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Комисијата за оценка на докторската дисертација под наслов: “Entrepreneurial 

orientation influence on the success of SMEs in developing countries: The case of healthcare 

sector in Macedonia“/“Влијанието на претприемничката ориентација врз успехот на 

МСП во земјите во развој: случајот на здравствениот сектор во Македонија” од 

кандидатот м-р Елена Ѓоревска, формирана со Одлука на Наставно-научниот совет на 

Економски факултет-Прилеп, број 02-90/20 од 25.01.2021 година во следниов состав: проф. 

д-р Надин Турноа, Институт за деловна администрација, Универзитет Софија Антиполис, 

Ница, Франција; проф. во пензија д-р Марика Башеска -Ѓорѓиеска, Економски факултет - 

Прилеп, Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола; проф. д-р Славица Роческа, 

Економски факултет - Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола; проф. д-р 

Мирослав Гверовски, Економски факултет - Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ 

– Битола и проф. д-р Наташа Трајкова Најдовска, Економски факултет - Прилеп, 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,  констатира дека во Извештајот за оценка е 

направен технички пропуст (испуштен збор во насловот на англиски јазик), поради што 

Комисијата ја врши следнава: 

И С П Р А В К А 

Се врши Исправка на Извештајот за оценка на докторската дисертација изготвен на англиски 

јазик, така што во насловот на докторската дисертација помеѓу зборовите: „healthcare“ и „in 

Macedonia“ се додава зборот: „sector“.  

Исправка се врши низ целиот текст на Извештајот за оценка на докторската дисертација 

изготвен на англиски јазик секаде кадешто е напишан насловот. 

Се врши Исправка на Извештајот за оценка на докторската дисертација изготвен на 

македонски јазик, така што во насловот на докторската дисертација на првата страница од 

Извештајот помеѓу зборовите: „healthcare“ и „in Macedonia“ се додава зборот: „sector“.  

Исправката да биде објавена во Билтенот на Универзитетот. 

 

Комисија за оценка 

1. проф. д-р Надин Турноа, Институт за деловна администрација, Универзитет Софија 

Антиполис, Ница, Франција 

2. проф.-пензионер д-р Марика Башеска Ѓорѓиеска, Економски факултет - Прилеп, 

Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола, Република Северна Македонија 

3. проф. д-р Славица Роческа, Економски факултет - Прилеп, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ - Битола, Република Северна Македонија 

4. проф. д-р Мирослав Гверовски, Економски факултет - Прилеп, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ - Битола, Република Северна Македонија 

5. проф. д-р Наташа Трајкова Најдовска, Економски факултет - Прилеп, Универзитет 

„Св. Климент Охридски“ - Битола, Република Северна Македонија 
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Committee for Assessment of the doctoral dissertation of the candidate Elena Gjorevska, entitled 

as: “Entrepreneurial Orientation Influence on the Success of SMEs in Developing Countries: 

The case of healthcare sector in Macedonia” established by the Scientific Council of the Faculty 

of Economics - Prilep at the meeting held on 25.01.2021, decision No. 02-90/20, consisted of: Prof. 

Dr. Nadine Tournois, Institute of Business Administration, University Sophia Antipolis, Nice, 

France, Prof.-Retired Dr. Marika Basheska Gjorgjieska, Faculty of Economics – Prilep, University 

"St. Kliment Ohridski" – Bitola, Prof. Dr. Slavica Rocheska, Faculty of Economics – Prilep, 

University "St. Kliment Ohridski" – Bitola, Prof. Dr. Miroslav Gveroski, Faculty of Economics – 

Prilep, University "St. Kliment Ohridski" – Bitola,  Prof. Dr. Natasha Trajkova Najdovska, Faculty 

of Economics – Prilep, University "St. Kliment Ohridski" – Bitola, concludes that a technical 

omission has been made in the Assessment Report (omitted word in the English title), due to which 

the Commission performs the following: 

Correction 

The Doctoral Dissertation Assessment Report prepared in English is being corrected, so that in the 

title of the doctoral dissertation between the words: "healthcare" and "in Macedonia" the word:  

"sector" is added. 

Correction is made throughout the text of the Doctoral Dissertation Assessment Report prepared in 

English wherever the title is written. 

The Doctoral Dissertation Assessment Report prepared in Macedonian is being corrected, so that in 

the title of the doctoral dissertation on the first page of the Report between the words: "healthcare" 

and "in Macedonia" the word: "sector" is added. 

The correction should be published in the University Bulletin. 

 

Committee for assessment 

1. Prof. Dr. Nadine Tournois, Institute of Business Administration, University Sophia 

Antipolis, Nice, France  

2. Prof.-Retired Dr. Marika Basheska Gjorgjieska, Faculty of Economics – Prilep, 

University "St. Kliment Ohridski" – Bitola, Republic of North Macedonia  

3. Prof. Dr. Slavica Rocheska, Faculty of Economics – Prilep, University "St. Kliment 

Ohridski" – Bitola, Republic of North Macedonia  

4. Prof. Dr. Miroslav Gveroski, Faculty of Economics – Prilep, University "St. Kliment 

Ohridski" – Bitola, Republic of North Macedonia  

5. Prof. Dr. Natasha Trajkova Najdovska, Faculty of Economics – Prilep, University "St. 

Kliment Ohridski" – Bitola, Republic of North Macedonia  
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 

за учебникот ОСНОВИ НА МАШИНСТВО 

од авторот ред. проф. д-р Елизабета Христовска 
 

 Изданието на оваа книга е предвидено како основен учебник по предметот Основи на 

машинство, кој предмет според наставниот план е предвиден за студиските програми 

Индустриско инженерство и менаџмент и Графичко инженерство и дизајн, кои студиски 

програми се застапени на Техничкиот факултет во Битола. Изложената материја во книгата е 

во согласност со предвидената предметна програма по тој предмет и таа во целост е 

обработена со теоретски и пресметковен пристап. Покрај што е предвидено книгата да 

претставува основна литература за комплетно совладување на предметната проблематика на 

овој предмет од страна на студентите, таа презентира многу корисни и конкретни податоци 

за суштински работи од машинството кои можат да им користат на инженери со струка 

различна од машинството а кои во секојдневната работа се среќаваат со оваа проблематика. 

Со помош на оваа книга ваквите инженери можат да се запознаат со одредени машини и 

машински делови (елементи) и да разјаснат одредени технички проблеми поврзани со нив, 

како преку теоретска анализа така и со пресметките на одредени нивни карактеристични 

параметри, кои и едни и други се презентирани во овој учебник.   

 Материјалот во книгата е изложен на 119 страни, на кои се изнесени основни 

теоретски поставки од седум области од машинството кои наоѓаат практична примена во 

инженерската пракса, илустрирани и дообјаснети со 100 слики и одреден број на табели. Во 

материјалот дадени се и бројни примери за пресметка на основни карактеристични 

параметри кај опфатените машини и машински делови во оваа книга. Списокот на користена 

литература содржи 18  библиографски единици. 

 Учебникот е систематизиран во седум глави и одреден број на поглавја во секоја 

глава, но и во  подпоглавја во рамките на одредена глава, што дава добра прегледност. 

Материјалот содржи голем број на текстуални податоци, основни формули (математички 

изрази), слики со кои е илустративно пропратен текстот и помал број на табели, кои даваат 

насоки и можност да се применат во конкретни реални состојби. Токму поради тоа, оваа 

книга покрај на студентите може  корисно да им послужи првенствено на други инженери но 

и на машинските инженери, за решавање на практични проблеми во експлоатацијата и 

одржувањето на анализираните машини и и машински делови. 

 Првата глава ги обработува видовите материјалите од кои се изработени деловите кај 

машините и механичките својства на тие материјали. 

Втората глава ги дефинира видовите оптоварувања и напрегања кои се јавуваат кај 

машинските делови односно елементи, како и начинот на нивната пресметка. Наведени се и 

конкретни примери за одредени машински делови оптоварени со оптоварувања кои 
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предизвикуваат еднородна напонска состојба и начинот на пресметка на напонот или друга 

големина поврзана со него. 

 Во третата глава анализирани се елементите за спојување и остварување на крути и 

еластични врски, како и сите важни елементи за пренос на движење вградени кај машините. 

Теоретските анализи се поткрепени со бројни слики, формули и примери за едноставни 

пресметки. 

 Четвртата глава го третира дефинирањето на термините алат, механизам и машина, и 

наведува најкарактеристични примери за нив - со основна теорија, слики и пресметка на 

специфичните параметри илустрирана и со решени примери. 

 Триењето и подмачкувањето на машините и нивните составни елементи  како важна 

техничка мерка при експлоатацијата и одржувањето е обработено во глава пет и изнесени се 

бројни корисни информации. 

 Во шестата глава се  наведени основните поставки на хидрауликата, како и машините 

од оваа област - пумпите, компресорите и вентилаторите кои се применуваат во различни 

индустриски капацитети.  За нив образложени се основните теоретски поставки и дадени се 

формулите за пресметка на карактеристичните нивни параметки, при што презентирани се и 

решени примери за нивната практична примена.  

 Седмата глава ги проучува погонските мотори кои се употребуваат во секојдневното 

човеково живеење, при што посебен акцент е ставен на моторите со внатрешно согорување и 

тоа од аспект на конструкцијата и пресметката на основните параметри, исто така 

илустрирано со решени примери. 

  Имајќи го во предвид изнесеното, на мислење сме дека книгата Основи на  

машинство од авторот Елизабета Христовска, со оглед на опфатот и конкретниот  начин на 

изложување на материјата, од педагошки, стручен и научен аспект, во потполност одговара 

на стандардите кои универзитетскиот учебник треба да ги задоволи. Според тоа, задоволство 

ни е да ја препорачаме  книгата  Основи на  машинство како основен учебник за студентите 

на Отсекот за индустриско инженерство и менаџмент и Отсекот за графичко инженерство, 

како и на останатите отсеци од Техничкиот факултет-Битола каде се изучува овој предмет.  

 

    РЕЦЕНЗЕНТИ 

Ред. проф. д-р Сања Поповска Василевска  с.р. 

Технички факултет – Битола 

 

Ред. проф. д-р Вангелица Јовановска с.р.  

  Факултет за биотехнички науки – Битола 
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ДО НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА 

ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА 

 

ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторскиот труд на м-р Теута Јусуфи Бајрами 

 

Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола на седницата одржана 

на 30.6.2021 година донесе Одлука (02-219/22) за формирање на Комисија за оценка на 

докторскиот труд со наслов Професионалната етика на наставниците во основните 

училишта во Република Северна Македонија, фактор кој влијае врз успехот во 

постигнувањата на учениците од кандидатката м-р Теута Јусуфи Бајрами во состав: проф. 

д-р Валентина Гулевска (редовен професор на Педагошки факултет – Битола, избрана во 

областа: Историја на филозофијата 60500, Етика 60503 и Друго / Историја 60517), проф. д-р 

Татјана Атанасоска (редовен професор на Педагошки факултет – Битола избрана во областа: 

Педагогија 50500), проф. д-р Златко Жоглев (редовен професор на Педагошки факултет – 

Битола избран во областа: Социологија на образование 51105, Компаративни религиски 

системи 51111, Култура и комуникации, 51122), проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска 

(редовен професор на Педагошки факултет – Битола, избрана во областа: Методика 50504) и 

проф. д-р Зоран Николовски (вонреден професор на Економски факултет – Прилеп, избран 

во областа Романистика 64006).  

По читањето на приложениот ракопис на трудот и усогласувањето на поединечните 

мислења, Комисијата за оценка на докторскиот труд до Наставно-научниот совет на 

Педагошкиот факултет - Битола го поднесува следниов 

 

ИЗВЕШТАЈ 

Докторскиот труд Професионалната етика на наставниците во основните 

училишта во Република Северна Македонија, фактор кој влијае врз успехот во 

постигнувањата на учениците од кандидатката м-р Теута Јусуфи Бајрами се состои од пет 

прагматични целини во кои научниот проблем е разгледуван од теоретски аспект, обработен 

е методолошки и презентиран е аналитички, сообразно со добиените резултати од 

емпириското истражување.   

1. Структура на трудот 

 Приложениот труд ги опфаќа следниве структурни делови: 

Вовед 
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I. Теоретски пристап кон проблемот 

1. Етиката како наука 

2. Историски развој на етиката 

3. Дефинирање на клучните поими во трудот 

4. Етиката во наставниот процес 

5. Професионалната етика на наставниците  

 

II Методи на истражувањето 

1. Предмет на истражувањето  

2. Мотив и оправданост за истражувањето  

3. Научен и стручен придонес на истражувањето 

4. Цел на истражувањето  

5. Задачи на истражувањето  

6. Хипотези на истражувањето  

7. Варијабли на истражувањето  

8. Методи, техники и инструменти на истражувањето  

9. Популација на истражувањето  

10. Методи на статистичка обработка на податоците од истражувањето 

11. Етика во истражувањето 

  

III Анализа на факторите и на доверливоста на прашалниците 

1. Анализа на фактори на податоците од истражувањето со наставници 

2. Анализа на фактори на податоците од истражувањето со ученици 

3. Утврдување на доверливоста на прашалникот за наставници 

4. Утврдување на доверливоста на прашалникот за ученици 

 

IV Анализа и интерпретација на резултатите од истражувањето 

1. Општ опис на карактеристиките на популацијата и примерокот 

2.  Анализа на фреквенциите на добиените резултати од истражувањето 

3. Дескриптивна статистика на добиените резултати од истражувањето 

4. Анализа за потврдување или отфрлање на хипотезите  

5. SWOT анализа 

 

V Заклучоци и препораки 

   

Користена литература 

Список на табели 

Список на графикони 

Прилози 
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   2. Приказ на трудот 

  Во Воведот, кандидатката ја обработува актуелноста на проблемот поврзан со 

модерните трендови во образованието кои се однесуваат на интерференцијата помеѓу 

професионалната етика на наставниците и можностите за подобрување на успехот во 

постигнувањата на учениците во основните училишта. Според м-р Теута Јусуфи Бајрами, од 

трите домени на учење кои се дефинирани со Блумовата таксономија (когнитивниот домен - 

усвојување на знаења, афективниот домен - усвојување на ставови и вредности и психо-

моторниот домен - усвојување на вештини), во воспитно-образовниот процес во основните 

училишта во Република Северна Македонија најзапоставен е афективниот домен. 

Афективниот домен примарно се однесува на емоциите и на чувствата на учениците, 

вградени во процесот на учењето. Такви афективни елементи во процесот на учењето се 

препознаваат како: интерес, ентузијазам, внимание, свесност, чувствителност, активно 

слушање и други вредности поврзани со различните искуства на учење. Резултатите, пак, од 

постигнувањата на учениците во афективниот домен, според неа, се дефинираат како 

ставови на учениците за определена област од наставниот материјал и како ниво на интерес 

за областа. Токму поради тоа, мерливоста на постигнувањата на целите на учењето и на 

резултатите од учењето во афективниот домен, според кадидатката, е многу потешка за 

одредување и опишување, отколку во когнитивниот и психо-моторниот домен. Сепак, 

постојат определени индикатори кои можат да го бележат прогресот на постигнувањата на 

учениците во овој домен. Така, на пр., развојот во ова подрачје обично започнува со пасивно 

примање на информации и се движи сѐ до активно ангажирање на учениците во процесот на 

учењето (учествување во дискусии, критичко мислење, решавање на проблеми и сл.) во кое 

се вградени нивните верувања, вредности и ставови. Понатаму, кандидатката елаборира дека 

афективните состојби, како што се мотивацијата, активното слушање, стресот и други 

состојби, играат важна улога во процесот на учењето. Стресот, на пример има екстремно 

негативно влијае врз функционирањето на когнитивните способности за памтење и 

повторување. Од друга страна, пак, мотивацијата, како позитивна емоционална состојба, 

исто така, има голем ефект врз невро-психолошкото функционирање на организмот на 

детето. Активното слушање, пак, е втемелено врз емпатијата. Активниот слушател се 

обидува целосно да ги разбере чувствата, идеите и гледиштата на својот соговорник. Оттука, 

според м-р Теута Јусуфи Бајрами, сите горенаведени констатации упатуваат на фактот дека 

професионалната етика на наставниците е еден од позначајните фактори што влијаат врз 

успехот во постигнувањата на учениците. Во таа насока, појаснува кандидатката, кога се 

зборува за успехот во постигнувањата на учениците, под поимот „постигнување“, во 

докторскиот труд, се подразбира севкупното напредување и развивање на личноста на 

ученикот (холистички пристап), а не само успехот во постигнувањата на академско ниво.  

Во првото поглавие на докторскиот труд Теоретски пристап кон проблемот е 

објаснета етимологијата и научната семантика на клучните зборови во докторскиот труд. За 

поимот етика м-р Теута Јусуфи Бајрами дава повеќе гледишта, меѓу кои, како 

најфреквентно во стручната литература го посочува она на Аристотел, според кое. поимот 
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етика се разгледува како ήθος (еthos) што значи обичај, навика, карактер. Етичкото 

однесување, според Аристотеловото гледиште, е тесно поврзано со секојдневните принципи 

и правила на живеење на поединецот. Специфичното проучување, пак, на човечкиот живот 

од етички аспект подразбира и проучување на социјалната димензија на човековото 

живеење. Професионалната етика на наставникот, пак, според кандидатката, треба да ја има 

предвид комбинацијата на: законски обврски, етички вредности, како и педагошки и 

институционални цели. Понатаму следи дефинирање на останатите клучни поими во 

докторскиот труд. Исто така, кандидатката дава преглед на историскиот развој на етиката 

како филозофска и научна дисциплина и преглед на застапеност на етичките концепции и 

содржини во наставните програми во образовниот систем на Република Северна 

Македонија.  Етиката, според кандидатката, се развивала низ неколку фази или етапи од 

историјата на општествениот развој, почнувајќи од времето на Античка Грција и Антички 

Рим, каде големо значање ѝ се придавало на добродетелта на човекот, преку Средниот век, 

кој се карактеризирал со влијание на религиските концепции и со строга дисциплина во 

воспитувањето, хуманизмот и ренесансата, каде етиката добила нов развој со барањата на 

хуманистите за почитување на личноста на детето, па сѐ до појавата  на модерната етика, 

каде се посветува посебно внимание на моралното воспитување на учениците во 

училиштата. 

Во второто поглавие од докторскиот труд кандидатката ги прикажува основните 

методолошки параметри на научното истражување. Истражувањето има за цел да даде јасна 

слика за ставовите, перцепциите и реакциите на учениците и наставниците за сите форми на 

етичко однесување во основните училишта во Република Северна Македонија, односно, 

поконкретно, да даде слика за влијанието на професионалната етика на наставниците врз 

успехот во постигнувањата на учениците. Истовремено, истражувањето се фокусира и на 

превенирањето на неетички појави во реализацијата на воспитно-образовниот процес, со цел 

да се формираат препораки за нивно надминување. SWOT анализата спроведена со 

испитаниците кои учествуваа во истражувањето ја поткрепува основната хипотеза на трудот 

во оваа насока. Исто така, целта на истражувањето се реализира преку задачи кои одговараат 

на прагматичните трендови во модерните мултидисциплинарни истражувања во 

образованието. 

 Во третото поглавие од докторскиот труд кандидатката дава анализа на факторите и 

на доверливоста на прашалниците Анализата е направена со методот на екстракција, кој има 

за цел да ги анализира главните компоненти на истражувачките парадигми, при тоа, 

вредноста Eigen како важни фактори ги препознава оние кои се поголеми од 1, додека 

вредностите кои се помали од еден статистиката Eigen не ги зема предвид. Анализата на 

податоците е спроведена со методот на ротација Варимакс. 

 Во четвртото поглавие од докторскиот труд м-р Теута Јусуфи Бајрами дава анализа и 

интерпретација на резултатите од истражувањето. Сумирано, општата хипотеза на 

докторскиот труд е поткрепена со повеќе помошни и работни хипотези, а, методите, 
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техниките и инструментите на истражувањето кореспондираат со целите на истражувањето 

и примерокот на истражувањето. Вкупниот број на ученици застапени во истражувањето е 

586, додека, пак, вкупниот број на наставници застапени во истражувањето е 108.  Од овде 

може да се заклучи дека во истражувањето учествувале вкупно 694 испитаници. Во овој дел 

на докторскиот труд презентирана е дистрибуцијата на истражувачките резултати заедно со 

статистичката проверка на нивното научно значење. Според опсежната анализа, изведен е 

генерален заклучок дека општата хипотеза на истражувањето се потврдува, односно, м-р 

Теута Јусуфи Бајрами констатира дека професионалната етика на наставниците има значајно 

влијание врз успехот во постигнувањата на учениците во основните училишта на Република 

Северна Македонија. 

Во петтото поглавие од докторскиот труд прикажани се заклучните согледувања и 

препораките од научното истражување. Според кандидатката, влијанието на емоциите во 

доменот на образованието, всушност, ја нагласува етичката димензија на наставата и 

воспитанието. Следствено, најмоќната енергија во училницата е онаа енергија што создава 

автономен систем на вредности кај учениците. Затоа, заклучува таа, квалификуваните 

наставници не се само професионалци кои демонстрираат различни форми на знаење, 

вештини и способности, туку, тие, истовремено, се и емотивни суштества кои се поврзуваат 

со учениците на различни афективни нивоа и на тој начин придонесуваат за постигување на 

подобри резултати во процесот на учењето. 

Во тој контекст, м-р Теута Јусуфи Бајрами како основна препорака ја нагласува 

важноста од развивање на професионални етички стандарди за работа на наставниците од 

основните училишта во Република Северна Македонија. Другите препораки, општо земено, 

се фокусираат на оние димензии од воспитно-образовната дејност кои не се сместени под 

чадорот на „ефикасноста“, „рационалноста“ и „техничката писменост“. Ревитализацијата на 

воспитната компонента во наставата, според неа, како и негувањето на ставови и вредности 

кај учениците, претставуваат значаен фактор кој влијае врз успехот во постигнувањата на 

учениците.  

На самиот крај од докторскиот труд приложен е список на литература од вкупно116 

библиографски единици со кои кандидатката се служела во текот на изработката на 

дисертацијата, а во прилог се дадени и моделите на анкетните прашалници наменети за 

учениците и наставниците кои учествувале во истражувањето, како и моделот на SWOT 

анализата и списокот на графикони. 

3. Оценка на трудот и предлог 

 Докторската дисертација  Професионалната етика на наставниците во основните 

училишта во Република Северна Македонија, фактор кој влијае врз успехот во 

постигнувањата на учениците од кандидатката м-р Теута Јусуфи Бајрами претставува труд 

со оригинална научна вредност, доследно изработен според параметрите на научната 

акрибија. За предмет на своите научни истражувања и опсервации м-р Теута Јусуфи Бајрами 
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избрала исклучително значаен сегмент од процесот на обезбедување на квалитет во 

воспитно-образовниот систем во Република Северна Македонија – професионалната етика 

на наставниците. Оригиналноста на трудот се состои во методолошкиот пристап кон 

истражуваниот проблем. Имено, м-р Теута Јусуфи Бајрами успешно пронаоѓа соодветна 

методологија за продлабочено истражување на оваа проблематика. Во таа смисла, 

резултатите од истражувањето, до кои дошла кандидатката, можат да се употребат од голем 

број на чинители и одговорни институционални тела од областа на образованието, со цел да 

се поттикне свеста за професионално и етичко работење во училишната средина.  

Врз основа на претходно кажаното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот 

совет на Педагошкиот факултет - Битола да го усвои Извештајот за оценка на докторскиот 

труд Професионалната етика на наставниците во основните училишта во Република 

Северна Македонија, фактор кој влијае врз успехот во постигнувањата на учениците од 

кандидатката м-р Теута Јусуфи Бајрами и да закаже негова јавна одбрана. 

Битола, 5.07.2021     

 

 

 

 

Комисија за оценка на докторскиот труд:  

   

1. ред. проф. д-р Валентина Гулевска с.р. (Педагошки факултет – Битола) 

 

2. ред. проф. д-р Татјана Атанасоска с.р.(Педагошки факултет – Битола) 

 

3. ред. проф. д-р Златко Жоглев с.р. (Педагошки факултет – Битола) 

 

4. ред. проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска с.р.  (Педагошки факултет – Битола) 

 

5. вонр. проф. д-р Зоран Николовски с.р. (Економски факултет – Прилеп) 
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    До  

       Наставничкиот совет  

     Високата медицинска школа - Битола 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

 

За избор на наставници од научната област Ментална хигиена и психијатрија со нега 

 

Наставничкиот совет на Високата медицинска школа Битола, на седницата одржана на 

ден 23.06.2021 година донесе одлука за формирање на Рецензентска комисија за изготвување 

на Реферат за избор на наставници,еден извршител однаучната област Ментална хигиена 

и психијатрија со нега (30504) 

Рецензентската комисија е во состав:  

 

1. Проф. д-р Весна Пејоска Геразова- претседател 

2. Проф. д-р Изабела Филов, член  

3. Проф.д-р Домника Рајчановска, член 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

На конкурсот објавен во весникот „Нова Македонија” и „Коха“ од 28.05.2021 година, за 

избор на наставник од научната област Ментална хигиена и психијатрија со нега се 

пријави еден кандидат: 

 

1. Проф. д-р Гордана Ристевска-Димитровска 

 

 

По анализа на доставената документација Рецензентската комисија, го доставува следниот 

извештај:  

 

 Проф. д-р Гордана Ристевска-Димитровска  

1. Биографски податоци и образование 

Проф. д-р Гордана Ристевска – Димитровска е родена на18.09.1981, Битола, Р. 

Македонија. Средно гимназиско образование завршила во Битола со одличен успех во 2000 

година. Во 2007 година дипломирала на Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“ – Скопје, со просечна оценка 9,3, а во 2008 положила државен испит и добила 

лиценца за работа од Лекарска комора на Македонија. За време на студирањето е активна во 

студентската организација каде била одговорна за студентски мобилности. Во 2007 година 

запишала последипломски студии на Медицински факултет, Скопје, од областа на 

Психијатрија. Во 2012 година ја одбранила магистерската теза на тема „Невротрофен фактор 

со мозочно потекло(BDNF) како биолошкимаркер за депресивно растројство“. Во 2012 

година положила специјалистички испит по психијатрија на Медицински факултет во 
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Скопје и станала специјалист по психијатрија. Дополнително се едуцирала во психотерапија 

- системска и семејна психотерапија, Институт Алтернатива, Скопје и се стекнала со степен 

„Семеен и системски советник“. Во моментот е во последна година од едукација за 

системски и семеен психотерапевт. Во 2016 година завршила докторски студии на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, програма Клиничка медицина. Во април 2016 

година ја одбранила докторската дисертација на тема „Влијанието на депресивноста врз 

квалитетот на живот кај жени лекувани од рак на дојка“. Одлично познава англиски, српски 

и бугарски, а се служи и со германски јазик. 

Вработена е во Високата медицинска школа во Битола, Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ од 01.04.2009 година. Во периодот од 2009 до 2012, два пати е избрана за помлад 

асистент. Од ноември 2012 година е избрана во наставното звање предавач на стручна школа 

во областите фармакологија, психијатрија и здравствена нега, и учествува во втор циклус на 

специјалистички студии на Високата медицинска школа во Битола, каде предава повеќе 

научни дисциплини од овие области. Истовремено, таа е ЕРАЗМУС координатор за 

Високата медицинска школа. Во 2019 година заедно со проф. д-р Драгана Батиќ го основаат 

Психолошкото советувалиште за студенти при УКЛО. 

На поле на психијатриска клиничка пракса, во периодот 2012-2015 година, таа работеше 

како затворски психијатар во Казнено-поправна установа Затвор Битола. Од април 2021 

година е повторно ангажирана како психијатар во Затвор Битола. Понатаму, од 2012 до 

денес, дополнително работи во приватна здравствена установа во Битола како психијатар. 

 

2. Наставно - образовна дејност 

Проф. д-р Гордана Ристевска Димитровска во 2009 година е избрана во соработничко 

звање помлад асистент на Високата медицинска школа Битола, а во 2011 е реизбрана во 

истото соработничко звање. По одбраната на магистерскиот труд и стекнување на научно 

звање магистер на медицински науки во 2012 година е избрана во наставно звање предавач 

во научната област фармакологија со токсикологија, а во 2013 во наставно звање предавач во 

научната област ментална хигиена со психијатрија и нега и дерматовенерологија со нега.Во 

2015 година е избрана во звањето предавач во научната област здравствена нега. Во 2016 

година е избрана во звање виш предавач во научните области фармакологија со 

токсикологија и ментална хигиена со психијатрија и нега. Во 2019 година е избрана во 

звањето виш предавач во научната област здравствена нега. Во 2020 година е избрана во 

звање професор на стручна школа во научната област фармакологија со токсикологија. 

Во септември 2013 година се вклучува во реализација на наставата на втор циклус студии 

на Високата медицинска школа каде што со одлука на наставнички совет и се доделени 

следните наставни дисциплини: психотерапија со комуникациски системи, 

психофармакологија, личност и општа психопатологија, психоонкологија информирање и 
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комуникација во онкологијата, фармакологија во геријатрија, фармакологија за 

физиотерапевти. Ментор е на 12 специјалистички трудови и повеќе од 40 дипломски работи.  

 

3. Научно-истражувачка дејност 

Проф д-р Гордана Ристевска-Димитровска, со свои теми од областа на психијатријата, 

фармакологијата и сестринството, има учествувано на повеќе конгреси, семинари, стручни 

состаноци. Повеќе пати е наградувана и е корисник на грантови од повеќе организации. 

Континуирано се надоградува преку проектни активности, обуки, психотерапевтска едукација, 

преведувачка активност. Автор е на повеќе трудови објавени во домашни и меѓународни списанија, 

кои се цитирани 115 пати.  Проф. д-р Гордана Ристевска-Димитровска е рецензент за 

меѓународните списанија со импакт фактор: Psychiatria Danubina, Asian Journal of Psychiatry, 

Psychiatric Research, BMJ Open, Macedonian Journal of Medical Sciences, PLoS One, PeerJ. Таа е член 

на уредувачкиот одбор и издавачкиот совет на првото списание за сестринство во Македонија од 

меѓународен карактер, Македонско сестринство.  

Ред. 

бр Назив на активноста 

 - Научните трудови од број 1.1 до 1.3 и 2.1 се рецензирани во Анекс на билтен на 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола бр.371, година XXXIV, Битола, 

20.02.2013. 

- Научните трудови од реден број 2.2-2.7 се рецензирани во Анекс на билтен на 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола бр.400, година   XXXV,   Битола,   

04.05.2015 

- Научните трудови од реден број 2.8-2.9 се рецензирани во Билтен на Универзитет 

„Св. Климент Охридски“ Битола бр.419, година   XXXVII,   Битола,   05.10.2016 

- Научните трудови од реден број 2.10-2.11 се рецензирани во Билтен на 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола бр.454, година   XXXIХ,   Битола,   

01.04.2019 

-Научните трудови од реден број 2.10-2.11 се рецензирани во Билтен на Универзитет 

„Св. Климент Охридски“ Битола бр.454, година   XXXIХ,   Битола,   01.04.2019 

1 Трудови со оригинални научни резултати, објавен вонаучно/стручно списание 

1.1 Гордана Ристевска-Димитровска, Весна Пејоска Геразова, Стојна Ристевска, Низок 

серумски невротропен фактор со мозочно потекло (BDNF) кај депресивно 

растројство, Прилози 15-16, 2012 -  Македонско научно друштво 
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Ред. 

бр Назив на активноста 

1.2 Ristevska Gordana, Marinov Petar, Depressive syndrome in patients with rheumatoid 

arthritis - a pilot study, Psychosomatic medicine, 2010, volume XIX, Number 2, page 75-

91 

1.3 Ристевска Гордана, Пашанко Оливера, Ристевска Стојна, Јовановска Тања, 

Гагачовска Билјана, Трпеска Даниела, Работното место како стрес фактор за појава 

на акутни психотични растројства, Хоризонти, број 5, година 5, декември 2009, 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, стр. 295-300 

2 Трудови со оригинални научни резултати, објавени во референтно научно-

стручно списание со меѓународен уредувачки одбор 

2.1 Ristevska-Dimitrovska Gordana, Pejoska Gerazova Vesna, Vujovik Viktorija, Stefanovski 

Branislav, Novotni Antoni, Durmishi Naser, Ristevskа Stojna, Stepanoska Jasmina, 

Hadzihamza Kadri, The effect of antidepressant treatment on serum brain-derrived 

neurotrophic factor in depressed patients: pilot study, Медикус, Јуни 2012, volume 17(1) 

2.2 Gordana  Ristevska-Dimitrovska, Rinaldo Shishkov, Vesna Pejoska Gerazova, Viktorija 

Vujovik, Branislav Stefanovski, Antoni Novotni, Petar Marinov, Izabela Filov, Different 

serum BDNF levels in depression: results from BDNF studies in FYRMacedonia and 

Bulgaria, Psychiatria Danubina, 2013; Vol. 25, No. 2, pp 120-125  Impact Factor 0.65 

2.3 Filov Izabela, Raleva Marija, Jordanova Peshevska Dimitrinka, Sethi Dinesh, Ristevska-

Dimitrоvska Gordana, Hazdi Hamza Kadri, Poprizova Ana, Relationship between child 

maltreatment and alcohol abuse - findings from adverse childhood experience study in 

Republic of Macedonia, Macedonian Journal of Medical Sciences. 2014 Jun 15; 7(2):390-

394. 

2.4 G. Ristevska-Dimitrovska, D. Rajchanovska, S. Ristevska, T. Jovanovska, I. Filov, V. 

Prodanovska-Stojchevska, L. Mirchevska, J. Tuteska, T. Naumov, S. Stoilova, R. 

Ackovska, A. Jankulovska, Z. Zhoglev, Population based study of general health of 

children from rural area in Macedonia, a current perspective on health sciences, Trakya 

University, 2014, pp 430-439 

2.5 Гордана Ристевска-Димитровска, Петар Стефановски, Бети Дејанова, Снежана 

Смичкоска, Марија Ралева, Изабела Филов, Депресивност и резилиентност кај жени 

лекувани од рак на дојка - пилот студија, Македонско Сестринство, број 1, стр 13-17, 

мај 2014 

2.6 Изабела Филов, Гордана Ристевска-Димитровска, Домника Рајчановска, Тања 

Јовановска, Викторија Продановска Стојчевска, Стојна Ристевска, Јованка Тутеска, 

Ленче Мирчевска, Томе Наумов, Ангелка Јанкуловска, Златко Жоглев, Облици на 

http://www.degruyter.com/view/j/mjms.2014.7.issue-2/mjms.1857-5773.2014.0413/mjms.1857-5773.2014.0413.xml?format=INT
http://www.degruyter.com/view/j/mjms.2014.7.issue-2/mjms.1857-5773.2014.0413/mjms.1857-5773.2014.0413.xml?format=INT
http://www.degruyter.com/view/j/mjms.2014.7.issue-2/mjms.1857-5773.2014.0413/mjms.1857-5773.2014.0413.xml?format=INT
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Ред. 

бр Назив на активноста 

семејно насилство во руралните средини во семејства со деца од 0-6 години, 

Македонско Сестринство, број 1, стр 18-20, мај 2014 

2.7 Ristevska-Dimitrovska G, Stefanovski P, Smichkoska S, Raleva M, Dejanova B. 

Depression and Resilience in Breast Cancer Patients. Maced J Med Sci. 2015 Dec 

15;3(4):661-5.  

2.8 Ristevska-Dimitrovska G, Filov I, Rajchanovska D, Stefanovski P, Dejanova B. Resilience 

and Quality of Life in Breast Cancer Patients. Maced J Med Sci. 2015 Dec 15;3(4):727-31. 

2.9 Петра Лукаровска, Гордана Ристевска, Улогата на медицинската сестра во третманот 

на болни со цереброваскуларни инсулти во општина Прилеп,  Македонско 

Сестринство, број 1, стр 18-20, мај 2014 

2.10 Жаклина Ѓоршевска, Д. Рајчановска, Т. Јовановска, В. П. Стојчевска, Г. Р. 

Димитровска, И. Филов. Малигни заболувања во Службата за домашно лекување во 

Битола во периодот од 2010 до 2013 година. Македонско сестринство (Macedonian 

Journal of Nursing). ISSN 1857-6605. 2016; 24-30. 

2.11 Gordana Dimitrovska. FEAR OF CANCER RECURRENCE: ITS NATURE AND 

MANAGEMENT IN CLINICAL PRACTICE.  8 National Forum of Healthcare 

Professionals, Shumen, Bulgaria, 10-11 November 2017, ISBN: 978-619-978-619-221-

168-4 

2.12 Драгана Батиќ, Гордана Ристевска Димитровска. Психосоцијален аспект на кризната 

состојба предизвикана од ковид-19. Функционирањето на безбедносниот систем на 

Република Северна Македонија во услови на вонредна и кризна состојба - студија на 

случај : (научноистражувачки извештај) / Цане Т. Мојаноски ... [и др.]. - Скопје : 

Факултет за безбедност, 2021. - 211 стр., ISBN 978-608-4828-58-7 

3 Апстракти објавени во зборник од конференции- меѓународни 

 

 - Апстрактите од реден број 3.1 до 3.28 и 4.1 се рецензирани во Анекс на билтен на 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола бр.371, година XXXIV, Битола, 

20.02.2013. 

- Апстрактите од реден број 3.29 до 3.42 и од 4.2 до 4.4  се рецензирани во Анекс на 

билтен на Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола бр.400, година   XXXV,   

Битола,   04.05.2015. 

- Апстрактите од реден број 3.42 до 3.51  се рецензирани во Билтен на Универзитет 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27275304
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27275317
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27275317
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Ред. 

бр Назив на активноста 

„Св. Климент Охридски“ Битола бр. 419, година   XXXVII,   Битола,   05.10.2016. 

- Апстрактите од реден број 3.52 до 3.53  се рецензирани во Билтен на Универзитет 

„Св. Климент Охридски“ Битола бр. 422, година XXXVII, Битола, 02.12.2016. 

- Апстрактите од реден број 3.54 до 3.60 се рецензирани во Билтен на Универзитет 

„Св. Климент Охридски“ Битола бр.454, година   XXXIХ,   Битола,   01.04.2019 

3.1 Ristevska-Dimitrovska G., Pejoska Gerazova V., Vujovik V., Stefanovski B., Novotni A., 

Durmishi N., Ristevska S., Stepanoska J. The effect of antidepressant treatment on serum 

brain-derived neurotrophic factor levels in depressed patients, 2nd International Congress 

on Neurobiology, Psychopharmacology and Treatment Guidance, Thessaloniki, 

Greece, November 24th – 27th, 2011 

3.2 Ристевска-Димитровска Гордана, Пејоска Геразова Весна, Вујовиќ Викторија, 

Стефановски Бранислав, Новотни Антони, Дурмиши Насер, Ристевски Јане, 

Хаџихамза Кадри, Ефект на хроничниот антидепресивен третман врз нивоата на 

невротропниот фактор со мозочно потекло (BDNF) кај депресивни пациенти, 

Психијатриска средба Софија-Ниш-Скопје, Софија, Р. Бугарија, 30.09-01.10. 2011, 

прва награда за постер презентација 

3.3 Ристевска Г., Ристевски Ј., Степаноска Ј., Гагачовска Б., Трпеска Д., Проценка на 

ефикасноста на оланзапинот во лекувањето  на психози - тромесечна студија,     

Психијатриска средба Скопје - Ниш - Софија 18-20 јуни 2010 

3.4 Степаноска Ј., Вујовиќ В., Ристевска Г., Стојмановиќ Ј., Чакароска М , Скрининг за 

дизморфоформна симптоматологија во адолесцентна возраст, Психијатриска средба 

Скопје - Ниш - Софија 18-20 јуни, 2010 

3.5 Ристевска Г., Ристевска С., Степаноска Ј., Филов И., Паниќ А. Пилот студија: 

споредба на два тестови за скрининг на когнитивните способности, TYM и MMSE,     

Психијатриска средба Скопје - Ниш - Софија 18-20 јуни 2010 

3.6 Ристевска Гордана, Викторија Продановска Стојчевска, Тања Јовановска, Улога на 

медицинската сестра во препознавањето и третманот на психијатриските 

коморбидитети кај болните од ревматоиден артритис, Прв конгрес на студенти по 

здравствени струки и здравствени работници, Битола 22-25 април, 2010 

3.7 Викторија Продановска-Стојчевска, Тања Јовановска, Гордана Ристевска, Генерални 

препораки за контролни прегледи кај старите лица, Прв конгрес на студенти по 

здравствени струки и здравствени работници, Битола 22-25 април, 2010 
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Ред. 

бр Назив на активноста 

3.8 Изабела Филов, Мери Ралева, Димитринка Јорданова Пешевска, Гордана Ристевска, 

Улогата на медицинската сестра во идентификација и менаџирање насилство против 

жени, Прв конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници, 

Битола 22-25 април, 2010 

3.9 Ристевска Стојна, Ристевска Гордана, Рамова - Попова Елизабета, Примена на 

процесот на здравствена нега кај болни со мултипла склероза, Прв конгрес на 

студенти по здравствени струки и здравствени работници, Битола, 22-25 април, 2010 

3.10 Паниќ A., Ристевска Г., Споредба на два тестови за скрининг на когнитивните 

способности, test your memory (TYM) и mini mental status examination (MMSE), прв 

конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници 22-25 април, 

Битола, 2010 

3.11 Христовска Мирчевска Н., Ристевска Г., Јовановска Т., Споредба на невротските 

манифестации кај студентите на високата медицинска школа - Битола во 1995 и 2010 

година, Прв конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници, 

Битола, 22-25 април, 2010 

3.12 Стојмановиќ Ј., Ристевска Г., Екстрапирамидални несакани ефекти при третман со 

антипсихотични лекови, Прв конгрес на студенти по здравствени струки и 

здравствени работници, Битола, 22-25 април, 2010 

3.13 Ristevska G., Marinov P., Calovski J., Davitkov P., Radoeski A., Ristevska S., Pilot study 

of depressive syndrome in patients suffering from rheumatoid arthritis, Национална 

конференција на бугарската психијатриска асоцијација на тема „Заедно за подобро 

психичко здравје“, 15-18.10.2009, Русе, Бугарија, орална презентација 

3.14 Г. Ристевска, Е. Цветковска, П. Давитков, Ј. Чаловски, Психолошки одбранбени 

механизми кај болни од хронични болести (ревматоиден артритис и епилепсија), 

Прв македонски ревматолошки конгрес со интернационално учество, Охрид 30.09-

03.10. 2009 

3.15 А. Радоешки; П. Давидков; Г. Ристeвска, Б. Зафировска, А. Каровска, Проценка на 

општата физичка неспособност и нејзиното влијание врз работната способност и 

работниот статус кај болни со ревматоиден артритис, Прв македонски 

ревматолошки конгрес со интернационално учество, Охрид 30.09-03.10. 2009, 

орална презентација 

3.16 Г. Ристевска, С. Ристевска, Психолошки интервенции кај болните одревматоиден 

артритис, Прв македонски ревматолошки конгрес со интернационално учество, 
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Ред. 

бр Назив на активноста 

Охрид 30.09-03.10. 2009, орална презентација 

3.17 Stojcheska N., Ristevska G., Stepanoska J., Filov I., Manusheva N., Stefanovski B. 

Withdrawal syndrome following discontinuation of  therapy, IV Македонски 

психијатриски конгрес со меѓународно учество, Охрид 27-31 мај, 2009 книга на 

апстракти објавени во Македонски медицински преглед,  год. 63 (супл. 74), стр 1-

123, 2009  

3.18 Ристевска Г., Стефановски Б., Стојчевска Н., Степаноска Ј., Ристевска С., Проблеми 

при хоспитализацијата на психички болните, IV Македонски психијатриски конгрес 

со меѓународно учество, Охрид 27-31 мај, 2009 книга на апстракти објавени во 

Македонски медицински преглед,  год. 63 (супл. 74), стр 1-123, 2009  

3.19 Пашанко О., Ристевска Г., Мирчевска Христовска Н., Милановиќ В., Котевска 
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рамка“, Скопје, 23-24 март 2013 

7 Работилница од семејна и системска терапија на тема „Изгубени во преводот, multi 

voice пристап кон паровите и терапијата на парови“, Охрид, 20.09.2012 

8 Работилница: Креативна психофармакотерапија во пракса: како да се зголеми 
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Број Назив на активноста (стручно-апликативна): 

ефикасноста на лекувањето? Проф. д-р Миро Јаковљевиќ - Загреб, Битола, 31.03.2016 

 Проектни активности 

1 Ноември-Декември 2012 – Активен учесник на серија обуки за тренери за решавање 

на конфликти во рамките на проектот „Социјална инклузија на лица кои отслужиле 

затворска казна“ – проект реализиран од Центар за граѓанска иницијатива од Прилеп, 

а поддржан од Пограничната програма помеѓу Република Македонија и Република 

Албанија од Инструментот за предпристапна помош ИПА – 2007-2013 

2 Проектен координатор за проектот „Обезбедување на алтернативни предшколски 

услуги, АКРОНИМ: ГРИЖА ВО РАН ДЕТСКИ ПЕРИОД“ во реализација на 

Високата медицинска школа Битола (Универзитет Св. Климент Охридски Битола) а 

поддржан од Пограничната програма помеѓу Република Македонија и Република 

Грција од Инструментот за предпристапна помош ИПА – 2007-2013, Јули 2013 – 

Септември 2014,вкупен буџет 504000 евра 

3 Раководител на проектот „Здравствена заштита на деца со кардиолошки и 

респираторни тешкотии во прекуграничниот регион/Health care for children with 

Cardio and Respiratory sensitivity in the Cross Border area (WeCaRe)“, поддржан од 

Пограничната програма помеѓу Република Македонија и Република Грција од 

Инструментот за предпристапна помош ИПА – 2014-2020, Мај 2018 - Мај 2020 

4 Експерт-психијатар на проектот „Психосоцијални и здравствени интервенции за 

добросостојбата на децата од ранливи популации/Psycho-social and health 

Interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations (Заедно за децата/ 

In4Child)“, поддржан од Пограничната програма помеѓу Република Македонија и 

Република Грција од Инструментот за предпристапна помош ИПА – 2014-2020, Мај 

2018 - Ноември 2020 

5 ЕРАЗМУС+ проект „Улога на медицинската сестра во третманот со лекови (Nurses’ 

role in interprofessional pharmaceutical care)“, 2018-2020 година 

 Преводи на книги и мерни инструменти 

1 Целосен превод на учебно помагало „Сестрински дијагнози во психијатриско 

сестринство, Nursing Diagnosis in Psychiatric Nursing“, автор Mary C. Townsend, 

преведувач на македонски Гордана Ристевска Димитровска, стручна рецензија Проф. 

д-р Антони Новотни, дел од проект на Владата на РМ, 2011 

2 Превод на дел од книга „Сеопфатен учебник по психијатрија на Каплан и Садок - 

осмо издание“, уредници Бенџамин Џ. Садок и Вирџинија А. Садок, дел од проект на 



28  

Број Назив на активноста (стручно-апликативна): 

Владата на РМ, 2012 година 

3 Едитор на двојазична брошура на македонски и англиски јазик „PROJECT 

OUTCOMES: EARLY CHILDHOOD CARE“, 55 страни, издадена од Универзитет 

„Св. Климент Охридски“ Битола, Висока медицинска школа 

4 Превод на клинички мерен инструмент: EORTC QOQ - BR23 - инструмент за мерење 

на квалитет на живот, специфичен модул за рак на дојка 

5 Превод на клинички мерен инструмент: CD-RISC-25 - Конор-Давидсон скала за 

резилиенца 25 

6 Превод на клинички мерен инструмент: TEMPS-A - Мемфис Пиза Парис инструмент 

за евалуација на темперамент 

7 Авторизирани предавања: Фармакологија во геријатрија - за сестри 

8 Авторизирани предавања: Фармакологија за физиотерапевти на специјализација 

 Рецензирани трудови за меѓународни научни списанија 

1 Рецензент на труд со наслов: „The correlation between perceived social support, cortisol 

and brain derived neurotrophic factor levels in healthy women“  Psychiatric Research 2016 

2 Рецензент на труд со наслов: „Serum levels of brain derived neurotrophic factor (BDNF) 

and neurotrophin-3 (NT-3) in depressed patients with schizophrenia“, Psychiatria 

Danubina, 2014 

3 Рецензент на труд  со наслов: "Comparison of efficacy, safety and brain derived 

neurotrophic factor (BDNF) levels with desvenlafaxine and fluoxetine treatment in patients 

of major depressive disorder", Asian Journal of Psychiatry, 2015 

4 Рецензент на труд  со наслов: "Can health belief model predict breast cancer screening 

behaviors?",  Macedonian Journal of Medical Sciences, 2018 

5 Рецензент на труд  со наслов: "Correlation between neurotrophic factors and severity of 

depressive symptoms in Cognitive-Behavioral Therapy." Journal: Revista Brasileira de 

Psiquiatriqa, 2017 

6 Рецензент на протокол за студија  со наслов: "Relationship between Resilience and 

Quality of life in patients with Head & Neck Cancer and Brain Tumor in Pakistan; An 

Analytical Cross Sectional Study Protocol", BMJ Open 
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Број Назив на активноста (стручно-апликативна): 

7 Рецензент на труд  со наслов: “Expression of Resilience, Coping and Quality of Life in 

people with cancer.“ PLOS ONE, 2020 

8 Рецензент на труд  со наслов:Resilience and coping strategies in relation to mental health 

outcomes in people with cancer“ 

 

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА 

ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

 

ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно-истражувачка работа 

1. Трудовите на кандидатката се цитирани во 115 трудови. 

2. Има објавено трудови во индексирани списанија (Web of Science) 

3. Била раководител на два проекти, и учествува во 6 научно-истражувачки проекти. 

4. Одржала пленарно, почесно предавање во Шумен, Република Бугарија. 

5. Член е на уредувачкиот одбор на меѓународното списание „Македонско сестринство“. 

6. Била рецензент на повеќе научно-истражувачки и стручни трудови за меѓународни 

списанија. 

7. Член е на домашни и странски научни здрауженија, друштва асоцијации и институции.  

 

ВТОР КРИТЕРИУМ 

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно-

истражувачки подмладок 

1. Кандидката учествувала во комисии за избор на други наставници. 

2. Учествува во реализација на наставата на втор циклус студии на Високата медицинска школа.  

3. Реализирала меѓународна мобилност на странски универзитет 

4. Има понудено предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност. 

5. Има реализирано предавање на Медицински универзитет Варна, филијала Велико Трново. 

6. Била член во комисии за оценка и одбрана на специјалистички труд. 

7. Била ментор и член на комисии за одбрана на дипломски труд. 

8. Предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведе во студиските програми. 

9. Учествувала во изработка на елаборати за акредитација на студиски програми на прв и втор 

циклус студии.  

10. Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: член на универзитетски сенат и 

член на факултетска и универзитетска комисија. 

11. Има позитивна оценка од најмалку 3.5 од спроведените самоевалуации во последните 5 

години. (4.36) 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ  

Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност  

1. Кандидатката посетувала обуки, семинари, тркалезни маси, форуми, од стручен или 

професионален карактер организирани од меѓународни или домашни институции.  

2. Поседува сертификати за стручно и професионално усовршување издадени од релевантни 

институциии.  

3. Учествувала во промотивни активности на Високата медицинска школа во Битола. 

4. Учествувала во реализација на проектните активности во проекти финансирани од ЕУ. 

5. Има објавено стручна/професионална статија во домашни и странски публикации.  

 

Врз основа на целокупната документација, кандидатката виш проф. д-р Гордана 

Ристевска Димитровска ги исполнува општите услови и 23 исполнети услови од сите 

три посебни услови за избор во наставно звања.  

 

 

М И С Л Е Њ Е  И  З А К Л У Ч О К 

 

Рецензентската комисија ги разгледа приложените документи на кандидаткатапроф. д-

р Гордана Ристевска - Димитровска, пријавена на конкурсот за избор на наставник во 

научната областМентална хигиена и психијатрија со нега (30504) и констатира дека  

кандидатката ги исполнува условите за избор во наставно звање по Законот за високо 

образование и Правилникот за единствените критериуми и постапка за избор во наставно – 

научни, наставни, наставно – стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола. 

 

Проф. д-р Гордана Ристевска - Димитровска е актуелен професор на Високата 

медицинска школа Битола по наставната дисциплина Медицинска психологија со 

комуникациски вештини и други наставни дисциплини од областа на менталното здравје и 

психијатрија на специјалистичките студии на Високата медицинска школа Битола. 

Кандидатката магистрирала и докторирала од областа на психијатрија на  Медицински 

факултет Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил иМетодиј“ Скопје. Има повеќегодишно 

искуство како специјалист психијатар во вонболничка и затворска психијатрија, и има 

завршено обука во системска и семејна психотерапија. Таа има богато истражувачко 

искуство, автор е на повеќе трудови, публикувани и презентирани на симпозиуми, конгреси 

и семинари во земјата и во странство. Членува во меѓународни психијатриски асоцијации и 

рецензирала трудови за меѓународни списанија. Била раководител на повеќе проекти 

финансирани од Европската Унија, учествувала во повеќе меѓународни проекти, и е 

координатор на програмата ЕРАЗМУС за Високата медицинска школа во Битола. Таа е 

коосновач на Психолошкото советувалиште за студенти при УКЛО.  

 

Во нејзината академска кариера се бележи постојано надградување и успешно 

комбинирање на клиничките со наставно-научните активности, заради што рецензентската 
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комисија одлучи на Наставничкиот совет на Високата медицинска школа, Битола,  да и го 

даде следниот  

 

 

П Р Е Д Л О Г 

 

Проф. д-р Гордана Ристевска-Димитровска да биде избрана, во научната област Ментална 

хигиена и психијатрија со нега(30504), во наставното звањеПрофесор на Висока стручна 

школа. 

 

 

 

 

 

Рецензентска комисија 

 

 

1. Проф. д-р Весна Пејоска Геразова с.р. - претседател      

                                                                                                      

2. Проф. д-р Изабела Филов с.р.  член  

 

3. Проф.д-р Домника Рајчановска с.р. член 
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              РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 

ОД НАУЧНАТА ОБЛАСТ ДРУГО, ЈАВНО ЗДРАВСТВЕНИ АСПЕКТИ 

ВО СЕСТРИНСТВОТО (30818) НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА 

ШКОЛА, УНИВЕРЗИТЕТ “СВ.КЛИМЕНТОХРИДСКИ”-БИТОЛА 

 

Врз основа на Kонкурсот за избор на наставник во сите наставно-научни, наставно-

стручни, научни, наставни и соработнички звања на Висока медицинска школа во Битола 

објавен во дневните весници „НоваМакедонија” и „Коха” на ден 24.06.2021 година, 

Наставничкиот совет на Високата медицинска школа при Универзитетот Св. 

„КлиментОхридски”- Битола на седницата одржана на ден 08.07.2021 година, донесе 

Одлука (бр.02-252/6од08.07.2021 год.) за формирање на Рецензентска комисија за избор на 

наставник восите наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички 

звањаод научна област:Друго,Јавно здравствени апсекти во сестринството (30818) 

воследниотсостав: 

 

1. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска , редовен професор на Медицински 

факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, претседател; 

2. Проф. д-р Јордан Минов ,редовен професор на Медицински факултет - Скопје,  

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, член и 

3. Проф. д-р Гордана Ристевска Димитровска, професор на Високата медицинска 

школа,Универзитет „Св. КлиментОхридски” – Битола, член. 

Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената 

документација го поднесуваме следниов 

 

 ИЗВЕШТАЈ 
 

На објавениот конкурс водневните весници„Нова Македонија” и„ Коха”од 24.06.2021 

година, за избор на наставник во сите наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни 

и соработнички звања од Научнаобласт: Друго, Јавно здравствени апсекти во 

сестринството (30818) се пријави еденкандидат и тоа: 

- м-р Анѓелка Јанкуловска, магистер и докторант по јавно здравство. 

 

Биографски податоци 

 

Кандидатката м-р Анѓелка Јанкуловска, е родена1989 година во Битола. Средно 

образование со одличен успех завршила во ОСМУ „Д-р Јован Калаузи” во Битола. Во  

учебната 2007/08 година, се запишала на Високата медицинска школа - Битола при 

Универзитетот „Св.Климент Охридски”– Битола и со одбраната на дипломскиот труд на 

28.06.2010година се стекнала со звањето – специјалист општа медицинска сестра со 

просечен успех 9,53. Образованието од прв циклус на студии го проширува со запишување 

на Технолошко техничкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола, 
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каде со одбраната на дипломскиот труд на 04.07.2014година, се стекнала со звање– 

дипломиран инженер технолог – нутриционист. 

Втор циклус (магистерски) студии м-р Јанкуловска запишала на Медицинскиот 

факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”. Успешно ги положила сите 

предвидени испитина студиската програма - јавно здравство со просечен успех 9.75. На 

19.07.2018 година го одбранилa магистерскиот труд на тема: Анализа на причините за 

намалување на опфатот со МРП вакцината на територијата на општина Битола во 

периодот од 2013-2017, под менторство на проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, со што се 

стекнала со научен степен - магистер на науки по јавно здравство. 

Во учебната 2018/19 се запишува на докторски студии наМедицинскиот факултет – 

Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”, и во моментов е во фаза пред одбрана на 

докторската дисертација. 

Активно го говори англискиот јазик за што поседува и соодветен сертификат. Исто 

така активно се служи и со софтверските програми на Microsoft, Adobe и други. 

 

1. Резултати од научно истражувачката работа 

 

Кандидатката м-р Анѓелка Јанкуловска се јавува како автор на научни и стручни 

трудови објавени во референтни домашни и меѓународни списанија од соодветната област, и 

тоа: 

 Jankulovska A., Tozija F. (2020): The Right of Access to Health Care for Migrants in the 

Republic of North Macedonia - Barriers and Challenges. Journal of Health, Medicine and 

Nursing Vol.70, 2020: 20-25 ISSN 2422-8419; 

 Jankulovska Angelka, F Tozija, Beti Zafirova Ivanovska, J Minov, Health 

workers’attitudes, knowledge and practice towards migrant-patients, Macedonian 

Journal of Anaesthesia A Journal on Anaesthesiology, esuscitation, Analgesia and 

Critical Care, 2020; 

 Angjelka Jankulovska, Katarina Mirchovska, Causes for Deficient Coverage of MMR 

Vaccine in the Balkan States and the Way Forward, Journal of Health, Medicine and 

nursing, ISSN 2422-8419Vol 54 (2018); 

 Jankulovski N., Bojkovska K., Mihajlovski G., Jankulovska A. (2019): Food processing 

and preservation -An added economic and ecological value to European countries. 

Scientific works of university of food technologiesat: university of food technologies, 

Plovdiv, R.Bulgaria. VOLUME 66 ISSUE 1, ppt. 164-170; 

 G. Ristevska-Dimitrovska, D. Rajchanovska, S. Ristevska, T. Jovanovska, I. Filov, V. 

Prodanovska-Stojchevska, L. Mirchevska, J. Tuteska, T. Naumov, S. Stoilova, R. 

Ackovska, A. Jankulovska, Z. Zhoglev, Population based study of general health of 

children from rural area in Macedonia, a current perspective on health sciences, Trakya 

University, 2014, pp 430-439; 

 I. Filov, D. Rajchanovska, S. Ristevska, S. Ristevska, T. Jovanovska, G. Ristevska-

Dimitrovska, V. Prodanovska-Stojchevska, L. Mirchevska, J. Tuteska, T. Naumov, S. 

Stoilova, R. Ackovska, A. Jankulovska, Z. Zhoglev, Attitudes 

towards domestic violance in rural population with young children, The Balkan Congress 
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on Health Sciences, lst InternationalBalkan Conference on Health Sciences 14-16 May 

2014, Edirne, Turkey; 

 Изабела Филов, Гордана Ристевска-Димитровска, Домника Рајчановска, Тања 

Јовановска, Викторија Продановска Стојчевска, Стојна Ристевска, Јованка Тутеска, 

Ленче Мирчевска, Томе Наумов, Ангелка Јанкуловска, Златко Жоглев, Облици на 

семејно насилство во руралните средини во семејства со деца од 0-6 години, 

Македонско Сестринство, број 1, стр 18-20, мај 2014. 

 

 Кандидатката учествувала и во реализација на следниве проектни активности: 

 University St. Kliment Ohridski - Higher Medical SchoolCRIS No: 

IPA/2010/DN022619/CN 314 291 - Deliver Pre-School Alternative Services - EARLY 

CHILDHOOD CAREи 

 University St. Kliment Ohridski - Higher Medical SchoolProject reference number: 2019-

1-BE02-KA203-060235, Erasmus+ Project: Training Intercultural Nursing Educators and 

Students (Trainers). 

 

Кандидатката м-р Анѓелка Јанкуловска учествувала и на обуки и семинари, со што 

постојано се усовршувала и надоградувала, како: 

 

 Имплементација на ЕКТС програмата во 2010годво организација на УКЛО ,,Св. 

Климент Охридски”-Битола; 

 Учество на повеќе работилници во рамките на Првиот конгрес на студенти по 

здравствени струки и здравствени работници 2010 (Насоки за лекување и превенција 

на декубитус, Колекција на крв од папочна врвца и фрагмент ткиво од папочна 

врвца, Основи на фетален мониторинг при породување) 

 Обукаво организација на Министерството за здравство за ,,Обуказа неонатална 

реанимација”, оджана март 2012 год – Битола; 

 Работниот ангажман во Високата Медицинска школа во Битола при Универзитетот 

Св. „Климент Охридски” Битола, како советник за доедукација и доквалификација  

вклучува и активности кои се однесуваат на организација и изведување на 

практичната настава. 

 Учествувала и во изработка на елаборати за акредитација на студиски програми, 

како и во промотивни активности на Високата медицинска школа во Битола; 

 Активно учествувала во превод на три книги од англиски на македонски јазик, во 

рамките на проектот Министреството за образование и наука „Превод на 1000 

стручни и научни книги“. 

 

2. Движење во професијата 

 

 Кандидатката во 2010 година започнува со работа на Високата медицинска школа – 

Битола при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, како демонстратор; 

 Во 2014 година – ЕКТС администратoр; 

 Во 2021 година продолжува на ново работно место – Советник за едукација и 

доквалификација. 
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Претходно споменатите активности се соодветно распределени во табелата за 

оценување на исполнетоста на посебните услови за избор во звања, предвидена според 

Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-

стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски” 

– Битола. 

 

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА 

ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

-секо ј исполнет услов се обележува со X- 

-табелата е составен дел од Рефератот за избор, а го пополнува 

рецензионата комисија- 

 

ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно-

истражувачкаработа 

УСЛОВИ X 

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или 

виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на 

висока стручна школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од 

автори чиишто трудовисе објавени во референтна научна публикација. 

Цитираноста на трудовите сепотврдувапреку писмен доказ со достава на 

трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web пребарувач за 

цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него) 

    X 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во 

списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, 

Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, 

SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на 

универзитетскиот репозиториум 

http://eprints.uklo.edu.mk/)1 

X 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни 

публикации одпредвидениот број со општитите услови за избор во соодветното 

звање 

 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 

години) 

 

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или 

учествува вонаучно-истражувачки проект кој е во тек 

 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил 

модератор насесија на научна конференција 

 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор 

намеѓународна научна конференција или меѓународно научно списание 

 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 

монографија,практикум, збирка задачи и сл. 

 

http://eprints.uklo.edu.mk/)1
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Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од 

одобрениПроекти 

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни 

остварувања 

 

Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или 

институции 

 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  

Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката 

научнаобласт со која професионално се занимава 

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од 

научнатаобласт за која се избира (како автор или во коавторство)2 

 

Вкупно исполнети услови од прв критериум 2 

 
1Лицата кои веќе имаат засновано работен однос на единицата на којашто конкурираат за избор во звање, имаат обврска нивните трудови 

да ги објават на универзитетскиот репозиториумhttp://eprints.uklo.edu.mk 

 

 

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 

другависокообразовна установа од земјата или странство 

 

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

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

студии 

 

Реализирал меѓународна мобилност на странски

 универзитетодносно странска високообразовна установа по различни 

основи 

 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на 

англискинаставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на 

мобилност 

 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, 

стручно, почесно и сл.) 

 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за 

студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа 

за далечинско учење(Moodle и сл.) или на web страната на единицата или 

Универзитетот 

 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички 

илидокторски труд 

 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд  

Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во 

студискаПрограма 

 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска 

прграма на прв, втор или трет циклус на студии 
X 

http://eprints.uklo.edu.mk/
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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 Советна докторски студии на 

Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на 

Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во 

последните 5 Години 

 

Вкупно исполнети услови од втор критериум 2 

 
2 Овој критериум за избор во звање редовен професор ќе се применува до влегувањето на сила на членот 166 став (3) точка 5 од ЗВО 

(Сл.в.наРМ82/2018), а потоа истиот станува дел од општите критериуми за избор во звање во редовен професор и не може да се вреднува 

како исполнет услов од посебнитекритериуми 

 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 

Стручно-применувачка или стручно-

уметничка дејност 

УСЛОВИ 
X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, 

ревизија, елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско 

решение, стратегија, правилник, статут, закон и сл. 

 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. 

од стручен или професионален карактер организирани од меѓународни 

илидомашни институции 

X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување 

издаден одрелевантна институција 
 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или 

домашнастручна 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 

потребитена 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 Х 

Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ 

решенија 
 

Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од 

ЕУ илидруги домашни или странски фондови 
X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 

Бил уредник на речник или енциклопедија  

Регистрирал патент/иновации прифатени од Државниот завод за 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.) 
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Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  

Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети 

застопанството 
 

Вкупно исполнети услови од трет критериум  4 

Вкупно исполнети услови од сите три критериуми 8 

 

 

3. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на целокупната доставена документација, рецензентската комисија 

позитивно ја вреднува и ја оценува научно-истражувачката и стручно-апликативната 

дејност, како и дејноста од поширок интерес на  м-р Анѓелка Јанкуловска.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот до денес, 

Комисијата во состав Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска, Проф. д-р Јордан Минов и Проф. 

д-р Гордана Ристевска Димитровска, заклучи дека м-р Анѓелка Јанкуловска поседува научни 

и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за 

критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и 

соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во 

Битола, ги исполнува сите услови да биде избрана во звањето предавач во научната 

област,Друго, Јавно здравствени аспекти во сестринството.  

Според погоре изнесеното, комисијата има чест и задоволство да му предложи на 

Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, при Универзитетот Св. 

„Климент Охридски” Битола, м-р Анѓелка Јанкуловска да биде избрана во звањето 

предавач,во научната област Друго, Јавно здравствени аспекти на сестринството 

(30818).  

 

   РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

       

1. Проф. д-р Бети Зафирова Ивановска – претседател  c.p. 

 

2. Проф. д-р Јордан Минов– член  c.p. 

 

3. Проф. д-р Гордана Ристевска Димитровска– член c.p. 
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО - НАУЧНИ ЗВАЊА 

ОД  НАУЧНАТА ОБЛАСТ АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА (10702) НА 

ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА, УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА 

 

Врз основа на Kонкурсот за избор на наставник во сите наставно-научни, наставно-

стручни, научни, наставни и соработнички звања на Висока медицинска школа во Битола 

објавен во дневните весници „Нова Македонија” и „Коха” на ден 24.06.2021 година, 

Наставничкиот совет на Високата медицинска школа при Универзитетот Св. „Климент 

Охридски”- Битола на седницата одржана на ден 08.07.2021 година, донесе Одлука (бр. 02-

252/5-1 од  08.07.2021 год.) за формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник во 

сите наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања од научна 

област: Аналитичка Хемија (10702)  во следниот состав: 

 

1. д-р Божидар Маслинков , редовен професор во пензија, Висока 

медицинска школа, Универзитет „Св. Климент Охридски” – Битола, 

претседател, 

2. д-р Валентина Павлова , редовен професор, Технолошко – технички 

факултет,  Универзитет „Св. Климент Охридски” – Битола, член и 

3. д-р Јане Богданов, редовен професор, Институт за Хемија, Природно-

математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје, член. 

 

Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената 

документација го поднесуваме следниов 

 

ИЗВЕШТАЈ 

На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија” и „ Коха” од 

24.06.2021 година, за избор на наставник во сите наставно-научни, наставно-стручни, 

научни, наставни и соработнички звања од Научна област: Аналитичка Хемија (10702)  се 

пријави еден кандидат и тоа: 

- м-р Златко Лозановски, магистер по хемиски науки - аналитичка биохемија и 

докторант по Хемија.
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Биографски податоци 

 

Кандидатот м-р Златко Лозановски, е роден на 09.03.1984 година во Битола. 

Средно образование со одличен успех завршил во СОУ „ Јосип Броз- Тито” во Битола. Во  

учебната 2003/04 година, се запишал на Високата медицинска школа - Битола при 

Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола каде што во 2006 година дипломирал на 

тема: „ Промена во бројот на еозинофилните гранулоцити при алергиски бронхитис“ , со 

просечен успех 9,73 за што и свечено му била доделена награда од страна на Ректорот на 

Универзитетот за најдобар студент во генерација, стекнувајќи се со назив: Специјалист 

медицинско лабораториски аналитичар. Надоградбата на стекнатото образование ја 

продолжил на Факултетот за Биотехнички науки при Универзитетот „Св. Климент 

Охридски ”- Битола каде што во 2009 дипломирал на тема : „ Компаративна анализа на 

биохемискиот состав на трајното млеко“ со просечен успех 9,05 и се стекнал со називот - 

Дипломиран инжинер по преработка на анимални производи.  

Втор циклус (магистерски) студии, запишал на Институтот за Хемија, Природно-

математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје каде успешно ги 

положил сите предвидени испити на студиската програма - Аналитичка биохемија со 

просечен успех 9.50. На 19.05.2014 година го одбранил магистерскиот труд под наслов: 

„Синтеза, физичко-хемиски и гас хроматографски својства на 2,4 

динитрофенилхидразонски деривати на некои нискомолекуларни алдехиди“, под 

менторство на проф. д-р Јане Богданов, со што се стекнал со научен степен - магистер по 

хемиски науки, аналитичка биохемија. 

Во учебната 2016/17 се запишува на докторски студии на Институтот за Хемија, 

Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје, и во 

моментов е во завршна фаза за одбрана на докторската дисертација. 

Активно го говори англискиот јазик за што поседува и соодветен сертификат. Исто 

така активно се служи и со софтверските програми на Microsoft, Adobe, ChemDraw, 

Chemwin, Chemwindow, Grams 32 Spectral Notebase и други. 

 

Резултати од научно истражувачката работа 

 

Кандидатот м-р Златко Лозановски се јавува како автор на научни и стручни трудови 

објавени во референтни домашни и меѓународни списанија од соодветната област, и тоа: 

1. Lozanovski, Z.; Bogdanov, J.B.; Bukleski, M.; Nikolovska, M. SYNTHESIS OF 

MONOCARBONYL CURCUMIN ANALOGS AND UV-VIS STUDIES OF THEIR 

INTERACTIONS WITH THIOLS, XXV Congress of Chemists and Technologists of 

Macedonia, Ohrid, Macedonia, 19-22 September 2018, OBPC P-36, p.86. 

Целта на истражување во овој труд е оптимизација на метода - погодна за 

спектрофотометриска анализа на реакцијата помеѓу 2,6-бисарилиденциклохексанони и 

тиоли со која ќе може да се следат спори процеси (реакционо време над 12 часа) преку 

контролирање на електрофилноста, редокс карактеристиките на Michael-овиот акцептор, 
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употребата на соодветен тиол, рН и растворувачи, спречување на оксидација на тиолот 

како и точно утврдување на неговата концентрација. Од испитуваните соединенија (1-6), 

најбрзи промени се забележале при реакција на 2-(диметиламино)меркаптоетанол со 2 

(B2BrBC), потоа со 5 и со 4. По 3 часа реакционо време од спектроскопската анализа кај 1 

(С66) и 6 биле забележани само минорни промени.  

2. Simakovski, Z.; Pavlova, T.; Lozanovski, Z.; Imerov, A.; Pejoski, D.; Dochi, N.; 

Bogdanov, B.; Bogdanov, J.B. SYNTHESIS, PURIFICATION AND COMPUTATIONAL 

STUDIES OF BIOACTIVE SYMMETRICAL MONOCARBONYL ANALOGS OF 

CURCUMIN BASED ON THE 2,6-BISARYLIDENECYCLOHEXANONE CORE, XXV 

Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, Macedonia, 19-22 September 

2018, OBPC P-38, p.88. 

Во овој труд се испитувани антиоксидантните својства  при оштетување на срцевиот 

мускул кај глувци (предизвикано од изопротеранол) in vivo кај ((2E, 6E) -2,6-бис [2- 

(трифлуорометил)-бензилиден] циклохексанон и (2E, 6E) -2,6-бис (2-бромобензилиден) -

циклохексанон. Користена е пресметковна хемија (полу-емпириски PM3 метод) на 

симетричните MACs со соодветни супституенти со акцент на електронските својства, 

атомските полнежи на α, β-незаситениот систем, торзионскиот агол на арилната група и 

енергијата на молекуларните орбитали (HOMO и LUMO). 

 

3. Lozanovski, Z; Bogdanov, J. SYNTHESIS OF 2,4-DINITROPHENYL-HYDRAZONE 

DERIVATIVES OF LOW MOLECULAR WEIGHT ALDEHYDES REVISITED: 

INFLUENCE OF PREPARATION METHOD ON MELTING POINTS AND GAS 

CHROMATOGRAPHIC BEHAVIOR, XXIII Congress of Chemists and Technologists of 

Macedonia, Ohrid, Macedonia, 8-11 October 2014, OCT 019, p.238. 

Во трудот се oпишани карактеристиките на 2,4-дифенилхидразонските деривати на 

неколку нискомолекуларни алдехиди подготвени според класичната метода на Brady и 

модифицираната метода која вклучува промивање на продуктите со NaHCO3. Утврдени се 

две изомерни форми на 2,4-дифенилхидразонските деривати (цис и транс) од кои цис 

изомерот е термодинамички фаворизиран. Миењето со NaHCO3 при прекристализација 

довело до продукт со аналитичка чистота и репродуцибилни точки на топење. По 

спроведените гас хроматографски испитувања на слабо поларна колона HP-5 бил утврден 

еден пик единствено кај формалдехидот додека кај сите останати 2,4-дифенилхидразонски 

деривати постоеле два пика – аналогно на двата изомери.  

4. J. Tuteska, V. Stojkovski, Z. Lozanovski, M. Altandzieva, PANCREATITIS ACUTA IN 

PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS, Clinical chemistry and laboratory medicine, 52, 7, 

(2014). 

 

5. J. Tuteska, M. Altandzieva, Z. Lozanovski, OSTEHILISMUS CHRONICA AS 

REASON FOR PANCREATITIS ACUTA, Clinical chemistry and laboratory medicine, 52, 7, 

(2014). 

 

6. Z. Lozanovski, J. Bogdanov, PREPARATION, PHYSICO-CHEMICAL AND GAS 

CHROMATOGRAPHIC PROPERTIES OD 2,4-DINITROPHENYLHYDRAZONE 

DERIVATIVES OF SOME LOW MOLECULAR WEIGHT ALDEHYDES, 10th Congress of 

pure and applied chemistry of students from Macedonia, (2013). 
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7. J. Tuteska, V. Stojkovski, M. Arapceska, Z. Lozanovski, E. Gorgieska, CORRELATION 

OF CONCENTRATION OF TUMOR MARKERS CEA AND CA 19-9 IN BENIGN AND 

MALIGN ANY DISEASES, 20th Balkan journal of clinical laboratory, 12, 1 (2012).  

 

8. J. Tuteska, V. Stojkovski, M. Arapceska, Z. Lozanovski, D. Boceska, PROLACTIN 

AND TESTOSTERONE LEVELS IN FEMALE INFERTILITY, 20th Balkan journal of clinical 

laboratory, 12, 1 (2012).  

 

9. J. Tuteska, V. Stojkovski, M. Arapceska, Z. Lozanovski, A. Sinanoska, CLINICAL 

SIGNIFICANCE OF HS-CRP IN CARDIOVASCULAR DISEASES, 20th Balkan journal of 

clinical laboratory, 12, 1 (2012).  

 

10. J. Tuteska, V. Stojkovski, M. Arapceska, Z. Lozanovski, K. Risteska, ASSESSMENT 

OF SERUM CA 15-3 AND CEA CONCENTRATION IN PATIENTS WITH BREAST 

CANCER, Biochemia Medica, 22, 3, (2012). 

 

11. J. Tuteska, M. Arapceska, Z. Lozanovski, ANTIGENIC ASSAY FOR THE 

DETERMINATION OF BLOOD COAGULATION FACTOR XIII, The 30th World Congress of 

Biomedical Laboratory Science, (2012). 

 

Од листата на приложени трудови (трудовите од реден број 4 до реден број 11) се 

рецензирани и објавени во Билтен на Универзитетот „Св. Климент Охридски ”- Битола, 

бр. 388 од 01.07.2014 година, при изборот за наставник во наставно звање предавач на 

Висока стручна школа, во научната област Хемија (10700) и Аналитичка хемија (10702). 

 

Кандидатот учествувал и во реализација на следниве проектни активности: 

 University St. Kliment Ohridski - Higher Medical School CRIS 

No:IPA/2010/DN023657/CN361144 Cross Border Stem Cell Regenerative Medicine Center / 

“REMEDIC” 

 University St. Kliment Ohridski - Higher Medical School CRIS No: IPA/2010/DN022619/CN 

314 291 Deliver Pre-School Alternative Services - EARLY CHILDHOOD CARE. 

 

Движење во професијата 

 

 Кандидатот своите први работни ангажмани ги започнал во 2006 година како 

демонстратор на Високата медицинска школа – Битола при Универзитетот “Св. 

Климент Охридски” – Битола по предметите : Биохемија 1, Биохемија 2, Цитологија 

со хумана генетика и Хистологија. 

 Во 2007 година стапил во редовен работен однос на работно место инструктор – 
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организатор на практична настава во Високата медицинска школа – Битола при 

Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола каде континуирано ја водел 

практичната настава по предметите: Хемија 1, Хемија 2, Аналитичка хемија, Хемија, 

Биохемија 1, Биохемија 2, Цитологија со хумана генетика, Физиологија и Хистологија 

(секој предемет во соодветниот семестар аналогно на наставните програми). 

 Во периодот од 2014 година па се до денес е активно вклучен во процесот на 

акредитација и воведување методи на постоечката лабораторија на Високата 

медицинска школа во Битола, опремена од Министерството за образование со: гасен 

хроматограф со масен спектрометар (GC-MS), течен хроматограф со високи 

перфоманси (HPLC), индуктивно пламено плазма оптички емисионен спектрометар 

(ICP-OES) и течен хроматограф со масен спектрометар (LCMS), ултратечен 

хроматограф со високи перфоманси (UHPLC). 

 На 13.08.2014 година со одлука на наставнички совет 07-333/4 од 13.08.2014 год. м-р 

Златко Лозановски согласно рефератот од рецензионата комисија објавен во Билтен 

на Универзитетот “ Св. Климент Охридски – Битола“ со бр.388 од 01.07.2014 година 

бил избран во звање предавач на висока стручна школа во научната област Хемија 

(10700) и Аналитичка Хемија (10702), при што бил ангажиран на предметите :  

Аналитичка Хемија,  Хемија 1, Хемија 2, Хемија – кај насоката радиолошки технолог 

и Хемија  – која за прв пат е воведен како нов наставен предмет во учебната 

2017/2018 година на новата студиската програма санитарен инжинер во прв 

циклус студии.  

 Во академската 2017/2018 година при спроведената самоевалуација во Високата 

медицинска школа – Битола при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола 

преку анкетните прашалници за академскиот кадар – како Предавач по 

погоренаведените предмети имал позитивна вкупна оценка од 4,49 (пондерирана 

просечна оценка. 

 На 24.12.2014 година со одлука од управа архивирана со број 02-527/5 од 24.12.2014 е 

назначен за раководител на Хемиско- токсиколошко- броматолошката 

лабораторија на Високата Медицинска школа – Битола. 

 Во 2021 година - активно е вклучен во изработката на елаборати за акредитација 

на студиските програми од прв циклус : медицинско лабораториски аналитичар, 

општа медицинска сестра, радиолошки технолог и акушерка.  

 Oд 2010 година па се до денес учествувал во промотивни активности на Високата 

медицинска школа како преставник на саеми за образование и наука, посети  на 

средни училишта на територијата на Општина Битола се со цел промовирање на 

школата како идна опција на средношколците за продолжување на нивното 

образование. 

 Посетувал обуки, семинари и работилници од стручен и професионален карактер 

организирани од домашни институции, поседува и сертификати за стручно и 

професионално усовршување. 

 Во 2021 година ( па се до овој момент) го унапредува својот работен ангажман на нова 

работна позиција- Советник за едукација и доквалификација во Високата 

Медицинска школа при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола. 

 

Претходно споменатите активности се соодветно распределени во табелата за 

оценување на исполнетоста на посебните услови за избор во звања, предвидена според 
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Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-

стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски” – Битола. 

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ 

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

-секој исполнет услов се обележува со X- 

-табелата е составен дел од Рефератот за избор, а го пополнува 

рецензионата комисија- 

 

ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно-истражувачка 

работа 

УСЛОВИ X 

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или 

виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на 

висока стручна школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од 

автори чиишто трудови се објавени во референтна научна публикација. 

Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на 

трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web пребарувач за 

цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него) 

     

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во 

списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, 

Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, 

SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на 

универзитетскиот репозиториум 

 http://eprints.uklo.edu.mk/)1 

 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни 

публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното 

звање 

 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 

години) 

 

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или 

учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек 

 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил 

модератор на сесија на научна конференција 

 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на 

меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание 

 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 

монографија, практикум, збирка задачи и сл. 

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од 

одобрени Проекти 

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни  

http://eprints.uklo.edu.mk/)1
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остварувања 

Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или 

институции 

 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  

Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката 

научна област со која професионално се занимава 

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од 

научната област за која се избира (како автор или во коавторство)2 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 0 

 
1 Лицата кои веќе имаат засновано работен однос на единицата на којашто конкурираат за избор во звање, имаат обврска нивните 

трудови да ги објават на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk 

 

 

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 соработници  

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

студии 

 

Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет 

односно странска високообразовна установа по различни основи 

 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на 

англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на 

мобилност 

 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, 

стручно, почесно и сл.) 

 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за 

студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за 

далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната на единицата или 

Универзитетот 

 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или 

докторски труд 

 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд  

Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска 

Програма 
X 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска 

прграма на прв, втор или трет циклус на студии 
X 

http://eprints.uklo.edu.mk/
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Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; 

декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна 

организациона единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на 

факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на 

Универзитет/единица; член на Совет на докторски студии на 

Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на 

Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во 

последните 5 

Години 

X 

Вкупно исполнети услови од втор критериум 4 

 
2 Овој критериум за избор во звање редовен професор ќе се применува до влегувањето на сила на членот 166 став (3) точка 5 од ЗВО 

(Сл.в. на РМ 82/2018), а потоа истиот станува дел од општите критериуми за избор во звање во редовен професор и не може да се 

вреднува како исполнет услов од посебните критериуми 
 

 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 

Стручно-применувачка или стручно-уметничка 

дејност 

УСЛОВИ 
X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 

елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, 

стратегија, правилник, статут, закон и сл. 

 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од 

стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни 

институции 

X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден 

од релевантна институција 
 

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 
X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 
Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал патент/иновации прифатени од Државниот завод за 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.) 
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Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за 

стопанството 
 

                                                                          Вкупно исполнети услови од трет критериум  3 

Вкупно исполнети услови од сите три критериуми 7 

 

 

4. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на целокупната доставена документација, рецензентската комисија 

позитивно ја вреднува и ја оценува научно-истражувачката и стручно-апликативната 

дејност, како и дејноста од поширок интерес на  м-р Златко Лозановски.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот до денес, 

Комисијата во состав проф. д-р Божидар Маслинков, проф. д-р Валентина Павлова и 

проф. д-р Јане Богданов, заклучи дека м-р Златко Лозановски поседува научни и стручни 

квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и 

постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања 

и асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, ги 

исполнува сите услови да биде избран во звањето виш предавач во научната област 

Аналитичка Хемија.  

Според погоре изнесеното, комисијата има чест и задоволство да му предложи на 

Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, при Универзитетот Св. 

„Климент Охридски” Битола, м-р Златко Лозановски да биде избран во звање виш 

предавач, во научната област Аналитичка Хемија (10702) .  

 

 

   РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

       

4. Проф. д-р Божидар Маслинков – претседател   с.р. 

 

5. Проф. д-р Валентина Павлова – член   с.р. 

 

6. Проф. д-р Јане Богданов – член   с.р. 
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО - НАУЧНИ 

ЗВАЊА ОД  НАУЧНАТА ОБЛАСТ ХЕМИЈА (10700) НА ВИСОКАТА 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА, УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ” - БИТОЛА 

 

Врз основа на Kонкурсот за избор на наставник во сите наставно-научни, наставно-

стручни, научни, наставни и соработнички звања на Висока медицинска школа во Битола 

објавен во дневните весници „Нова Македонија” и „Коха” на ден 24.06.2021 година, 

Наставничкиот совет на Високата медицинска школа при Универзитетот Св. „Климент 

Охридски”- Битола на седницата одржана на ден 08.07.2021 година, донесе Одлука (бр. 

02-252/4 од  08.07.2021 год.) за формирање на Рецензентска комисија за избор на 

наставник во сите наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички 

звања од научна област: Хемија (10700)  во следниот состав: 

 

1. Д-р Божидар Маслинков , редовен професор во пензија, Висока медицинска 

школа, Универзитет „Св. Климент Охридски” – Битола, претседател, 

2. Д-р Валентина Павлова , редовен професор, Технолошко – технички 

факултет,  Универзитет „Св. Климент Охридски” – Битола, член и 

3. Д-р Јане Богданов, редовен професор, Институт за Хемија, Природно-

математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје, член. 

 

Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената 

документација го поднесуваме следниов 

 

ИЗВЕШТАЈ 

На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија” и „ Коха” од 

24.06.2021 година, за избор на наставник во сите наставно-научни, наставно-стручни, 

научни, наставни и соработнички звања од Научна област: Хемија (10700)  се пријави 

еден кандидат и тоа: 

- м-р Златко Лозановски, магистер по хемиски науки - аналитичка биохемија и 

докторант по Хемија.  

 

 Биографски податоци 

Кандидатот м-р Златко Лозановски, е роден на 09.03.1984 година во Битола. Средно 

образование со одличен успех завршил во СОУ „ Јосип Броз- Тито” во Битола. Во  

учебната 2003/04 година, се запишал на Високата медицинска школа - Битола при 

Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола каде што во 2006 година дипломирал на 

тема: „ Промена во бројот на еозинофилните гранулоцити при алергиски бронхитис“ , со 

просечен успех 9,73 за што и свечено му била доделена награда од страна на Ректорот на 

Универзитетот за најдобар студент во генерација, стекнувајќи се со назив: Специјалист 

медицинско лабораториски аналитичар. Надоградбата на стекнатото образование ја 
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продолжил на Факултетот за Биотехнички науки при Универзитетот „Св. Климент 

Охридски ”- Битола каде што во 2009 дипломирал на тема: „ Компаративна анализа на 

биохемискиот состав на трајното млеко“ со просечен успех 9,05 и се стекнал со називот - 

Дипломиран инжинер по преработка на анимални производи.  

Втор циклус (магистерски) студии, запишал на Институтот за Хемија, Природно-

математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје каде успешно ги 

положил сите предвидени испити на студиската програма - Аналитичка биохемија со 

просечен успех 9.50. На 19.05.2014 година го одбранил магистерскиот труд под наслов: 

„Синтеза, физичко-хемиски и гас хроматографски својства на 2,4 

динитрофенилхидразонски деривати на некои нискомолекуларни алдехиди“, под 

менторство на проф. д-р Јане Богданов, со што се стекнал со научен степен - магистер по 

хемиски науки, аналитичка биохемија. 

Во учебната 2016/17 се запишува на докторски студии на Институтот за Хемија, 

Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје, и во 

моментов е во завршна фаза за одбрана на докторската дисертација. 

Активно го говори англискиот јазик за што поседува и соодветен сертификат. Исто 

така, активно се служи и со софтверските програми на Microsoft, Adobe, ChemDraw, 

Chemwin, Chemwindow, Grams 32 Spectral Notebase и други. 

 

 Резултати од научно истражувачката работа 

 

Кандидатот м-р Златко Лозановски се јавува како автор на научни и стручни трудови 

објавени во референтни домашни и меѓународни списанија од соодветната област, и тоа: 

1. Lozanovski, Z.; Bogdanov, J.B.; Bukleski, M.; Nikolovska, M. SYNTHESIS OF 

MONOCARBONYL CURCUMIN ANALOGS AND UV-VIS STUDIES OF THEIR 

INTERACTIONS WITH THIOLS, XXV Congress of Chemists and Technologists of 

Macedonia, Ohrid, Macedonia, 19-22 September 2018, OBPC P-36, p.86. 

2. Целта на истражување во овој труд е оптимизација на метода - погодна за 

спектрофотометриска анализа на реакцијата помеѓу 2,6-бисарилиденциклохексанони и 

тиоли со која ќе може да се следат спори процеси (реакционо време над 12 часа) преку 

контролирање на електрофилноста, редокс карактеристиките на Michael-овиот 

акцептор, употребата на соодветен тиол, рН и растворувачи, спречување на оксидација 

на тиолот како и точно утврдување на неговата концентрација.Од испитуваните 

соединенија (1-6), најбрзи промени се забележале при реакција на 2-

(диметиламино)меркаптоетанол со 2 (B2BrBC), потоа со 5 и со 4. По 3 часа реакционо 

време од спектроскопската анализа кај 1 (С66) и 6 биле забележани само минорни 

промени.  

3. Simakovski, Z.; Pavlova, T.; Lozanovski, Z.; Imerov, A.; Pejoski, D.; Dochi, N.; Bogdanov, 

B.; Bogdanov, J.B. SYNTHESIS, PURIFICATION AND COMPUTATIONAL STUDIES 

OF BIOACTIVE SYMMETRICAL MONOCARBONYL ANALOGS OF CURCUMIN 

BASED ON THE 2,6-BISARYLIDENECYCLOHEXANONE CORE, XXV Congress of 

Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, Macedonia, 19-22 September 2018, OBPC 

P-38, p.88. 
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4. Во овој труд се испитувани антиоксидантните својства  при оштетување на срцевиот 

мускул кај глувци (предизвикано од изопротеранол) in vivo кај ((2E, 6E) -2,6-бис [2- 

(трифлуорометил)-бензилиден] циклохексанон и (2E, 6E) -2,6-бис (2-бромобензилиден) 

-циклохексанон. Користена е пресметковна хемија (полу-емпириски PM3 метод) на 

симетричните MACs со соодветни супституенти со акцент на електронските својства, 

атомските полнежи на α, β-незаситениот систем, торзионскиот агол на арилната група и 

енергијата на молекуларните орбитали (HOMO и LUMO). 

5. Lozanovski, Z; Bogdanov, J. SYNTHESIS OF 2,4-DINITROPHENYL-HYDRAZONE 

DERIVATIVES OF LOW MOLECULAR WEIGHT ALDEHYDES REVISITED: 

INFLUENCE OF PREPARATION METHOD ON MELTING POINTS AND GAS 

CHROMATOGRAPHIC BEHAVIOR, XXIII Congress of Chemists and Technologists of 

Macedonia, Ohrid, Macedonia, 8-11 October 2014, OCT 019, p.238. 

6. Во трудот се oпишани карактеристиките на 2,4-дифенилхидразонските деривати на 

неколку нискомолекуларни алдехиди подготвени според класичната метода на Brady и 

модифицираната метода која вклучува промивање на продуктите со NaHCO3. Утврдени 

се две изомерни форми на 2,4-дифенилхидразонските деривати (цис и транс) од кои цис 

изомерот е термодинамички фаворизиран. Миењето со NaHCO3 при прекристализација 

довело до продукт со аналитичка чистота и репродуцибилни точки на топење. По 

спроведените гас хроматографски испитувања на слабо поларна колона HP-5 бил 

утврден еден пик единствено кај формалдехидот додека кај сите останати 2,4-

дифенилхидразонски деривати постоеле два пика – аналогно на двата изомери.  

7. J. Tuteska, V. Stojkovski, Z. Lozanovski, M. Altandzieva, PANCREATITIS ACUTA IN 

PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS, Clinical chemistry and laboratory medicine, 52, 

7, (2014). 

8. J. Tuteska, M. Altandzieva, Z. Lozanovski, OSTEHILISMUS CHRONICA AS REASON 

FOR PANCREATITIS ACUTA, Clinical chemistry and laboratory medicine, 52, 7, (2014). 

9. Z. Lozanovski, J. Bogdanov, PREPARATION, PHYSICO-CHEMICAL AND GAS 

CHROMATOGRAPHIC PROPERTIES OD 2,4-DINITROPHENYLHYDRAZONE 

DERIVATIVES OF SOME LOW MOLECULAR WEIGHT ALDEHYDES, 10th Congress of 

pure and applied chemistry of students from Macedonia, (2013). 

10. J. Tuteska, V. Stojkovski, M. Arapceska, Z. Lozanovski, E. Gorgieska, CORRELATION OF 

CONCENTRATION OF TUMOR MARKERS CEA AND CA 19-9 IN BENIGN AND 

MALIGN ANY DISEASES, 20th Balkan journal of clinical laboratory, 12, 1 (2012).  

11. J. Tuteska, V. Stojkovski, M. Arapceska, Z. Lozanovski, D. Boceska, PROLACTIN AND 

TESTOSTERONE LEVELS IN FEMALE INFERTILITY, 20th Balkan journal of clinical 

laboratory, 12, 1 (2012).  

12. J. Tuteska, V. Stojkovski, M. Arapceska, Z. Lozanovski, A. Sinanoska, CLINICAL 

SIGNIFICANCE OF HS-CRP IN CARDIOVASCULAR DISEASES, 20th Balkan journal of 

clinical laboratory, 12, 1 (2012).  

13. J. Tuteska, V. Stojkovski, M. Arapceska, Z. Lozanovski, K. Risteska, ASSESSMENT OF 

SERUM CA 15-3 AND CEA CONCENTRATION IN PATIENTS WITH BREAST 

CANCER, Biochemia Medica, 22, 3, (2012). 

14. J. Tuteska, M. Arapceska, Z. Lozanovski, ANTIGENIC ASSAY FOR THE 

DETERMINATION OF BLOOD COAGULATION FACTOR XIII, The 30th World Congress 

of Biomedical Laboratory Science, (2012). 
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Од листата на приложени трудови (трудовите од реден број 4 до реден број 11) се 

рецензирани и објавени во Билтен на Универзитетот „Св. Климент Охридски ”- Битола, 

бр. 388 од 01.07.2014 година, при изборот за наставник во наставно звање предавач на 

Висока стручна школа, во научната област Хемија (10700) и Аналитичка хемија (10702). 

 Кандидатот учествувал и во реализација на следниве проектни активности: 

 University St. Kliment Ohridski-Higher Medical School CRIS  

No:IPA/2010/DN023657/CN361144 Cross Border Stem Cell Regenerative Medicine Center / 

“REMEDIC” 

 University St. Kliment Ohridski - Higher Medical School CRIS No: IPA/2010/DN022619/CN 

314 291 Deliver Pre-School Alternative Services - EARLY CHILDHOOD CARE 

 

 Движење во професијата 

 Кандидатот своите први работни ангажмани ги започнал во 2006 година како 

демонстратор на Високата медицинска школа – Битола при Универзитетот “Св. 

Климент Охридски” – Битола по предметите : Биохемија 1, Биохемија 2, Цитологија 

со хумана генетика и Хистологија. 

 Во 2007 година стапил во редовен работен однос на работно место инструктор – 

организатор на практична настава во Високата медицинска школа – Битола при 

Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола каде континуирано ја водел 

практичната настава по предметите: Хемија 1, Хемија 2, Аналитичка хемија, Хемија, 

Биохемија 1, Биохемија 2, Цитологија со хумана генетика, Физиологија и Хистологија 

(секој предемет во соодветниот семестар аналогно на наставните програми). 

 Во периодот од 2014 година до денес е активно вклучен во процесот на акредитација и 

воведување методи на постоечката лабораторија на Високата медицинска школа во 

Битола, опремена од Министерството за образование со: гасен хроматограф со масен 

спектрометар (GC-MS), течен хроматограф со високи перфоманси (HPLC), 

индуктивно пламено плазма оптички емисионен спектрометар (ICP-OES) и течен 

хроматограф со масен спектрометар (LCMS), ултратечен хроматограф со високи 

перфоманси (UHPLC). 

 На 13.08.2014 година со одлука на наставнички совет 07-333/4 од 13.08.2014 год. м-р 

Златко Лозановски согласно рефератот од рецензионата комисија објавен во Билтен 

на Универзитетот “ Св. Климент Охридски – Битола“ со бр.388 од 01.07.2014 година 

бил избран во звање предавач на висока стручна школа во научната област Хемија 

(10700) и Аналитичка Хемија (10702), при што бил ангажиран на предметите :  

Аналитичка Хемија,  Хемија 1, Хемија 2, Хемија – кај насоката радиолошки технолог 

и Хемија  – која за прв пат е воведен како нов наставен предмет во учебната 

2017/2018 година на новата студиската програма санитарен инжинер во прв 

циклус студии.  

 Во академската 2017/2018 година при спроведената самоевалуација во Високата 

медицинска школа – Битола при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола 

преку анкетните прашалници за академскиот кадар – како Предавач по 

погоренаведените предмети имал позитивна вкупна оценка од 4,49 (пондерирана 

просечна оценка. 

 На 24.12.2014 година со Одлука од Директорската управа  број 02-527/5 од 24.12.2014 
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е назначен за раководител на Хемиско- токсиколошко- броматолошката 

лабораторија на Високата Медицинска школа – Битола. 

 Во 2021 година - активно е вклучен во изработката на елаборати за акредитација 

на студиските програми од прв циклус: медицинско лабораториски аналитичар, општа 

медицинска сестра, радиолошки технолог и акушерка.  

 Oд 2010 година па се до денес учествувал во промотивни активности на Високата 

медицинска школа како преставник на саеми за образование и наука, посети  на 

средни училишта на територијата на Општина Битола се со цел промовирање на 

школата како идна опција на средношколците за продолжување на нивното 

образование. 

 Посетувал обуки, семинари и работилници од стручен и професионален карактер 

организирани од домашни институции, поседува и сертификати за стручно и 

професионално усовршување. 

 Во 2021 година ( па се до овој момент) го унапредува својот работен ангажман на нова 

работна позиција- Советник за едукација и доквалификација во Високата 

Медицинска школа при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола. 

 

Претходно споменатите активности се соодветно распределени во табелата за 

оценување на исполнетоста на посебните услови за избор во звања, предвидена според 

Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-

стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски” – Битола. 

 

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА 

ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

-секој исполнет услов се обележува со X- 

-табелата е составен дел од Рефератот за избор, а го пополнува рецензионата 

комисија- 

ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно-истражувачка 

работа 

УСЛОВИ X 

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш 

предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока 

стручна школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори 

чиишто трудови се објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на 

трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е 

цитиран кандидатот или преу web пребарувач за цитираност (профил на 

кандидатот на Google Scholar или сличен на него) 

     

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во 

списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, 

Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago 

Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на универзитетскиот 

репозиториум 
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 http://eprints.uklo.edu.mk/)1 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации 

од предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање 

 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 

години) 

 

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или 

учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек 

 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор 

на сесија на научна конференција 

 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на 

меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание 

 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 

монографија, практикум, збирка задачи и сл. 

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од 

одобрени Проекти 

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни 

остварувања 

 

Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или 

институции 

 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  

Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката 

научна област со која професионално се занимава 

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од 

научната област за која се избира (како автор или во коавторство)2 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 0 

 
1 Лицата кои веќе имаат засновано работен однос на единицата на којашто конкурираат за избор во звање, имаат обврска нивните 

трудови да ги објават на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk 

 

 

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 соработници  

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

студии 

 

Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно 

странска високообразовна установа по различни основи 

 

http://eprints.uklo.edu.mk/)1
http://eprints.uklo.edu.mk/
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Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на 

англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на 

мобилност 

 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно, 

почесно и сл.) 

 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за 

студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за 

далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната на единицата или 

Универзитетот 

 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или 

докторски труд 

 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд  

Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска 

програма 
X 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска 

прграма на прв, втор или трет циклус на студии 
X 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; 

декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна 

организациона единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на 

факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на 

Универзитет/единица; член на Совет на докторски студии на 

Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на 

Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во 

последните 5 Години 
X 

Вкупно исполнети услови од втор критериум 4 

 
2 Овој критериум за избор во звање редовен професор ќе се применува до влегувањето на сила на членот 166 став (3) точка 5 од ЗВО 

(Сл.в. на РМ 82/2018), а потоа истиот станува дел од општите критериуми за избор во звање во редовен професор и не може да се 

вреднува како исполнет услов од посебните критериуми 

 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 

Стручно-применувачка или стручно-уметничка 

дејност 

УСЛОВИ 
X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 

елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, 

стратегија, правилник, статут, закон и сл. 

 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од 

стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни 

институции 

X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување 

издаден од релевантна институција 
 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или 

домашна стручна организација, институција или асоцијација 
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(Ко)автор е 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 
X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 

Бил уредник на речник или енциклопедија  

Регистрирал патент/иновации прифатени од Државниот завод за 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  3 

Вкупно исполнети услови од сите три критериуми 7 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на целокупната доставена документација, рецензентската комисија 

позитивно ја вреднува и ја оценува научно-истражувачката и стручно-апликативната 

дејност, како и дејноста од поширок интерес на  м-р Златко Лозановски.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот до денес, 

Комисијата во состав проф. д-р Божидар Маслинков, проф. д-р Валентина Павлова и 

проф. д-р Јане Богданов, заклучи дека м-р Златко Лозановски поседува научни и стручни 

квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и 

постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања 

и асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, ги 

исполнува сите услови да биде избран во звањето виш предавач во научната област 

Хемија.  

Според погоре изнесеното, комисијата има чест и задоволство да му предложи на 

Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, при Универзитетот Св. 

„Климент Охридски” Битола, м-р Златко Лозановски да биде избран во звање виш 

предавач, во научната област Хемија (10700) .  

 

   РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 

1. Проф. д-р Божидар Маслинков – претседател   с.р. 

 

2. Проф. д-р Валентина Павлова – член   с.р. 

 

3. Проф. д-р Јане Богданов – член   с.р. 
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           РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА  НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ 

ЗВАЊА ОД НАУЧНАТА ОБЛАСТ - ДРУГО,     МЕНАЏМЕНТ ВО 

ЗДРАВСТВО (50329) ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - 

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-БИТОЛА 

 

Врз основа на Kонкурсот за избор на наставник во сите наставно-научни, наставно-

стручни, научни, наставни и соработнички звања на Висока медицинска школа во Битола 

објавен во дневните весници „Нова Македонија” и „Коха” на ден 24.06.2021 година, 

Наставничкиот совет на Високата медицинска школа при Универзитетот Св. 

„КлиментОхридски”- Битола на седницата одржана на ден 08.07.2021 година, донесе 

Одлука (бр.02-252/7 од 08.07.2021 год.) за формирање на Рецензентска комисија за избор 

на наставник восите наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички 

звања од  Научна област: Друго, Менаџмент во здравство (50329)воследниотсостав: 

 

1. Д-р Елизабета Џамбаска , вонреден професор на Економски 

институт-Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, 

претседател; 

2. Д-р Искра Станчева -Гигов , вонреден професор на Економски 

институт - Скопје,  Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, член; 

3. Д-р Николче Јанкуловски, вонреден професор на Биотехнички 

факултет, Универзитет „Св. КлиментОхридски” -Битола, член. 

Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената 

документација го поднесуваме следниов 

 

ИЗВЕШТАЈ 

На објавениот конкурс водневните весници „Нова Македонија” и „ Коха”од 

24.06.2021 година, за избор на наставник во сите наставно-научни, наставно-стручни, 

научни, наставни и соработнички звања од Научнаобласт: Друго, Менаџмент во 

здравство (50329)се пријави еден кандидат и тоа: 

 

- д-р ТатјанаНесторовска, Доктор на Економски науки  

 

1. Биографски податоци 

Кандидатката д-р Татјана Несторовска е родена на 27.10.1974 година во Битола. 

Средно образование со одличен успех завршила во СОУ „Јосип Броз Тито” во Битола. Во 

учебната 1993/94 година, се запишала на Економскиот факултет – Прилеп при 

Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола и со одбраната на дипломскиот труд на 

28.12.1998 година се стекнала со звањето дипломиран економист. Подоцна, се запишала и 

на Економскиот факултет - Штип при Универзитетот „Гоце Делчев”- Штип, каде се 

стекнала со звање – дипломиран економист од областа на бизнис економија. Студиите ги 

завршува со остварени 240 ЕКТС кредити и просечен успех 8,28. 



58 
 

Своето образование го продолжила со запишување на втор циклус (магистерски) 

студии на Економскиот институт - Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во 

Скопје. Студиите ги завршилa 2011 година, со просечен успех 8,62. На 02.03.2011 година 

го одбранилa магистерскиот труд на тема: Формирање на цените и менаџмент на трошоци 

во здравствениот систем на РМ, под менторство на проф. д-р Биљана Ангелова. Со ова се 

стекнала со научен степен магистер по економски науки. 

Докторски студии пријавила на Економскиот институт - Скопје, при Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј” во Скопје под менторство на проф. д-р Биљана Ангелова, каде со 

одбрана на докторската дисертација се стекнала со научен степен доктор на економски 

науки. 

Во 2000-та година ги положила испитите Психологија, Падагогија и Методика на 

Филозофскиот Факултет – Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, 

за што поседува и соодветно Уверение за положените испити. 

Во врска со работното искуство кандидатката наведува дека во 2005 година 

започнува со работа на Високата медицинска школа на работно место библиотекар. Во 

2006 година работи на позицијата благајник. Во 2009 година продолжува на ново работно 

место како администратор по ЕКТС во службата студентски прашања. Од 2010 година 

кандидатката е на позиција шеф на службата студентски прашања. 

Кандидатката активно се служи со англискиот јазик, го употребува и српскиот и 

храватскиот јазик. Исто така активно се служи и со софтверските програми на Microsoft. 

 

2. Резултати од научно истражувачката работа 

Кандидатката д-р Татјана Несторовска се јавува како автор на следните стручни 

трудови објавени во референтни меѓународни списанија: 

 EFFECTS FROM THE IMPLEMANTATION OF A STRATEGY FOR RISK 

MENAGEMENT AND APPLICATION FOR THE INTERNAL AUDIT AND 

CONTROL IN PUBLIC SECTION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA- Economic 

development, Journal of the Institute of Economics, Skopje, 15/2013, No. 1-2,https://ek-

inst.ukim.edu.mk/economic-development-journal-of-the-institute-of-economics-skopje-

year-15-no-1-2-2013-2013/, август 2013 година; 

 CONTROL AND MANAGEMENT OF THE HEALTH SERVICES EXPENSES - PRE- 

CONDITION FOR EXISTENCE OF THE HEALTH INSTITUTIONS ON THE 

MARKET - International Journal of Research in Management, Economics and 

Commerce, Vol.3, No. 10,http://indusedu.org/papers-ijrmec.php?id=3-10-10-2013, 

октомври 2013година; 

 THE ROLE OF THE HUMAN RESOURCES IN THE CREATION OF THE 

COMPETATIVE ADVANTAGE IN THE MODERN BUISNESS ENVIRONMENT – 

European Scientific Journal (ESI), Vol.9,No. 34, 

https://eujournal.org/index.php/esj/issue/view/104, декември 2013 година; 

 COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES TO THE ECONOMY - Economic development,Journal of the Institute 

of Economics, Skopje, 16/2014, No. 1-2, https://ek-inst.ukim.edu.mk/economic-

https://ek-inst.ukim.edu.mk/economic-development-journal-of-the-institute-of-economics-skopje-year-15-no-1-2-2013-2013/
https://ek-inst.ukim.edu.mk/economic-development-journal-of-the-institute-of-economics-skopje-year-15-no-1-2-2013-2013/
https://ek-inst.ukim.edu.mk/economic-development-journal-of-the-institute-of-economics-skopje-year-15-no-1-2-2013-2013/
http://indusedu.org/papers-ijrmec.php?id=3-10-10-2013
https://eujournal.org/index.php/esj/issue/view/104
https://ek-inst.ukim.edu.mk/economic-development-journal-of-the-institute-of-economics-skopje-year-16-no-1-2-2014-2014/
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development-journal-of-the-institute-of-economics-skopje-year-16-no-1-2-2014-2014/,  

јуни 2014 година. 

 

3. Резултати од стручно-применувачка дејност 

Работниот ангажман во Високата Медицинска школа во Битола при Универзитетот 

Св. „Климент Охридски” - Битола, како администратор на ЕКТС и раководител на 

студентски прашања вклучува и активности кои се однесуваат на стручно-апликативната 

дејност и дејности од поширок интерес. Активно е вклучена во работата на стручни 

комисии и работни групи, како и комисии на ниво на Универзитетот. Исто така, 

учествувала и во изработка на елаборат за акредитација на студиски програми.   

Таа активно учествувала и во промотивни активности на Високата медицинска 

школа во Битола. 

Кандидатката д-р Татјана Несторовска учествувала во реализација на проектни 

активности на следниот проект: 

Меѓународен проект ,,STRAWPOWER  - Зголемен рурален економски развој во 

пограничниот регион со зајакнување на земјоделството преку користење на отпадната 

слама за производство на енергија”,проект кофинансиран од Европската Унија 

2015година. 

Кандидатката земала учество и во следните обуки, семинари и работилници, со што 

постојано се усовршува: 

 

 Имплементација на ЕКТС програмата во 2006, 2007 и 2010година во организација 

на УКЛО ,,Св. Климент Охридски”-Битола. 

 ,,Обука на начинот на пресметка на интегрирана бруто плата”, одржан март 2008 

година, Битола. 

 Повеќе работилници за Развој и поддршка на малите и средни претпријатија во 

организација на Агенција за развој на МСП како и Регионалниот бизнис центар 

одржани во период од 2014до 2016 година. 

 Семинар во организација на ДЗЛП,,Имплементација на прописите за заштита на 

личните податоци”, одржан јуни 2017 година, Скопје. 

 

Претходно споменатите активности се соодветно распределени во табелата за 

оценување на исполнетоста на посебните услови за избор во звања, предвидена според 

Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-

стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски” - Битола. 

 

 

 

 

https://ek-inst.ukim.edu.mk/economic-development-journal-of-the-institute-of-economics-skopje-year-16-no-1-2-2014-2014/
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА 

ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

-секој исполнет услов се обележува со X- 

-табелата е составен дел од Рефератот за избор, а го пополнува рецензионата 

комисија- 

 

ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно-

истражувачкаработа 

УСЛОВИ X 

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш 

предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока 

стручна школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори 

чиишто трудовисе објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на 

трудовите сепотврдува 

преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или 

преу web пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или 

сличен на него) 

 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во 

списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, 

Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago 

Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на универзитетскиот 

репозиториум 

http://eprints.uklo.edu.mk/)1 

X 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации 

одпредвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање 

 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 

години) 

 

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или 

учествува вонаучно-истражувачки проект кој е во тек 

 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор 

насесија на научна конференција 

 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор 

намеѓународна научна конференција или меѓународно научно списание 

 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 

монографија,практикум, збирка задачи и сл. 

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од 

одобрениПроекти 

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни 

остварувања 

 

Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или 

институции 

 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  

http://eprints.uklo.edu.mk/)1
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Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката 

научнаобласт со која професионално се занимава 

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од 

научнатаобласт за која се избира (како автор или во коавторство)2 

 

вкупноисполнетиусловиодпрвкритериум 1 

 
1Лицата кои веќе имаат засновано работен однос на единицата на којашто конкурираат за избор во звање, имаат обврска 
нивните трудови да ги објават на универзитетскиот репозиториумhttp://eprints.uklo.edu.mk 

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 

другависокообразовна установа од земјата или странство 

 

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

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

студии 

 

Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитетодносно 

странска високообразовна установа по различни основи 

 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на 

англискинаставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на 

мобилност 

 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, 

стручно,почесно и сл.) 

 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за 

студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за 

далечинско учење(Moodle и сл.) или на web страната на единицата или 

Универзитетот 

 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички 

илидокторски труд 

 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд  

Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во 

студискаПрограма 

 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска 

прграма на прв, втор или трет циклус на студии 
X 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; 

декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна 

организациона единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на 

факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на 

Универзитет/единица; член на Советна докторски студии на 

Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на 

Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во 

последните 5 

 

http://eprints.uklo.edu.mk/
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Години 

Вкупно исполнети услови од втор критериум 2 
 

2 Овој критериум за избор во звање редовен професор ќе се применува до влегувањето на сила на членот 166 
став(3)точка5одЗВО(Сл.в.наРМ82/2018),апотоаистиотстануваделодопштитекритериумизаизборво звање во редовен професор и не може 

да се вреднува како исполнет услов од посебнитекритериуми 

 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 

Стручно-применувачка или стручно-уметничка 

дејност 

УСЛОВИ 
X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 

елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, 

стратегија, правилник, статут, закон и сл. 

 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од 

стручен или професионален карактер организирани од меѓународни илидомашни 

институции 

X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување 

издаден одрелевантна институција 
 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или 

домашнастручна 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 

потребитена 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 

илидруги домашни или странски фондови 
X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 

Бил уредник на речник или енциклопедија  

Регистрирал патент/иновации прифатени од Државниот завод за 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 

застопанството 
 

Вкупно исполнети услови од трет критериум  3 

Вкупно исполнети услови од сите три критериуми 6 
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4. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува научно-

истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес на  

д-р Татјана Несторовска.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот до денес, 

Комисијата во состав проф. д-р Елизабета Џамбаска, проф. д-р Искра Станчева-Гигов и 

проф. д-р Николче Јанкуловски, заклучи дека д-р Татјана Несторовска поседува научни и 

стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за 

критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и 

соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - 

Битола, ги исполнува сите услови да биде избрана во звањето предавач во научната област 

друго, менаџмент во здравство.  

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 

Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, при Универзитетот Св. 

„Климент Охридски” - Битола, д-р Татјана Несторовска да биде избрана во звањето 

предавач,во научната област- Друго, Менаџмент во здравство (50329).  

 

 

Битола, 30.07.2021 година 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

1. Проф. д-р Елизабета Џамбаска- претседател, с.р. 

 

2. Проф. д-р Искра Станчева-Гигов- член, с.р. 

 

3. Проф. д-р Николче Јанкуловски - член, с.р. 
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАУЧЕН СОРАБОТНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 

ОД НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ, НАУЧНО ПОЛЕ 

ОРГАНИЗАЦИОНИ НАУКИ И УПРАВУВАЊЕ, ОБЛАСТИ ТЕОРИЈА И 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДЕЛОВНИТЕ СИСТЕМИ, БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ, 

ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ДРУГО, ВО НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН -

ПРИЛЕП 

Врз основа на Конкурсот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” –Битола, Научен 

Институт за тутун-Прилеп, објавен во весникот “Слободен печат” и “Коха” од 23.07.2021 

година за избор на научен соработник во сите научни звања, во научното подрачје: 

Општествени науки (5), научно поле Организациони науки и управување (506), 

области: (50601) Теорија и организација на деловните системи, (50603) Бизнис 

Менаџмент, (50623) Претприемништво и (50624) Друго, и врз основа на Одлуката на 

Советот на Научниот институт за тутун -Прилеп, бр.15-619/3 донесена на 8-та седница 

одржана на 03.08.2021 година, формирана е Рецензентска комисија во состав: 

  

1. проф. д-р Димо Димков, (во пензија), Универзитет “Св. Климент Охридски”- 

Битола, Економски факултет-Прилеп- претседател, 

2. проф. д-р Трајан Дојчиновски, (во пензија), Универзитет “Св. Климент 

Охридски”- Битола, факултет за биотехнички науки-Битола- член и  

3. проф. д-р Валентина Пеливаноска, редовен професор, Универзитет “Св. Климент 

Охридски”- Битола, Научен институт за тутун-Прилеп- член. 

 

Како членови на Рецензентската комисија, по разгледувањето на доставената 

документација го поднесуваме следниов 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

На објавениот конкурс за избор на научен соработник во сите наставно-научни звања, во 

научното подрачје: Општествени науки (5), научно поле Организациони науки и 

управување (506), области: (50601) Теорија и организација на деловните системи, (50603) 

Бизнис Менаџмент, (50623) Претприемништво и (50624) Друго во предвидениот рок се 

пријави само кандидатката д-р Катерина Кареска. 

 

I. Биографски податоци 

 

Д-р Катерина Кареска родена е на 04.12.1984 година во Прилеп, каде и денес живее. По 

основното училиште, своето образование го продолжува во Гимназијата „Мирче Ацев“– 

Прилеп, каде завршува со одличен успех, а во 2003 година се запишува на Економскиот 

факултет во Прилеп при Универзитетот “Св. Климент Охридски”- Битола, на студиската 

програма Економија на претпријатија. Факултетот го завршува во 2007 година и се 

стекнува со стручен назив дипломиран економист. Во 2009 година се запишува како 

вондреден студент на Педагошкиот Факултет- Битола, за педагошка доквалификација и 

истата година се стекнува со стручен назив Наставник за средно образиование. 
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Во 2007 година се запишува на последипломските студии на Економскиот факултет- 

Прилеп, на студиската програма Бизнис администрација - МБА менаџмент. На ден 

25.08.2011 година успешно го одбранува магистерскиот труд под наслов: „Управување со 

квалитетот и контролата како фактори на успех во производно претпријатие“ и се 

стекнува со научен степен магистер по Бизнис администрација – МБА менаџмент.  

Во 2011 година се запишува на докторски студии, на Економски Институт при 

Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”- Скопје, на студиската програма “Организациски 

науки и менаџмент”. На 20.02.2015 година со успех ја одбранува докторската дисертација 

под наслов: “Интеграциски пристап на целосното управување со квалитетот за стекнување 

конкурентска предност на организациите” и се стекна со научен степен доктор на 

економски науки. 

Кандидатката д-р Катерина Кареска учествува на повеќе семинари, собири, 

конференции во земјава и во странство. 

Кандидатката Д-р Катерина Кареска е ангажирана од страна на Економскиот факултет при 

Универзитетот „Гоце Делчев-Штип како експерт од праксата и во академската 2016/2017 

година реализира предавања во рамките на неколку предмети (Производствен менаџмент, 

Менаџмент и информациони системи и Маркетинг менаџмент) кои се од областа на 

менаџментот и организациските науки на кампусот во Штип и во Кочани. Во 2018год. е 

избрана како Насловен Доцент на Факултетот за туризам и бизнис логистика при 

Универзитет “Гоце Делчев” Штип,  наставно-научната област Теорија и организација на 

деловни системи и Економика на индустрија, и е ангажирана по предмет Меѓународна 

администрација, кампус Скопје. Од 01.04.2017 е вработена во Стопанска банка А.Д Битола 

како Стручен соработник за депозити, за физички и правни лица; Сектор за 

администрација и евиденција на депозити, а од 01.03.2018 до денес работи во ЕЛС 

Општина Прилеп, Одделение за администрирање на приходи. 

Во својот едукативен и професионален развој има посетувано обуки и семинари од 

повеќе области, каде што се стекнува со соодветни сертификати. 

 

II. Научно-наставна и стручна активност 

 

Во досегашната наставно-научна работа, д-р Катерина Кареска има објавено повеќе од 23 

трудови и книга од областа на меаџментот и организациските науки, во меѓународни 

научни публикации.  

Во продолжение следи листа на научноистражувачките трудови на кандидатката, 

класифицирани според припадноста во меѓународни научни публикации (зборници од 

меѓународни научни конференции и меѓународни книги), зборници во земјава и стручни 

списанија и  меѓународни научни списанија: 

 

1. Докторска дисертација „Интеграциски пристап на целосното управување со 

квалитетот за стекнување конкурентска предност на организациите“; 

2. Книга: “New Industrial and Business Approach for Competitive Advantage, Lambert 

Academic Publishing”, ISBN (978-620-2-02657-4); 

3. “The development process of mamagement of modern magement and modern business”, 

eJurnal Vol 14, No.37: May 17,2021; 
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4. “Integrative approach to Total Quality Management for gaining Competitive Advantage”, 

eJournal Vol.12, No.10: OCT10, 2019; 

5. “Analitical Concept of the Integrative approach of Tottal Quality Management gor 

gaining competitive advantage”, eJournal Vol.12, No.22: Oct24, 2019; 

6. “Empirical Analysis of Unemploument and Labor Market in Republic of Macedonia: An 

Overview of Government Policy”- European Economics: Labor & Social Conditions 

eJurnal Vol 11, Issue 107, September 08,2017; 

7.  “Gender Equality in The Labor market in the Republic of Macedonia”,Labor: Human 

Capital eJurnal Vol 9,  Issue 114, September 06,2017; 

8.  “Human Development and Quality of Life in Republic of Macedonia”, Development 

Economics: Women,  Gender & HumanDevelopment eJurnal Vol 6, Issue 119, 

September 07.2017 

9. “Empirical Analysis of Poverty Determinants in Republic of Macedonia”, Development 

Economics: Macroeconomic  Issues in Developing Economies eJurnal Vol 6, Issue 142, 

September 04,2017; 

10. “The Role of Planing as a Fundamental Management Function for Achieving 

Effectiveness in Business Organizations”, Operations Strategy eJournal Vol 10, 

Issue16,August 29,2017; 

11. “Innovation Approach as a New Business Paradigm of Total Quality Management: The 

Case of Macedonia”, Enterpreneurship & Economics eJournal Vol12, Issue 63, 

September 05,2017; 

12. „Родова еднаквост на пазарот на труд во Република Македонија“, труд објавен во 

двобројот на списанието ПРИЛОЗИ што го издава Македонско Научно Друштво- 

Битола, 2012; 

13. “Aspects of Competitiveness - Achieving Competitive Advantage of Organizations in 

Macedonia”, Kareska, Katerina and Marjanova Jovanov, Tamara, Journal of Economics, 

1 (2). ISSN 1857-9973 (2016); 

14. “Challenges in modern management and modern business that Macedonian organizations 

face in gaining competitive advantage”, Kareska, Katerina and Davcev, Ljupco  Journal 

of Economics. ISSN 1857-9973 (2016); 

15. Efektivno liderstvo- jedan od principa celosnog upravljanja kvalitetom u cilju postizanja 

konkurentske prednosti organizacija u Republici Makedoniji, Мајската конференција 

одржана во организација на Техничкиот Факултет во Бор, при Белградскиот 

Универзитет, 2014 год, ISBN: 978-86-6305-019-8; 

16. „Основни концепти тоталне контроле квалитета у циљу стицања конкурентске 

предности предузећа“, труд објавен во Зборникот на трудови од Мајската 

конференција одржана во организација на Техничкиот Факултет во Бор, при 

Белградскиот Универзитет, 2012 год, ISBN : 978-86-80987-96-5; 

17. Целосното управување со квалитетот - современ концепт на менаџментот за 

стекнување конкурентска предност на организациите во Република Македонија, 

Трета меѓународна научна конференција во организација на БАС Институтот за 

менаџмент Битола, 2014 год., ISBN: 978-608-4729-03-7; 

18. „Менаџерските перспективи во управувањето со човечки ресурси како фактор за 

одржлива компаниска конкурентност“,Втора меѓународна научна конференција во 

организација на БАС Институтот за менаџмент Битола, 2013 год., ISBN: 978-608-

4729-01-3 

http://eprints.ugd.edu.mk/17527/
http://eprints.ugd.edu.mk/17527/


67 
 

19. „Total Quality Management (TQM) -  посебен метод за управување со квалитетот“, 

труд објавен во двобројот на списанието ПРИЛОЗИ што го издава Македонско 

Научно Друштво- Битола, 2011; 

20. „Планирањето - примарна функција на менаџментот за остварување ефективно и 

ефикасно работење во организациите“, труд објавен во двобројот на списанието 

ПРИЛОЗИ што го издава Македонско Научно Друштво- Битола, 2011; 

21. „Современи концепти на менаџментот за стекнување конкурентска предност на 

организациите“ (Modern concepts of management for acquiring competitive advantage 

of an organization), Зборник на трудови при Друштвото за наука и уметност Прилеп, 

2010-2011; 

22. „Реинжинеринг на работните процеси“ (Business process reengineering- BPR),  

Зборник на трудови при Друштвото за наука и уметност Прилеп, 2010-2011; 

23. “Theoretical aspects of quality as a primary factor for gaining competitive advantage in 

organizations”, in the process of issuance. 

 

III. Анализа на објавените трудови 

1. Докторската дисертација „Интеграциски пристап на целосно управување со 

квалитетот за стекнување конкурентска предност на организациите“ на кандидатката 

д-р Катерина Кареска преку еден методолошки фундиран-системски пристап ги 

проверува, ги проширува и ги продлабочува постојните и стекнува нови научни сознанија 

во областа на економијата и менаџментот. Истражувањето во трудот покажа дека 

интеграцискиот пристап на целосното управување со квалитетот, како современ концепт 

на работење во организациите претставува постепен, систематски и континуиран процес 

со цел постигнување на долгорочен развој и напредок во работењето што доведува до 

стекнување на конкурентска предност. Дисертацијата претставува значаен придонес за 

афирмација на организациските науки - како во полето на научното третирање на 

проблематиката на стратегискиот менаџмент, производниот менаџмент, така и на општиот 

менаџмент. 

2. Во книгата “New Industrial and Business Approach for Competitive Advantage” се 

прикажува работата на организациите реализирани низ сферата на принципите на 

современиот менаџмент и современиот бизнис денес се наметната како основа за 

проширена репродукција и текови во општеството. Во таа смисла,значењето на темите кои 

се обработуваат во книгата се корисни, објективни и од голем интерес за менаџерите од 

различни нивоа, со цел да се добие конкурентна предност.  

3. Трудот “The development process of mamagement of modern magement and modern 

business”  прикажува како порастот на конкуренцијата на глобално ниво од една страна, и 

брзиот развој на информациско-комуникациските технологии од друга страна, ги 

условуваат организациите да го менуваат начинот на своето работење. Современиот 

бизнис свет го диктира темпото на работа и сите оние организации кои сакаат да бидат 

конкурентни треба да ги следат современите бизнис практики.  

4. Во трудот “Integrative approach to Total Quality Management for gaining Competitive 

Advantage” од целокупното истражување, кандидатката посочува дека кај организациите 

во Република С. Македонија мора да постои континуирано, проактивно и иновативно 
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ангажирање на врвниот менаџмент и сите вработени во организациите за целокупно 

остварување на визијата, мисијата и стратегијата. Преку истражувањето е утврдено дека 

квалитетот како визија на иднината треба да биде основа за задоволување на очекувањата, 

желбите и потребите на купувачите. 

5. Во трудот “Analitical Concept of the Integrative approach of Tottal Quality Management gor 

gaining competitive advantage”, кандидатката укажува за Целосното управување со 

квалитет како современ концепт како почнува да се имплементира и во организациите во 

Република С. Македонија. Неговото имплементирање се базира на согледувањата на 

позитивните ефекти кои ги нуди. Овој концепт овозможува видливи промени во 

организациите, притоа нуди неколку организациски форми на примена. 

6. Во трудот“Empirical Analysis of Unemploument and Labor Market in Republic of 

Macedonia: An Overview of Government Policy”, кандидатката ја анализира состојбата на 

пазарот на трудот во Република Македонија преку анализа на структурата на 

невработените врз основа на образование, род, возрасна група и други атрибути. Трудот 

обезбедува емпириска анализа за трендот на невработеност во Република С. Македонија 

во изминатиот период и анали на причините за невработеноста. 

7. Во трудот “Gender Equality in The Labor market in the Republic of Macedonia”, 

кандидатката прави конкретно набљудување и анализа на моменталната состојба на 

пазарот на трудот и позицијата на родова еднаквост. Во рамките на трудот се дадени 

одредени препораки до носителите на економските политики за идните насоки на 

политиките поврзани со пазарот на труд. 

8. Во “Human Development and Quality of Life in Republic of Macedonia”  се испитува 

врската помеѓу економскиот раст и човековиот развој во Р.С.Македонија. 

9. Трудот “Empirical Analysis of Poverty Determinants in Republic of Macedonia”, емпириски 

ја истражува сиромаштијата во Република Македонија и се обидува да 

одговори на прашањето кои се главните детерминанти на високата стапка на сиромаштија 

во земјата со примена на економетриски модел VAR (Vector Auto Regression). 

10. Во “The Role of Planing as a Fundamental Management Function for Achieving 

Effectiveness in Business Organizations” кандидатката го испитува процесот на планирање 

како една од основните функции и алатка во процесот на менаџирање. Покрај тоа, трудот 

дава преглед на сите предности на системот за ефикасно планирање како главен предуслов 

за постигнување најдобри резултати во работењето на компаниите. 

11. Трудот “Innovation Approach as a New Business Paradigm of Total Quality Management: 

The Case of Macedonia”, кандидатката ги истражи ефектите на управувањето со квалитет 

во процесот на постигнување на конкурентска предност во македонските компании. 

12. Во трудот„Родова еднаквост на пазарот на труд во Република Македонија“ авторката 

своето внимание го насочува кон родовата еднаквост на пазарот на труд. Родовата 

интеграција и избалансираниот удел на мажите и на жените на пазарот на трудот 

претставува круцијален индикатор за понатамошно делувањеи иницирање на политики 

кои ќе го подобрат општественото живеење. 
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13. Преку трудот “Aspects of Competitiveness - Achieving Competitive Advantage of 

Organizations in Macedonia”, кандидатката прави истражување кое придонесува кон 

подобро разбирањето на потребата и важноста на процесот на градење на конкуретски 

предности и процесот на имплементација на создавање конкурентни перформанси на 

организациите. Резултатите од истражувањето треба да им помогнат на организациите во 

Република С. Македонија подобро да ја разберат сегашната состојба која ги обликува 

потребите за реинженеринг и прифаќање на еден нов систем на деловно работење., 

претприемачки дух и ориентација кон иновации. 

14. “Challenges in modern management and modern business that Macedonian organizations 

face in gaining competitive advantage” претсавува труд во кој се прикажува Модерната 

„раководна револуција“,која моментално се случува, ги принудува менаџерите во 

организациите да користат посовремени средства и методи на управување кои ќе 

одговорат на тековните предизвици. 

15. Efektivno liderstvo- jedan od principa celosnog upravljanja kvalitetom u cilju postizanja 

konkurentske prednosti organizacija u Republici Makedoniji. Во овој труд фокусот на 

внимание авторката го става на со квалитетот во организациите и лидерството како клучен 

интеграциски принцип на ефективниот менаџмент. 

16. „Основни концепти тоталне контроле квалитета у циљу стицања конкурентске 

предности предузећа“.Во обработка на оваа проблематика, д-р Кареска го разработува 

TQC – тотална контрола на квалитетот со цел стекнување конкурентска предност на 

компаниите. 

17. Трудот “Целосното управување со квалитетот- современ концепт на менаџментот за 

стекнување конкурентска предност на организациите во Република Македонија,” Во овој 

труд се анализира едно мошне важно гледиште на процесот на имплементирање на 

целосно управување со квалитетот во организациите,заради стекнување конкурентска 

предност. 

18. „Менаџерските перспективи во управувањето со човечки ресурси како фактор за 

одржлива компаниска конкурентност“ е труд во кој авторката ја нагласува улогата на 

менаџментот и менаџирањето на човечките ресурси во компаниите. 

19. „Total Quality Management (TQM) - посебен метод за управување со квалитетот“.Во 

овој труд кандидатката анализира едно мошне важно гледиште на процесот на 

имплементирање 

на целосно управување со квалитетот во организациите, заради стекнување конкурентска 

предност. 

20. „Планирањето - примарна функција на менаџментот за остварување ефективно и 

ефикасно работење во организациите“ Фокусот на внимание во овој труд е насочен кон 

планирањето, како примарна функција на менаџментот. Преку планирањето менаџментот 

настојува да ги утврди визијата, мисијата и целите на организацијата, да се формулираат 

стратегиите за остварување на целите, да се развијат планови, како и нивна 

имплементација. 

http://eprints.ugd.edu.mk/17527/
http://eprints.ugd.edu.mk/17527/
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21. Анализата на Трудот „Современи концепти на менаџментот за стекнување 

конкурентска предност на организациите“ е насочена кон современите концепти на 

менаџмент за стекнување конкурентска предност на организациите. Во современи услови 

на остра конкуренција, секоја организација има за цел преку менаџментот да обезбеди 

постојан раст и развој. 

22. Во трудот „Реинжинеринг на работните процеси“ (Business process reengineering- BPR) 

Реинженерингот се анаализира како процес кој ја менува организациската култура, креира 

нови процеси, нови системи, нова структура и нови начини на промените и влијае врз 

успехот на организациите. Авторката ја потенцира потребата од реинженеринг, како 

повторен почеток, т.е. обид целата работа да се работи на друг начин различен од начинот 

на работа што дотогаш се применувал. 

23. “Theoretical aspects of quality as a primary factor for gaining competitive advantage in 

organizations” Преку теоретските аспекти во трудот ќе се придонесе кон продлабочување 

на сознанијата за квалитетот како актуелен глобален процес и ќе се поттикнат 

организациите во иднина мошне студиозно да пристапат кон проценка на корисностите од 

целосно управување со квалитетот, и истовремено ќе пристапат кон користење на истиот 

за остварување конкурентска предност. 

 

Професионално усовршување 

 

Во својот едукативен и професионален развој д-р Катерина Кареска има посетувано 

стручни обуки, семинари и работилници од областа на економијата и менаџментот, каде 

што се стекнува со соодветни сертификати: 

- Диплома за менаџирање на ЕУ проекти 

- Кариерните перспективи и женското претприемништво во Република Македонија; 

- Менаџмент и развој на човечки ресурси; 

- Креирање на млади лидери на третиот сектор на управување со државата и др. 

Во рамките на програмата Интерег 3, д-р Катерина Кареска ја следи и двегодишната 

едукативна програма на Економскиот факултет во Прилеп, 2007/2008г. каде што 

се стекнува со сертификат Scientifc staff of the Department of the Balkan Studies of the 

University of Western Macedonia. Taa учествува на многу други стручни семинари, собири 

и конференции во земјава и во странство, а член е и на Друштвото за наука и уметност – 

Прилеп, Македонското научно друштво – Битола, како и во здружението на финансиски 

работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија. 

 

З А К Л У Ч О К   И    П Р Е Д Л О Г 

Врз основа на доставената документација, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува 

и оценува научно-истражувачката, наставно-образовната, и стручно-апликативната 

дејност, како и дејноста од поширок интерес на кандидатката д-р Катерина Кареска. 

Комисијата констатира дека д-р КатеринаКареска во еден подолг временски период 

пројавува научно-истражувачки интерес со публикување на научни трудови во домашни и 
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меѓународни научни списанија и зборници како и учество на меѓународни научни 

конференции. Објавените научни трудови целосно кореспондираат со областа во која е 

распишан конкурсот. Д-р Катерина Кареска има широко познавање и добро владее со 

методологијата на научно-истражувачката работа, како и во конципирање на појдовната 

теориско-методолошка рамка, така и во формулирањето на добиените резултати од 

истражувањата, што се темелат на основните епистемолошки начела: сеопфатност, 

систематичност, постепеност, аналитичност,објективност, логичност и способност за 

воопштување. 

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката, а во 

согласност со Законот за научноистражувачка дејност, и условите предвидени во 

конкурсот, Рецензентската комисија заклучи дека кандидатката  поседува научни и 

стручни квалитети и со задоволство му предлага на Научниот совет при Научниот 

институт за тутун – Прилеп да ја избере д-р Катерина Кареска во звање Научен 

соработник, во научното подрачје: Опшствени науки (5), научно поле Организациони 

науки и управување (506), области: (50601) Теорија и организација на деловните 

системи, (50603) Бизнис Менаџмент, (50623) Претприемништво и (50624) Друго. 

 

 

Датум,     Рецензентска комисија: 

04.08.2021, Прилеп 

1. Проф. д-р Димо Димков, (во пензија) - Претседател,  

УКЛО, Економски факултет-Прилеп, с.р. 

 

2. Проф. д-р Трајан Дојчиновски,(во пензија) - член 

УКЛО, факултет за биотехнички науки-Битола, с.р. 

 

3. Проф. д-р Валентина Пеливаноска, редовен 

професор, - член, УКЛО, Научен институт за тутун - 

Прилеп, с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 

 

ЗА ИЗБОР НА ИСТРАЖУВАЧ ВО СИТЕ НАУЧНИ ЗВАЊА 

ОД НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ (4), НАУЧНО ПОЛЕ 

РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (403), ОБЛАСТИТЕ: ИНДУСТРИСКИ 

РАСТЕНИЈА (40302), ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА НА РАСТИТЕЛНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО (40308) И ДРУГО (40209) ВО НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ ЗА 

ТУТУН – ПРИЛЕП ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 

 

Врз основа на конкурсот на Научниот институт за тутун – Прилеп во состав на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, објавен во дневните весници 

„Слободен печат" и „Koha" од 23.07.2021 година, за избор на истражувач во сите научни 

звања од научното подрачје Биотехнички науки (4), научно поле Растително производство 

(403), областите: Индустриски растенија (40302), Генетика и селекција на растителното 

производство ( 40308) и Друго (40209), и врз основа на Одлуката на Научниот совет, бр. 

15-619/2, донесена на 3.08.2021 год., формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р 

Милан Митрески, виш научен соработник и вонреден професор во Научниот институт за 

тутун – Прилеп, претседател, д-р Каролина Кочоска, виш научен соработник и вонреден 

професор во Научниот институт за тутун – Прилеп, член и д-р Петре Ташкоски, научен 

советник и редовен професор во Научниот институт за тутун – Прилеп, член. 

Како членови на Рецензентската комисија, по прегледот на доставената 

документација го поднесуваме следниов 

 

6. И З В Е Ш Т А Ј 

 

На конкурсот објавен во весниците „Слободен печат" и „Koha" од 23.07.2021 година, 

за избор на истражувач во сите научни звања од научното подрачје Биотехнички науки 

(4), научно поле Растително производство (403), областите: Индустриски растенија 

(40302), Генетика и селекција на растителното производство ( 40308) и Друго (40209), се 

пријави еден кандидат, а тоа е д-р Јане Алексоски, вработен во БЕЛЛАНЏ ДОО увоз- 

извоз Кравари, Битола. 

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

 

Кандидатот д-р Јане Алексоски е роден на 09.08.1980 година во Прилеп. Основно 

образование и гимназија завршува во родниот град со одличен успех. 

 

Со високо образование се стекнал на Земјоделскиот факултет во состав на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, поледелска насока. Дипломирал 2004 

година, со просечен успех 8,24 и се здобил со звањето Дипломиран земјоделски инженер. 
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Специјализирал на отсекот Sustainable Agriculture (Oдржливо земјоделство) - 

програма на англиски јазик во International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic 

Studies – Chania, Грција во 2006 год. http://www.maich.gr, Во склоп на оваа програма 

положил TOEFEL – испит за познавање на англиски јазик, како и еден испит од областа 

на компјутерите (Word, Excel, Power point, SPSS). 

Магистрирал на 11.11.2009 година, во Научниот институт за тутут - Прилеп, насока 

Производство на тутун, на тема: „Хетерозис и наследување на некои квантитативни 

својства кај ориенталските типови тутун“ со просечен успех 9,5, со што стекнува научен 

степен Магистер по земјоделски науки. 

Тригодишни универзитетски студии завршува во Научниот институт за тутун – 

Прилеп, на студиската програма: Технологија на производство и обработка на тутун и 

производи од тутун и на 28.02.2020 ја одбранува докторската дисертација под наслов: 

“Генетски проучувања и комбинациски способности на сорти и нивните дијалелни F1 

хибриди кај тутунот (Nicotiana tabacum L.)”, со просечна оценка 10 (180 ЕКТС), со што се 

стекнува со научниот назив Доктор на биотехнички науки од областа на растителното 

производство. 

Работното искуство на кандидатот започнува во 2005 година, како агроном во 

Прилеп Табак (италианско - македонска фирма во производниот капацитет на Тутунски 

Комбинат - Мало Коњари), со произведство на околу 200 ha крупнолисен тутун од типот 

вирџинија (меѓународна проектна активност). Од 2007 до 2008 год. работи во 

McLarensnurseries во Шкотска – UK, каде стекнува богато искуство во 

расадопроизводството - http://www.mclarensnurseries.co.uk. Шест месеци (мај-октомври, 

2009), работи на селекцијата на тутунот во Институтот за тутун-Прилеп, каде ја проучува 

морфологијата на различни типови и сорти тутун. Потоа повторно три години работи во 

Шкотска, со што се здобива со уште едно богато искуство во тимска работа и 

усовршување на англискиот јазик. Од 2013 до 2014 год. рабои како агроном во ЗИК 

Пелагонија – Битола, каде имал прилика да биде член на тимот за организирање 

производство на различни култури, како и нивна заштита од болести и штетници; потоа да 

научи да ракува со современата механизација со која располага фирмата, како и со 

компјутерската контрола на целокупното производство. Од 2014 год, до 2019 год. работи 

во Биспромет – Битола, како агроном задолжен за дистрибуција на семенски материјал, 

пестициди, ѓубрива и сл., а е задолжен и за давање совети на клиентите од областа на 

земјоделството и заштитата на растенијата. Од 2019 до 2021 работи како агроном во 

Пхарма ЕУ ЛЛЦ (фирма за одгледување на канабис за медицински цели). Последниве 

неколку месеци работи како агроном во БЕЛЛАНЏ ДОО увоз-извоз Кравари Битола 

(фирма за одгледување на канабис за медицински цели). 

 

Кандидатот одлично го владее англискиот јазик, се служи со грчки јазик и има 

солидни познавања од областа на компјутерските пакети: Microsoft Office и Adobe Acrobat 

Reader. 

Како потврда за неговото познавање на тутунската суровина е положениот испит за 

http://www.maich.gr/
http://www.mclarensnurseries.co.uk/
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добивање Лиценца за процена на тутун (бр. 08-15800/17 од 27.11.2008). 

Напоредно со исполнувањето на неговите работни обврски, кандидатот остварува 

спектар на активности кои вклучуваат публикувања на научни трудови, како и посета и 

учество на различни научни советувања во земјата и во странство. 

Така, по неговото прво вработување и вклучување во меѓународен проект поврзан со 

тутунот, а во соработка со селекционери од Институтот за тутун – Прилеп, својот интерес 

кон научната дејност го реализирал со негово вклучување во седум труда (пет отпечатени 

во списанието Тутун, еден во Зборник на трудови со учество на 43 Хрватски и 3 

Меѓународен симпозиум на агрономи во Опатија - 2008 и еден во Зборник на трудови на 

44 Хрватски и 4 Меѓународен симпозиум на агрономи во Опатија – 2009. 

Од неговото магистрирање до одбраната на докторската дисертација има објавено 20 

труда од кои три во списанија со Impact Factor (два во Biotechnology & Biotechnological 

Equipment и еден во International Journal of Agriculture Innovations and Research - IJAIR). 

Кандидатот има учествувано на повеќе научни собири со единаесет презентации. 

 

2. НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Во периодот од 2010 година па до денес д-р Јане Алексоски ги има објавено 

следниве научни трудови: 

 
1. Korubin – Aleksoska Ana, Nikova Violeta, Aleksoski Jane (2010): Regression analysis of 

the inheritance of leaf size in F1 and F2 progenies in various tobacco genotypes. 

BIOTECHNOL. & BIOTECHNOL., Vol. 24, № 2, pp. 401-406. 

DOI: 10.1080/13102818.2010.10817872, Impact Factor: 0.622 

2. Aleksoski Jane (2010): Estimation of the Heterotic Effect in F1 Generation of Various 

Tobacco Genotypes and Their Diallel Crosses. BIOTECHNOL. & BIOTECHNOL., Vol. 

24, № 2, pp. 407-411. 

DOI: 10.1080/13102818.2010.10817873, Impact Factor: 0.622 

3. Aleksoski Jane, Korubin – Aleksoska Ana (2011): Dеgrее of Inheritance and Heritability 

of Yield in Parental Genotypes and F1 Hybrids of Tobacco. Journal of Agricultural 

Sciences, Belgrad, Vol. 56 № 3, pp. 165-172, 

DOI: 10.2298/JAS1103165A 

4. 
Korubin – Aleksoska Ana, Aleksoski Jane (2012): Heritability of Quantitative Traits in F1 

and F2 Progenies of some Tobacco Varieties. Agriculturae Conspectus Scientificus. 

 

 Vol. 77, № 4, pp.1-4. 
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5. Korubin – Aleksoska Ana, Aleksoski Jane (2012): Investigations of Combining Abilities 

in Diallel Set of Varieties Belonging to Several Tobacco Types. Agriculturae Conspectus 

Scientificus. Vol.77, № 4, pp.203-206. 

6. Korubin – Aleksoska Ana, Aleksoski Jane (2013): Graphic analysis of the inheritance of 

leaf size in some tobacco varieties and their diallel F1 and F2 hybrids. Тутун / Tobacco, 

№ 1-6, pp. 8-19. 

7. Aleksoski Jane (2013): The mode of inheritance of quantitative characters and heterotic 

effect in F1   hybrids in a diallel of different tobacco types. Тутун / Tobacco, № 1-6, pp. 

56-62. 

8. Korubin – Aleksoska Ana, Aleksoski Jane (2013): Investigations of the variability of 

quantitative characters in tobacco varieties and their F1 and F2 hybrids. Тутун / Tobacco, 

№ 7-12, pp. 20-26. 

9. Aleksoski Jane, Dimitrieski Miroslav, Korubin – Aleksoska Ana (2013): Investigations of 

heritability as an indicator of the inheritance of quantitative characters in tobacco. Тутун / 

Tobacco, № 7-12, pp. 54-62. 

10. Korubin – Aleksoska Ana, Miceska Gordana, Gveroska Biljana, Dimitrieski Miroslav, 

Aleksoski Jane (2014): Stability of the yield in commercial tobacco varieties in Republic 

of Macedonia. Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, Special Issue 2, pp. 

1391-1395. 

11. Korubin – Aleksoska Ana, Miceska Gordana, Aleksoski Jane (2014): Plant breeding for 

creation of late – maturing oriental tobacco genotypes. Тутун / Tobacco, № 1-6, pp. 5-11. 

12. Korubin – Aleksoska Ana, Arsov Zlatko, Miceska Gordana, Gveroska Biljana, Aleksoski 

Jane, Bebic Zarko (2014): Diallel crosses trial – the basis for detection of resistance to 

diseases in tobacco. Тутун / Tobacco, № 7-12, pp. 3-12. 

13. Korubin – Aleksoska Ana, Aleksoski Jane (2015): Detection of Resistance to Black Shank 

(Phytophthora parasitica var. nicotianae) in a Trial with Diallel Crosses of Tobacco. 

International Journal of Agriculture Innovations and Research (IJAIR), ISSN: 2319 – 

1473, IJAIR ICV: 5.82, Vol. 3, Issue 4, Jan., pp. 1114-1118. 

Impact Factor: 1,126 

14. 
Mitreski Milan, Aleksoski Jane, Korubin – Aleksoska Ana (2017): Morphological 

properties and variability in some Burley tobacco varieties. Тутун / Tobacco, 1-6, p. 

 

 31-40. 
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15. Aleksoski Jane, Gveroska Biljana (2017): Impact Factor. Тутун / Tobacco, 1-6, p. 78- 84. 

16. Aleksoski Jane, Miceski Trajko (2017): The role of human resources in improving the 

productivity of human labor. Тутун / Tobacco, 7-12, p. 71-78. 

17. Aleksoski Jane (2018): The effect of Backcross Method in tobacco breeding. Journal of 

Agriculture and Plant Sciences, JAPS, Vol 16, № 1, pp. 9-19. 

18. Mitreski Milan, Aleksoski Jane, Korubin – Aleksoska Ana, Trajkoski Marjan, Trajkoski 

Jordan (2018): Variation of morphological properties in Virginia tobacco types. Journal of 

Agriculture and Plant Sciences, JAPS, Vol 16, № 1, pp. 83-88. 

19. Korubin – Aleksoska Ana, Mitreski Milan, Aleksoski Jane, Mohammad AYAZ Ahmad, 

Dojcinov Sime, Bebic Zarko (2018). Study of quantitative characteristics in Oriental 

tobacco genotypes. Journal of Agriculture and Plant Sciences, JAPS, Vol 16, 

№ 2, pp. 33-41. 

20. 
Mitreski Milan, Aleksoski Jane, Korubin – Aleksoska Ana (2018): Morphological traits 

and variability in some flue-cured genotypes. Тутун / Tobacco, 1-6, p. 19-25. 

 

 

 

Во периодот од 2008 година до денес кандидатот како коавтор учествува со 

презентации на трудови во следниве научни собири: 

 
1. 43th Croatian and 3th International Symposium on Agriculture, Opatija, Croatia, 2008. 

(Inheritance of the Growing Period Length in F1 Hybrids of Tobacco. Book of abstracts, 

p.408) 

2. 44th Croatian and 4th International Symposium on Agriculture, Opatija, Croatia, 2009. 

(Heritability of quantitative traits in F1 and F2 progenies of some domestic and foreign 

tobacco varieties. Book of abstracts, p.330) 

3. CORESTA Meeting, October 13-17, Brufa di Torgiano – Italy, 2013 (Plant Breeding for 

Creation of Late – Maturing Oriental Tobacco Genotypes. Book of abstracts, p.87) 

4. 49th Croatian and 9th International Symposium on Agriculture, Dubrovnik, Croatia, 2014. 

(Detection of resistance to diseases in a trial with diallel crosses of tobacco. Book of 

abstracts, p.69) 

5. Balkan Agricultural Congress - Agribalkan, Edirne, Turkey, 2014 (Stability of the yield 
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 in commercial tobacco varieties in Republic of Macedonia. Agribalkan Congress Book, p. 

447) 

6. CORESTA Meeting, October 25-29, Izmir, Turkey, 2015 (Variability in some old tobacco 

varieties in the Republic of Macedonia. Book of abstracts, p.138; Breeding for drought 

tolerance in tobacco. Book of abstracts, p.140) 

7. 3rd International Symposium for Agriculture and food (ISAF 2017), 18th - 20th October, 

Ohrid, Republic of Macedonia, 2017 (Variability of the more important quantitative traits 

in some Burley tobacco varieties. Book of abstracts, p.92) 

8. 1st International Meeting Agriscience & Practice (ASP 2018), 10th - 11th May, Stip, 

Republic of Macedonia, 2018 (Variation of morphological properties in some Virginia 

tobacco varieties.Book of abstracts, p.34; Study of quantitative characteristics in Oriental 

tobacco genotypes. Book of abstracts, p.40) 

9. 6th International Conference - Agriculture & Food, 20th - 24th Junе 2018, Elenite, Bulgaria, 

2018 (Investigations of some morphological and agronomy traits in Oriental tobacco 

genotypes. Book of abstracts, p.9; Morphological traits and variability in some flue-cured 

genotypes. Book of abstracts, p.11) 

 

 

 

 

3. АНАЛИЗА НА ТРУДОВИТЕ 

 

Со цел да се добие комплетна визија за творечката дејност на кандидатот, а во 

согласност со барањата на овој Реферат, направивме кратка анализа на дел од трудовите 

објавени во периодот од 2009 до 2020 година. 

 

- Regression analysis of the inheritance of leaf size in F1 and F2 progenies in various tobacco 

genotypes. BIOTECHNOL. & BIOTECHNOL., 24, 2: 401-406, 2010. DOI: 

10.1080/13102818.2010.10817872 (IF: 0.622) 

 

Целта на овој труд е да се презентира целосна визија за генетскиот систем на 

димензиите на листовите од средниот појас на стракот, со примена на регресионата 

анализа. 

Истражувањата вклучуваат шест F1 и исто толку F2 дијалелни крстоски на четири 

родителски сорти тутун од кои три се ориенталски, а една полуориенталска. Сите 

потребни параметри за комплетирање на графиконите се резултат на просечните 

вредности од анализираните особини. 

Регресионата анализа открива парцијално – доминантен начин на наследување на 

големината на листовите и недостаток на интералелна интеракција. Според положбата на 
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точките долж регресивната линија, се открива поголем број доминантни гени кај Р 12-2/1 

и на рецесивни гени кај Р-2 за наследување на големината на листовите кај двете 

генерации. Кај YV 125/3 има повисока фреквенција на доминантни гени во F1 и рецесивни 

во F2 за наследување на должината, на рецесивни гени во F1 и доминантни гени во F2 за 

ширината и на доминантни гени во F1 и еднаков број на доминантни и рецесивни гени во 

F2 за наследување на површината на листовите од средниот појас. Кај FO, поголема 

фреквенција на доминантни гени за наследување на лисната должина е забележана кај 

двете генерации, а на рецесивни гени во F1 и доминантни гени во F2 за лисната ширина. 

- Estimation of the Heterotic Effect in F1 Generation of Various Tobacco Genotypes and 

Their Diallel Crosses. BIOTECHNOL. & BIOTECHNOL., 24, 2: 407-411, 2010. DOI: 

10.1080/13102818.2010.10817873 (IF: 0.622) 

 

Трудот опфаќа двегодишни студии во кои се проучувани начинот на наследување и 

хетеротичниот ефект за: висината на стракот со и без соцветие, бројот на лисјата, 

површината на листовите од средниот појас на стракот, приносот на зелена маса и 

приносот на сува маса по страк. Во истражувањата се вклучени четири родителски 

генотипови (ориенталските сорти: Suhum S1 – со розови цветови, Suhum S2 – со бели 

цветови, и Прилеп-84 – со црвен цвет, и крупнолисната сорта Берлеј Б-2/93 во CMS 

форма) и нивните шест дијалелни F1 хибриди. 

Анализата на варијансата откри статистички значајни разлики помеѓу родителите и 

нивното потомство за сите проучувани својства. Позитивен хетерозис со слаб хетеротичен 

ефект е забележан кај крстоската S1 x S2 за висината на стракот со и без соцветие, кај S2 x 

П-84 за приносот на зелена и сува маса по страк, и кај S2 x П-84 само за висината на 

стракот без соцветие. Негативен хетерозис со слаб хетеротичен ефект е утврден кај S1 x 

П-84 за бројот на лисјата и приносите на зелена и сува маса по страк. Слабиот позитивен 

хетеротичен ефект покажува дека неговата примена е економски неоправдана, но во исто 

време упатува на идни облагородувачки активности во создавањето на нови 

посупериорни сорти. 

 

- Dеgrее of Inheritance and Heritability of Yield in Parental Genotypes and F1 Hybrids of 

Tobacco. Journal of Agricultural Sciences, Belgrad, 56, 3: 165-172, 2011. DOI: 

10.2298/JAS1103165A 

 

Овој труд е резултат на тригодишни студии за начинот и нивото на наследување на 

приносот на зелена и сува маса по страк кај четири родителски генотипови (една 

крупнолисна и три ориенталски сорта) и нивните шест дијалелни F1 хибриди. 

Целта на испитувањата е да се процени херитабилноста во потесна и поширока 

смисла, која значи индикатор за наследувањето на приносот како еден од најважните 

квантитативни карактеристики на тутунот, со што ќе се дадат предлози за избор на 

родителски генотипови и насоки за создавање на нови сорти. 

Позитивен хетерозис за приносот на зелена и сува маса по страк е откриен кај 
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крстоската S1 x S2. Негативна хетероза за приносот на зелената маса е пронајден кај S1 x 

П-84 и S2 x П-84, додека за приносот на сувата маса кај S1 x П-84. Наследувањето на 

приносот во трите години на истражување е идентично. Повисок индекс кај двата типа на 

херитабилност е забележан за приносот на сува маса по страк. Во наследувањето на 

приносот, вредностите на херитабилноста во поширока смисла се повисоки од 

вредностите на херитабилноста во потесна смисла. 

 

- Investigations of Combining Abilities in Diallel Set of Varieties Belonging  to Several Tobacco 

Types. Agriculturae Conspectus Scientificus. 77, 4: 203-206, 2012. 

Трудот ги прикажува проучувањата за општите (GCA) и специфичните 

комбинациски способности (SCA) за поважните квантитативни својства кај четири 

родителски генотипови и нивните дијалелни F1 хибриди. Целта на испитувањата е да се 

подобри процесот на создавање на нови сорти. За анализата на комбинациските 

способности е користен Методот 2, Модел 1 на Griffing. 

Најдобар општ комбинатор за висината на стракот и за зелената и сувата лисна маса 

по страк е крупнолисната сорта од типот берлеј Б-2/93, а за бројот на листовите е 

ориенталската сорта П-84. Хибридите S2 x П-84 и S1 x П-84 се покажаа како најдобри 

специфични комбинатори за висината на стракот. Трите сорти во прикажаните две 

комбинации покажаа ниски GCA за истите својства. Единствената комбинација со висока 

SCA за бројот на лисјата по страк е S1 x S2 (хибрид создаден од две линии на иста сорта, 

различни само по бојата на цветовите, што укажува на меѓусортова хибридизација 

применета како метод за одржување на сортите, со цел да се спречи дегенерација и да се 

зголеми биолошкиот потенцијал на сортата). Хибридите Б-2/93 x S2, Б-2/93 x P-84 и Б-

2/93 x S1 имаат високи SCA за приносот на зелена и сува маса по страк. Во сите три 

комбинации, мајчинската сорта Б-2/93 е со висока GCA, а родителите во улога на татко 

имаат ниски GCA вредности. 

 

- Stability of the yield in commercial tobacco varieties in Republic of Macedonia. Turkish 

Journal of Agricultural and Natural Science, 2: 1391-1395, 2014. 

 

Истражувањата прикажани во овој труд опфаќаат тригодишни проучувања за 

приносот на зелена маса кај пет комерцијални ориенталски ароматични сорти тутун од 

типот Прилеп: П - 23, ПV 156/1, НС - 72, П - 66 - 9/7 и П - 79 – 94. 

Целта на студијата е преку биометриска анализа на наведената квантитативна 

особина да се оцени варијабилноста на комерцијалните сорти, и на тој начин да се даде 

проценка на нивната стабилност и насоки за нивното понатамошно проширување и 

одржување. 

Не се забележани сигнификантни разлики помеѓу трите години на испитување, а тоа 

е знчи дека приносот на зелена маса по страк е сортова и високо наследна особина. 

Статистичките параметри на варијабилност се ниски, што е показател за стабилност и 

хомозиготност на генотиповите, прилагодени на агроеколошките услови во регионот. 
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Резултатите за стандардната девијација и коефициентот на варијабилност во 2012 година 

се пониски, бидејќи посеаното семе беше добиено од едно изолирано растение за секоја 

варијанта во 2010 година и повторно од едно изолирано растение во 2011 година. Сортите 

ПV 156/1 и НС-72 имаат приближно иста просечна вредност за особината, но 

статистичките показатели за варијабилноста се пониски кај ПV 156/1. Од податоците се 

заклучува дека сортите се стабилни, а најстабилна е П - 66 - 9/7, која што е со најголем 

принос. Сознанијата од овој труд претставуваат основа за понатамошни истражувања на 

различни локации и различна примена на статистички модели за проценка на 

интеракциите GxL (генотип x локација) и GxY (генотип x година), што би ја 

комплетирало сликата за стабилноста на комерцијалните сорти во Република Македонија. 

 

- Plant breeding for creation of late – maturing oriental tobacco genotypes. Тутун / Tobacco, 1-6: 

5-11, 2014. 

 

Трудот вклучува двегодишни проучувања на шест ориенталски сорти од типовите 

прилеп, џебел и јака (П-23, П-84, П10-3/2, П-76, Ксанти Џебел-1 и ЈV 125/3) и нивните 15 

дијалелни F1 хибриди за својствата: време на цветање и должина на вегетациониот период 

од расадување на тутунот на нива до крајот на бербата. Податоците се статистички 

обработени со анализа на варијансата (ANOVA). 

Целта на овој труд е да се проучи начинот на наследување и да се открие можен 

хетеротичен ефект за наведените биолошки својства, со што ќе се овозможи избор на 

линии со подолг вегетационен период, повисока продуктивност, и повеќе други 

позитивни особини наследени од раностасниот родител. Тоа би биле перспективни 

генотипови наменети за аридни подрачја, посиромашни почви и подолга вегетација. 

Периодот од расадување на тутунот до цветање на 50% од насадот кај родителските 

сорти се движи од 45 (Ксанти Џебел-1) до 95 дена (П-76), додека периодот од расадување 

до завршување со бербата на листовите се движи од 70 до 145 дена кај истите генотипови. 

Наследувањето на двете етапи кај крстоските е различно. Најчест начин на наследување е 

парцијално-доминантниот и доминантниот. Во првиот период доминира пораностасниот 

родител, додека во вториот период доминира покасностасниот родител, а има и појава на 

хетерозис. 

 

- Detection of Resistance to Black Shank (Phytophthora parasitica var. nicotianae) in a Trial with 

Diallel Crosses of Tobacco. International Journal of Agriculture Innovations and Research 

(IJAIR), ISSN: 2319 – 1473, IJAIR ICV: 5.82; 3, 4: 1114-1118, 2015 (IF: 1,126) 

Во трудот се прикажани двегодишни проучувања на девет сорти од различни типови 

тутун: Прилеп (П-26, П-76, П-65, П-84), Јака (ЈК 10-7/1), џебел (Xanthe, ХD-М), Басмак 

(МБ-3), Samsun (SM-1), и Вирџинија (МВ-1) и нивните 36 еднонасочни дијалелни 

крстоски за отпорност кон црнилката - Phytophthora parasitica var. nicotianae. Степенот на 

отпорност е проценуван според скала препорачана од ФАО. 

Целта на овој труд е откривање на отпорност кон црнилката и создавање на отпорни 
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линии, а со помош на дијалелната анализа добивање сознанија за генетиката на болеста. 

 

Највисока резистентност кон болеста е регистрирана кај YK 10-7/1, додека сортите 

MV-1 и П-76 се со најголема чувствителност. Највисока отпорност во дијалелот е 

забележана кај хибридите каде еден од родителите е YK 10-7/1, што укажува на 

поседување на доминантен ген за отпорност. Во процесот на облагородување е користен 

методот на повратно вкрстување (Back-cross) со цел да се зголеми отпорноста на сортите 

кон болеста. 

 

- The effect of Back-cross Method in tobacco breeding. Journal of Agriculture and Plant 

Sciences, JAPS, 16, 1: 9-19, 2018. 

 

Трудот опфаќа двегодишни испитувања на четири сорти од ориенталски тип (П10- 

3/2, П-23, П-84 и ЈК 7-4/2), и нивните дијалелни F1, F2, BC1(P1) и BC1 (P2) крстоски, за 

бројот на листови по страк и димензиите на листовите од средниот појас. Добиените 

вредности се обработени варијационо статистички. За одредување на степенот на 

наследност на својствата пресметана е херитабилноста по метод на Mather и Jinks. 

Целта на испитувањата е да се проучи ефектот од повратното вкрстување во 

подобрувањето на квантитативните својства кај тутунот, да се даде визија за можноста на 

избор на единки кај максималниот број крстоски кои ги овозможува дијалелот на 

родителските генотипови и да се понудат насоки за понатамошна селекција. 

Добиените резултати покажаа различен начин на наследување во сите анализирани 

генерации. Херитабилноста кај сите крстоски е повисока од 95%, што е знак за висока 

наследност на проучуваните својства. Понудената шема за понатамошна сукцесивна 

селекција може да се користи и кај други растителни видови за подобрување на голем број 

особини, меѓу кои и добивање на отпорност кон болести. 

 

 

7. КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 

 

Рецензентската комисија изврши анализа на доставената документација и позитивно 

ги вреднува резултатите од научно-истражувачката работа, како и искуството од 

целокупните работни активности на кандидатот д-р Јане Алексоски. Научните трудови 

објавени во реномирани списанија и учествата на научни собири сведочат за неговата 

посветеност во областа на селекцијата и генетиката на тутунот. 

Врз основа на изнесените аргументи и констатации, а имајќи ја предвид претходно 

наведената содржина, Рецензентската комисија констатира дека кандидатот д-р Јане 

Алексоски, во целост ги исполнува сите законски услови (општите и посебните услови од 

критериумите за избор на истражувач во научното звање научен соработник), согласно 



82 
 

Законот за научно-истражувачка дејност, Правилникот за посебните услови и постапката 

за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања 

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и актите на Научниот институт за 

тутун – Прилеп. 

 

Рецензентската комисија има чест и со задоволство му предлага на Научниот совет 

на Научниот институт за тутун – Прилеп да го избере д-р Јане Алексоски во звањето 

научен соработник од научното подрачје Биотехнички науки (4), научно поле Растително 

производство (403), областите: Индустриски растенија (40302), Генетика и селекција на 

растителното производство ( 40308) и Друго (40209). 

 

Прилеп, август 2021 год. 
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