous reforms in public administrative systems,
International journal scientific papers Vol.15.2, Bansko, Republic of Bulgaria, Editor: IKMSkopje, 2016;
12.Vitanski, D, Determination of attributes specifics of administrative law relations within
the set of social relations, International journal scientific papers, Bansko, Republic of
Bulgaria, 2016;
13.Vitanski, D, The place and the role of secondary general acts in the legal system of laws,
International journal scientific papers, Bansko, Republic of Bulgaria, Editor: IKM-Skopje,
2016.

5.Учество на меѓународни и домашни
работилници, форуми и трибини:

научни

конференции,

семинари,

Во текот на својата стручна и академска кариера, Вон. проф.д-р Дејан Витански
учествувал со свои презентации и намеѓународни конференции, симпозиуми

39
инаучни трибини:
-International Scientific Conference ,,Towards a Better Future: Human Rights, Organized
Crime and Digital Society“, Faculty of Law-Kicevo, University ,,St. Kliment Ohridski“ –
Bitola, 2020;
-th International Scientific Conference ,,Social Changes in the Global World“,Faculty of
Law, Goce Delcev University, Shtip, Republic of North Macedonia, 2020;
-XX th International Scientific Conference, Knowledge without bordes, Vrnjacka Banja,
Serbia, 2019;
-XXIII rd International Scientific Conference, Knowledge in practice, Bansko Bulgaria,
2019;
-XXI st, International Scientific Conference, The teacher of the future, Budva, Montenegro,
2019;
-International Scientific Conference ,,Towards a better future: the rule of law, democracy
and polycentric development“, Faculty of law, ,,St.Kliment Ohridski“ University-Bitola,
Republic of Macedonia, 2018;
-International Scientific Conference, Bansko, Bulgaria, 2018;
- International Scientific conference, Researching security – approaches, concepts and
policies, 02-03 June 2015, Ohrid;
-International Scientific conference, Researching security – approaches, concepts and
policies, 02-03 June 2015, Ohrid;
-Втора меѓународна научна конференција, Општествените промени во глобалниот
свет, Штип, 2015;
-Меѓународен дијалог: исток-запад, Шеста меѓународна научна конференција,
Меѓународен славјански универзитет ,,Гаврило Романович Державин“, Свети Николе,
2015;
-The first international scientific and professional conference of victimology in Bosnia and
Herzegovina, Sarajevo, 5 mart, 2015;
-Measuring the performances in the healthcare sector, 5rd international scientific conference;
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-3rd international scientific conference: Knowlwdge – capital of the future, Bansko,
R.Bulgaria, 27-29 November 2014;

-First international scientific conference, Social change in the global world, Центар за
правно-политички истражувања, Правен факултет, Универзитет ,,Гоце Делчев“-Штип,
2014
6. Објавени книги
За потребите на наставно-образовниот процес,Вон. проф.д-р Дејан Витански ги има
објавено следниве книги:
1. Јавна и државна администрација, Битола, 2020;
2. Јавна и државна администрација, Скопје, 2014;
3. Јавна и државна администрација, 2013;
4. Јавна администрација – состојби, проблеми и предизвици, Кичево, 2012;
5. Сервисна ориентација на администрацијата, Скопје,2011;
6. Статусот на државниот службеник во Република Македонија, Скопје, 2008.

Објавените книги на д-р Дејан Витански содржат богата и релевантна научна граѓа и
даваат значаен импакт во развојот на научната мисла од соодветната област. Во овој
контекст, ќе ја издвоиме книгата Јавна и државна администрација, објавена во 2020
година, која е прифатена како универзитетски учебник по предметите Јавна и државна
администрација и Административно право и административна постапка. Станува збор
за капитално и грандиозно дело, во кое авторот на еден оригинален и уникатен начин
успеа да ги проткае на хартија сите аспекти, кои се испреплетуваат во организацијата и
функционирањето на сложениот административен механизам. Тој, на еден маестрален
и инспиративен начин на читателите им ја доловува суштината на организацијата и
функционирањето на главните протагонисти во јавната и државната администрација.
Со ова дело, професорот Дејан Витански не само што успешно му одолеа на научниот
предизвик, туку едноставно со него тој остава неизбришлива трага во развојот на сите
научни дисциплини, кои директно или индиректно се поврзани со проучувањето на
администрацијата, од причина што истото ги содржинајновите научни согледувања,
информации, состојби, констатации и законски и други решенија во делот на јавната и
државната администрација.
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7. Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни звања
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо
образование, кандидатот Вонреден професор д-р Дејан Витански, исто така, ги
исполнува и посебните услови предвидени со Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Имено, кандидатот
исполнува вкупно 29 (дваесет и девет) услови од дадените критериуми во Анекс 1.
Условите исполнети од страна накандидатот, во табелите се означени со „X.”

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА
ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно – истражувачка работа
УСЛОВИ

X

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач
или виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или
професор на висока стручна школа), односно три трудови (за избор во
редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во референтна
X
научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен
доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преку
webпребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или
сличен на него)
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд
во списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази:
ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation X
Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на
универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни
публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во X
соодветното звање
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во
последните 5 години)
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или
X
учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек
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Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил
X
модератор на сесија на научна конференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски)
одбор на меѓународна научна конференција или меѓународно научно X
списание
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд

X

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало,
X
монографија,практикум, збирка задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од
одобрени проекти
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни
остварувања
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации
X
или институции
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во
странство
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од
пошироката научна област со која професионално се занимава
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка
задачи од научната област за која се избира (како автор или во ко X
авторство)2
вкупно исполнети услови од прв критериум
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ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и
научно – истражувачки подмладок
УСЛОВИ

X

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на
Универзитетот или на друга високообразовна установа од земјата или X
странство
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или
X
соработници
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Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или
X
трет циклус студии
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно
X
странска високообразовна установа по различни основи
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се
изведува на англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски
јазик како прозорец на мобилност
Реализирал предавање на странска
(гостувачко, стручно,почесно и сл.)

високообразовна

установа

X

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови
и сл.) за студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на
online платформа за далечинско учење(Moodle и сл.) или на web
страната на единицата или Универзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски,
X
специјалистички или докторски труд
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд

X

Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува
X
во студиска програма
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на
Х
студиска програма на прв, втор или трет циклус студии
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор;
проректор;декан/директор; продекан/заменик директор; раководител
на внатрешна организациона единица/лабораторија; член на
универзитетски сенат; член на факултетска или универзитетска
комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на
Совет на докторски студии на Универзитет/Единица; член во
Комисија за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска комисија;
член во Одбор за акредитација и евалуација.
Има позитивна оценка од најмалку
самоевалуации во последните 5 години

3,5

од

спроведените

вкупно исполнети услови од втор критериум
ТРЕТ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ

X
10

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

од

стручна

X

Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна
X
школа за потребите на стопанските и нестопанските дејности
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од
полето во кое се избира
Реализирал превод на книга или дел од книга
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски
или ИКТ решенија
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти
X
финансирани од ЕУ или други домашни или странски фондови
Учествувал во промотивни активности на факултетот

X

Бил уредник на речник или енциклопедија
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за
индустриска сопственост
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната
или пошироката област за која се врши изборот
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или
X
странски публикации(списание, весник, зборник на трудови и сл.)
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење
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наменети за стопанството
вкупно исполнети услови од трет критериум
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ

9
29

Во член 16 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно –
научни, наставни, наставно – стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола е предвидено дека за избор во наставно – научно звање
Редовен професор потребно е да бидат исполнети најмалку седум посебни услови, од
кои најмалку пет треба да бидат од првите два критериуми. Вонреден професор д-р
Дејан Витански од посебните услови предвидени со Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно – научни, наставни, наставно – стручни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, вкупно има
исполнето 29 (дваесет и девет), односно од првиот критериум – резултати од научно –
истражувачка работа има исполнето 10 (десет); од вториот критериум - резултати и
искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно- истражувачки
подмладок има исполнето 10 (десет) услови; додека од последниот, трет, критериум стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност има исполнето9 (девет) услови.

8. Констатација и предлог
Рецензентската комисија со внимание ја разгледа и оцени приложената пријава со
соодветната документација на кандидатот Вон. проф. д-р Дејан Витански и констатира
дека истиот ги исполнува во целост условите и критериумите наведени во Законот за
високо образование, Статутот на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“-Битола,
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни,
наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“Битола и општите акти на Правниот факултет- Кичево, за избор во наставно-научно
звање – редовен професор во научната област Управно право (50802). Во прилог на тоа
е и фактот дека темите што кандидатот ги обработувал во магистерскиот и
докторскиот труд, во неговата научна, стручна и истражувачка дејност се блиско
поврзани со содржините на областа во која ќе биде избран, како и дека тој располага со
наставно-образовно и истражувачко искуство во Правниот факултет- Кичево при
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“-Битола како помлад асистент, доцент и
вонреден професор по предмети од научното полеи соодветната област.
Имајќи предвид дека Вон. проф. д-р Дејан Витанскиобјавил научни и стручни
трудови, учествувал на меѓународни научни конференции преку кои се потврдил и ги
афирмирал своите знаења и компетенции, особено во областа на Управното право
(50802), како и неговиот вкупен ангажман во наставно-образовниот процес на прв и
втор циклус студии, цениме дека станува збор за мошне солиден научен работник, кој е
трудољубив и продуктивен член на универзитетската заедница.
Врз основа на анализата на целокупната доставена документација и податоците
за резултатите од досегашната научно – истражувачка, наставна и стручно–
применувачка дејност на кандидатот, рецензентската комисија дојде до следниве
констатации:
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1. Кандидатот Вонреден професор д-р Дејан Витански ги исполнува
предвидените општи услови во Законот за високото образование и посебните услови
предвидени во Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно –
научни, наставни, наставно стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола за избор во наставно – научно звање Редовен професор
во научната област Управно право (50802).
2. По изборот во наставно-научното звање Вонреден професор, кандидатот има
научни трудови објавени во референтни научни публикации, а дел од трудовите се
цитирани од домашни и странски автори.Комисијата констатира дека кандидатот има
максимално посветен и сериозен однос кон развојот на професијата, притоа давајќи
сигнификантен научени стручен придонес во областа во која се избира.
3. Во однос на наставно-образовните активности на кандидатот, Комисијата
констатира дека Вонреден професор д-р Дејан Витански се истакнува со исклучително
одговорно, професионално, ревносно и посветено исполнување на обврските, притоа
секогаш со принципиелен, коректен и објективен однос кон студентите, што всушност
е потврдено и со позитивните оценки на извршенатаевалуација. Кандидатот бил и е
ментор на дипломски работи имагистерски трудови, како и член на рецензентски
комисии, а со тоа се потенцира неговата контрибуција во оспособувањето на
студентите и соработниците на Правниот факултет – Кичево.
4. Во насока на стручната и општествената дејност, Вонреден професор д-р
Дејан Витански активно партиципира на голем број семинари, обуки, трибини, дебати,
тркалезни маси и работилници што укажува на неговиот солиден општествен
активизам и ангажман.
Поаѓајќи од погоре наведените мислења, оценки и констатации, а имајќи ја предвид
содржината на целокупната наставно – образовна, научно – истражувачка, стручна и
апликативна дејност на кандидатот, Рецензентската комисија во состав: Ред. проф. д-р
Темелко Ристески – претседател, Ред. проф. д-р Ристо Речкоски – член и Ред.
проф. д-р Мирјана Сланинка - Динева – член со задоволство му предлага на
Наставно – научниот совет на Правен факултет – Кичево, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ – Битола, да го прифати овој Извештај и да го избере Вон. проф. д-р Дејан
Витански за наставник во наставно – научно звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР во
научната област Управно право (50802).
Рецензентска комисија:
1. Проф. д-р Темелко Ристески, редовен професор во пензија, с.р.
2. Проф. д-р Ристо Речкоски, редовен професор, с.р.
3. Проф. д-р Мирјана Сланинка Динева, редовен професор во пензија, с.р.
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Р Е Ф Е Р А Т
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК
од областа
ФИНАНСИИ
на Правниот факултет - Кичево
Врз основа на конкурсот објавен на 29 април 2021 год.во „Нова Македонија“и
во „Лајм“ за избор на наставник од областа Финансии (50326), Наставно - научниот
совет на Правниот факултет – Кичево, со одлука бр. 02-252/4 од 25.05.2016
година,формира Рецензентска комисија за избор на наставник од областа
Финансии (50326),во состав:
 Д-р Љубе Трпески, редовен професор во пензија на Економскиот факултет
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј Скопје“, Претседател;
 Д-р Михаил Петковски, редовен професор во пензија на Економскиот
факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј Скопје“, Член;
 Д-р Владимир Филиповски, редовен професорна Економскиот факултет
при Универзитетот Св. Кирил и Методиј Скопје“, Член;
Врз основа на одредбите од Законот за високото образование како и одредбите од
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола и по разгледувањето на пристигнатите материјали,
Рецензентската комисија го поднесува следниов:
И З В Е Ш Т А Ј
На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“и„Лајм“ од
29април2021 годиназа избор на наставник од областа Финансии (50326),во
предвидениот рок се пријави само кандидатот д-р Анастас Џуровски.
Врз основа на поднесената пријава од Вонр Проф. д-р Анастас Џуровски ги
презентираме следните аргументи во прилог на предлогот за избор:
1. Биографски податоци за кандидатот д-р Анастас Џуровски
Анастас Џуровски е роден на 18.03.1980 година во Ресен. Средното
образование – гимназиска насока го завршил во Ресен. Во учебната 1998/99 година,
се запишал на Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот “Св. Кирил и
Методиј”на насоката надворешна трговијa и истиот го завршил на 08 јули 2002
година.
Во ноември 2002год., А. Џуровски се запишал на последипломските студии
на насоката Европски студии на Економскиот факултет во Скопје. На 13.09. 2007
година, успешно го одбранил магистерскиот труд на тема “Современи тенденции на
банкарската и на финансиската интеграција во Европската Унија“. Анастас
Џуровски докторирал на 16.06.2011година на тема “Вреднување на банките и
правните аспекти на превземањето на банки во Европската унија“, со што се стекнал
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со научен степен доктор на економски науки.Д-р Анастас Џуровски запишал и втор
докторат и тоа на Правниот факултет “Јустинијан Први“ при Универзитетот “Св.
Кирил и Методиј” и докторирал на тема “Транспонирањето на законодавството на
Европската унија од облата на вработувањето и социјалната политика во Република
Македонија“ на 25.06.2012 година.
Кандидатот Проф Др Анастас Џуровски е доктор на науки и од областа на
Економските науки и од областа на Правните науки со дипломи стекнати преку два
посебно обранети докторати на факултети кои со меѓународно рангирање преку
Шангајската листа на универзитети се прогласени за најквалитетни во државата
долги години наназад.
Во врска со професионалното искуство, кандидатот А. Џуровски наведува
дека од 01.12. 2003 година до 30.11.2005 година работел во македонската филијала
на транс-националната корпорација Лиз Клејборн во Скопје како асистент - менаџер
за операции. Од 01.12.2005 до 01.10.2008 година бил ангажиран во регионалната
канцеларија на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) на позицијата
проектен асистент. Во септември 2008 година бил избран за асистент по група
предмети од областа на eкономските науки на Правниот факултет при
Универзитетот „Св Климент Охридски“ – Битола, a во 2011година бил избран за
доцент по истата група на предмети на Правниот факултет каде што работи и денес.
А. Џуровски наведува дека бил ангажиран и како консултант во повеќе
области. Така, во периодот од 2007 до 2009 година бил бизнис тренер на Фондот за
развој на човекови ресурси како јавно приватно партнерство помеѓу Европската
агенција за реконструкција, консултантската куќа ECORYS од Белгија и
Министерството за економија. Во 2008 година бил ангажиран од страна на ГОФРЕ
проектот и Секретаријатот за европски интеграции при Владата на РМ во врска со
подготовката на кратка анализа за чекорите за интеграција на РМ во Унијата, како и
од страна на Регионалниот еколошки центар со седиште во Будимпешта, а во врска
со контролата врз државните институции. Во рамките на УСАИД Проектот за
конкурентност, финансиска платформа,А. Џуровски работел како советник за
пристап до финансии на домашните компании, а воУСАИД проектот за иновации
работел како советник за помош на иновативните бизниси.Исто така тој бил и
евалуатор на проектите од ИПА програмата Македонија – Албанија, а бил ангажиран
и на проекти од областа на ИПА програмата.
Своите професионални способности Џуровски ги потврдува и со ангажманот
какоделовен советник во Агенцијата за поддршка на претприемништвото на РМ,
како судски вештак во областа на сметководството и финансиите, како овластен
проценител на недвижен имот и овластен проценител во областа земјоделие, како
free lance консултант кој соработува со повеќе банки, а учествувал и на повеќе од 30
обуки и семинари од различни општествени теми.
А. Џуровски активно се служи со англискиот јазик, го употребува и
францускиот и се служи со софтверските програми на Microsoft.

2. Резултати и искуство во наставната дејности подготвување на наставен и
научно-истражувачки подмладок
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Кандидатот д-р Анастас Џуровски успешно ја реализира наставата на
следниве наставни дисциплини на Правниот факултет - Кичево:
 Јавни финансии, Финансиско право, Деловно и договорно право и Трудово
право– прв циклус на студии;
 Економско казнено право и корпоративно право – втор циклус студии.
Во образованата и апликативната дејност А. Џуровски бил активен во
имплементацијата на следниве едукативни курсеви:
-

Развој на програма за обука за невработени лица, ЕУ и Агенција за
вработување, 80 учесници, 2011-2013;
Развој на програма за обука за социјална вклученост на Ромите, 10
учесници ЕУ и ПРЕДА, 2013 ;
Развој на програма за учење во рамките на туризмот, Фонд за развој на
човековите ресурси, околу 70 ученици компании и физички лица ЕУ и
Министерство за економија, 2008-2010.

За успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност е потврда и
позитивната оценка од самоевалуацијата. Имено, од резултатите на извршената
самоевалуација произлегува дека кандидатот д-р Анастас Џуровски позитивно е
оценет на сите испитувани индикатори вклучени во анкетното истражување за
самоевалуација. Во врска со прашањата за тоа колку наставникот е соодветно
подготвен за квалитетна реализација на наставата, дали стимулира дополнителна
активност кај студентите, дали предметната програма ги проширува и продлабочува
знаењата на студентите и дали обемот, содржината и тежината на предметната
програма кореспондира со профилот на студиската програма, наставникот е оценет
со 4.3. Што се однесува до прашањата поврзани со посветеноста на наставникот на
предавањата и колку тие предизвикуваат интерес кај студентите, личната култура и
односот на наставникот кон студентите и дали прашањата и задачите што се
поставуваат на колоквиумите и испитите се во рамките на материјалот од
предметната програма, наставникот е оценет со 4.4. Согласно претходно наведеното,
Рецензентската комисија гo оцени како исклучително позитивен Извештајот од
самоевалуацијата за кандидатот д-р Анастас Џуровски.
Д-р Анастас Џуровски наставно – образовната дејност ја извршува одговорно и
максимално посветено и професионално се однесува со студентите. Потврда на овие
карактеристики на кандидатот се и континуираните високи оценки од студентите,
верификувани во факултетските евалвации, и тоа во поглед на неколку параметри
(квалитетна и редовна реализација на настава, посветеност, практикување на
интерактивни методи, мотивација на студентите, објективност и непристрасност во
оценувањето, достапност и отвореност за консултации и соработка со студентите,
предавање и испитување по соодветни предметни програми, итн.) Приложени се и
резултатите од анкета на студентите која ја спровела институцијата. На истите
кандидатот има добиено висока сумарна оценка.
3. Резултати од научно-истражувачката работа
Список на објавени научни трудови
Вонреден професор д-р Анастас Џуровски се јавува како автор втор автор и/или
ко-автор на поголем број рецензирани научни и стручни трудови објавени во
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референтни меѓународни научнис писанија и меѓународни научни публикации кои
се презентирани на меѓународни научни конференции во државата и/или странство.
Трудовите се внесени во Репозиториумот на Универзитетот „Св. Климент Охридски
“ – Битола e Prints, како и во базите Researchgate, Academica, Google Scholar и други
Објавени трудови во периодот 2016–2021
1.Dzurovski, Anastas (2016) EVIDENCE FOR THE CERTAIN FACTORS IMPACT
ON FOREIGN CAPITAL DISTRIBUTION WITHIN THE BANK MARKETS IN
CENTRAL AND EAST EUROPE. Horizons International scientific journal Series A
Social Sciences and Humanities, 19. pp. 121-135. ISSN 1857-9884
2. Dzurovski, Anastas MAJOR DRIVERS OF THE PUBLIC POLICY AND
FINANCE RESPONSES FOR EU BANK MERGERS AND ACQUISITIONS.
EVIDENCE FROM THE BANK MARKET CONCENTRATION. Horizons
International scientific journal Series A Social Sciences and Humanities. ISSN
1857-9884
3. Djurovski, Anastas (2017) The complexity of company’s valuation process
through its basic variations. Book of Proceedings International May Conference on
StrategicManagement (IMKSM17. pp. 91-92. ISSN ISBN -978-86-6305-059-4
4. Djurovski, Anastas and Kostadinovski,
Aleksandar (2020) ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА КЛУЧНИТЕ БАРИЕРИ ЗА
ИНТЕГРИРАН ПАЗАР НА РИЗИЧЕН КАПИТАЛ ВО ЕУ. Proceedings of
International Conference Digitalisation and Cyber Security as Managerial
Challenges. pp. 255-265. ISSN ISBN -978-608-4729-10-5
5. Djurovski, Anastas INVESTMENT ODDS OF SMALL AND MICRO TEXTILLE
COMPANIES IN MACEDONIA. Journal of European and Balkan Perspectives, III
(2). pp. 28-39. ISSN ISSN: 2545-4854 EUROPEAN & BALKAN
PERSPECTIVES
6.Dzurovski, Anastas (2020) Public finance support for digitalization
implementation within the SME’s in Pelagonija region. In:
Trends_in_eBusiness_and_eGovernment. Efe Akademi Yayınevi, Yıldız Teknik
Üniversitesi Davutpaşa Kampüsiçi Esenler / İSTANBUL, Turkey, pp. 85-98. ISBN
ISBN : 978-625-7729-46-8
7.Djurovski, Anastas and Ivanova, Nikolina Creation of model for evaluation and
reestablishment of Prespa Region tourist offer. Horizons International scientific
journal Series A Social Sciences and Humanities. ISSN 1857-9884
8.Dimeski, Branko and Memeti, Memet and Gjurovski, Anastas (2020) The role of
EU in the implementation of the concept for smart cities development. International
Scientific Journal- Horizonts, 24 (XIII). pp. 39-50. ISSN 1857-9884
9. Dimeski, Branko and Gjurovski, Anastas and Memeti,
Memet (2020) Entrepreneurship and Public Sector Entrepreneurship: Future
Challenge for the Republic of North Macedonia. Journal of European and Balkan
Perspectives, 3 (1). pp. 1-124. ISSN 2545-4854
10.Dzurovski, Anastas and Dimeski, Branko (2020) ПРИМЕНА НА
ПРИНЦИПОТ НА ЗАШТИТА НА ПРИВАТНАТА СОПСТВЕНОСТ И
ПРИНЦИПОТ НА НЕМАЊЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ВО
УПРАВУВАЧКИТЕ СТРУКТУРИ НА БАНКИТЕ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА
ПОСЛЕ ПРОМЕНАТА НА СОПСТВЕНИЧКАТА СТРУКТУРА КАЈ БАНКИТЕ
ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА. IDEA- International Journal of Science and Arts, 4
(8). ISSN 2545-4560
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11.Dimeski, Branko and Dzurovski, Anastas (2020) IMPROVING OPERATIONS
MANAGEMENT IN THE TEXTILE SME’S CASE STUDY FROM MACEDONIAN
COMPANY MARTEKS. IDEA- International Journal of Science and Arts, 4 (8).
ISSN 2545-4560
12.Dzurovski, Anastas and Dimeski, Branko (2021) ПРОЦЕСОТ НА
СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ КАКО ДЕЛ ОД СОЦИЈАЛНАТА АГЕНДА ЗА
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА. БАС
Институт за менаџмент- Битола; Бизнис академија Смилевски- БАС, Скопје;
Универзитет Милтон Фридман, Будимпешта, Унгарија., Битола. ISBN 978608-4729-10-5
13. Dimeski, Branko and Dzurovski, Anastas (2021) ДИГИТАЛНАТА
ТРАНСФОРМАЦИЈА ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР СО ФОКУС НА IT
ПОДДРШКАТА НА ЈАВНАТА ДМИНИСТРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА. БАС Институт за менаџмент- Битола; Бизнис
академија Смилевски- БАС, Скопје; Универзитет Милтон Фридман,
Будимпешта, Унгарија., Битола. ISBN 978-608-4729-10-5
14. Dzurovski, Anastas (2015) LEGAL FRAMEWORK IN EUROPEAN UNION
FOR THE INVOLVEMENT OF EMPLOYEES IN THE PROCESS OF DECISION
MAKING IN COMPANIES. Book of proceedings, 3rd International Conference
Strategically Focused Organization and Company Competitiveness. ISSN ISBN
978-608-4729-03-7

Објавени трудови во перидот 2011-2016 година
1. Пост конфликтниот менаџмент и меѓународната интервенција- дали
економските мерки се од суштинско значење: случајот на Македонија,
Конференција реконцептуелизација на меѓународната интервенција,
University of Surrey, Велика Британија 2014;
2. Процесот на денационализација и неговата ефективност: Случајот на
Македонија, 11 Меѓнародна источно европска конференција, Универзитет
Варшава, Варшава, Полска, 2014;
3. Правната рамка во Eвропската унија за вклученост на вработените во
процесот на носење на одлуки на компаниите, III Научна конференција
Стратегиски
фокусирана
организација
и
одржлива
компаниска
конкурентност, БАС Институт за менаџмент, Бизнис академија Смилевски и
Београдска пословна школа 2014;
4. Причини за забавената интеграција на пазарот на банкарството на мало во
Европската унија, Правен факултет, Универзитет Св Климент Охридски,
Битола 2013;
5. Актуелни аспекти на регулативата за превземање на друштва во Европската
унија и нивната транспозиција во македонскиот правен систем, Правен
факултет, Универзитет Св Климент Охридски, Битола 2013;
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6. Создавање на синергија помеѓу факторите на конкурентност како предуслов
на развојот на руралниот туризам во регионот на Преспа, XII Меѓународна
конференција за туризам и угостителство, Факултет за туризам и
угостителство , Универзитет Св. Климент Охридски Битола 2012;
7. Создавање на системи за рано предупредување на микро ниво
за
економските кризи, Економски факултет, Европски универзитет, Македонија
2012;
8. Дефинирањето на концептот на одговорно работење на раководните органи
кај акционерските друштва во Европската унија, Научно списание Хоризонти,
Универзитет Св. Климент Охридски Битола, 2011.
Објавени трудови пред 2011 година
1. Потребата од промени во современото право на друштва и примената на
искуствата на Германија, Хоризонти, Универзитет Св Климент Охридски
Битола 2010;
2. Процесот на преговори со ЕУ , Секретаријат за европски прашања, Влада на
Република Македонија, 2008;
3. Истражување на националниот природен резерват Езерани, UNESCO комитет
на Чешка, Требон ,Чешка 2008;
4. Менаџмент на конкурентската моќ на пазарот на обработена храна и
чоколади, ХРДФ, Скопје и Брисел 2008;
5. Во потрага по купувачи на олигополизиран пазар,ХРДФ,Скопје и Брисел
2008;
6. Одржувањето на позицијата на пазарен лидер базирано на конкурентските
предности како континуриран процес, ХРДФ, Скопје и Брисел 2008;
7. Иновациите во туристичкиот сектор како алатка за конкурентска предност на
туристичките компании, ХРДФ, Скопје и Брисел 2008;
8. Професионално пазарно истражување во XXI век, ХРДФ, Скопје и Брисел
2008.
4. Резултати од стручно-применувачката дејност
Кандидатот Др Анастас Џуровски бил вклучен во бројни активности од стручно
применливата дејност Така во периодот пред 5 години од изборот ќе ги наведеме
следните активности:
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Изработка на испитни прашања за полагање на лица заради стекнување со лиценца
за вешто лице од областа на материјално-финансиско и сметководствено работење Нарачател Министерство за Правда при Влада на Република Македонија;
Изработка на анализа за перспективата за инвестирање во текстината индустријаНарачател УСАИД Проект за развој на деловното опкружување;
Консултант за пристап до финансии со портфолио од повеќе од 1,1 милиони евра на
Фондот за иновации и технолошки развој на Република Македонија
5. Учество на меѓународни и домашни научни конференции, конгреси,
семинари, работилници, форуми, трибини, студиски престои и
предавања на странски универзитети
Во изминатиот период, кандидатот д-р Анастас Џуровски, покрај во наставно –
образовната дејност, активен е и во научната, стручната, истражувачката и
апликативната дејност, преку учество на меѓународни и домашни научни
конференции, симпозиуми, семинари, форуми, работилници, научни собири, летни
школи, студиски престои, предавања на странски универзитети, итн., презентирајќи
голем број на трудови од научните области за кои покажува интерес. Зел учество на
следните настанисо свои трудови на универзитети кои што се дел од Шангајската
листа на 500 најдобри универзитети и тоа:
-

From Rupture to Rearticulation Conference, Centre for Baltic and Eastern
Europe States SoderthornUnversity Sweden, 2017
Sustainable Finance Conference, (Online) Dublin City University Ireland 2020
Accountability and Transparency in Law and Policy, Sustainable Finance
Conference, Dublin City University, Ireland 2019
International Management Conference Techical Faculty- Bor, University of
Belgrade,2017

Во периодот пред изборот во звање Вонреден професор кандидатот исто така
учествувал на бројни домашни и меѓународни конференции.
Кандидатот учествал и во уредувачки одбори на списанието :
International Journal of Accounting, Finance and Risk Management, ISSN Print: 25789368, Science Publishing Group 1, Rockefeller Plaza, 10th and 11th Floors, New York,
NY 10020 U.S.A. (2017 -2019)
Кандидатот го објавил следниот учебник:
1. Анастас Џуровски, Јавни финансии ,Универзитет Св Климент Охридски
Битола 2020,ISBN 978-608-245-666-9 .
Канидатот бил коавтор на следната книга објавена во Турција (држава членка на
ОЕЦД)
2. Објавен дел од книга во држава членка на ОЕЦД: Public finance support for
digitalization implementation within the SME’s in Pelagonija region. In:
Trends_in_eBusiness_and_eGovernment. Efe Akademi Yayınevi, Yıldız Teknik
Üniversitesi Davutpaşa Kampüsiçi Esenler / İSTANBUL, Turkey, pp. 85-98. ISBN
ISBN : 978-625-7729-46-8
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА
ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно – истражувачка работа
УСЛОВИ
X
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни
публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во X
соодветното звање
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во
последните 5 години)
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач
или виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или
професор на висока стручна школа), односно три трудови (за избор во
редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во референтна
научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку
писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или
преку webпребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google
Scholar или сличен на него)
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено
труд во списание или публикација индексирани во некоја од следниве
бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal X
Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се
нотирани на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/) 1
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи
X
или учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил
модератор на сесија на научна конференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски)
одбор на меѓународна научна конференција или меѓународно научно X
списание
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд
X
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно
помагало, монографија,практикум, збирка задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи
X
од одобрени проекти
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни
остварувања
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации
X
или институции
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во
странство
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од
пошироката научна област со која професионално се занимава
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка
задачи од научната област за која се избира (како автор или во ко X
авторство)2
вкупно исполнети услови од прв критериум
8
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ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и
научно – истражувачки подмладок
УСЛОВИ
X
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на
Универзитетот или на друга високообразовна установа од земјата или
странство
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или
X
соработници
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или
X
трет циклус студии
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно
странска високообразовна установа по различни основи
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се
изведува на англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски X
јазик како прозорец на мобилност
Реализирал предавање на странска високообразовна установа
(гостувачко, стручно,почесно и сл.)
Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови
и сл.) за студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на
X
online платформа за далечинско учење(Moodle и сл.) или на web
страната на единицата или Универзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски,
X
специјалистички или докторски труд
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд
X
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува
X
во студиска програма
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на
Х
студиска програма на прв, втор или трет циклус студии
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор;
проректор;декан/директор; продекан/заменик директор; раководител
на внатрешна организациона единица/лабораторија; член на
универзитетски сенат; член на факултетска или универзитетска
X
комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на
Совет на докторски студии на Универзитет/Единица; член во
Комисија за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска комисија;
член во Одбор за акредитација и евалуација.
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените
X
самоевалуации во последните 5 години
вкупно исполнети услови од втор критериум
10
ТРЕТ
КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ
X
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на
студија, ревизија,елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, X
арихитектонско решение, стратегија,правилник, статут, закон и сл.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми,
X
работилници и сл. од стручен или професионален карактер
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организирани од меѓународни или домашни институции
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално
усовршување издаден од релевантна институција
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на
меѓународна или домашна стручна организација, институција или
асоцијација
(Ко)автор
е
на
книга/монографија
од
стручна
област/речник/енциклопедија
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна
школа за потребите на стопанските и нестопанските дејности
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од
полето во кое се избира
Реализирал превод на книга или дел од книга
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски
или ИКТ решенија
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти
финансирани од ЕУ или други домашни или странски фондови
Учествувал во промотивни активности на факултетот
Бил уредник на речник или енциклопедија
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за
индустриска сопственост
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната
или пошироката област за која се врши изборот
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или
странски публикации(списание, весник, зборник на трудови и сл.)
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење
наменети за стопанството
вкупно исполнети услови од трет критериум
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ

X
X
X
X

X

X
X
X
10
28

Во член 16 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно –
научни, наставни, наставно – стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола е предвидено дека за избор во наставно – научно звање
Редовен професор потребно е да бидат исполнети најмалку седум посебни услови, од
кои најмалку пет треба да бидат од првите два критериуми. Вонреден професор д-р
Анастас Џуровски од посебните услови предвидени со Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно – научни, наставни, наставно –
стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,
вкупно има исполнето 28 (дваесет и осум), односно од првиот критериум –
резултати од научно – истражувачка работа има исполнето 8 (осум); од вториот
критериум - резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен
и научно- истражувачки подмладок има исполнето 10 (десет) услови; додека од
последниот, трет, критериум - стручно-применувачка или стручно-уметничка
дејност има исполнето10 (десет) услови.
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7. Констатација и предлог
Рецензентската комисија со големо внимание ја разгледа и оцени поднесената
пријава и приложената документација на кандидатот Вон. проф. д-р Анастас
Џурвовски и констатира дека кандидатот во целост ги исполнува условите и
критериумите наведени во Законот за високо образование, Статутот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Правилникот за критериумите и
постапка за избор во наставно – научни, наставни, наставно – стручни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и општите
акти на Правниот факултет – Кичево, за избор во наставно – научно звање – редовен
професор во научната област област Финансии (50326). Во прилог на тоа е и фактот
што темите кои кандидатот ги обработувал во магистерскиот и докторскиот труд се
непосредно поврзани со содржината на областа во која ќе биде избран, како и дека
тој располага со речиси дваесет годишно наставно – образовно, научно и
истражувачко искуство, како асистент, доцент и вонреден професор, стекнато на
Правниот факултет Кичево при Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, и
консултант на бројни етаблирани институции каде стекнал богато искуство за
областа предмет на огласот.
Имајќи предвид дека Вон. проф. д-р Анастас Џуровски објавил голем број
научни и стручни трудови, партиципирал на меѓународни научни конференции,
работел на неколку домашни и меѓународни проекти, истовремено надградувајќи ги
своите знаења, вештини и компетенции, како и неговиот вкупен ангажман во
наставно – образовниот процес на прв, втор и трет циклус студии, цениме дека
станува збор за мошне солиден научен работник, кој е активен и продуктивен член
на академската заедница.
Врз основа на анализата на целокупната доставена документација и
податоците за резултатите од досегашната научно – истражувачка, наставна и
стручно – применувачка дејност на кандидатот, рецензентската комисија дојде до
следниве констатации:
1. Кандидатот

Вонреден професор д-р Анастас Џуровски ги исполнува предвидените
општи услови во Законот за високо образование и посебните услови предвидени во
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно – научни,
наставни, наставно стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола за избор во наставно – научно звање Редовен професор во
Научната област Финансии (50326). е доктор на науки и од областа на Економските
науки и од областа на Правните науки со дипломи стекнати преку два посебно
обранети докторати на факултети кои со меѓународно рангирање преку Шангајската
листа на универзитети се прогласени за најквалитетни во државата долги години
наназад.
2. По изборот во наставно-научното звање Вонреден професор, кандидатот има
голем број научни трудови објавени во референтни научни публикации, а учествувал
и на конференции со признат меѓународен карактер. Комисијата констатира дека
кандидатот има посветен, сериозен и стручен однос кон развојот на професијата,
притоа давајќи сигнификантен научени стручен придонес во областа во кои се
избира.
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3. Во однос на наставно-образовните активности на кандидатот, Комисијата
констатира дека Вонреден професор д-р Анастас Џуровски се истакнува со
исклучително одговорно, професионално, ревносно и посветено исполнување на
обврските, притоа секогаш со принципиелен, коректен и објективен однос кон
студентите, што всушност е потврдено и со позитивните оценки на извршената
евалвација. Кандидатот бил и е ментор на бројни дипломски работи и магистерски
трудови, како и член и претседател на рецензентски комисии, а со тоа се потенцира
неговата контрибуција во оспособувањето на студентите и соработниците на
Правниот факултет – Кичево.
4. Во насока на стручната и општествената дејност, Вонреден професор д-р Анастас
Џуровски партиципира на голем број семинари, обуки, трибини, дебати, тркалезни
маси, конгреси и работилници што укажува на неговиот солиден општествен
активизам и ангажман. Исто така, како член на повеќе комисии и
теланаПравниотфакултет – Кичево и Универзитетот „Св. КлментОхридски“ – Битола
е активно вклучен во работењето на истите, што укажува дека кандидатот
професионално, посветено и одговорно постапува кон интра-институционалните и
интер-институционалните обврски.
Поаѓајќи од погоре наведените мислења, оценки и констатации, а имајќи ја
предвид содржината на целокупната наставно – образовна, научно – истражувачка,
стручна и апликативна дејност на кандидатот, Рецензентската комисија во состав:
Ред.проф. д-р Љубе Трпески – претседател, Ред. проф. д-р Михаил Петковски –
члениРед. Проф. д-р Владимир Филиповски – член со задоволство му предлага на
Наставно – научниот совет на Правен факултет – Кичево, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ – Битола, да го прифати овој Извештај и да го избере Вон. проф. д-р
Анастас Џуровски за наставник во наставно – научно звање РЕДОВЕН
ПРОФЕСОР во научната област Финансии (50326).
Рецензентска Комисија во состав:
Скопје
01.06.2021год.

Рецензентска комисија:
1. д-р Љубе Трпески, редовен професор во пензија на
Економскиот факултет при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“- Скопје, член с.р.
2. д-р Михаил Петковски, редовен професор во пензија
на Економскиот факултет при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“- Скопје,член с.р.
3. д-р Владимир Филиповски, редовен професор во на
Економскиот факултет при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“- Скопје, член с.р.
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Со Одлука на Наставно – научен совет на Правниот факултет – Кичево (02-256/6 од
25.05.2021), а врз основа на членот 110 став 1 точка 21 од Законот за високото
образование и член 16 став 1, 3 и 4 од Правилникот за организирање на издавачката
дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, за рецезенти на учебното
помагало на авторката вон. проф. д-р Ангелина Станојоска беа избрани вон. проф. д-р
Дарко Димовски и вон. проф. д-р Ице Илијевски.
РЕЦЕНЗИЈА
на трудот „Кривични санкции и нивното извршување
во Република Северна Македонија“
од авторката вон. проф. д-р Ангелина Станојоска
Со одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет – Кичево определени
сме за рецензенти на трудот „Кривични санкции и нивното извршување во Република
Северна Македонија“ од авторката вон. проф. д-р Ангелина Станојоска. Изразувајќи
благодарност за укажаната доверба, имаме чест и задоволство на Наставно – научниот
совет на Правниот факултет – Кичево да му го поднесеме следниот

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ
1. Приказ на трудот
Трудот „Кривични санкции и нивното извршување во Република Северна
Македонија“ од авторката вон. проф. д-р Ангелина Станојоска содржи вкупно 168
страници во Б5 формат, напишани со фонт Arial Narrow, големина на буквите 12 и
проред 1,5. Трудот е поделен во 11 точки и библиографија.
Првата точка со наслов „Систем на кривични санкции во Република Северна
Македонија“ ја прикажува нормативно-правната поставеност на системот на кривични
санкции преку формалниот и материјалниот поим. Тука се наведуваат видовите на
кривични санкции во Република Северна Македонија за полнолетни сторители и за
деца како сторители на кривични дела. Исто така, наведена е и застареноста на
извршување на санкциите.
Во втората точка со наслов „Казнено-поправни и воспитно-поправни установи
во Република Северна Македонија“ се разграничуваат казнено-поправните установи
согласно должината на казната затвор, степенот на обезбедување и степенот на
ограничување на слободата на движење како и личните својства на осудените лица.
Посебно внимание се посветува на сите казнено-поправни установи во Република
Северна Македонија и тоа: Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение во
Велес, Казненопоправен дом Штип, Казнено – поправен дом Прилеп, Казненопоправен дом од отворен вид Струга, Затвор Битола, Затвор Гевгелија, Затвор
Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка, Затвор Охрид, Затвор Скопје,
Затвор Струмица и Затвор Тетово. Исто така, во овој дел се елаборираат и воспитнопоправните домови, односно Воспитно - поправниот дом Тетово и воспитно –
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поправен дом во Казнено поправен дом Идризово. Тука се прикажуваат и улогата и
надлежностите на Управата за извршување на санкции и Судијата за извршување на
санкции.
Третата точка е посветена на „Казната затвор“ и извршувањето на казната
затвор. Овој дел е најобемен бидејќи ги опфаќа сите аспекти на извршувањето на
казната затвор. На почетокот е дадено упатувањето на осудените лица на издржување
на казната затвор. Понатаму се елаборирани приемот на осудените лица во установата
и нивната класификација, распоредување и разместување. Посебен акцент е ставен на
третманот на осудените лица. Во овој дел авторката детално се осврнува на
сместувањето, личната хигиена, можноста за работа, здравствената заштита,
слободните активности, контактите со надворешниот свет на осудените лица и сл. Исто
така, опфатен е и односот на службените лица кон осудените лица, правото на правна
помош и одржувањето на редот и дисциплината во казнено-поправните установи.
Посебен дел е посветен и на отпуштањето на осудените лица од издржување на казната
затвор како и постпеналната помош.
„Парична казна“ е четвртата точка од трудот каде на почетокот се објаснува
изрекувањето на дневни глоби како и висината на дневната глоба. Тука е опфатена и
постапката за наплата на парична казна за фицички лица како и можноста за присилна
наплата.
Петтата точка е насловена „Забрана на вршење на професија, дејност или
должност“ како споредна казна која се изрекува заедно со казната затвор или условна
осуда. Во овој дел е прикажана оправданоста за изрекување на ваква казна,
времетраењето на забраната и начинот на доставување на извршување на правното
лице или друга институција во која осуденото лице е вработено.
„Забрана за управување на моторно возило“ се анализира во шестата точка каде
оваа казна може да биде изречена како споредна, но и како единствена казна под
посебни околности. Тука авторката ги елаборира причините кога може да се изрече
казната, траењето на забраната, како и спроведување на извршувањето.
Седмата точка се однесува на „Протерување странец од земјата“ како споредна
казна ако на сторителот му е изречена казна затвор или парична казна, условна осуда
или судска опомена. Тука акцентот е ставен на извршувањето преку Министерството
за внатрешни работи.
Осмата точка е со наслов „Забрана за посетување на спортски натпревари“ казна
која се изрекува за дела на насилство на спортски натпревари. Во рамки на оваа казна
детално е објаснета постапката на извршување која како и претходната казна се врши
преку Министерството за внатрешни работи.
Во деветтата точка „Алтернативни мерки“ се анализираат алтернативните мерки
кои може да се изречат за полесни дела. Тука детално се објаснуваат: условната осуда,
условната осуда со заштитен надзор, условно прекинување на кривичната постапка,
општокорисна работа, судска опомена и куќен затвор. Авторката за секоја од
алтернативните мерки дава приказ за постапката на изрекување и извршување како и
целта заради која се изрекуваат. Во овој дел се прикажани и надлежностите на
пробациските службеници и нивната улога при реализирање на мерките.
Десеттата точка е насловена „Мерки на безбедност“ каде се опфатени санкциите
кои имаат превентивен карактер и имаат за цел да влијаат на сторителот да не врши
други кривични дела. Во овој дел посебно внимание е посветено на мерките:
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задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена установа,
задолжително психијатриско лекување на слобода, задолжително лекување од болести
на зависност и медицинско фармаколошко лекување. За секоја од мерките се дадени
обајснувања за оправданоста, целта и постапката на извршување.
Единаесеттата точка е со наслов „Кривични санкции спрема деца“ кои се
изрекуваат кон различни категории на деца. Во рамки на овој дел се објаснуваат:
воспитните мерки (дисциплински мерки, мерки на засилен надзор и заводски мерки),
казните (затвор за деца, парична казна, протерување странец од земјата),
алтернативните мерки (условна осуда со заштитен надзор, условно прекинување на
водење на постапка спрема детето и општокорисна работа) и мерките на безбедност
(задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена установа,
задолжително психијатриско лекување на слобода и задолжително лекување од
болести на зависност). Поради специфичната категорија, авторката укажува на
потребата децата да имаат одредени погодности за развивање на личноста и
самопочитувањето при извршувањето на санкциите.
На крајот од трудот е дадена Библиографијата која ги содржи сите потребни
информации за библиографските единици. Фуснотите низ текстот се разбирливи и
согласно етичките норми и стандарди за пишување на научно-стручен труд.
2. Мислење и предлог за трудот
Трудот „Кривични санкции и нивното извршување во Република Северна
Македонија“ од авторката вон. проф. д-р Ангелина Станојоска е напишан на јасен и
разбирлив стил со одлична теоретска фундираност и добро конципиран од аспект на
прикажување на процесот на извршување на санкциите во Република Северна
Македонија како важен сегмент на пенологијата.
Во трудот детално и сеопфатно се прикажуваат и објаснуваат сите аспекти на
кривичните санкции за полнолетни сторители и за деца како сторители на кривични
дела согласно позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.
Овој труд е вреден примерок со кој ќе се збогати фондот на публикации во
областа на пенологијата во Република Северна Македонија. Трудот ќе биде од огромна
помош на студентите кои ја изучуваат оваа област, но и за пошироката јавност која
сака да се запознае со кривичните санкции и начинот на нивно извршување. Исто така,
трудот ќе даде придонес кон зголемување на квалитетот на правилно спроведување и
извршување на кривичните санкции.
Врз основа на изнесената оценка за содржината, карактеристиките и квалитетот
на трудот, а со оглед на тоа што во целост ги задоволува критериумите и барањата за
издавање на учебно помагало, имаме чест и задоволство на Наставно-научниот совет
на Правен факултет - Кичево да им предложам трудот „Кривични санкции и нивното
извршување во Република Северна Македонија“ од авторката вон. проф. д-р Ангелина
Станојоска да се објави како учебно помагало.
Вон. проф. д-р Дарко Димовски, с.р.
Ниш, Битола
јуни, 2021 година
Вон. проф. д-р Ице Илијевски, с.р.
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До
Наставно-научниот совет на
Факултетот за безбедност-Скопје

Врз основа на член 110 од Законот за високото образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 82/2018), чл. 57 став 8 од Правилникот за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус на студии на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола од 2020 година, Наставно-научниот
совет на Факултетот за безбедност – Скопје на седницата одржана на 18.03.2021 година,
со одлука број 08-188/11 од 18.03.2021 година, формираше Комисија за оценка на
докторската дисертација под наслов „Правно-политичка димензија на Оптантска
сопственост или Осимските спогодби – модел за решавање на слични прашања“ од
кандидатoт м-р Зоран Тодоров, во состав: проф. д–р Владимир Ортаковски - член
(ментор), проф. д-р Томе Батковски - член (претседател), проф. д–р Елена
Темелковска Аневска - член, проф. д-р Стојанка Мирчева –член и проф. д-р Жидас
Даскаловски -член.
По разгледувањето и анализата на докторската дисертација, Комисијата до
Наставно - научниот совет го поднесува следниот:

ИЗВЕШТАЈ
За оценка на докторската дисертација со наслов „Правно-политичка димензија на
Оптантска сопственост или Осимските спогодби – модел за решавање на слични
прашања“ од кандидатот м-р Зоран Тодоров

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Од приложената биографија на кандидатот се гледа дека м-р Зоран Тодоров е роден
на 19 мај 1969 година во Скопје. Високо образование завршува во 1993 година на
Правниот факултет во Белград, насока меѓународно право. Последипломските студии ги
завршува на Правниот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во 2002
година, здобивајќи се со научниот степен Магистер по правни науки. Бил на постдипломски истражувачки студии, на Универзитетот во Бирмингем, 1995/1996 година.
Остварил студиски престој во САД во рамките на Хјуберт Х. Хамфри програмата од
групата на Фулбрајт стипендии, на Универзитетот во Дејвис, Калифорнија, Универзитетот
во Минесота и Стејт Департментот во 2007/2008 година.
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На професионален план м-р Зоран Тодоров има успешна дипломатска кариера. Во
Министерството за надворешни работи, покрај другото, бил прв секретар/самостоен
стручен соработник во Одделението за човекови права во Секторот за мултилатерала, во
2000 година; советник во Одделението за Советот на Европа и човекови права во Секторот
за мултилатерала, во периодот од 2004-2006 година. Бил ВД раководител на Одделението
за човекови права, Сектор за мултилатерални односи, во периодот 2006-2007 година;
раководител на Одделението за правото на ЕУ, Директорат за меѓународно право, во
периодот од 2008 до 2011 година. началник на Одделението за политички критериуми и
односи со ЕУ институциите, Директорат за Европска Унија, во периодот од 2014-2016;
началник на Одделението за заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ, во
истиот Директорат, во периодот 2016-2018 година.
Во ДКП во странство бил во Постојаната мисија на Република Македонија при
меѓународните организации во Виена (ОБСЕ и ОН), како заменик шеф на Мисија, втор
секретар, во периодот 2000 - 2004 година; а во Амбасадата на Република Македонија во
Израел привремен Вршител на работите/Шеф на мисија/Советник, во периодот од 20112014 година. Кандидатот бил во Амбасадата на Република Македонија во Романија во
Букурешт како Министер-советник, офицер за врска со Романското претседателство со
Советот на Европската Унија, во периодот од 1 јануари – 31 март 2019 година. Од април
2019 година е во Постојаната мисија на РС Македонија при НАТО во Брисел како
привремен вршител на работите Шеф на Мисија, во кое својство ја претставуваше нашата
држава на свеченото подигање на знамето при приемот во НАТО.
Положил правосуден испит во 1996 година. Зборува англиски и италијански јазик,
како и француски јазик (на работно ниво). Од јазиците во регионот зборува српски/
хрватски јазик.
2. СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Докторската дисертација под наслов „Правно-политичка димензија на
Оптантска сопственост или Осимските спогодби – модел за решавање на слични
прашања“ од кандидатoт м-р Зоран Тодоров е изработена во обем од 212 страници
компјутерски обработен текст, со фонт Times New Roman, големина на буквите 12 и
проред 1,5. Трудот е составен од насловна страница, податоци за комисијата за одбрана на
трудот и науката во која се стекнува докторатот, апстракт на македонски и на англиски
јазик, изјава на кандидатот, содржина на трудот.
Трудот е структуриран во осум делови, вклучително вовед и заклучоци, а на крајот
кандидатот предлага мерки и активности. Во трудот се поместени осум слики и три
географски карти, кои претставуваат илустрации на текстот во соодветните делови, како и
шест прилози. Кон трудот е приложена библиографија од користената домашна и странска
литература, извештаи и други документи, како и материјали од интернет извори, или
вкупно 168 библиографски единици.
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Во воведот кандидатот го формулира проблемот и го определува предметот на
истражување. Тој ја дефинира целта на истражувањето, главната и посебните хипотези и
ги набројува методите и техниките применети во истражувањето, истакнувајќи дека во
основа се работи за студија на случај (case study).
Во вториот дел кандидатот ги елаборира начините за мирно решавање на
споровите. Тој го дефинира поимот меѓународен спор и укажува на околностите во кои
споровите можат да настанат. Кандидатот ги опишува добрите услуги, учеството на трета
страна преку посредување и директните преговори како начини за мирно решавање на
споровите. Потоа ги наведува етапите низ кои би се одвивал процесот на успешно
преговарање.
Во третиот дел кандидатот го елаборира комплексното прашање на имотите на
граѓаните на Истра по завршувањето на Втората светска војна, Парискиот мировен
договор од 1947 година, Лондонскиот меморандум од 1954 година и настанувањето на
Слободната територија на Трст. Тој подетално ги опишува преговорите меѓу Југославија и
Италија кои доведоа до потпишување на Осимските спогодби и успешноста на истите ги
става и во контекст на попуштање на затегнатоста од „студената војна“, при што
Осимските спогодби се склучени во истата 1975 година кога е одржана Конференцијата за
европска безбедност и соработка (КЕБС) во Хелсинки.
Во четвртиот дел кандидатот дава детална анализа и правен осврт на Осимските
спогодби, анализирајќи ги поединечните членови на Осимскиот договор, а во петтиот дел
тој го елаборира феноменот на Оптантската сопственост и ги разграничува поимите езули
и оптанти. Кандидатот го истакнува и позитивното влијание на Осимските спогодби врз
евроинтеграциските процеси на соодветните држави што настанаа со распадот на
поранешна СФРЈ.
Во шестиот дел кандидатот го обработува правниот режим на имотите на
етничките Македонци во Грција, како и нивната бројност и нивното (не)поседување на
грчко државјанство. Тој ја елаборира административната поделба и состојбата во
географскиот регион Македонија. Во фокусот на неговото внимание се и политичките
околности во контекст на оружените судири во Северна Грција во 1946-1949 година.
Во седмиот дел кандидатот ја елаборира својата заложба за склучување на
билатерален договор меѓу Грција и РС Македонија за регулирање на нивните заемни
односи во имотно правната област. Тој го аргументира основниот став дека моделот
применет во Истра би можел да биде искористен и за надминување на проблемот со
имотите на етничките Македонци во Северна Грција.
Во осмиот дел кандидатот понудил модел на договор меѓу двете држави за
регулирање на односите во областа на имотно правните работи. Потоа ги елаборира
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предложените решенија односно компаративната апликација на моделот на Осимските
спогодби и предлозите за примена на понудените решенија во случајот со имотите на
етничките Македонци од Северна Грција. Тој ја елаборира применливоста на концептот
„оптантска сопственост“ во регулирањето на статусот на имотите на етничките
Македонци во Северна Грција.
Во своите заклучоци кандидатот истакнува дека применетото решение е успешно
потврдено во практиката; потпишаните договори се имплементирани од Југославија и
Италија и превземени во нивните законодавства; како и дека двете држави сукцесори на
СФРЈ (Словенија и Хрватска) остварија свој бенефит со реализирање на нивните
евроатлански интеграции. Но иако одговорот на главната хипотеза е позитивен, односно
дека моделот применет во Истра може да биде искористен за надминување на проблемот
на имотите на етничките Македонци во Северна Грција, ова прашање има свои
ограничувања, пред се во тоа што оние кои ја напуштија Грција по граѓанската војна 19461949 година, немаат јасно дефиниран државјански статус. На посебната хипотеза - дали
ова решение е применливо во актуелните услови, кандидатот дава афирмативен одговор,
но потребно е тоа да биде под определени политички околности, со постоење на
политичка волја и на соодветни ресурси во надлежните државни органи.

3. ОЦЕНКА НА ТРУДОТ И ПРЕДЛОГ
Врз основа на наведеното Комисијата заклучува дека кандидатот обработува
актуелна тема, која не е пошироко истражувана во Република Македонија, а за која постои
општествен и научен интерес. Се работи за оригинален труд и генерално кандидатот
постигнал конзистентност на деловите во рамки на целината на темата.
Систематскиот пристап на кандидатот во теоретската разработка на темата прави
докторската дисертација да биде погодно градиво во дипломатска историја, меѓународна
политика и други сродни науки.
Заклучните согледувања што произлегуваат од истражувањето можат да имаат
апликативна вредност, односно да бидат од полза и во работата на институциите што
учествуваат во процесот на креирање политики и донесување на надворешно политички
одлуки.
Докторската дисертација на кандидатот м-р Зоран Тодоров ги исполнува
потребните стандарди и претставува самостоен стручен и научен труд. Таа го потврдува
капацитетот на кандидатот за самостојна стручна и теоретска работа. Пишувана е на јасен
и разбирлив јазик, има добро структурирана содржина и во нејзиното изготвување
користена е домашна и странска литература.
Имајќи ги предвид изнесените констатации и оценки за текстот на трудот,
Комисијата констатира дека трудот „Правно-политичка димензија на Оптантска
сопственост или Осимските спогодби – модел за решавање на слични прашања“ од
кандидатoт м-р Зоран Тодоров, ги исполнува законските услови за пристапување кон
одбрана на докторската дисертација во постапката за стекнување на докторат на науки.
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Врз основа на погоре изнесеното, Комисијата за оценка на докторскиот труд му
предлага на Наставно - научниот совет на Факултетот за безбедност - Скопје да го
прифати овој Извештај, да формира Комисија за јавна одбрана на докторската
дисертација и да определи термин за јавна одбрана.

К О М И С И Ј А:
1. Д-р Томе Батковски, редовен професор во пензија,
Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола, Факултет
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