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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВОСИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД 
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ 41403 - КВАЛИТЕТ, ТЕХНОЛОГИЈА, БЕЗБЕДНОСТ НА 

МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ И 41400-ПРЕХРАНБЕНО ИНЖЕНЕРСТВО НА 
ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА 

 

Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки при 
Универзитетот “Св.Климент Охридски” - Битола на својата седница одржана на 
29.06.2021 година со Одлука бр.02-453/7 формира Рецензентска комисија за избор на 
наставник во сите наставно-научни звања од научните области 41403 - Kвалитет, 
технологија, безбедност на млеко и млечни производи и 41400 - Прехранбено 
инженерство во состав:  

1.Д-р Стефче Пресилски, редовен професор (во пензија) на Факултетот за 
биотехнички науки, Универзитет “Св.Климент Охридски” -  Битола (претседател),  

2.Д-р Соња Србиновска, редовен професор на Факултетот за земјоделски науки 
и храна - Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје (член) и  

3.Д-р Љупче Кочоски, редовен професор на Факултетот за биотехнички науки, 
Универзитет “Св.Климент Охридски” - Битола (член),  

Како членови на Рецензентската комисија, по разгледувањето на доставената 
документација го поднесуваваме  следниот  

И З В Е Ш Т А Ј 

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно –научни звања од 
научните области 41403 - Kвалитет, технологија, безбедност на млеко и млечни 
производи и 41400 - Прехранбено инженерство, во дневните весници “Нова 
Македонија” и “Коха” на 15.06.2021 година, во предвидениот рок се пријави 
кандидатот д-р Гордана Димитровска, вонреден професор на Факултетот за 
биотехнички науки во Битола. 

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

Кандидатот д-р Гордана Димитровска е родена  19.05.1967 година  во Битола. 
Основно и средно образование завршила во Битола.Со високо образование се стекнала 
на Природно- математичкиот факултет во Скопје, група биологија, насока биохемиско-
физиолошка, каде дипломиралана 18.05.1990 година со просечен успех 
(8.20).Постдипломските магистерски студии ги завршува на истиот факултети на ден 
07.10.2005 година магистрирала со просечен успех (8.27)на тема “Влијанието на 
соматските клетки врз квалитетот на млекото”стекнувајќи се со научен степен 
магистер на биолошки науки, насока биохемиско-физиолошка. 

Во 2001 гoдина е избрана како помлад асистент, аво 2005 и 2008 годинае 
избрана какоасистент од областа на Технологија на млеко и млечни производи. 
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На 06.10.2011 година ја одбранила докторската дисертација под 
наслов:“Компаративни испитувања на квалитетот и технологијата на автохтони 
биени сирења во Мариовскиот регион” на Факултетот за биотехнички науки, 
Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола и се стекнува со научен степен Доктор на 
биотехнички науки.  

На 16.12.2011 година е избрана за доцент на Факултетот за биотехнички науки, 
Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола од научните области:Квалитет, 
технологија, безбедност на млеко и млечни производи и Прехранбено инженерствосо 
(Одлука бр.07-1238/6 од 16.12.2011 година), а на седницата одржана на Наставно –
научниот совет на Факултетот за биотехнички наукина 16.03.2016 година е избрана за 
за вонреден професорсо (Одлука бр.02-281/11 од 16.03.2016 година ) 

Од странските јазици активно го владее англискиот јазик(потврда за Англиски 
јазик Upper Intermediate B1 -CEF Standard), како и напредно познавање на компјутерски 
вештини. 

Од своето вработување во Факултетот за биотехнички науки во Битола, активно 
работи на своето стручно усовршување во доменот на едукативната, научната, стручно 
применетата дејност преку своето ангажирање во унапредување во наставата, научно 
истражувачката и апликативната дејност.  

 
2. РЕЗУЛТАТИ И ИСКУСТВО ВО НАСТАВНАТА ДЕЈНОСТ И 

ПОДГОТВУВАЊЕНА НАСТАВЕН И НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ 
ПОДМЛАДОК 
 
Д-р Гордана Димитровска е активно вклучена во наставно - образовната дејност 

на Факултетот за биотехнички науки во Битола. 
Во рамките на наставно - образовната дејност кандидатката, изведува теоретска 

настава, практични вежби и теренска настава на прв, втор и трет циклус на студии. 
На прв циклус студии, кандидатката ги води наставните дисциплини: Сиренарство и 
масларство, Технологија на млеко и млечни производи, Технологија на десертни 
сирења и млечни десерти, Основи на нутриција. Во втор циклус на студии ги води и 
учествува во комисиите на наставните дисциплини: Современи технологии за 
преработка на млеко, Прехранбени адитиви, Функционална храна, Процесна техника, 
Оценка на квалитетот на сточарските производи, Традиционални млечни производи. 
Активно учествува и во наставните дисциплини на трет циклус студии: Наука и 
технологија на млеко – Одбрани поглавја, Одбрани поглавја од ферментирани млечни 
производи, Одбрани поглавја од инструментални методи за анализа на храната, 
Функционална храна. 
Наставните дициплини Технологија на млеко и млечни производи и Современи 
технологии за преработка на млеко од прв и втор циклус на студии, кандидатката ги 
има понудено како прозорци на мобилност на англиски јазик.Предава нов наставен 
предмет Функционална храна кој за прв пат се воведува востудиска програма Квалитет 
и безбедност на храна на втор циклус на студии. 

Кандидатката во рамките на наставно-образовната дејност во академската 
2019/2020 година била ангажирана и изведувала настава на Високата медицинска 
школа, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битолапо наставната дисциплина 
Безбедност на храна(Oдлука бр.02-949/20 од 28.10.2019). 

Од академската 2019/20 и академската 2020/2021 изведува настава на Технолошко- 
технички факултет, студиска програма Прехранбена технологија при 
Универзитет”Гоце Делчев” – Штип по наставната дисциплинаМлеко и преработки од 
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млекопо добиена согласност за вршење на високообразовна дејност од Ректорската 
управа (Oдлука бр. 14 -1331/13 -1 од 30.10.2019и Oдлука бр.14-981/10-1 од 30.11.2020). 

Во периодот по изборот во звање вонреден професор ментор е на дванаесет (12) 
дипломски работи и член во дваесет и пет (25) комисии за одбрана на дипломски 
работи. 

Д-р Гордана Димитровска е активна и во подготовка на наставен и научно-
истражувачки подмладок, земајќи активно учество во комисиите за подобност, оценка 
и одбрана на магистерски и докторски трудови. Во изминатите пет години била ментор 
на три (3) магистерски труда и член во осум (8) комисии за подобност, оценка и 
одбрана на магистерски трудови.Била член на шест (6) комисии за подобност, оценка и 
одбрана на докторски дисертации.  

Д-р Гордана Димитровска била претседател и член на шест (6)рецензентски 
комисии за избор во наставно-научни и соработнички звања(Одлука бр. 02-702/10 од 
10.07.2017, Одлука бр. 02-171/7 од 07.02.2018, Одлука бр. 02-911/9 од 29.10.2018, 
Одлука бр. 02-196/2 од 04.04.2019, Одлука бр.02-522/4 од 29.05.2019, Одлука бр. 02-61/9 
од 11.02.2020) 

Од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование 
еакредитирана за ментор на трет циклус студии на Факултетот за биотехнички науки 
–Битола (Решение бр.1409-509/5 од 24.12.2018). 

Врз основа на извршената самоевалуација во Факултетот за биотехнички науки-
Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битолаи спроведената студентска анкета за 
оценување на реализацијата на наставно-образовната дејност на академски кадар 
кандидатката д-р Гордана Димитровска е позитивно оценета во изминатите пет 
години, а во академската 2020/21 годинасо просечна оцена(4.75). 

Д-р Гордана Димитровска активно учествувала во работните групи за изработка 
на Елаборати за акредитација на студиски програми на трите циклуси на студии на 
Факултетот за биотехнички науки:повторна акредитација на студиска програма 
Квалитет и безбедност на храна од втор циклус (Одлука бр.02-828/9 од 07.10.2016 
година),повторна акредитација на студиска програма Преработка на анимални 
производи за прв и втор циклус (Одлука бр.02-335/3 од 13.04.2016 и Одлука бр.02-353/4 
од 22.04.2016 година), повторна акредитација на студиска програма Технологија и 
безбедност на прехранбени производи од трет циклус (Одлука бр.02-969/3 од 
07.12.2016 година) 
Коавтор е на учебно помагало – практикум наменет за студентите на Факултетот за 
биотехнички науки - Битола 
Гордана Димитровска, Борче Макаријоски (2021):Практикум по Технологија на 
млеко и млечни производи, Универзитет ”Св.Климент Охридски”, Факултет за 
биотехнички науки, Битола. 
Кандидатката д-р Гордана Димитровска со сите претходно наведени активности дава 
свој придонес врз развојот на наставно - образовната дејност на факултетот и 
унапредувањето на млади академски кадри. 

 
3. РЕЗУЛТАТИ ОД НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

 
Д-р Гордана Димитровска напоредно со наставната дејност активна е и на 

полето на научно истражувачката дејност. Во досегашната научно - истражувачка 
работа има учествувано на меѓународни и домашни симпозиуми, конференции и 
конгреси презентирајќи свои научни и стручни трудови.  
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Како автор и коавтор има објавено седумдесет и шест (76) рецензирани научни 
трудови во референтни научни публикации, од кои дваесет и пет (25) во последниот 
извештаен период од 5 години,научно-истражувачки и стручни трудови, трудови во 
меѓународни научни списанија, како и списанија со импакт фактор во подрачјето на 
биотехничките науки. 
 

Список на објавени трудови: 
 

1. Џабирски В., Пациновски Н., Козаровски Н., Беличовски С., Андонов С., 
Гордана Димитровска (2001): “Сардински овни и домашна меринизирана овца 
одгледани на паша”,Симпозиум за сточарство со меѓународно учество, Струга. 

2. Пациновски Н., Џабирски В., Козаровски, Н., Беличовски, С., Андонов, С., 
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(2003)“Biogas like fuel for engines on internal combustion” – ТЕХНОМАТ, Бургас-
Р.Бугарија. 

6. Вангелица Јовановска, Гордана Димитровска, Билјана Попов Богданова(2003): 
“Combustion characteristics” – ТЕХНОМАТ, Бургас, Р.Бугарија. 

7. Вангелица Јовановска, Гордана Димитровска, Билјана Попов Богданова, 
Никола Јовановски (2003): “Fuels of future for engines in agriculture machines” – 
Научна конференција, Русе, Р.Бугарија. 

8. Гордана Димитровска, Вангелица Јовановска, Билјана Попов Богданова, 
Никола Јовановски (2004): “Еcology in agriculture” Medunarodni Simpozij“, 
Aktualni Zadaci Mehanizacije Pojoprivrede”, Opatija, R.Hrvatska. 

9. Вангелица Јовановска, Гордана Димитровска, Никола Јовановски, Билјана 
Попов Богданова (2004): “Biogas in agriculture” Medunarodni Simpozij“Aktualni 
Zadaci Mehanizacije Pojoprivrede” – Opatija, R.Hrvatska. 

10. Билјана Попов Богданова, Вангелица Јовановска, Гордана Димитровска, 
Никола Јовановски, (2004): “Alternative fuels in agriculture machines”32 
“Medunarodni Simpozij” Aktualni Zadaci Mehanizacije Pojoprivrede” - Opatija, 
R.Hrvatska. 

11. Г.Димитровска., Г.Османли., Н.Пресилска (2005): “Компаративни анализи на 
сирово млеко во мали индивидуални и големи фарми во Пелагонискиот регион 
во Р.Македонија со вкупен број на бактерии и број на Esherichia coli” - 
Балканска конференција на младите учцени Пловдив 16-18 Јуни, Дом на 
учените. Пловдив. 

12. Гордана Димитровска: Влијанието на соматските клетки врз квалитетот на 
млекото (магистерски труд), 2005, Природно – математички факултет, Скопје, 

13. Jankuloski Z, Arapceska Mila., Dimitrovska Gordana,(2006): “Zavisnost prinosa 
ukupnog secera od rezima navodnjavanja I dubrenja secerne repe u Pelagoniji” XI 
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savetovanje o biotehnologiji, Cacak,Srbija, Zbornik radova, vol.11.knjiga I,pp:221-
225. 

14. Jankuloski Z, Arapceska Mila., Dimitrovska Gordana, (2006): “Zavisnost prinosa 
kristalnog secera od rezima navodnjavanja i dubrenja secerne repe u Pelagoniji” XI 
savetovanje o biotehnologiji, Cacak,Srbija,Zbornik radova  vol.11.knjiga I, pp: 233-
237. 

15. Kitanovski D., Dimitrovska Gordana., Arapceska Mila (2006): “Emulgirujuca 
sposobnost juneceg mesa”; XI savetovanje o biotehnologiji, Cacak,Srbija, Zbornik 
radova, vol.11.knjiga II, pp: 427-429. 

16. G.Dimitrovska, S.Srbinovska, N.Kozarovski, D.Kitanovski, (2006): Parameters of 
somatic cells in the milk from Holstein – Friesian breed in the first and second 
lactation, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Research Institute of 
Mountain Stockbreedeng and Agriculture, Troyan, vol. 9, 2, pp: 176-186. 

17. G.Dimitrovska, S.Srbinovska, V.Manevska, N.Pacinovski(2006): Correlation 
dependence between somatic cells and total count of bacteria in cow milk of Holstein 
– Friesian breed in the first and second lactation,Journal of Mountain Agriculture on 
the Balkans , Research Institute of Mountain Stockbreedeng and Agriculture,Troyan 
vol.9,2, pp:187-197. 

18. Stojanovski M., Presilski S., Dimitrovska Gordana(2007): “Uticaj duzine transporta 
svinja na kvalitet mesa”, Medunarodno 54 Savetovanje industrije mesa,Vrnjacka 
banja. 

19. Kitanovski D., Dimitrovska Gordana, Pavlovski P., Ilievska Biljana (2007); 
“Mikrobioloska analiza detske hrane cerealije za dorucak”, Smotra naucnih radova 
studenta agronomije sa Megunarodnim ucescem, Cacak,vol.5. 

20. Димитровска Г., Србиновска С., Козаровски Н., Јовановска В (2007): 
“Квалитет на млеко кај крави од Холштајн-Фризиска раса во прва и втора 
лактација” III Симпозиум за сточарство со меѓународно учество, Охрид. 

21. Козаровски Н.,Димитровска Г., Јовановска В., Милевска Е (2007): 
“Млекопродукција кај потомството од импортирано стадо на аваси овци” III 
Симпозиум за сточарство со меѓународно учество, Охрид. 

22.  Јовановски Н., Јовановска В., Димитровска Г., Попов Богданова Б (2007): 
“Норми и законски прописи за ограничување на токсичната емисија од 
моторите СВС и нивно влијание врз земјоделските култури”, III Симпозиум за 
сточарство со меѓународно учество, Охрид. 

23. Јовановски Н., Јовановска В., Димитровска Г., (2007): Директно влијание на 
климатските промени врз агрикултурното производство,анималното фармерско 
производство и нивно терминолошко објаснување, III Симпозиум за сточарство 
со меѓународно учество, Охрид. 

24. Gordana Dimitrovska., Sonja Srbinovska., Presilski S (2008): Correlation 
dependence between somatic cells and total count of bacteria in cow milk of Holstein 
– Friesian breed on farm in the region of Pelagonia ,XXIII Savetovanje Savremeni 
pravci razvoja tehnologiji mleka, Novi Sad. 

25. Elena Milevska., Gordana Dimitrovska., Dijana Blazekovic., Katerina Bojkovska 
(2009): Brendiranje tradicionalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda 
geografskog porekla, XIV Savetovanje o biotehnologiji, zbornik radova, 
Vol.14(15),Cacak. 

26. Milevska Elena.,Stojanovski M.,Blazkovic Dijana., Dimitrovska Gordana (2009): 
Prilog poznavanu klanicnih karakteristika jaradi domace balkanske rase I melezi F1sa 
alpinom,Megunarodno 55 Savetovanje industrije mesa, meso i proizvodi od mesa-
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bezbednost, kvalitet I nove tehnologije, Institut za higijenu i tehnologiju mesa, 
Beograd. 

27. Mladenka Lazaroska., Hristovski Nikola., Tatjana Kalevska., Gordana Dimitrovska 
(2010): Comparation of quality ofmilk optained of hand and machine milking,II 
Scientific Conference”Food Quality and Safety “Faculty of Biotechnical sciences – 
Bitola, Procedings.pp.33-39. 

28. Elena Josevska., Gordana Dimitrovska., Dijana Blazekovic-Dimovska (2010): 
Monitoring of nutritional quality of food on population groups, II Scientific 
Conference”Food Quality and Safety “Faculty of Biotechnical sciences – Bitola, 
Procedings.pp.68-75. 

29. Gordana Dimitrovska., Stefce Presilski, Marija Petkovska (2011): Parameters of 
somatic cells in the milk from the Holstein-friesian breed in the first and second 
lactation on the farm in the region of Pelagonia, Internacional Conference of Young 
Scientists, Plovdiv. 

30. MarijaPetkovska., S.Presilski.,GordanaDimitrovska., B.Trajkovska., N.Srbakovska-
Trposka (2011): Differences between caseine micelle in cow’s and goat’s milk: 
Internacional Conference of Young Scientists, Plovdiv. 

31. Doncovski Dejan., Cvetkovski P., Gordana Dimitrovska., Presilski Stefce (2011): 
The whey situation in R.Macedonia with special reference to lactose, Internacional 
Conference of Young Scientists, Plovdiv. 

32. Cvetkovski Pece., Doncovski Dejan., Nestorovski Ljupco., Gordana Dimitrovska., 
Presilski Stefce (2011): Survey of reference sample food products that are used dairy 
products and uses of additives in the manufacture of food products, Internacional 
Conference of Young Scientists,Plovdiv. 

 
Трудовите од 1 до 32 се рецензирани во билтени од 26.02.2001 (Билтен 221), од 
30.05.2003 година (Билтен 251), од 01.12.2005 година (Билтен 279), од 
01.12.2008година (Билтен 313) и 01.12 .2011 година (Билтен бр.356). 

 
33.Petrovska Emilija., Ristevska Elizabeta., Egumenovska Natasha., Dimitrovska 
Gordana(2013): Therapeutic, immunological and bactericidal features of cow’s milk, 
goat’ milk and donkey’s milk.International Conference of Young Scientist in Bulgaria, 
Plovdiv. 
34.Makarijoski Borche, Aleksandra Gozdanovska, Stefce Presilski, Dimitrovska 
Gordana, Biljana Trajkovska (2013): The influence of somatic cells on milk 
components. International Conference of Young Scientist in Bulgaria, Plovdiv. 
35.Stefan Sterjovski, Sonja Srbinovska, Gordana Dimitrovska, Stefce Presilski (2012): 
Promene osnovnih komponenata jogurta tokom skladisenja, Prehranbena industrija, 
Mleko i mlecni proizvodi, Beograd, vol.23,1 (19-23). 
36.Kristina Velkova, Julijana.Tomovska, Mitre Stojanovski, Gordana Dimitrovska 
(2014): Feeding whey reduces the activity of tranferase in pig liver. European Journal of 
Veterinary Medicine, 2014:5. 
37.Nikola Gjorgievski, Juliana Tomovska, Gordana Dimitrovska, Borce Makarijoski, 
Mohamed Ali Shariati (2014): Determination of the antioxidant activity in joghurt. 
Journal of Higienic Engineering and Design, Vol.8, pp.88-92. 
38.Josevska Elena, M.Stojanovski, Gordana Dimitrovska, Dejan Trajanovski (2014): 
The influence of cottage-cheese addition on the physics, chemical and sensory 
characteristics of cooked sauseges. Horisons. International Scientific Journal,Vol.1. 
39.Vesna Karapetkovska Hristova, Julijana Tomovska, Georgi Bonev, Stanimir 
Dimitrov,Gordana Dimitrovska, Stefce Presilski, M.Ayaz Ahmad (2014): 
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Interrelationship between the milk urea nitrogen level and milk coagulation traits in 
Holsten –Friesian cows with reproductive disorders in R.Macedonia.,International 
Journal of Enhanced Research in Science Technology and Engineering, Vol.3, Issue 
4,pp.199-207 (IJERSTE,IF=2,015). 
40. Julijana Tomovska, Mitre Stojanovski, Elena Josevska, Gordana Dimitrovska 
(2014): Examing the impact of meat on lipid status in different ages of people. 
International conference Chimia 2014”New trends in applied chemistry, Constanta, 
Romania. 
41.Elena Joshevska, Belkize Spahija-Rakipi, Mitre Stojanovski, Julijana Tomovska, 
Katerina Bojkovska, Gordana Dimitrovska (2014): Specificity in the processing of 
Macedonian lamb meat to the member states of the Europian Union  and third countries, 
Vol.1, Issuie 10, page 457-461. 
42.Elena Joshevska, Gordana Dimitrovska, Katerina Bojkovska, Mila Arapceska, 
Vangelica Jovanovska, Tatjana Kalevska (2015): Evaluation of diet quality and nutrient 
intakes among macedonian adolescents, Banat’s Journal of Biotechnology, Issue 12, p-p. 
38-44. 
43.Blagojce Najdovski, Elena Joshevska, Violeta Manevska, Katerina Bojkovska, 
Gordana Dimitrovska (2015): Innovation in food technology: E- order of lamb 
carcasses for domestic market in R.Macedonia, Journal of Recent Research in 
Inginerering and Technology, Volume 2, Issue 4, p-p. 203-206. 
44.Nikola Pacinovski, Gordana Dimitrovska, Ljupče  Kočoski, Goce Cilev,Mirjana 
Menkovska, Biljana Petrovska, Apostol Pacinovski (2015): Nutritive advantages of goat 
milk and possibilities of its production in Republic of  Macedonia, Macedonian Journal 
of Animal Science, Vol. 5, No. 2, p-p. 81–88. 
45. Borche Makarijoski, Stefce Presilski, Vesna K.Hristova, Gordana Dimitrovska, 
Biljana Trajkovska (2015): Estimation the impact of the individual control on raw milk 
yield, quality and safety,International Conference of Young Scientist in Bulgaria, 
Plovdiv, p-p 107-111. 
46.Gordana Dimitrovska, Sonja Srbinovska, Stefce Presilski, Violeta Manevska, Elena 
Joshevska, Vangelica Jovanovska, Katerina Bojkovska (2015): Quality evaluation of 
production technology on tradicional Bieno cheese, XI International Symposium, 
Biodiversity, Conservation and Sustainable Use for Rural Development, Tirana. 
47.Stefce Presilski, Vesna Karapetkovska Hristova, Gordana Dimitrovska, Borce 
makarijoski, Mira Ilievska (2015): Goat farming in Pelagonia Region: Challenges and 
Implications of Sustainable Development,  XI International Symposium , Biodiversity, 
Conservation and Sustainable Use for Rural Development,Tirana. 
48.Vangelica Jovanovska, Gordana Dimitrovska, Elena Joshevska, Katerina Bojkovska 
(2015): Renewable energy, XI International Symposium, Biodiversity, Conservation and 
Sustainable Use for Rural Development, Tirana. 
49.Katerina Bojkovska, Elena Joshevska, Nikolce Jankulovski, Gordana Dimitrovska, 
Vangelica Jovanovska (2015): The role of functional food in the improvement of  
consumer’s health status, Journal Food and Environmental Safety of the Suceava 
University, Volume XIV, Issue 4, p-p 331-339. 
50.Elena Joshevska, Mitre Stojanovski, Ljupce Kocoski, Mila Arapceska,Gordana 
Dimitrovska, Katerina Bojkovska (2016):Quality characteristics of goaт kid's meat 
obtaind fromdomestic balkan goats and its F1 crossbreeds with alpine goats, ''Comptes 
rendus de l’Académie bulgare des Sciences" Vol.70, (3), (IF=0,284). 
51.Gordana Dimitrovska, Sonja Srbinovska, Stefce Presilski, Violeta Manevska, Ljupce 
Kochoski , Elena Josheska(2016):Tradicional production and chemical composition of 
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,,Bieno cheese” in Republic of Macedonia,Journal Food and Environmental Safety of the 
Suceava University, Volume 15, Issue 1, pp 55-60. 
 
Трудовите од 33 до 51 се рецензирани во Билтенброј 410 од01.03.2016 година 

 
Трудови објавени од последниот избор во вонреден професор (2016-2021) 
 
52.Julijana Tomovska, Gordana Dimitrovska, Stefce Presilski, Kristina Velkova (2016): Whey 
and its inhibition of liver enzymes, Biotechnology and Animal Husbandry, 32 (1), p 59-70. 
53. Borche Makarijoski, Stefce Presilski,Gordana Dimitrovska, Slavko Velevski, Vesna K. 
Hristova (2017): The impact of starter cultures on pH and SH dynamics in the process of white 
brined cheese production, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria, Series C 
Technics and technologies, vol. XIV, ISSN 1311-9419 (Print), Plovdiv, Bulgaria, p 41- 46. 
54. Emilija Srbinovska, Borche Makarijoski, Gordana Dimitrovska, Vesna K. Hristova 
(2017): The impact of different starter cultures on salt content dynamics in the process of white 
brined cheese production, Scientific Works of the Union of scientists in Bulgaria, Series C 
Technics and technologies, Vol. XV, ISSN 1311-9419 (Print) Plovdiv, Bulgaria, p 117-120. 
55. Hristina Shapardanovska, Gordana Dimitrovska (2017): Possibilities and perspectives for 
increasing goat milk production in the Republic of Macedonia, Scientific Works of the Union of  
scientists in Bulgaria, Plovdiv, Bulgaria Series C Technics and Technologies, Vol. XV, ISSN 
1311-9419 (Print) p.121-124. 
56. Elena Ivanovska, Ivana Dimitrovska, Gordana Dimitrovska (2017): Milk production 
during first and second lactation from Holstein-friesian breed, Proceedings Conference of 
Agronomy Students with International Participation, Vol.10, issue 10, 23-25 August, Cacak, p 
350-355/ 
57. Gordana Dimitrovska, Sonja Srbinovska, S., Elena Joshevska, Vangelica Jovanovska 
(2017): Quality and technology of indigenous traditional “Bieno’’ cheese in the region of 
Mariovo, Macedonia, AGROFOR International Journal, Vol. 2,  Issue No. 2, p. 116-123. 
58. Mitre Stojanovski, Anita Cakarova, Dzulijana Tomovska, Elena Joshevska, Gordana 
Dimitrovska (2017): Chemical changes in lipid after heat treatment from different meat types, 
Book of proceedings, VIII International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, October 
05-08, p.2156-2161. 
59. Vangelica Jovanovska, Zlatko Sovreski, Mila Arapceska, Gordana Dimitrovska, Katerina 
Bojkovska, Elena Joshevska, Katerina Jovanovska (2017): Devices for bactofugation in the 
function of providing quality long-life milk, Banat’s Journal of biotechology, DOI:10-
7904/2068-4738-VIII (15) -12 , p.12-17. 
60. Ljupce Kochovski, Liljana  Kuzmanovska, Biljana Trajkovska, Gordana Dimitrovska, 
Dimche Kitanovski, Borche Makarijoski (2017): Effect of the use of mycotoxin - adsorbing 
agents in cow’s food on the reduction of Alfatoxin M in milk, Scientific works of University of 
food technologies, Volume 64, Issue 1, pp:144-149, Plovdiv, Bulgaria. 
61. Darko Veljanovski, Vangelica Jovanovska, Gordana Dimitrovska, Mila Arapceska (2018): 
Genetic engineering for produsing the controversial genetically modified food, Scientific Works 
of University of Food Technologies, Volume 65, Issue 1, 89-96. 
62. Vesna Karapetkovska - Hristova, Borche Makarijoski, M. Ayaz Ahmad, Godswill 
Ntsomboh-Ntsefong, Esraa Mousa, Biljana Trajkovska,Gordana Dimitrovska (2018): Study 
of Fat Content Dynamics in Dairy Products With The Simulations of Artificial Neural Network 
(ANN) Model, IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food technology 
(IOSR-JESTFT), e-ISSN: 2319-2402, p-ISSN 2319-2399, Volume 12, Issue 3 Ver. I, pp 68-74. 
63. Elena Joshevska, Mitre Stojanovski, Gordana Dimitrovska, Katerina Bojkovska, 
Sasho Todorovski (2018): Slaughter and quantitative characteristics of the meat from 
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laying hens, Scientific papers, Series D. Animal Science, University of agronomic 
Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Faculty of Animal Science, Vol. LXI, 
Number 1, pp. 163-166. 
64. Genc Kadriu, Ljupche Kochoski, Gordana Dimitrovska, Elena Joshevska, Biljana 
Trajkovska, (2018): The Expansion of Functional Food-Dairies in the Internal Market of 
the Republic of Kosovo, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research 
(IJSBAR), Volume 39, No. 2, pp 15-20. 
65. Mitre Stojanovski,  Anita Čakarova, Aco Kuzelov, Elena Joshevska, Gordana 
Dimitrovska, Dzulijana Tomovska, Katerina Bojkovska, (2018): Changes in fatty acid 
composition of poultry meat after heat treatment, Journal of Agriculture and Plant 
Sciences, JAPS, Vol. 16, No. 1, pp. 103-109. 
66. Elena Joshevska, Aco Kuzelov, Gordana Dimitrovska, Katerina Bojkovska, (2019): 
Improvement of the production technology of meat products with the addition of 
functional components. Journal of agriculture and plant sciences, JAPS, Vol 17, No. 2, 
pp. 31-37. 
67. Borche Makarijoski, Stefce Presilski, GordanaDimitrovska, DzulijanaTomovska, Vesna 
K. Hristova (2019): The Effect of Different Starter Cultures on Water Phase Salt Content in 
White Brined Cheese Production, Journal of Environmental and Agricultural Sciences (JEAS), 
ISSN: 2313-8629, Vol 21, p. 1-5. 
68. Mirjana Shajnovska,GordanaDimitrovska, Vesna K. Hristova, Borche Makarijoski 
(2019): The influence of packaging over the basic physico-chemical white brined cheese 
parameters, Scientific Research of the Union of Scientist in Bulgaria, Plovdiv, Series B. Natural 
Sciences and Humanities, Vol XIX, ISSN:1311-9192(Print), Balkan Conference “Health and 
Food Technologies”, p.38-41. 
69. Teodora Ivanovska, Aleksandar Krstanovski, Borche Makarijoski, Gordana Dimitrovska 
(2019): Determination of diacetyl in fermented dairy products, Scientific Research of the Union 
of Scientist in Bulgaria, Plovdiv, Series B. Natural Sciences and Humanities, Vol XIX, 
ISSN:1311-9192(Print), Balkan Conference “Health and Food Technologies”, p. 46-49. 
70. GordanaDimitrovska, G., Aleksandra Grozdanovska, Vesna K. Hristova, Borche 
Makarijoski, Katerina Bojkovska (2019): Quality of the ewe’s milk as a raw material in the 
dairy industry in the Republic of N. Macedonia, Krmiva Vol.61, No1, pp 29-35, 
https://doi.org/10.33128/k.61.1.2 
71. Ira Taneva, Gordana Dimitrovska (2019): Study on the acidification dynamics and 
syneresis of yoghurt enriched in goji berry fruits (Licium barbarum L.), Applied Researches in 
Technics and Technologies, (ARTTE), Trakia Unversity, Vo. 7, No1, ISSN 1314-8788 (print), 
doi:10.15547/artte.2019.01.005, p 41-47. 
72. Gordana Dimitrovska, Sonja Srbinovska, Elena Joshevska, Borche Makarijoski, 
(2021). Determination of total nitrogen matter and protein changes during ripening of 
Bieno cheese. International Journal of research- GRANTHAALAYAH, Vol. 9 (2), 32-37. 
73. Gordana Dimitrovska(2021): Sensory Evaluation and Microbiological Quality of 
Traditional “Bieno’’ Cheese, International Journal of Research and Review Vol.8, Issue: 
3, 155-160. 
74. Elena Joshevska, Aco Kuzelov, Tatjana Kalevska, Gordana Dimitrovska, Borche 
Makarijoski (2021): The impact of Glucone Delta Lactone (GDL) and Starter Cultures 
over the Chemical Composition in Fermented Sausages, International Journal of Research 
and Review, Vol.8 Issue 3, 148-154. 
75. Gordana Dimitrovska (2021): Dynamics of Active and Titratable Acidity in Bieno 
cheese, International Journal of Research and Review Vol.8, Issue: 6, p 232-237. 
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76. Gordana Dimitrovska (2021): Chemical Composition of milk obtained from 
Holstein Friesian Cows during First and Second Lactation, International Journal of 
Research and Review Vol.8, Issue: 6, p 382-386. 

Анализа на трудовите под реден број 52 до 76 

Во трудот под реден број 52е испитуван составот на сурутката кој покажува дека 
протеините се застапени во доволни количини кои доведуваат до намалување на 
ензимите и калиумот. Оддобиените резултати може да се заклучи дека постои влијание 
на сурутката на намалување на трансаминазите и инхибиција на активноста на 
ензимите во in-vitro тест. 

Во трудот по реден број 53 е презентирано влијанието на различните стартер 
култури врз динамиката на активната и титрационата киселост за време на процесот на 
зреење кај бело саламурено сирење. Утврдено е минимално влијание на употребените 
стартер култури врз испитуваните параметри. 

 
Во трудот со реден број 54 е прикажано влијанието на стартер културите врз 

динамиката на содржина на сол кај три различни варијанти на бело саламурено сирење. 
Од добиените резултати може да се утврди дека стартер културите немаат влијание врз 
динамиката на содржина на сол кај белото саламурено сирење. 

 
Во трудот со реден број 55се прикажани можностите и перспективите за 

зголемување на производството на козјо млеко во Р.Македонија. Утврдено е дека во Р. 
Македонија постојат идеални услови за одгледување на кози и производство на козјо 
млеко. 

 
Во трудот со реден број 56се прикажани вредноститие на произведено млеко во 

прва и втора лактација кај крави од холштајн-фризиска раса. Според добиените 
податоци утврдено е дека млекопродукцијата кај крави во прва лактација е поголемо во 
споредба со млекопродукцијата кај крави од втора лактација. 

 
Во трудот со реден број 57е презентиран квалитетот и технологијата на 

традиционално биено сирење во мариовскиот регион во Р. Македонија. Утврден и 
физичко-хемискиот и микробиолошкиот состав на биеносто сирење чија технологија 
може да биде користена како база за заштита на оригиналноста на овој вид на сирење.  

 
Во трудот со реден број 58 се прикажани хемиските промени на мастите кои 

настануваат после термички третман кај различни видови на месо. Содржината на 
вкупните и слободните масни киселини е испитувана пред и после термичкиот 
третман, со што се утврдени разликите во нивната концентрација. 

 
Во трудот под реден број 59 е образложено влијанието на уредите за 

бактофугација врз квалитетот на трајното млеко. Од микробиолошките анализи и 
хемиските параметри од сите примероци на сурово и бактофугирано млеко, утврдено е 
дека бактофугаторот, како уред за механичко отстранување на микроорганизмите, 
овозможи добивање на квалитетно трајно млеко. 

 
Во трудот со реден број 60е прикажана корисноста од употребата на 

апсорбирачки агенси на микотоксините, како додаток во исхраната на кравите. 



11 
 

 

Алфатоксините претставуваат голема опасност за човековото здравје, бидејќи 
предизвикуваат мутации на DNA, како и слабеење на имуниот систем, па поради тоа 
добро да се спречи нивното влијание. Со употреба на Mycosorb како апсорбирачки 
агенс во исхраната, нивото на алфатоксини во испитуваните примероци значително се 
намалила. 

Во трудот со реден број 61 е даден преглед за негативното влијание на генетски 
модифициранта храна врз здравјето на потрошувачите, како и опасноста, таквата храна 
да презивика алергиски реакции, токсичнот и антибиотска резистенција. Наведени се 
голем број на автори кои ги потврдуваат овие констатации.  

 
Целта на испитувањата во трудот под реден број 62 е да се прати влијанието на 

различните стартер култури врз динамиката на содржина на млечна маст кај бело 
саламурено сирење. Утврдено е дека стартер културата нема влијание врз динамиката 
на млечна маст во процесот на производство. Понатаму на податоците е извршена 
ANN анализа. 

Во трудот под реден број 63 се анализирани кланичните резултати и 
квалитативните карактеристики на живинското месо добиено од две хибридни линии 
ISA Brown и DeKalb, заклани на возраст од 84 недели. Врз основа на резултатите е 
утврдено дека хибридните линии и начинот на одгледување имаат влијание врз 
рандманот на месото, процентуалното учество на деловите кои се јадат во масата на 
закланите трупови, како и врз квалитетот, нутритивната и биолошката вредност на 
живинското месо. 

Во трудот под реден број 64 е претставена застапеноста на функционалната храна во 
маркетите во Р. Косово. Утврдено е присуство на следните производи: кефир, 
пробиотиск јогурт и козјо млеко. Дадени се соодветни препораки со цел да се зголеми 
употребата и застапеноста  на овие производи. 

Целта на трудот под реден број 65 воглавно беше насочена кон утврдување на 
промените во маснокиселинскиот состав на мастите кај пилешко месо по термичката 
обработка и тоа по пржење во различни видови и комбинации на масти. За испитување 
се користеше свинска маст, сончогледово масло, палмина маст и комбинација на три 
дела свинска маст со еден дел на сончогледово масло, три дела на свинска маст и еден 
дел на палмина маст и три дела на палмина маст и еден дел на сончогледово масло. По 
пржењето во сончогледово масло и палмина маст има формирање на нови масни 
киселини во незначително количество. Останатите комбинации предизвикуваат 
минимални промени во маснокиселинскиот состав кој изнесувале под 1%.  

Во трудот под реден број 66 се дадени истражувања поврзани со 
подобрување/збогатување на месни производи произведени во месната индустрија во 
Р.С.Македонија. Истражувањата се однесуваат на трајни и полутрајни колбаси и 
нивните производни технологии, во кои се додаваат различни функционални 
компоненти: растителни масла, антиоксиданси, пробиотици и пребиотици. Од 
добиените резултати од истражувањето може да се заклучи дека додавањето на 
функционалните компоненти придонесува за подобрување на квалитетот без промена 
на сензорните својства на производите, здравствени придобивки на потрошувачите и 
проширување на асортиманот на месните производи.  
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Во трудот со реден број 67 е следено влијанието на различните стартер култури 
употребени во процесот на производство врз содржината на сол во водена фаза кај 
белото саламурено сирење. Не е забележано сигнификантно влијание на употребените 
стартер култури врз содржината на сол во водена фаза за време на процесот на зреење 
кај белото саламурено сирење. Неговата вредност се движела во границите од 5.45% до 
5.56%. 

Во  трудот под реден број 68 се пратеше влијанието на различното пакување врз 
основните физичко-хемиски параметри на белото саламурено сирење. Врз основа на 
направените испитување беше утврдено дека различното пакување влијае 
квантитативните и квалитативните карактеристики на белото саламурено сирење. 
Разликите се забележани во содржината на вода, активната киселост, титрационата 
киселост, а незначителни разлики се забележани во вредностите за содржината на маст 
во сува материја. 

 Во трудот под реден број 69  е опишана постапката за определување на 
диацетил кај различни ферментирани производи. Опишана е важноста на оваа 
компонента за формирањето на вкусот и аромата на финалниот производ. Кај два од 
трите анализирани ферментирани производи беше утврдена различна концентрација на 
диацетил, а кај еден производ не е утврдено присуство на диацетил. Добиените 
резултати не овозможуваат да ги детерминараме факторите кои влијаат на квалитетот, 
вкусот и аромата на ферментираните млечни производи. 

Трудот под реден број 70се базира на анлиза на физичко-хемиските и 
микробиолошки параметри на овчо млеко во различни делови на Р. С. Македонија кои 
се употребуваат како суровина во млечната индустрија. Според испитувањата 
микробиолошката и хигенската состојба на анилизираните примероци на овчо млеко 
беа со слаб хигиенски квалитет. 

Во трудот под реден број 71е опишана динамиката на ферментација и 
синерезис кај јогурт збогатен со гоџи бери. Разработена беше метода за производство 
јогурт со додавање на гоџи бери. Со додавањето на гоџи бери со различна 
концентрација не е забележана значајна промена на киселоста, а забележано 
подобрување на синерезисот.  

Во трудот под реден број 72е испитувана динамиката на вкупни азотни 
материи кај три варијанти на биено сирење. Врз основа на добиените резултати може 
да се забележи дека содржината на вкупните азотни материи во текот на зреењето има 
тенденција на благ пораст до 20-от ден како резултат наразличниот степен на 
искористување на азотните материи од млекото и на степенот напротеолитичко 
разложување. Технолошкиот процес на производство, во суштина, во голема мера, 
влијае надинамиката и разградувањето на протеините, што се потврди со нашите 
истражувања. 

 
Целта на истражувањата во трудот подреден број 73беше да се утврди 

микробиолошкиот квалитет и сензорните карактеристики на три различни производни 
технологии (А, Б и В) на биено сирење во различни фази на зреењето (груш, сирење по 
суво зреење, сирење по суво солење, 20-от ден од зреењето и 45-от ден од зреењето). 
Микробиолошкиот квалитет на трите производни технологии на биено сирење  е 
утврден на 45 –от ден од зрењето според посебните барања за безбедност на храната по 
однос на микробиолошките критериуми. Сензорната анализа покажува задоволителни 
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оценки по однос на испитуваните својства, но она што е важно да се потенцира е дека 
потребно е да се направи стандардизација на технолошкиот процес на производството 
на биеното сирење. 

Трудот под реден број 74 ја прикажува динамиката на промените во хемискиот 
состав на ферментирани колбаси произведени во локалната индустрија за месо, од 
почетокот до крајот на процесот на зреење (3; 7; 14; 20-дневно). Колбасите се 
произведени со употреба на адитиви и почетни култури Glucon Delta Lactone (GDL). 
Додавањето на GDL и почетни култури има големо влијание врз pH вредноста, како и 
на целокупниот ензимски процес и на постигнатиот степен на зреење и сушење. 
Резултатите укажуваат на поинтензивна протеолиза во текот на првите седум дена од 
созревањето. Интензитетот на протеолизата беше стимулиран од активноста на 
ендогени протеини и пептиди на микроорганизми од почетните култури. Целосниот 
хемиски состав во сите серии за производство одговара на барањата на Правилникот за 
квалитет на мелено месо, препарати од месо и производи од месо. 

 Целта на истражувањето во трудот под реден број 75 беше да се прикаже 
технологијата на три варијанти автохтони биени сирења(А, Б и В) во Мариовскиот 
регион, во Република Северна Македонија и пратење на динамиката на активната и 
титрациона киселост како важни параметри во технолошкиот процес. Врз реолошките 
особини на сирењето големо влијание имаат активната (pH) и титрационата (0SH) 
киселост. Во текот на зреењето на сирењата под дејство на млечнокиселинските 
бактерии најголемите промени се случуваат кај млечниот шеќер при што настанува 
трансформација на млечниот шеќер во млечна киселина и во други органски киселини 
кои имаат важна улога во формирањето на сензорните и реолошки карактеристики на 
сирењата. 

Во трудот под реден број 76 целта беше да се анализираат примероци од млеко 
од Холштајн- Фризијска раса за време на прва и втора лактација во период од шест 
месеци. Следниве параметри беа испитани: содржина на протеини, содржина на 
маснотии, лактоза и сува материја во млекото. Својствата на млекото од кравите од 
холштајн фризијска раса, анализирани во експериментот, покажаа типични вредности, 
во согласност со релевантното барање одредено во законските прописи.  

Објавените и рецензирани трудови во последните пет (5) години, достапни се во базата 
на податоци на универзитетскиот 
репозиториумhttp://eprints.uklo.edu.mk/(http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Dimitrovs
ka=3AGordana=3A=3A.html) и на базата Google Scholar и истите бележат 62 цитирања, 
од кои 60 во последните пет години. 

Кандидатката д-р Гордана Димитровска активно учествува како рецензент на 
трудови во домашни и меѓународни списанија (Horizons, Journal of agriculture and plant 
Sciences(JAPS),Romanian Biotechnology letter) 
 Член е на Организацискиот одбор на Меѓународната научна конференција 
„Улогата на високото образование во развојот на општеството“ во рамките на 
Универзитет “Св.Климент Охридски” која ќе се одржи на 24 - 26. 09.2021 година во 
Охрид. 

Кандидатката активно е вклучена и во учеството на научно-истражувачки 
проекти и тоа: 

(2009-2012): “Using local resources for microregional development 
sustainableagribusiness and tourism in the southern Balkans” – SATISTempus Project 
JP 159143 
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(2012-2013): - Учество во проект: “Regional Certification of Professional Skills on 
Agro Tourism Sector” – ATC“IPA- Cross Border Programme, Greece –The Former 
Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013, From neibrohood to partnership (2007-
2013) 
 
(2015-2017):Soil degradation assessment and rehabilitation strategies for sustainable 
landuse planning – TERRA MEDIPA - Cross Border Programme, Greece – The 
Former Yugoslav Republic ofMacedonia 2007-2013, From neibrohood to partnership 
2007 -2013 

(2013-2018): Физибилити студија за развој на агропрехранбениот сектор во 
Пелагонија, Факултет за биотехнички науки – Битола 
 
(2018-2021): Намалување на ризик факторите на млечните фарми со цел 
подобрување квалитетот на млекото и млечните производи, Факултет за 
биотехнички науки- Битола  
 
(01.03.2021–01.10.2022):Квалитетот и безбедноста на храната во Пелагонискиот 
регион, како значаен аспект од одржливиот систем за производство, Факултет за 
биотехнички науки-Битола . 
 
Студиски престои: 
 
“Обука заТехнологија за производство на овчо и козјо сирење”, MASSP, SIDA, 
студиски престој во Грција (2008),  

“New curriculum models for educating food engenerris, CD- JEP-40065-2005”, 
студиски престој во Wageningen University and Research centar,Wageningen, 
Netherland, (2009), 

Студиски престој на Аграрен универзитет, Пловдив, Бугарија, Еразмус 
мобилност (04.09–08.09.2017), 

Студиски престој на Техничко-технолошки факултет, Јамбол, Тракијски 
Универзитет Стара Загора, Бугарија - Ceepus програма (04.03.-10.03.2019). 

 
4. СТРУЧНО ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ  

 
Во текот на својот работен ангажман, покажува и остварува интерес и во стручно 

применувачката  дејност.  
 

2012– 2013: - Координатор на ЕКТС на Факултетот за биотехнички науки во 
Битола(Одлука бр.07-460/13 од 25.05.2012 година); 
2013 –2019: Продекан за настава на Факултетот за биотехнички науки – Битола 
(Одлука бр.07-30/3 од 14.01.2013 и Одлука бр.02-991/10 од 16.10.2015); 
2014 -2015 година Заменик раководител на лабораторија за воведување на 
Систем за Управување со Квалитет во Лабораторија за екстракција на етерични 
масла од зачински и лековити растенија и детерминација на биолошки активни 
материи (Одлука бр.07-437/10 од 16.06.2014) 
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2015 до 2017: Член на Комисија за самоевалуација во Факултетот за 
биотехнички науки во Битола (Одлука бр.02-365/11 од 14.05.2015); 
2018: Учество во Универзитетска конкурсна комисија (Одлука бр.14-904/7 од 
20.06.2018) и учесник во промотивните активности на факултетот; 
2018: Член на Комисија за оценка на најдобар истражувачки труд во рамките на 
Универзитетот “Св.Климент Охридски” Битола(Одлука бр. 14-1609/6 од 
07.11.2018) 
2018: Член на Комисија за изработка на Правилник за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на трет циклус студии и на Правилник за 
посебните услови за посебните услови и постапката за избор на наставно 
научни, наставни, научни , наставно –стручни и соработнички звања на УКЛО 
(Решение со Дел.бр.14-784/3 од 16.05.2018 ) 
2018: Претседател на Комисија за донесување на акти на Факултетот за 
биотехнички науки – Битола, согласно Законот за Високо образование(Одлука 
бр.02-470/10 од 29.05.2018 година) 
2019 – дeнес Декан на Факултетот за биотехнички науки (Одлука бр.14-705/4 oд 
17.05.2019) 
2020: Учество во Уредувачки одбор за издавање на Монографија по повод 60 
години јубилеј на Факултетот за биотехнички науки(Одлука бр.02-482/2 од 
03.09.2020)  
2021: Претседател на Рецензентска Комисија за стручно вреднување на 
ракописи за учебници од областа на Хемиско Технолошка и Земјоделско 
Ветеринарна струка, (Решение од седницата на Националната Комисија за 
учебници од 10.06.2021) 
Член е на невладината организација Slow Food Macedonia. 

Д-р Гордана Димитровска поседува сертификати за завршени обуки: 
- Certificate from Shimadzu Center for Application and Training Course for 

hardware, software, maintenance and troubleshooting of SHIMADZU UV-1800 
UV-VIS Spectrophotometer, march 2013 

- Certificate from Shimadzu Center for Application and Training Course for 
hardware, software, maintenance and troubleshooting of SHIMADZU HPLC 
PROMINENCE, march 2013 

- Certificate from Shimadzu Center for Application and Training Course for 
hardware, software, maintenance and troubleshooting of SHIMADZU HPLC 
NEXERA + post-column derivatizacion, march 2013 

- Потврда за успешно завршена обука на тема: “Интерни оценувачи по 
стандардите MKCEN ISO/IEC 17025:2006 и MKC EN ISO/IEC 19011:2012”, 
март 2015 одобрено од МАКЛАБ. 

- Потврда за учество на стручно оспособување од програма за Преработка на 
млеко (Хрватска земјоделско чумарска советодавна служба и агенција за 
потикнување на развојот на земјоделието, 15 јуни 2018 година) 

- Certificate of Participation in Animal Assesment Commision in XII Autmn 
Exhnibition of White and Patch faced Martitza sheep ( 20.10.2018,  Agricultural 
University –Plovdiv, Bulgaria and Breeding association of Maritza sheep) 

- Обучувач согласно Одлука за спроведување на обуки (Одлука бр.02-314/2 од 
12.05.2021)и Решение за овластување за спроведување на обуки за 
основните знаења за безбедност на храната, во согласност со правилата на 
добрата хигиенска пракса и заштита на животна средина  од страна на 
Агенцијата за храна и ветеринарство (Дел.бр.02-1035/8 од 09.06.2021)  
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Учество на работилници, семинари и конференции: 
Работилница за споделување искуства за техники на еваулација на наставни 

програми и нивна примена во практика во рамките на ”Твининг проект развивање 
соработка помеѓу високообразовните институции, приватниот сектор и релеватните 
органи” (23.02.2017 година); 

Работилница за споделување искуства за техники на еваулација на наставни 
програми и нивна примена во практика во рамките на ”Твининг проект развивање 
соработка помеѓу високообразовните институции, приватниот сектор и релеватните 
органи” (12.04.2017 година); 

Учество на семинар: Практичен вовед во модерна течна хроматографија  
UHPLC  и UPLC со користење на најновиот компактен масен спектрометар детектор за 
откривање и идентификација, 25.09.2017, Биотек- Овластен дистрибутер на Waters; 

Работилница “ Metrofood –Ri –Infrastructure for promoting metrology in food and 
nutrition” (30 Ноември 2017 – Факултет за земјоделски науки и храна , Скопје); 

Форум на тема WIN-WIN Соработка на Универзитетот “ Св.Климент Охридски”  
со работодавачите кон поквалитетни и поатрактивни студиски програми ( 27.04.2018); 

Учество на завршна конференција “Учењето – пат кон успешен бизнис” (07-08 
септември 2018); 

Учество на Национална работилница Dosimetry and Quality Control Procedure for 
Advanced radiation Technologies for Materials Processing,од проектот на Меѓународната 
Агенција за Aтомска Eнергија IAEA-RER/1/017 – Using Advanced radiation technologies 
for Materials Processing, Факултет за електротехника и информациски технологии во 
Скопје ( 11 Септември 2018 година); 

Потврда за учество на Интернационална работилница со меѓународно учество 
во рамките на Erasmus + програма на Аграрен универзитет во Пловдив од 11-15 
Ноември 2019 година; 

Работилница за проценка на можностите за развој на стручно образование и 
примена на “ Одржливо бројлерско производство во северна Македонија - Водиш за 
вредносен ланец на добра практика ” (13 декември 2019 година, Факултет за 
земјоделски науки и храна – Скопје); 

Работилница за разгледување на Нацрт на студија за секторска анализа на 
земјоделието и руралниот развој (17 септември 2020 година, Хотел Александар Палас, 
Скопје); 

Учество на Конференција “Високото образование и бизнисот-Заеднички 
предизвици и приоритети” – во организација на Универзитетот “Св.Климент 
Охридски” и Стопанска комора на Северна Македонија, 22 јуни 2021 година, хотел 
Александар Палас, Скопје. 
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ПОСЕБНИУСЛОВИЗАИЗБОРВОНАСТАВНО-НАУЧНИЗВАЊА 
 

Покрај општите услови предвидени во Законот за високо образование, проф. д-р 
Гордана Димитровска, ги исполнува и посебните услови предвидени со Правилникот 
запосебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, 
научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – 
Битола.Од наведените критериуми во Анекс 1 од Правилникот кандидатката ги 
исполнува условите обележани со X. 

ПРВКРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачкаработа 

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

иливишпредавач),дватрудови(заизборвовонреденпрофесорилипрофесорнависокаструч
на школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто 
трудови се објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите 
сепотврдува преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран 
кандидатот или преуwebпребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google 
Scholar или сличен нанего) 

 

X 
 

Одвкупнообјавенитетрудовивопоследнитепетгодини,имаобјавенотрудвосписание 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 универзитетскиотрепозиториум 
http://eprints.uklo.edu.mk/)1

 

 
X 

 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикацииод 
предвидениот број со општитите услови за избор во соодветнотозвање 

X 
 

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

X 
 

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или 
учествуваво научно-истражувачки проект кој е вотек 

X 
 

Одржалпленарноилипочеснопредавањенамеѓународенсобирилибилмодераторна сесија 
на научнаконференција 

 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) 
одборнамеѓународна научна конференција или меѓународно научносписание 

X 
 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручентруд X 
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно 
помагало,монографија, практикум, збирка задачи исл. 

 

Билрецензентнапредлогпроектии/илипериодичнииконечниизвештаиододобрени 
проекти 

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научниостварувања  
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или 
институции 

X 
 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии востранство  
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката 
научнаобласт со која професионално сезанимава 

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи 
однаучната област за која се избира (како автор или вокоавторство)2 

X 
 

вкупно исполнети услови од првкритериум 9 
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ВТОРКРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен 

инаучно- истражувачкиподмладок 
УСЛОВИ X 

БилилиеангажиранкаконаставникнадругаединицанаУниверзитетотилинадруга 
високообразовна установа од земјата илистранство 

X 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/илисоработници X 
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклусстудии X 
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет
 односностранскависокообразовна установа по различниоснови 

X 
 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува 
наанглиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец 
намобилност 

X 
 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко,стручно, 
почесно исл.) 

X 
 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) 
застудентите 
занајмалкуеденпредметииститегипоставилнаonlineплатформазадалечинскоучење 
(Moodle и сл.) или на web страната на единицата илиУниверзитетот 

X 
 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистичкиили 
докторскитруд 

X 
 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломскитруд X 
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува востудиска 
програма 

X 
 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на 
студискапрграма на прв, втор или трет циклусстудии 

X 
 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор;проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на 
внатрешнаорганизационаединица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на 
факултетскаили 
универзитетскакомисија;раководителнаЕКТСнаУниверзитет/единица;членнаСовет на 
докторскин студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за 
самоевалуација;членна Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација 
иевалуација. 

X 
 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните5 
години 

X 
 

вкупно исполнети услови од вторкритериум 13 
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ТРЕТКРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничкадејност 

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 исл. 

X 
 

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 
издаденод релевантнаинституција 

X 
 

Ангажиранеилибилангажиранкакоекспертодстрананамеѓународнаилидомашнастручна 
организација, институција илиасоцијација 

 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручнаобласт/речник/енциклопедија  
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа 
запотребите на стопанските и нестопанскитедејности 

X 
 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое 
сеизбира 

X 
 

Реализирал превод на книга или дел одкнига  
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или 
ИКТрешенија 

 
УчествувалвореализацијанапроектниактивностивопроектифинансираниодЕУили други 
домашни или странскифондови 

X 
 

Учествувал во промотивни активности нафакултетот X 
Бил уредник на речник илиенциклопедија  
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод
 заиндустрискасопственост 

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната илипошироката 
област за која се вршиизборот 

X 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странскипубликации 
(списание, весник, зборник на трудови исл.) 

X 
 

Лекторирал трудови на странски/ македонскијазик  
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменетиза 
стопанството 

X 
 

вкупно исполнети услови од 
треткритериум 

10 

 

Д-р Гордана Димитровска исполнува вкупно 32 услови, од првите два критериуми 
вкупно 22 услови од Правилникот запосебните услови и постапката за избор во 
наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола.Кандидатката д-р Гордана 
Димитровскаги исполнува посебните услови согласно табелата за оценување на 
исполнетоста на посебните услови за избор во звања. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на приложената документација на кандидатката д-р Гордана 
Димитровска, Рецензентската комисија заклучи дека кандидатката ги исполнува 
условите и критериумите за избор во наставно-научни звања од Законот за високото 
образование и Правилникот запосебните услови и постапката за избор во наставно-
научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 
“Св.Климент Охридски” – Битола. 
 

Рецензентската комисија нагласува дека станува збор за кандидат со богато 
повеќегодишно педагошко искуство во наставно - образовниот процес на Факултетот 
за биотехнички науки, Универзитет “Св.Климент Охридски” во Битола и дека 
кандидатот д-р Гордана Димитровска се карактеризира со висок степен на 
професионалност, исполнителност на поставените задачи, одговорност и совесност, 
при што низ своето работење се потврдува како квалитетен кадар за наставно -
образовната дејност за што зборува и нејзината позитивна оцена од самоевалуација, 
како и научно-истражувачката и стручно апликативна дејност. 

Врз основа на претходно изнесеното, Рецензентската комисија има чест да му 
предложи на Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки да ја 
избере кандидатката д-р Гордана Димитровска за наставник од научните области 41403 
- Квалитет, технологија, безбедност на млеко и млечни производи и 41400 - 
Прехранбено инженерство во наставно - научно звање Редовен Професор. 

   

Рецензентска комисија: 

1. Д-р Стефче Пресилски, претседател,с.р. 

Редовен професор (во пензија) на Факултетот за биотехнички  
науки, при Универзитетот “Св.Климент Охридски”- Битола 

 

2. Д-р Соња Србиновска, член, с.р. 

Редовен професор на Факултетот за земјоделски науки  

 и храна-Скопје,при Универзитетот“Св.Кирил и Методиј”- Скопје 

 

3. Д-р Љупче Кочоски, член, с.р. 

                        Редовен професор на Факултетот за биотехнички  науки, 

при Универзитетот “Св.Климент Охридски”- Битола 
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА СТРУЧЕН СОРАБОТНИК - ЛАБОРАНТ 
  

Наставно - научниот совет на Факултетот за биотехнички науки, Универзитет 
“Св. Климент Охридски” – Битола, на својата седница одржана на 29.06.2021 година со 
Одлука број 02-453/8 формира Рецензентска комисија за избор на стручен соработник 
– лаборант во состав:  

1. Д-р Елена Јошевска, вонреден професор на Факултетот за биотехнички науки, 
Универзитет “Св.Климент Охридски” - Битола (претседател),   

2. Д-р Љупче Кочоски, редовен професор на Факултетот за биотехнички науки, 
Универзитет “Св.Климент Охридски” - Битола (член),  

3. Д-р Борче Макаријоски, доцент на Факултетот за биотехнички науки, 
Универзитет “Св.Климент Охридски” - Битола (член),  

По разгледувањето на приложената документација Рецензентската комисија го 
поднесува следниот  

И З В Е Ш Т А Ј 

На конкурсот објавен во дневните весници “Нова Македонија” и “Коха” од 
17.06.2021 година во предвидениот рок, целокупна документација достави дип.инж. 
Милена Магеровска. 

  
1.      Дипл.инж.Милена Магеровска 

  
Дипл.инж. Милена Магеровска е родена на 24.10.1975 година во Битола. 

Основно и средно образование завршила во Битола, Р. Македонија. Своето 
образование го продолжува на Факултетот за биотехнички науки во Битола, на 
студиската програма Преработка на анимални производи, каде се стекнува со 
академско звање дипломиран инженер за преработка на анимални производи, (240 
ЕКТС). 

Како стручен соработник-лаборант, кандидатката е ангажирана на Факултетот 
за биотехнички науки од 2018 година (Одлука бр. 02-1085/4 од 18.12.2018 год.) каде 
работи и денес. 

Во текот на својот ангажман активно е вклучена за потребите на Центарот за 
научно-истражувачка работа на Факултетот.  

Стручно се усовршувала преку посетување на обуки на Научниот Институт за 
тутун –Прилеп, преку работа со методи за анализа, обезбедување на квалитет на 
резултатите и одржување на инструментите Velp UDK 129, KjeldalДигестор за 
припрема на примероци VELP DK8, pH метар Sartorius pb11 и Soxhletапарат.  

Кандидатката посетувала Меѓународна обука за воведување и имплементација 
на HACCP-систем за што поседува и сертификат.  

  
Кандидатката е коавтор и на еден научен труд: 
1)      Сашо Стојановски, Борис Анѓелков, Лилјана Дојчиновски, Милена 
Магеровска, (2020). Историја на ветеринарната медицина и сточарството во 
Р.Македонија, со посебен осврт на Пелагонискиот регион. Зборник на трудови. 
Пелагониски Културно-научни средби, Новаци, Битолско. 
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Во трудот е дадена една хронолошка анализа и согледување за организационата и 
кадровската структура на ветеринарната служба и целокупниот континиуран напредок 
во развојот на сточарството во Пелагонискиот регион.    

  
Кандидатката се служи и со англискиот јазик (B1), како и со активно познавање 

на САП и работа со компјутерски програми за канцелариско работење (Windows, 
Word, Excel, Power Point, Windows+, Outlook Express), за што има соодветно 
приложени сертификати. 

Поседува возачка дозвола од Б категорија. 
  

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
  

Врз основа на приложената документација и разгледувањето на истата, 
Рецензентската комисија констатира дека кандидатката дипл.инж. Милена 
Магеровска,ги исполнува условите предвидени со Законот за високо образование, 
условите предвидени во општите акти на Универзитетоти Правилникот за посебните 
услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно стручни, наставни, научни 
и соработнички звања на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола.  

Комисијата констатира дека се работи за кандидат со стекнато работно искуство 
со познавање на основни лабораториски методи и работа со аналитички инструменти, 
која во континуитет се усовршува и напредува.    

Врз основа на претходно изнесеното, Рецензентската комисија му предлага на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки - Битола, да ја избере 
кандидаткатадипл.инж. Милена Магеровска за стручен соработник - лаборант. 

  

                                                                        Рецензентска комисија: 

д-р Елена Јошевска, вонреден професор, 
Факултет за биотехнички науки,  
Универзитет “Св.Климент Охридски” 
Битола, претседател, с.р 
  
д-р Љупче Кочоски, редовен професор, 
Факултет за биотехнички науки,  
Универзитет “Св.Климент Охридски- Битола, 
член, с.р 

  
            д-р Борче Макаријоски, доцент, 

     Факултет за биотехнички науки,  
           Универзитет “Св.Климент Охридски”-      

Битола, член, с.р 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А  
 

на ракописот (монографија) со наслов:„Маркетинг-стратегии за извоз на 
агропрехранбените производи на странските пазари“ од проф. д-р Катерина Бојковска, 

Факултет за биотехнички науки, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола 

 
 Со Одлука број 02-453/12 од 29.06.2021 година, од страна на Наставно-научниот 
совет на Факултетот за биотехнички науки при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
од Битола, определени сме за рецензенти на ракописот на Монографијата под наслов: 
„Маркетинг-стратегии за извоз на агропрехранбените производи на странските 
пазари“ од Катерина Бојковска, вонреден професор на Факултетот за биотехнички науки.  
 Согласно Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски”- Битола, по разгледувањето на ракописот, го доставуваме 
следниот:  

 

И З В Е Ш Т А Ј 
Општ дел 
 
Вид на делото 
 До Рецензентската комисија е доставен ракописот под наслов:„Маркетинг-
стратегии за извоз на агропрехранбените производи на странските пазари“од д-р 
Катерина Бојковска, изработен како монографија. Покрај монографскиот карактер, 
текстотможе да покрива и дел од предметната програма по повеќе предмети на 
ониестудиски групикаде што се изучува наведената проблематика и да се користи како 
дополнителна литература. 
 
Обем и распоред на градивото 
 Ракописот има вкупно 204 страници напишани во А4 формат со фонт на букви 
Times New Roman, големина на фонт 12 и проред 1,5. Вооднос на распоредот на 
содржините, авторката води сметка за принципот напостапност.Содржината на текстот е 
распоредена во триосновни дела, соодветно поделени во точки и потточки коишто 
сехиерархиски организирани. 
Содржина и структура на делото 
 Трудот е структуриран на следниот начин:Содржина, Вовед, Теоретски аспекти 
на меѓународниот маркетинг, Специфики на меѓународниот промет на агропрехранбени 
производи, Стратегиски модалитети значајни за извоз на агропрехранбени производи, 
Заклучок и Користена литература.  
 
Оргиналност на текстот 
 Со елаборација, анализа и интерпретација на теоретските стојалишта од потесната 
и пошироката литература на меѓународниот маркетинг и меѓународните маркетинг 
стратегии, авторката ги потенцира специфичностите на агропрехранбените производи 
значајни за креирање на извозните стратегии, што до одреден степен му дава 
оригиналност на текстот.  
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Степен на соодветност на текстот со наставната програма  
 Проблематиката која е предмет на истражување во ракописот (монографијата) во 
определен дел соодветствува со наставните програми за следните предмети и циклуси на 
студии: 

1. Маркетинг на агропрехранбени производи за студентите на прв циклус на студии 
на Факултетот за биотехнички науки-Битола 

2. Маркетинг и комерцијални стратегии во агробизнисот и Комерцијално и 
надворешнотрговско работење за студентите на втор циклус на студии на 
Факултетот за биотехнички науки-Битола и 

3. Одбрани поглавја од маркетинг на прехранбените производи за студентите на трет 
циклус на студии на Факултетот за биотехнички науки-Битола. 

Согласно наведеното, монографијата би можела да се користи како дополнителна 
литература за наведените предмети/циклуси на студии. 

 
Методичко-дидактички вредности на пооделните делови и на текстот во целина 
 Во трудот е користен аналитичко-синтетички приод во елаборацијата и 
интерпретацијата на теоретските и практичните сознанија поврзани со проблематиката на 
истражување.Со цел да се обезбеди поголема систематичност и научна фундираност на 
трудот и за објективна теоретска заснованост и емпириска аргументација при 
проучувањето на предметната проблематика, користена е релевантнастручна и научна 
литература од домашни и странски автори како и информации добиени од повеќе 
интернет портали и други извори кои ја обработуваат дадената проблематика. 
 
Краток опис на содржината 
 Освен воведот, заклучокот и користената литература, ракописот содржи три дела 
(поглавја) во кои е поделена материјата која е предмет на истражување.  
 Во воведот се образложени актуелноста и значењето на проблематиката којашто е 
предмет на истражување во трудот, целта и предметот на истражување и применетата 
методологија.   
 Во првото поглавје под наслов: Теоретски аспекти на меѓународниот маркетинг, 
обработени се некои од теоретските аспекти на меѓународниот маркетинг како 
есенцијална компонента на современиот менаџмент со чија примена, од една страна, на 
најсоодветен начин се задоволуваат потребите и барањата на потрошувачите на 
странските пазари, а од друга страна, се постигнуваат најдобри ефекти во развојот и 
дејствувањето на компаниите од агропрехранбената индустрија на странските пазари. 
Исто така, разработени се и детерминантите и носителите на меѓународните маркетинг-
активности значајни за стратешкото однесување на компаниите при настап на странските 
пазари. 
 Спецификите на производството и меѓународниот промет на агропрехранбени 
производи се обработени во второто поглавје под наслов:Специфики на меѓународниот 
промет на агропрехранбени производи, при што е дефиниран поимот агропрехранбена 
индустрија и специфичностите на меѓународниот промет наагропрехранбени производи 
кои влијаат врз изборот на соодветна меѓународна-маркетинг стратегија за нивно успешно 
пласирање на странските пазари. Во ова поглавје разработени се и современите трендови 
во развојот на агропрехранбената индустрија. Анализирани се двигателите на промените 
како и предизвиците кои ги донесуваат новите трендови, технолошки постапки и методи 
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со кои се соочуваат производителите на агропрехранбени производи, потрошувачите и 
креаторите на политиките. Карактеристиките на пазарот на агропрехранбени производи 
произлегуваат од специфичниот карактер на самото производство, како и од 
специфичните карактеристики на производите.Пазарот на агропрехранбени производи е 
еден од најчувствителните пазари во современиот свет, бидејќи содржи такви производи 
кои брзо се расипуваат и калираат. За таа цел, во ова поглавје се елаборирани природните 
и општествено-економските карактеристики поврзани со производството и пазарот на 
агропрехранбени производи кои имаат влијание и врз стабилноста на овој пазар и 
производството, што не е карактеристично за другите пазари. Сето тоа во насока на 
воспоставување на праведна конкуренција и пазарно ориентиран меѓународен трговски 
систем.  
 Стратегиските модалитети значајни за извоз на агропрехранбени производи се 
разработени во третото поглавје во трудот под наслов:Стратегиски модалитети значајни 
за извоз на агропрехранбени производи. На почетокот на ова поглавје е дефиниран поимот 
производ како еден од најдинамичните инструменти на меѓународниот маркетинг-микс 
кој е особено значаен бидејќи претставува начин на кој компаниите од агропрехранбената 
индустрија ги усогласуваат своите производни можности со потребите и барањата на 
потрошувачите на целните странски пазари. Исто така, прикажани се карактеристиките на 
агропрехранбените производи во поглед на нивните специфичности, состав и 
својства,квалитет, асортиман, пакување и слично, кои претставуваат значајни елементи за 
подобрување на конкурентноста и диференцирање на производите.  

Управувањето и развојот на новите производи од агропрехранбената индустрија и 
стратегиите на животниот циклус на производот на странскиот пазар како двигатели за 
подинамичен раст исто така се предмет на обработка во ова поглавје. 
 Во продолжение, се елаборира и дефинира поимот цена која како инструмент на 
меѓународниот маркетинг-микс непосредно влијае врз финансиските ефекти од 
работењето на компаниите од агропрехранбената индустрија. Таа претставува значајна 
економска категорија за компаниите, но и за реализација на економската политика на 
секоја земја. Притоа, прикажани се и видовите на цени и специфичностите на цените на 
производите од агропрехранбената индустрија на странските пазари. Ценовните стратегии 
за извоз на агропрехранбените производи, карактерот и интензитетот на факторите кои 
влијаат на формирањето на цените, како и методите кои најчесто се применуваат за 
формирање на цените на производите од агропрехранбената индустрија за странските 
пазари се обработени во ова поглавје. 
 Стратегијата на дистрибуција на агропрехранбени производи на меѓународниот 
пазар исто така е предмет на обработка во ова поглавје на трудот. Во овој дел обработени 
се активностите со кои се врши трансфер на производите од производителот до 
потрошувачот како дел од продажната политика на маркетинг-концепцијата на 
компаниите од агропрехранбената индустрија. Притоа, прикажани се структурата и 
видовите на канали на дистрибуција кои најчесто се користат за воспоставување на 
контакт помеѓу производителите и потрошувачите на агропрехранбени производи како и 
меѓународната маркетинг логистика вклучувајќи ја физичката дистрибуција заедно со 
транспортот и складирањето која е особено значајна за успешна дистрибуција на 
производите од агропрехранбената индустрија на странските пазари. 
 Во ова поглавје, елаборирани се и специфичностите на промоцијата на 
агропрехранбени производи на странските пазари со која се овозможува ефикасно 
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искористување на пазарниот потенцијал. Обработени се и основните инструменти од 
меѓународниот промоционен микс (рекламирање, унапредување на продажбата, лична 
продажба, односи со јавноста и директен маркетинг) со чие комбинирање се овозможува 
остварување на ефикасен систем на меѓународно комуницирање и соодветно влијание врз 
потрошувачите во процесот на донесување на одлуки за купување на агропрехранбени 
производи на странските пазари. 
 Во заклучните согледувања изнесени се констатации и заклучоци кои 
произлегуваат од елаборацијата, целта и предметот на трудот. 
 
Посебендел 
 
Соодветност на насловот на делото со насловот на наставната дисциплина 

 Постои соодветност на насловот на делото со насловот на следните наставни 
дисциплини/циклуси на студии: 

1. Маркетинг на агропрехранбени производи за студентите на прв циклус на студии 
на Факултетот за биотехнички науки-Битола 

2. Маркетинг и комерцијални стратегии во агробизнисот и Комерцијално и 
надворешнотрговско работење за студентите на втор циклус на студии на 
Факултетот за биотехнички науки-Битола и 

3. Одбрани поглавја од маркетинг на прехранбените производи за студентите на трет 
циклус на студии на Факултетот за биотехнички науки-Битола. 
 

Делови на делото, содржина и нивно обележување 
 Текстот се состои од Содржина, Вовед, три поглавја, заклучок и користена 
литература. Трите поглавја се поделени во точки и потточки кои се 
соодветнонумерирани.  
 
Актуелност и оригиналност на делото 
 Темата на ракописот (монографијата) е мошне актуелна. Агропрехранбената 
индустрија се смета за особено значаен сектор за подобрување на макро-економските 
показатели на секоја национална економија, а особено во поглед на зголемување на 
извозот, замена на увозните агропрехранбени производи и на тој начин намалување на  
трговскиот дефицит, како и создавање на нови работни места.За успешен настап на 
странските пазари неопходна е меѓусебно усогласена примена на маркетингот на микро и 
макро ниво. Тоа значи прилагодување на стопанскиот систем и економската политика на 
државите според потребите на компаниите од агропрехранбената индустрија во врска со 
нивниот настап на странските пазари, од една, а од друга страна, прилагодување на самите 
компании преку соодветна комбинација на инструментите на маркетинг-миксот кон 
потребите на одделни странски пазари, соочувајќи се со низа неизвесности и ризици. 
Притоа, нема можности за развој без извоз, а нема успешен извоз без маркетинг.   
 
Оригиналност на истражувањето 
 Оригиналноста на темата произлегува од целта што авторката си ја поставила, да 
укаже на значењето на меѓународните маркетинг-стратегии за успешен настап на 
компаниите од агропрехранбената индустрија на странските пазари.  
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Илустрации 
 Поради природата на содржините која е од експликативен карактер, не постои 
потреба од илустрации. 
 
Литература 
 Во списокот на Користена литература се наведени вкупно 75 книги и научни 
трудови, 12 статии и 9 други извори.  
 
Терминологија, јазик и стил 

Во елаборацијата на трудот, авторкатакористи научна и стручна терминологија која 
е поврзана со истражуваната проблематика, едноставен и разбирлив стил и јазик. Притоа, 
лична определба на авторката е да ги користи термините агропрехранбена индустрија и 
агропрехранбени производи, кои според неа се интернационални поими и соодветствуваат 
на поимите преработувачка индустрија и производство на прехранбени производи 
застапени во Националната класификација на дејности на Република Северна 
Македонија.1 

Имено, преработувачката индустрија односно сектор, опфаќа физичка или хемиска 
трансформација во нови производи на материјали, супстанци или компоненти, како 
суровини кои се производи од земјоделството, шумарството и рибарството, иако ова не 
може да се употреби како единствен универзален критериум за дефинирање на 
преработувачката индустрија.Терминот прехранбени производипак, се однесува на 
преработка на производи од земјоделство, шумарство и рибарство во храна за луѓе или 
животни и го вклучува производството на разновидни интермедијарни производи коишто 
директно не се прехранбени производи. 
 

ЗАКЛУЧОК 
 
 Врз основа на детално анализирање на содржината и согласно со гореизнесените 
констатации, сметаме дека ракописот со наслов „Маркетинг-стратегии за извоз на 
агропрехранбените производи на странските пазари“ претставува сеопфатна целина на 
содржини поврзани со прашањето за значењето и специфичностите на меѓународните 
маркетинг-стратегии за зголемување на извозот на агропрехранбените производи. 
Долгорочниот и успешен настап на домашниот, а особено на странските пазари не може 
да се замисли без добро организирани, плански осмислени и спроведени перманентни 
развојни активности засновани врз принципите на маркетингот, односно прифаќање и 
примена на маркетинг-стратегиите на макро и микро ниво.  Притоа, неопходен е 
соодветен систематски третман и на макро и на микро ниво, односно синергетско 
дејствување на институциите на системот и на сите компании кои се занимаваат со 
производство и извоз на агропрехранбени производи.   
 Концизната, систематски јасно и точно претставена и теоретски поткрепена 
елаборација и интерпретација на проблематиката ќе им биде од корист не само на 
студентите, туку и на пошироката научна и стручна јавност.Монографијата претставува 
сериозен обид на авторката да даде свој личен придонес и видување на потребата и 
значењето на меѓународните маркетинг-стратегии за унапредување на извозот на 
агропрехранбените производи и за развој на агрипрехранбениот сектор кој е од големо 
                                                           
1https://www.stat.gov.mk/KlasifikaciiNomenklaturi.aspx?id=2, пристапено на 05.08.2021 
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значење за државата. Како прв обид, во трудот се забележува помала или недоволна 
аналитичност во определени делови и сегменти, што не го намалува неговото значење и 
корисност како учебно помагало потребно за студентите на трите циклуси на студии.  
 Имајќи го предвид наведеното, со големо задоволство и чест на Наставно-научниот 
совет наФакултетот за биотехнички науки при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од 
Битола,му предлагаме монографијата со наслов „Маркетинг-стратегии за извоз на 
агропрехранбените производи на странските пазари” од авторката проф.д-р Катерина 
Бојковска да биде одобрена за издавање во форма на рецензирана монографија. 
 
 
 
 Скопје, 26.08. 2021      РЕЦЕНЗЕНТИ  

 
Д-р Татјана Петковска Мирчевска,  

редовен професор на Економскиот Институт при УКИМ, Скопје, с.р. 
           
 

 
Д-р Наташа Данилоска,  

редовен професор на Економскиот Институт при УКИМ, Скопје, с.р. 
           



29 
 

 
 

РЕЦЕНЗИЈА 

НА РАКОПИСОТ “ПРАКТИКУМ ПО БИОХЕМИЈА” ОД АВТОРИТЕ: 
ПРОФ.  Д-Р ЈОВАНКА ТУТЕСКА  И ВОНР. ПРОФ. Д-Р МИЛА АРАПЧЕСКА 

 

Врз основа на Одлуката на Наставничкиот Совет на Високата Медицинска Школа при 
Универзитетот "Св. Климент Охридски” - Битола,  со Одлука бр. 02-252/5 од 
08.07.2021 година, за Рецензенти на ракописот на учебното помагало "ПРАКТИКУМ 
ПО БИОХЕМИЈА"од авторите проф. д-р Јованка Тутеска од Високата медицинска 
школа - Битола и вонр. проф. д-р Мила Арапческа од Факултетот за биотехнички науки 
- Битола ги избра: 

 

Д-р Велимир Стојковски, редовен професор на Факултетот за ветеринарна 
медицина при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје и  

Д-р Татјана Рушковска, редовен професор на Факултетот за медицински науки, 
при Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип. 
 

 
По деталното разгледување и анализа на ракописот, рецензентите до Наставничкиот 
Совет на Високата Медицинска Школа го поднесуваат следниот 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

ОПШTИ ПОДАТОЦИ ЗА РАКОПИСОТ 

Ракописот "ПРАКТИКУМ ПО БИОХЕМИЈА" е категоризиран како учебно 
помагало наменето за изведување на практична настава за наставната дисциплина 
Биохемија за студентите на прв циклус студии на Високата медицинска школа - 
Битола и Факултетот за биотехнички науки - Битола. Секако, доколку пронајдат 
интерес, овој практикум можат да го користат и студенти од други високообразовни 
институции кои ја изучуваат наставната дисциплина Биохемија. 

Ова е прво издание на Практикумот по Биохемија, а неговата содржината е 
презентирана на 96 страници (формат - A4), средени со компјутерска техника со 
единечен проред и големина на буквите 12. Во ракописот се вклучени 3 слики и 2 
табели. Ракописот се состои од 17 Вежби за докажување на различни биохемиски 
состојки, неоргански и органски, кои се подредени и структурирани така што ќе 
обезбедат систематско стекнување на нови знаења и што е уште поважно, на 
лабораториски вештини на студентите, кои ќе бидат целосно комплементарни со 
теоретската настава. На крајот на ракописот наведена е литературата која е користена 
при негова изработка и опфаќа 19 референци. 
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ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Изборот на Вежбите инкорпорирани во Практикумот по Биохемија е направен 
согласно Предметната програма за наставната дисциплина Биохемија и опфаќа 
релативно едноставни методи и постапки за одредување на повеќе неоргански и 
органски состојки. Вежбите се систематски редоследно поставени што им овозможува 
на студентите постепено да навлегуваат во предвидените содржини и континуирано да 
ги надградуваат своите знаења и практични вештини. 

На почетокот од Практикумот (Вежба бр. 1, Вежба бр. 2 и Вежба бр. 3)  се обработени 
елементарните карактеристики на лабораторискиот прибор и супстанциите кои се 
користат за припремање на раствори. Исто така, објаснети се и начините за изразување 
на концентрацијата на растворите со адекватни примери. Воедно, вметнати се и задачи 
за студентите, кои ќе им помогнат во совладување на разликите во составот на 
растворите и начините за нивно припремање. Во овие почетни вежби, опфатени се и 
неколку постапки за докажување на особините на колоидните раствори (Сол и Гел 
состојба; Имбибиција; Дифузија; Адсорпција; Таложење) 

Во следната вежба (Вежба бр. 4) студентите ќе се запознаат со постапки за докажување 
на присуството на некои минерални материи односно колориметриски ќе определуваат 
присуство на железо, фосфор, калциум и магнезиум. Постапките се едноставни што ќе 
обезбеди нивно непречено изведување од страна на студентите а добивањето на крајно 
обоено соединение или талог ќе го зголеми нивниот интерес за добро изработена 
вежба. 

Вежба бр. 5, Вежба бр. 6 и Вежба бр. 7 се посветени на докажување на биохемиските 
карактеристики и особини на јаглехидратите. Опфатени се трите групи на јаглехидрати 
и тоа: моносахариди, олигосахариди и полисахариди. Студентите ќе се запознаат со 
биохемиските особини на моносахаридите преку редуцирачките проби: Tromer-ова 
проба, Fehling-ова проба, Nylander-ова проба итн. Воедно, ќе докажуваат и какво е 
нивното однесување во присуство на бази и минерални киселини. Во Вежба бр. 6 се  
предвидени постапки за докажување на биохемиските особини на олигосахаридите 
(нивните редукциски својства и подложеноста на хидролиза со минерални киселини) а 
во Вежба бр. 7 студентите ќе се запознаат со биохемиските карактеристики и особини 
на полисахаридите (скроб и гликоген). 

Во следните две вежби (Вежба бр. 8 и Вежба бр. 9) се опфатени постапки и проби со 
кои се докажуваат општите особини и составот на липидите. Низ едноставни реакции 
се докажуваат најзначајните карактеристики на простите липиди, на глицеролот како 
компонента на липидите како и карактеристичните реакции на сапуните и 
незаситените масни киселини. Исто така, вметнати се и најчестите реакции за 
докажување на холестерол (реакција по Salkovski и реакција по Liebermann-Burchard). 

Во Вежба бр. 10, Вежба бр. 11 и Вежба бр. 12 се предвидени повеќе проби и анализи за 
испитување на биохемиските особини на протеините. Сите постапки се следствено 
подредени почнувајќи со методите за реверзебилно и иреверзибилно таложење на 
протеините, повеќе обоени реакции за докажување на особините и составот на 
протеините (Биуретна реакција, Ксантопротеинска реакција, Олово-сулфидна реакција, 
Нинхидринска реакција итн. ) и завршувајќи со испитување на составот и 
биохемиските особини на сложените протеини (нуклеопротеини, хромопротеини, 
гликопротеини итн.). 

Во следните три вежби (Вежба бр. 13, Вежба бр. 14 и Вежба бр. 15) се внимателно 
конципирани да им овозможат на студентите  запознавање со општите особини на 
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ензимите како и со факторите/условите кои влијаат врз ензимската активност 
(супстратна специфичност, температура, рН средина, активатори и инхибитори итн.). 
Овој дел завршува со постапки за докажување на дејството на неколку ензими 
(каталаза, пероксидаза, карбонат дехидратаза) со што низ едноставни, внимателно 
избрани анализи, се добива целосно запознавање со најважните биохемиски 
карактеристики на ензимите, како исклучително значајна група на соединенија за сите 
биохемиски процеси. 

Последните две вежби (Вежба бр. 16 и Вежба бр. 17) опфаќаат постапки и методи за 
квалитативно одредување на липосолубилни (А, D и Е) и хидросолубилни витамини 
(B1, B2, B6, PP и C). 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Од анализата на ракописот "ПРАКТИКУМ ПО БИОХЕМИЈА" од авторите 
проф. д-р Јованка Тутеска и вонр. проф. д-р Мила Арапческа, може да се заклучи дека 
станува збор за квалитетно изработено учебно помагало, дидактички обликувано за 
целната група на студенти за која што е наменето. 

Обемот и вежбите кои ги се застапени во ракописот, се целосно прилагодени на 
предметната програма за наставната дисциплина Биохемија која ја изучуваат 
студентите на прв циклус студии на Високата медицинска школа - Битола и 
Факултетот за биотехнички науки - Битола. Содржината, структурираноста и 
дидактичкиот пристап во ракописот, соодветствуваат со содржината и наставните цели 
на наставната дисциплина Биохемија. Воедно, авторите воделе сметка и за можноста 
сите предвидени вежби да бидат и практично реализирани од страна на студентите, во 
релативно скромните лаборатории кои се на располагање за практична настава. 

Авторите, со многу искуство, јасно и постапно го изнесуваат предвидениот 
материјал што овозможува целосен увид и разбирање на вежбите кои треба да бидат 
изработени, што со сигурност ќе го збогати практичното лабораториско искуство на 
студентите. Со тоа, е направен Практикум кој ќе им обезбеди на студентите солидна 
основа за нивната понатамошна лабораториска работа и полесно совладување и на 
други знаења и вештини поврзани со лабораториската дејност.  

Токму врз основа на погоре изнесеното, Рецензентите имаат чест и задоволство 
да го поддржат овој ракопис и да му предложат на Наставничкиот совет на Високата 
Медицинска Школа - Битола, да го прифати за издавање како учебно помагало 
"ПРАКТИКУМ ПО БИОХЕМИЈА" од авторите проф. д-р Јованка Тутеска од 
Високата Медицинска Школа и вонр. проф. д-р Мила Арапческа од Факултетот за 
биотехнички науки - Битола. 

РЕЦЕНЗЕНТИ 

Д-р Велимир Стојковски,  
Редовен професор на Факултетот за ветеринарна медицина, 
  Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје 

Д-р Татјана Рушковска, 
Редовен професор на Факултетот за медицински науки, 

Универзитет "Гоце Делчев" -  Штип 
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Извештај од Советот за докторски студии за оценка на докторска дисертација 
                                                      

До 
Наставнно-научниот Совет на   
Факултетот за туризам и 
угостителство-Охрид  
Преку   
Служба за студентски прашања 
 
 
 

Советот за докторски студии на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид при 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, на седницата одржана на ден 
25.05.2021 г., со Одлука бр.02-226/3-9.1 формира Комисија за оценка на докторска 
дисертација од кандидатот м-р Авни Ислами под наслов “ ПРАВНО РЕГУЛИРАЊЕ 
НА ТЕРОРИЗМОТ И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ  РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ 
ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО КАКО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА” во состав: 

 
1. Д-р Ристо Речкоски, редовен професор - ментор 
2. Д-р Пере Аслимоски, редовен професор 
3. Д-р Исмаил Зејнели, редовен професор 
4. Д-р Ирина Петровска, редовен професор 
5. Д-р Ристо Гогоски, редовен професор 

 
Комисијата, во наведениот состав, ја прегледа и ја оцени подготвената докторска 
дисертација и во согласност со законската легислатива, како и  легислативата  на  
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола  и  Факултетот  за туризам и 
угостителство – Охрид што  ја  регулира  оваа  материја,  како  и  согласно  членовите 
49 и 50 од  Правилникот  за  условите и правилата за запишување и студирање на трет 
циклус на студии и стекнување  на научен  степен  доктор  на  науки, до Советот за 
докторски студии на Факултетот за туризам и угостителство, го поднесува следниот: 
 

 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

1. Кратка биографија за кандидатот 
 

Авни Ислами е роден на 15.03.1970 г., с. Долна Дубница,  Општина Подујево, 
Република Косово. Основно образование завршил во 1983 г. во О.У. “Вук Караџич“ 
во с. Долна Дубница, Општина Подујево, со одличен успех. Средно образование 
завршил во С.У. “8-ми Ноември“ во Општина Подујево во 1987 г., на насока 
гимназија на природно-технички науки. Високото образование го стекнал во 
академската 2007/2008 кога дипломирал на Универзитетот ФАМА во Приштина, 
насока Криминалистика. Магистерски студии завршил во академската 2012/2013 
дипломирал на магистерски студии на Универзитетот на Југоисточна Европа во 
Тетово, успешно го одбранил магистерскиот труд и се здобил со наслов Магистер на 
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науки од областа на безбедноста. На докторските студии се запишал во академската 
2016/2017 на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид,  насока Туризам. 
Во однос на работното искуство може да се каже дека во во 2007 г. бил директор на 
Форензичката лабораторија на Универзитетот ФАМА, каде покрај другото, вршел и 
работи од областа на научната криминалистика и безбедност, односно ангажирање во 
местата на настанат криминал заради откривање, земање траги и истражување на 
настаните. Од 2010-2013 г. бил ангажиран како Советник за безбедност на 
Движењето „Самоопределување“ во Приштина, кака аналитичар за прашања од 
безбедноста, истражување на легислативата, поднесување на предлози за закони од 
парламентарните групи во Собранието на Косово, во однос на полицијата, 
корупцијата и парламентарната истрага. Од 2014 г. до денес е ангажиран како 
професор во Колеџот “Бизнеси“ во Приштина, по предметите: Криминалистика, 
Криминална Политика, Организиран Криминал, Меѓународен тероризам, 
Компјутерски криминал, Информативни служби, како и други предмети 
специјализирани во областа на безбедноста. Од 2008 г. се здобил со Сертификат за 
анализирање на конфликите на Балканот, во насока Меѓународни кризи, од страна на 
Американскиот институт за мир. Зборува солиден англиски јазик а има и добри 
познавања од српскиот, хрватскиот и босанскиот јазик, како и познавања за работа со 
компјутери. Способен е за работа во групи, на терен, во различни културни и етнички 
средини, како резултат на работата во странство. Учествувал на повеќе семинари и 
научни конференции. 
Во контекст на пријавата  и самата изработка на докторскиот труд, има објавено два 
труда во меѓународни научни списанија со наслов: 

 
1. Авни Ислами, Анализа на нивото на спроведување на законите од областа на 

туризмот и угостителството во Косово, Меѓународно научно списание 
Центрум, Број 10, Центар за разбирање и институционална соработка, Скопје, 
2018 година. 

2. Авни Ислами, The legislative on tourism and hospitality in the Republic of Kosovo, 
Меѓународно научно списание Центрум, Број 11, Центар за разбирање и 
институционална соработка, Скопје, 2019 година. 

 
2. Содржина на докторската дисертација 

 
Одделните глави и подглави на докторската дисертација се: 
 
 

АПСТРАКТ 
ВОВЕД 
ПРВ ДЕЛ: Теоретско-методолошки пристап на истражувањето 
 
1. Значење на истражувањето 
2. Цел и предмет на истражувањето 
3. Методологија на истражувањето 
4. Основна и помошни хипотези 
5. Структура на темата 
6. Очекувани резултати 
 
ВТОР ДЕЛ: Глобалниот тероризам како закана и безбедносен предизвик за 
развојот на туризмот 
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I. Глобални аспекти на современиот тероризам 
 
1. Најзначајни карактеристики на тероризмот 
          1.1. Историски осврт на тероризмот како феномен 
          1.2. Развој на тероризмот во современи услови 
          1.3. Тероризмот како глобална закана по светскиот мир 
2. Терористичките организации во светот 
          2.1. Терористички организации во Европа 
          2.2. Терористички организации во Северна Америка 
          2.3. Терористички организации во Јужна Америка 
          2.4. Терористички организации во Блискиот Исток 
          2.5. Терористички организации во Африка 
          2.6. Терористички организации во Азија 
3. Тероризмот како средство за реализирање на верската идеологија  
          3.1. Врската помеѓу религијата и тероризмот 
          3.2. Разлика меѓу Исламот и тероризмот (исламски тероризам) 
          3.3. Поврзаноста на тероризмот со други вери и верски идеологии 
4. Други видови на тероризам 
          4.1. Биолошки тероризам 
          4.2. Хемиски тероризам 
          4.3. Опасност од нуклеарен тероризам 
          4.4. Кибернетски тероризам 
          4.5. Агротероризам 
5. Глобален индекс за тероризам (Global Terrorism Index) за 2020 година 
 
II. Влијанието на тероризмот врз развојот на туризмот 
1. Туризмот како современо движење во светот 
          1.1. Најзначајни меѓународни туристички текови 
          1.2. Најпосетени туристички дестинации 
2. Терористичките закани и нивното влијание врз туризмот 
          2.1. Економското влијание на тероризмот врз развојот на туризмот 
          2.2. Туристите како цел на терористички напад 
          2.3. Последици од терористички напади врз туристички дестинации 
3. Најпознати терористички напади врз туристички дестинации во светот 
          3.1. Нападите во Њујорк (САД) во 2001 година 
          3.2. Терористичките напади на Бали (Индонезија) во 2002 година 
          3.3. Терористичките напади во Мумбаи (Индија) во 2003 година 
          3.4. Нападите во Мадрид (Шпанија) од 2004 година 
          3.5. Нападите на Лондон (Англија) и Каиро (Египет) во 2005 година 
          3.6. Терористичките напади на Истанбул (Турција) во 2008 година 
          3.7. Нападите на Џакарта (Индонезија) во 2009 година 
          3.8. Терористичките напади на Маракеш (Мароко) во 2011 година 
          3.9. Нападите во Бургас (Бугарија) во 2012 година 
          3.10. Терористичките напади на Бостон (САД) во 2013 година 
          3.11. Нападите на Сус (Тунизија) и Париз (Франција) во 2015-тата 
          3.12. Нападите на Орландо (САД) и Ница (Франција) во 2016 година 
          3.13. Нападите на Барселона (Шпанија) и Манчестер (Англија) во 2017 
          3.14. Нападите на Кристчерч (Нов Зеланд) во 2019 година 
          3.15. Терористичкиот напад во Виена (Австрија) во 2020 година 
4. Меѓусебното влијание на тероризмот и пандемијата Ковид-19 
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5. Преземање безбедносни мерки во туристичките дестинации 
          5.1. Заштита и обезбедување на туристите кои престојуваат 
          5.2. Заштита на имотот на туристичката дестинација 
6. Управување со туристичка дестинација после терористички напади 
 
ТРЕТ ДЕЛ: Правно регулирање на тероризмот и неговото влијание врз развојот 
на туризмот во Република Косово како туристичка дестинација 

 
I. Законодавството на Република Косово во областа на тероризмот 
1. Краток осврт на законодавството во областа на тероризмот 
2. Правниот концепт за тероризмот 
          2.1. Потреба од правно дефинирање на тероризмот 
          2.2. Општи и прифатени поими за тероризмот од меѓународен аспект 
3. Најзначајни карактеристики на терористичките акти 
          3.1. Регрутирање 
          3.2. Типологија 
          3.3. Планирање на напади 
          3.4. Потенцијални цели на напади 
          3.5. Време на реализација на терористички напади 
          3.6. Средства за извршување на терористички напади 
          3.7. Жртви и последици од терористички акти 
          3.8. Глорификација и поттикнување за тероризам од медиумите 
4. Кривичниот Законик на Република Косово 
          4.1. Општи поими во законодавството во областа на тероризмот 
          4.2. Кривични дела против уставниот поредок на Република Косово 
          4.3. Тероризмот според Кривичниот Законик на Република Косово 
                   4.3.1. Кривично дело тероризам 
                   4.3.2. Извршување на кривичното дело тероризам 
                   4.3.3. Финансирање на кривичното дело тероризам 
                   4.3.4. Регрутирање и обучување за вршење на делото тероризам 
                   4.3.5. Организирање и учество во терористички групи 
                   4.3.6. Подготвување на терористички акти 
                   4.3.7. Други одредби поврзани со кривичното дело тероризам 
5. Верскиот радикализам и нетолеранција како потенцијални закани 
6. Политика на спречување и спротивставување на тероризмот во Косово 
          6.1. Мерки на органите на државната управа 
          6.2. Мерки од цивилното општество 
          6.3. Професионалниот кадар во борбата против тероризмот 
          6.4. Соработка со регионални и меѓународни институции и  
                 организации за борба против тероризмот 
          6.5. Човековите права и антитероризмот 
 
II. Компаративна анализа на косовското законодавство против  
     тероризмот со законодавството на други земји 
1. Споредување на законодавството на Косово со Република Македонија 
2. Споредување на законодавството на Косово со Република Албанија 
3. Споредување на законодавството на Косово со Република Црна Гора 
4. Споредување на законодавството на Косово со Република Србија 
5. Споредување на законодавството на Косово со Република Хрватска 
6. Споредување на законодавството на Косово со Република Словенија 
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7. Споредување на законодавството на Косово со Европската Унија 
 
III. Туристичката инфраструктура на Косово и заштитата од  
       евентуални терористички акти 

 
1. Поделба на туристички региони (дестинации) на Косово 
          1.1. Туристички регион на Приштина 
          1.2. Туристички регион на Шар Планина 
          1.3. Туристички регион на Проклетии 
          1.4. Туристички регион на Митровица 
          1.5. Туристички регион на Анаморава 
2. Сместувачки капацитети по туристички региони 
3. Инфраструктура за поврзување на туристичките дестинации во Косово 
4. Потенцијални закани од терористички напади врз туристичките објекти 
          4.1. Напади врз хотелите и слични објекти 
          4.2. Напади врз други туристички објекти 
          4.3. Напади врз културно-историски објекти и монументи 
                    4.3.1. Напади врз џамии и цркви во Косово 
                    4.3.2. Напади врз други објекти и монументи 
5. Безбедносни мерки во туристичките објекти во Косово 
 
ЧЕТВРТ ДЕЛ: Анализа на резултатите од спроведеното истражување  
 
1. Методологија на изготвување на прашалникот  
2. Ограничувања при истражувањето  
3. Анкетен прашалник 
          3.1. Прашалник за претставниците на МВР 
          3.2. Прашалник за менаџерите на хотели и ресторани 
          3.3. Прашалник за гостите и туристите 
4. Анализа на добиените податоци и резултати од истражувањето  
          4.1. Анализа на резултатите од истражувањето кај МВР 
          4.2. Анализа на резултатите од истражување кај хотелите и   
                 рестораните 
          4.3. Анализа на резултатите од истражување кај гостите и туристите 
5. Предлози и препораки произлезени од истражувањето 
          5.1. Предлози и препораки за Министерството за внатрешни работи 
          5.2. Препораки во однос на хотелите и рестораните 
          5.3. Препораки во однос на гостите и туристите 
Заклучок 
Користена литература 

3. Заклучок и оценка на трудот 
  
Кандидатот м-р Авни Ислами се зафатил со проблематика која има голема важност 
поради потребата за дополнителни истражувања за развој на туризмот на територијата 
на Косово, и затоа пристапи кон разработка на правното регулирање на тероризмот и 
неговото влијание врз развојот на туризмот во Република Косово како туристичка 
дестинација.   
Преку поголем број на методи и техники на прибирање, подредување и обработка на 
податоците, кандидатот, со цел добивање на поверифицирани резултати и примена во 
практичната сфера, извршил истражување на правната регулатива на повеќе закони од 
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областа на тероризмот, а кои се поврзани и со неговото влијание врз туризмот. Косово, 
од аспект на туризмот, покажува неопходна потреба за еден посериозен пристап кон 
борбата против тероризмот со сите свои елементи, а сето тоа поради прикажување на 
Косово како сигурна и безбедна туристичка дестинација, атрактивна за сите туристи од 
светот.   
Во првиот дел од овој труд кандидатот дава разработка на теоретско – методолошкиот 
пристап на истражувањето. Во таа смисла посебно обработени се предметот, целите и 
задачите на истражување, методите и методолошките принципи користени во 
истражувачкиот процес. Појдовна основа на истражувањето претставува 
поставувањето и обработката на очекуваните резултати, како и теоретските и 
оперативните претпоставки.  
Вториот дел од овој труд со наслов “Глобалниот тероризам како закана и безбедносен 
предизвик за развојот на туризмот“, претставува воведна рамка, која од теоретски 
аспект, ја прикажува целокупната слика за тероризмот во современи услови на светско 
ниво, односно најзначајните карактеристики на овој феномен. Во рамки на ова 
поглавје, во втората точка, се расправа за терористичките организации во светот, по 
региони, додека третата точка се однесува на тероризмот како средство за реализирање 
на верската идеологија.  
Понатаму, првото поглавје се затвора со краток осврт на другите видови тероризам и 
со најзначајните податоци добиени од Глобалниот индекс за тероризам (Global 
Terrorism Index) за 2020 г.. Второто поглавје од вториот дел на овој труд го прикажува 
влијанието на тероризмот врз развојот на туризмот, најнапред се претставува улогата 
на туризмот во светот, а потоа како влијае тероризмот врз развојот на туризмот -
нападите врз туристите и туристичките дестинации.  
За да се добие појасна слика за влијанието на тероризмот, во третата точка од ова 
поглавје се наведени како примери најпознатите терористички напади врз туристички 
дестинации во светот, по одреден временски период, од 2001-2019 г. Второто поглавје 
се затвора со објаснување на одредени безбедносни мерки кои се преземаат во 
туристичките дестинации, како и управувањето на тие дестинации по терористичките 
напади. 
Третиот дел има наслов “Правно регулирање на тероризмот и неговото влијание врз 
развојот на туризмот во Република Косово како туристичка дестинација“ и претставува 
најважен и најобемен дел од овој докторски труд. Овој дел се состои од три поглавја.  
Првото поглавје се однесува на законодавството на Република Косово во областа на 
тероризмот, се состои од шест точки со неколку потточки, а најнапред е даден краток 
осврт на законодавството во областа на тероризмот-правниот концепт, поимите, 
разликите во дефинирањето, најзначајни карактеристики на терористичките акти.  
Многу важен аспект во таа насока е содржината на Кривичниот законик на Република 
Косово и како се третира тероризмот по тој законик-општи поими, кривичните дела 
против уставниот поредок на Република Косово, каде значајно место зазема и 
тероризмот, извршувањето и финансирањето на тероризмот, регрутирањето и 
организирањето на терористичките групи, како и одредени одредби поврзани со 
кривичното дело тероризам.  
Во денешни услови важно е да се спомене и верскиот радикализам и нетолеранција 
како потенцијални закани, а ова поглавје се затвора со последната шеста точка, која се 
однесува на политиката на спречување и спротивставување на тероризмот во Косово-
мерките на органите на државната управа, мерките од цивилното општество, 
професионалниот кадар во борбата против тероризмот, соработката со регионални и 
меѓународни институции и организации.  
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Добро е што во трудот е направена и компаративна анализа на косовоската легислатива 
во областа на тероризмот со онаа на другите земји од соседството и регионот --
Македонија, Албанија, Црна Гора, Србија, Хрватска, Словенија, но и со онаа на 
Европската Унија, па затоа, сето ова е вклучено во второто поглавје на третиот дел од 
трудот.  
Третото поглавје од овој дел е наменето за туристичката инфраструктура на Косово и 
за заштитата од евентуални терористички напади, а ова поглавје е поделено во пет 
точки со потточки-поделба на туристички региони (дестинации) на Косово, 
сместувачки капацитети по туристички региони, инфраструктура за поврзување на 
туристичките дестинации во Косово, потенцијални закани од терористички напади врз 
туристичките објекти, со осврт на нападите врз хотелите и културно-историските 
објекти и споменици. На крајот од ова поглавје се наведени неколку безбедносни 
мерки во туристичките објекти. 
Четвртиот дел со наслов “Анализа на резултатите од спроведеното истражување“ има 
за цел да се прикажат и објаснат податоците за состојбата со тероризмот на Косово, од 
аспект на туризмот, а кои се собрани од изготвените прашалници за претставниците на 
косовоскто МВР, за менаџерите на хотели и ресторани и за гостите и туристите.  
Најнапред, целиот процес е спроведен по одредени чекори: методологија на 
изготвување на прашалникот, ограничувања при истражувањето, анкетен прашалник, 
анализа на добиените податоци и резултати од истражувањето, и на крај, предлози и 
препораки произлезени од самото истражувањето.  
На крајот од трудот се изнесени заклучните согледувања од спроведеното теоретско и 
емпириско истражување на оваа тема. Имено, тероризмот има силно негативно 
влијание врз развојот на туризмот во секоја поединечна земја, но и на светско ниво, но 
тие земји мора да преземаат мерки и одлуки кои ќе обезбедат заштита за туристите и 
околината од евентуални напади на терориститет, а од друга страна, тоа треба да 
претставува силен фактор во мотивирањето на гостите и туристите да го посетат 
Косово како атрактивна туристичка дестинација, особено од безбедосен аспект. 
Кандидатот користел соодветна литература и извори од 51 наводи од библиографски 
единици од различни автори, 12 наводи од владини институции и меѓународни 
организации, 10 наводи од закони на различни држави од регионот, кои му овозможиле 
успешно научно фундирање на проблематиката што ја истражувал, како и 15 наводи од 
различни новински агенции и весници. Притоа, во докторскиот труд се прикажани 64 
табели, 5 слики и 2 графички прикази, преку кои кандидатот ги прикажува аспектите и 
резултатите  од неговото истражување.   
Извештајот од поставеноста на трудот на страницата за плагијати е апсолутно 
позитивен, и тоа изнесува 7,84%, што ја потврдува оригиналноста на оваа докторска 
дисертација. 
 
Имајќи го во предвид изнесеното, на Наставно – научниот совет на Факултетот за 
туризам и угостителство – Охрид, Комисијата со задоволство му предлага да го 
прифати овој Извештај и да формира Комисија за одбрана на докторската дисертација 
под наслов “ ПРАВНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗМОТ И НЕГОВОТО 
ВЛИЈАНИЕ ВРЗ  РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО КАКО 
ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА” од кандидатот м-р Авни Ислами, студент на трет 
циклус студии на насоката Туризам на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид. 
Комисијата за одбрана го определува датумот за одбрана што треба да биде најдоцна 
во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на усвојувањето на Извештајот. 
 
Охрид, 29.06.2021 г. 
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До  Наставно – научниот совет  

на Факултетот за туризам и угостителство 

-  Охрид 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКИ ТРУД НА КАНДИДАТОТ М-р 
БУКУРИЈЕ ЗЕКИР БОРОВЦИ  ПОД НАСЛОВ : “ ОДНЕСУВАЊЕТО НА 

ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗНАЧАЕН ФАКТОР ЗА КРЕИРАЊЕ НА ТУРИСТИЧКАТА 
ПОНУДА” 

Со Одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство 
Охрид, број   02-279/3-6 донесена на 07.07.2021 година, формирана е Комисија за 
оценка Докторскиот труд под наслов : “ОДНЕСУВАЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 
ЗНАЧАЕН ФАКТОР ЗА КРЕИРАЊЕ НА ТУРИСТИЧКАТА ПОНУДА”, од 
кандидатката М-р Букурије Зекир Боровци.   

Откако детално го прегледа трудот и го проучи текстот на докторскиот труд,  
Комисијата за оценка, претходно именована со посочената Одлука, во состав: 

1.  Проф. Д-р Лилјана Баткоска, редовен професор, 

2.  Проф. Д-р Митре Аврамоски, редовен професор, 

3.  Проф. Д-р  Марика Башеска- Ѓорѓиеска, редовен професор, 

4.  Проф. Д-р Пере Аслимоски, редовен професор, 

5.  Проф. Д-р Зоран Тунтев, редовен професор, 

до Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство Охрид,   го 
поднесува следниот               

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

Од доставениот материјал, Комисијата констатира дека, согласно член  49 од 
правилникот за запишување и студирање на трет циклус на студии на Универзитетот “ 
Св. Климент Охридски“ – Битола, кандидатката доставила изработена докторска 
дисертација која ги исполнува условите за понатамошна постапка која следува 
согласно позитивните законски прописи. Изработената докторска дисертација под 
наслов : ОДНЕСУВАЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗНАЧАЕН ФАКТОР ЗА 
КРЕИРАЊЕ НА ТУРИСТИЧКАТА ПОНУДА, од кандидатката М-р Букурије Зекир 
Боровци, ги содржи бараните квалитети за стручна и научна издржаност на истата, 
значајна методолошка поткрепеност, како и конзистентност на содржинските 
целини.Авторот на докторскиот труд, спроведува  теоретско и емпириско истражување 
на однесувањето на потрошувачите како сложен, комплексен, мултидимензионален и 
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динамичен процес кој се однесува на севкупноста на одлукитена купувачите при 
одбирање, купување и употреба на производите, услугите и идеите. 

Комисијата внимателно ја анализираше содржината и со аргументирани тврдења 
го презентира Извештајот, низ научно фундирани, непристрасни и крајно објективни 
оценки и мислења за квалитативните и квантитативните елементи на докторскиот труд. 
Предмет на истражување на овој докторски труд е однесувањето на потрошувачите во 
рамките на туристичкиот бизнис, а со цел да се креира успешна туристичка понуда, 
која ќе резултира со повисок профит и препознатливост на туристичките дестинации. 

 Докторскиот труд се состои од шест дела, апстракт, вовед, заклучок, прилози и 
преглед на користена литература.  Од содржински аспект, постои конзистентност на 
деловите во рамките на целината низ логичен след на истите.   

Првиот дел го опфаќа теоретско методолошкиот пристап на истражувањето.  
Докторантката, јасно и прецизно ја презентира методологијата врз која е креиран  
докторскиот труд, со систематско формулирани принципи, методи и техники во насока 
на барање факти и вистини за појавите што се предмет на истражување.   

Општи методи кои се применуваат се аналитичко синтетички, како и индуктивно 
дедуктивни, со историски пристап во проучувањето на истражувачките варијабли. 
Научната елаборација на материјата се потпира на компаративниот метод 
дескриптивниот метод, како и квалитативниот и квантитативниот метод.  
Хипотетичката рамка се состои од една општа хипотеза и четири посебни хипотези.  
Хипотетичката рамка на истражувањето е поставена во склад со општиот проблем и 
посебните проблеми за кои се обидува докторантката да даде одговор и да ги 
реализира зацртаните цели на истражувањето.  Општата хипотеза  имплицира дека 
истражувањето на однесувањето на потрошувачите претставува клучен фактор  за 
креирање на туристичката понуда.  Операционализирајќи ја општата хипотеза, се дава 
прецизна поврзаност на варијаблите на туристичките потрошувачи и варијаблите на 
туристичката понуда.  Нивната верификација се спроведува преку нивно вкрстување, 
преточено содржински низ посебните хипотези. Конкретната поставеност на 
хипотетичката рамка, како и методите и техниките со кои истата се докажува, јасно 
упатува на очекуваните резултати од истражувањето.  Примероците од кои се црпат 
основните податоци се туристички потрошувачи од  Косово,  како и туристички 
компании кои ја подготвуваат и ја спроведуваат туристичката понуда. Добиените 
податоци се обработуваат со користење  на  соодветни статистички методи и постапки, 
проценувајќи го низ атрибутивни и нумерички обележја, постоењето или непостоењето 
корелација помеѓу испитуваните појави, дали постои висок степен на отстапување и 
каква е сигнификантноста на истото. Добиените резултати се прикажани табеларно и 
графички, при што докторантката дава обемна и конкретна дескрипција. 

Во вториот дел низ теоретски пристап, се обработува поимот и дефинирањето на 
однесувањето на потрошувачите, типологијата на потрошувачите според различни  
критериуми, како и факторите кои влијаат на однесувањето на потрошувачите : 
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географски, социокултурни, технолошки и ситуациони фактори. Исто така, во овој дел 
се обработени фазите на одлучување на потрошувачите, како и различните форми на 
однесување на потрошувачите. 

Третиот дел од докторскиот труд  докторантката се фокусира на објасување на 
важноста на истражувањето на однесувањето на потрошувачите од страна на 
компаниите.  За таа цел, тука се појаснува поимот,  дефинирањето и суштината на 
целите на истражувањето на однесувањето на потрошувачите од страна на компаниите, 
како и стратегиите кои треба да ги креираат, а потоа и да ги применат. 

Четвртиот дел на докторскиот труд  конкретно се насочува кон елаборација на 
истражување на потрошувачите во областа на туризмот, се разработуваат 
поединечните и општите цели на истражување на однесувањето на туристичките 
потрошувачи. Презентирана е и типолгија на туристичките потрошувачи, како и 
туристичките мотиви кои ги поттикнуваат на туристички патувања. Прикажани се 
моделите на однесување на потрошувачите во туризмот, степенот на задоволство и 
методите на неговото мерење : директни ииндиректни методи за мерење на 
задоволството на потрошувачите во туризмот.  Како заокружување на четвртиот дел, 
прикажани се стратегиите кои им стојат на располагање на носителите на туристичка 
понуда за отстранување на незадоволството кое може да се јави кај поедини 
потрошувачи при консумирање на туристичките производи и услуги.                                                                                                          

Во петтиот дел се прикажани туристичките потенцијали во Косово, при што се 
анализираат повеќе индикатори, како значајни аспекти на истражувачките варијабли, а 
како показатели се двата основни истражувачки примероци: туристичките 
потрошувачи во Косово и туристичката понуда на туристичките компании во Косово. 
Докторантката спроведува анализа и статистичка обработка на следните индикатори : 
број на ноќевања на странските туристи, број на ноќевања на домашните туристи, 
регионалната разместеност на туристичкиот промет во Косово, број на активни 
претпријатија од областа на услугите за сместување и исхрана, број и структура на 
сместувачките капацитети, бројот на вработени во туризмот и стапката на вработеност, 
како и останатите параметри во областа на туризмот во Косово.  Покрај тоа, во овој дел 
е даден приказ на туристичките зони во Косово, потенцијалите за развој на различни 
форми на туризам во рамките на секоја зона посебно, како и приказ на потенцијалите 
за развој на селективен туризам. Се заклучува дека туристичката понуда треба да е во 
согласност со основните специфики на доминантната форма на туризам, како и со 
потребите на туристичките потрошувачи. 

Во шестиот дел, докторантката дава детална елаборација на добиените резултати 
од спроведеното истражување. Од една страна ги анализира добиените статистички 
параметри од добиените одговори од примерокот на туристички потрошувачи, а од 
друга страна ги анализира добиените статистички параметри за туристичката понуда 
на туристичките компании во Косово. Преку сигнификантноста на каузалните врски на 
испитуваните варијабли, се заклучува колку соодветствува туристичката понуда на 
потребите и барањата на туристичките потрошувачи. Исто така се заклучува во 
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колкава мерка носителите на туристичка понуда го истражуваат туристичкиот пазар и 
целните групи на потрошувачи, нивните ставови и сугестии во процесот на креирање 
на туристичката понуда.                                                                                

Докторскиот труд се закружува со дискусија за добиените резултати од 
истражувањето и изнесување заклучни согледувања. При тоа, докторантката заклучува 
дека се потврдува општата хипотеза според која истражувањето на однесувањето на 
потрошувачите претставува клучен фактор за креирање на туристичка понуда. Таа 
нагласува дека, иако поголем број на туристички компании во Косово го истражуваат 
пазарот и прават напори да ги прифатат сугестиите на потрошувачите при креирање на 
нивната понуда, тоа не е на задоволително ниво. Туристичките компании треба 
континуирано да го истражуваат целниот пазар и да ја креираат својата понуда во 
склад со потребите и барањата на потрошувачите, да го зголемуваат квалитетот на 
своите производи и услуги, да ги задоволат, па дури и да ги надминат очекувањата на 
потрошувачите,  со цел туристичката понуда да стане поквалитетна и препознатлива на 
поширокиот туристички пазар. Применувањето на такви стратегии ќе се одрази 
повеќекратно позитивно на успешното работење на туристичките компании, но и 
развој на туристичкиот бизнис генерално: ќе доведе до зголемување на нивните 
финансиски резултати, ќе се зголеми побарувачката на нивните производи и услуги и 
ќе се овозможи создавање лојални потрошувачи. 

Комисијата заклучува дека докторскиот труд под наслов: ОДНЕСУВАЊЕТО НА 
ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗНАЧАЕН ФАКТОР ЗА КРЕИРАЊЕ НА ТУРИСТИЧКАТА 
ПОНУДА, од кандидатката М-р Букурије Зекир Боровци,  има значајна научна и 
апликативна вредностзаради својата оригиналност, научната елаборација материјата 
која е предмет на истражување, логичната поставеност на содржинските целини и 
конзистентност на истите.                     

Комисијата заклучува дека кандидатката користела обемна литература при 
подготовката на докторскиот труд, со високо етичко и коректно цитирање на истата.  
Во прилог на заклучоците на Комисијата е Извештајот од системот за проверка на 
плагијати при Министерството за образование на Република Северна Македонија, со 
кое се потврдува дека овој докторски труд е оригинален со процент од 4,65 %.  
Извештајот е доставен до Службата за студентски прашања и е приложен во досието на 
кандидатката.                            

 

О  Ц  Е  Н  К  А    И    П  Р  Е  Д  Л  О  Г 

Комисијата едногласно оценува дека Докторскиот труд под наслов: 
ОДНЕСУВАЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗНАЧАЕН ФАКТОР ЗА КРЕИРАЊЕ  НА 
ТУРИСТИЧКАТА ПОУДА, од  кандидатката М-р  Букурије Зекир Боровци, е 
оригинален самостоен труд со значајна апликативна вредност и придонес за 
туристичкиот бизнис во насока на унапредување на мерките кои ги преземаат и 
применуваат  туристичките компании за креирање на кредибилна туристичка понуда, 
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од една страна, а од друга страна стануваат препознатливи на поширокиот туристички 
пазар и стекнуваат лојални потрошувачи.  Со овој докторски труд се збогатува 
научниот пристап  во сферата на туристичката пракса, но и пошироко во останатите 
услужни дејности.  Сознанијата до кои доаѓа кандидатката, а потоа и заклучоците кои 
ги предлага можат да се искористат за градење нови стратегии  за надмиување на 
одредени проблеми во областа на туристичкиот бизнис со континуирано   
практицирање на современ методолошки пристап и валидни методи и техники. 

Врз основа на позитивната оценка, Комисијата едногласно смета дека 
докторскиот труд под наслов: ОДНЕСУВАЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗНАЧАЕН 
ФАКТОР ЗА КРЕИРАЊЕ НА ТУРИСТИЧКАТА ПОНУДА од кандидатката М-р 
Букурије Зекир Боровци,  во целост ги задоволува критериумите и барањата со кои се 
дефинира успешно изработена докторска дисертација и дека успешно изработила 
квалитетен и оригинален истражувачки труд.                                          

Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставно научниот совет 
на Факултетот за туризам и угостителство во  Охрид да го прифати овој Извештај за 
оценка на докторскиот труд : ОДНЕСУВАЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗНАЧАЕН 
ФАКТОР ЗА КРЕИРАЊЕ НА ТУРИСТИЧКАТА ПОНУДА, од  М-р Букурије Зекир 
Боровци, да избере Комисија за одбрана и закаже јавна одбрана. 

 

Охрид, 

09.08.2021 год. 

ЧЛЕНОВИ  НА  КОМИСИЈА 

 1.  Проф. Д-р  Лилјана Баткоска, редовен професор, с.р. 

2.  Проф. Д-р  Митре Аврамоски, редовен професор, с.р.                                                                                       

3. Проф. Д-р Марика Башеска- Ѓорѓиеска, редовен професор, с.р. 

4. Проф. Д-р Пере Аслимоски, редовен професор,  с.р.  

 5.  Проф. Д-р Зоран Тунтев, редовен професор, с.р. 
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Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен 

весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/2018 и 198/2018, и „Службен весник на РСМ“ 
бр.143/2019 и 14/2020), член 110 став 1 точка 13 од Законот за високото образование („Службен 
весник на РМ“ број 82/2018)  Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство - 
Охрид, Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола, на седницата одржана на ден 31.08.2021 
година, донесе 

  
  
 

ПРАВИЛНИК 
за систематизација на работните места  

на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, 
Универзитет „Св. Климент Охридски” - Битола 

 
 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со Правилникот за систематизација на работните места на Факултетот за туризам и 

угостителство-Охрид, Универзитет „Св. Климент Охридски”-Битола (во понатамошниот 
текст: Правилник) се утврдува вкупниот број на вработените, распоредот, шифрите, 
називите и описот на работните емста по организациони единици и посебните услови 
потребни за извршување на работите и работните задачи на одделените работни места. 

 
Член 2 

Вработени во Факултетот се: 
1. лица избрани во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 

соработнички звања, кои вршат високообразовна дејност (во понатамошниот 
текст: наставен кадар) и 

2. лица вработени во стручната и административната служба и помошно-
техничките лица (во понатамошниот текст: ненаставен кадар).  

Правата, обврските и одговорностите на наставниот кадар се уредуваат со Законот 
за високото образование, статутите и другите акти на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски”- Битола и на Факултетот, општите прописи за работните односи, со колективен 
договор и со овој Правилник. 

 
Правата, обврските и одговорностите на ненаставниот кадар се уредуваат со 

одредбите од Законот за вработените во јавниот сектор, статутите и другите акти на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола и на факултетот, општите прописи за 
работни односи, со колективен договор и со овој Правилник. 
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Член 3 
Работите задачи и обврски утврдени со овој Правилник се определуваат согласно 

со нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на сложеност, 
одговорност и други услови за нивно извршување и претставуваат основа за вработување 
и распоредување на вработените на Факултетот по работни места.   

 
Член 4 

Овој Правилник е составен од Дел 1: Работни места на наставниот кадар и Дел 2: 
Работни места на ненаставен кадар.  

Член 5 
Табеларниот преглед (работната карта) на работните места по организациони 

единици е составен дел на овој Правилник. 
 

 
 
II. РАСПОРЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА НАСТАВНИОТ КАДАР (ДЕЛ 1) 

 
Член 6 

Во овој Правилник се утврдени и опишани вкупно 36 извршители  на наставен 
кадар (развојна компонента), од кои пополнети се  33 извршители, a распоредени во 
следниве категории и нивоа на работни места: 

 
 
 
III. РАСПОРЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА НЕНАСТАВНИОТ КАДАР 
(ДЕЛ 2) 
 

Член 7 
 Во овој Правилник се утврдени и опишани вкупно 20 извршители во стручната и 
административна служба (ненаставен кадар) и помошно-технички лица, распоредени 
по организациони единици (служби) во согласност со Правилникот за внатрешна 
организација на Факултетот, од кои се пополнети 17 извршители.   

 

Табеларен преглед на работни места на наставен кадар  

Наставно-научни и 
соработнички звања 

Систематизирани 
Извршители 

Пополнети 
Извршители 

Ниво А1 
Редовен професор  26 25 

Ниво А2 
Вонреден професор 3 3 

Ниво А3 
Доцент 5 5 

Ниво В1 
Асистент 2 0 

ВКУПНО:  36 33 
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Член 8 
Во овој Правилник се утврдени и опишани 15 извршители стручно 

административен кадар, распоредени по организациони единици согласно Правилникот 
за внатрешна организација на Факултетот, од кои се пополнети 12 извршители. 

Работните места на стручно административниот кадар се распоредени на следниот 
начин: 

 
Член 9 

Во овој Правилник се утврдени и опишани 5 извршители помошно-технички 
лица, распоредени по организациона единица согласно Правилникот за внатрешна 
организација на Факултетот, од кои е пополнето 5 извршители. 

Работното место на помошно-технички лица се распоредени на следниот начин: 

 
 
 
IV.  ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ  
 

Член 10 
Наставниот кадар на Факултетот треба да ги исполнуваат општите услови утврдени 

со Законот за високото образование, посебните услови утврдени со Правилникот за 
посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, 
наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и 

Табеларен преглед на работни места на стручно административен кадар 

 
Ниво 

Систематизирани 
Извршители 

Пополнети 
Извршители 

Категорија А 
Ниво А2  1 0 

Категорија Б 
Ниво Б4  2 1 

Категорија В 
Ниво В4 11 11 

Категорија Г 
Ниво Г1 1 0 

ВКУПНО: 15 12 

Табеларен преглед на работно место на помошно-технички лица  

 Систематизирани 
Извршители 

Пополнети 
Извршители 

            Категорија А 
Ниво А 01 5 

 
5 
 

   ВКУПНО: 5 5 
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условите утврдени со овој Правилник, наведени во Табеларниот преглед (работната карта-
Прилог 1-наставен кадар) на работните места. 

 
Член 11 

Вработените од ненаставниот кадар на Факултетот треба да ги исполнуваат 
следниве општи услови за пополнување на работното место:  

- да се државјани на Република Северна Македонија,  
- активно да го користат македонскиот јазик,  
- да се полнолетни,  
- да имаат општа здравствена способност за работното место, 
- со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна забрана на вршење 

професија, дејност или должност.  
 
 
Посебни услови по категории 

Член 12 
Раководното лице од категорија А, односно Секретарот на Факултетот, треба да ги 

исполнува следниве посебни услови за пополнување на работното место:  
а) стручни квалификации 
- ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и 

најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 
б) работно искуство 
- најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две 

година на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку десет 
години работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно 
работно место во приватен сектор. 

в) општи работни комепетенции (напредно ниво) 
- раководење, 
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг, 
- учење и развој, 
- комуникација, 
- остварување резултати, 
- работење со други/тимска работа, 
- стратешка свест, 
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни, 
- финансиско управување. 

г) посебни работни компетенции: 
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 

унија (англиски, француски, германски);  
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 

 
Член 13 

Раководните лица од категоријата Б на Факултетот треба да ги исполнуваат 
следниве посебни услови за пополнување на работното место:  

а) стручни квалификации за сите нивоа 
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- за сите нивоа, ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на 
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен 
VII/1 степен. 

б) работно искуство 
- за нивоата Б3 и Б4, најмалку четири години работно искуство во струката од 

кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку 
шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на 
раководно работно место во приватен сектор. 

в) општи работни комепетенции (напредно ниво) за сите нивоа 
- раководење, 
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг, 
- учење и развој, 
- комуникација, 
- остварување резултати, 
- работење со други/тимска работа, 
- стратешка свест, 
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни, 
- финансиско управување. 

г) посебни работни компетенции 
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 

унија (англиски, француски, германски),  
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.  
- положен испит за административно управување. 

 
 

Член 14 
Лицата од категоријата В на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве 

посебни услови за пополнување на работното место:  
а) стручни квалификации 
- за нивото В1- ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на 

квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен 
VII/1 степен, 

- за нивоата B2, В3 и В4 ниво на квалификациите VI Б според Македонската 
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или 
завршен VII/1 степен, односно VI степен. 
 

б) работно искуство 
- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката,  
- за нивото В2 најмалку две години работно искуство во струката,  
- за нивото В3 најмалку една години работно искуство во струката, 
- за нивото В4 со или без работно искуство во струката. 

в) општи работни комепетенции (средно ниво) за сите нивоа 
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг, 
- учење и развој, 
- комуникација, 
- остварување резултати, 
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- работење со други/тимска работа, 
- стратешка свест, 
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни, 
- финансиско управување. 

г) посебни работни компетенции  
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 

унија (англиски, француски, германски),  
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 

 
Член 15 

Лицата од категоријата Г на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве 
посебни услови за пополнување на работното место:  

а) стручни квалификации за сите нивоа 
- за сите нивоа стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV 

според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити 
според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование. 

б) работно искуство 
- за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката, 
- за нивото Г2 најмалку две години работно искуство во струката или 
- за нивото Г3 најмалку една години работно искуство во струката. 
- за нивото Г4 со или без работно искуство во струката. 

в) општи работни комепетенции (почетно ниво) за сите нивоа 
- учење и развој, 
- комуникација, 
- остварување резултати, 
- работење со други/тимска работа, 
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни, 
- финансиско управување. 

г) посебни работни компетенции за сите нивоа 
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 

унија (англиски, француски, германски),  
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење 

 
Член 16 

Помошно-техничките лица на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве 
посебни услови за пополнување на работното место: 

а) Стручни квалификации:  
- ниво на квалификации I според Македонската рамка на квалификации и 

стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку 
основно или средно образование. 

б) работно искуство: 
  -      со или без работно искуство. 
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V.ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА НАСТАВНИОТ 
КАДАР –ДЕЛ 1 

 
Реден број:  1 
Шифра:  
Ниво А/А1 
Звање на работното место: Редовен професор 
Назив  Научен советник 
Број на извршители 26 
Вид на образование Докторат 
Други посебни услови: Согласно со Правилникот за критериумите и постапката за 

избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-
стручни и соработнички звања на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“-Битола 

Работни цели: Остварување високообразовна, научна и апликативна 
дејност. 

Работни задачи и обврски: - подготвување, организирање и одржување настава; 
- изведување приемни испити, организирање и изведување 

континуирана и завршна проверка на знаења и други 
форми на проверка на знаењата; 

- вршење прием (консултации) на студенти;  
- пишување на учебници, учебни помагала и друг вид на 

литература;  
- објавување научно-стручни трудови; вршење стручно-

апликативна дејност; вршење на менторство на 
студентите; 

- учествување во реализација на курсеви, семинари и 
други форми на дообразување; постојано научно и 
стручно усовршување; 

- водење и учествување во научноистражувачки проекти, 
со настојување да се обезбеди научен подмладок; 

- презентирање резултати од научноистражувачката 
работа на конференции, симпозиуми, конгреси, семинари 
и сл.; 

- учествување во работата на органите, комисиите и 
другите работни тела на Факултетот; 

- вршење други педагошки обврски и работи утврдени со 
закон, колективен договор или со акт на Универзитетот и 
Факултетот. 

Одговара пред: Деканот  
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Реден број:  2 
Шифра:  
Ниво А/А2 
Звање на работното место: Вонреден професор 
Назив Виш научен соработник 
Број на извршители 3 
Вид на образобание Докторат 
Други посебни услови: Согласно со Правилникот за критериумите и постапката за 

избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-
стручни и соработнички звања на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“-Битола 

Работни цели: Oстварување високообразовна, научна и апликативна 
дејност. 

Работни задачи и обврски: - подготвување, организирање и одржување настава; 
- изведување приемни испити, организирање и 

изведување континуирана и завршна проверка на 
знаења и други форми на проверка на знаењата; 

- вршење прием (консултации) на студенти;  
- пишување на учебници, учебни помагала и друг вид на 

литература;  
- објавување научно-стручни трудови; вршење стручно-

апликативна дејност; вршење на менторство на 
студентите; 

- учествување во реализација на курсеви, семинари и 
други форми на дообразување; постојано научно и 
стручно усовршување; 

- водење и учествување во научноистражувачки проекти, 
со настојување да се обезбеди научен подмладок; 

- презентирање резултати од научноистражувачката 
работа на конференции, симпозиуми, конгреси, 
семинари и сл.; 

- учествување во работата на органите, комисиите и 
другите работни тела на Факултетот; 

- вршење други педагошки обврски и работи утврдени со 
закон, колективен договор или со акт на Универзитетот 
и Факултетот. 

Одговара пред: Деканот  
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Реден број:  3 
Шифра:  
Ниво А/А3 
Звање на работното место: Доцент 
Назив Научен соработник 

Број на извршители 5 

Вид на образобание Докторат 

Други и посебни услови: Согласно со Правилникот за критериумите и постапката за 
избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-
стручни и соработнички звања на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“-Битола 

Работни цели: Oстварување високообразовна, научна и апликативна 
дејност. 

Работни задачи и обврски: - подготвување, организирање и одржување настава; 
- изведување приемни испити, организирање и 

изведување континуирана и завршна проверка на 
знаења и други форми на проверка на знаењата; 

- вршење прием (консултации) на студенти;  
- пишување на учебници, учебни помагала и друг вид на 

литература;  
- објавување научно-стручни трудови; вршење стручно-

апликативна дејност; вршење на менторство на 
студентите; 

- учествување во реализација на курсеви, семинари и 
други форми на дообразување; постојано научно и 
стручно усовршување; 

- водење и учествување во научноистражувачки 
проекти, со настојување да се обезбеди научен 
подмладок; 

- презентирање резултати од научноистражувачката 
работа на конференции, симпозиуми, конгреси, 
семинари и сл.; 

- учествување во работата на органите, комисиите и 
другите работни тела на Факултетот; 

- вршење други педагошки обврски и работи утврдени 
со закон, колективен договор или со акт на 
Универзитетот и Факултетот. 

Одговара пред: Деканот  
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Реден број:  4 
Шифра:  
Ниво В/В1 

Звање на работното место: Асистент 

Назив Асистент 

Број на извршители 2 

Вид на образобание Магистратура 

Други и посебни услови: Согласно со Правилникот за критериумите и постапката за 
избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-
стручни и соработнички звања на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“-Битола 

Работни цели: Oстварување високообразовна, научна и апликативна 
дејност. 

Работни задачи и обврски: - подготвување и изведување вежби; 
- учествување во други облици на наставна работа, 

утврдени со студиските програми;  
- учествување во изведувањето приемни испити, 

континуирана и завршна проверка на знаења, како и 
други форми на проверка на знаењата; 

- вршење прием (консултации) на студенти; 
- објавување научно-стручни трудови; 
- постојано научно и стручно усовршување; 
- учествување во научноистражувачки проекти; 
- презентирање резултати од научноистражувачката 

работа на конференции, симпозиуми, конгреси, 
семинари и сл.; 

- учествување во работата на органите, комисиите и 
другите работни тела на Факултетот; 

- вршење други педагошки обврски и работи утврдени со 
закон, колективен договор или со акт на Универзитетот 
и Факултетот. 

Одговара пред: Деканот  
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VI. ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА НЕНАСТАВНИОТ КАДАР 
-ДЕЛ 2 

 
Реден број:  5 
Шифра: ОБН 01 02 А02 001 
Ниво: А2 
Назив на работното место: Секретар на факултет / единици во состав на универзитет 
Звање на работното место: Секретар  
Број на извршители: 1 (еден) 
Вид на образование: Правни науки 
Други посебни услови: Положен правосуден испит 
Работни цели: Раководење, обединување и координирање на работите од 

делокругот на ненаставниот кадар во Факултетот. 

Работни задачи и обврски: - раководи со ненаставниот кадат на Факултетот;  
- организира, координира, насочува и врши надзор и 

контрола на работата на раководителите на одделенијата 
и на останатиот ненаставен кадар;  

- ги распоредува работите и работните задачи по 
организациони единици, како и дава упатства за работата 
и стручна помош и го следи  извршувањето на доделените 
работи и работни задачи;  

- се грижи за уредноста и ажурноста на работата по 
предметите и за таа цел свикува и раководи со работните 
состаноци на раководителите на одделенијата;  

- ги следи прописите и укажува за нивната примена на 
органите на Факултетот;   

- се грижи за подготовка и обработка на материјалите за 
седниците на органите и телата на Факултетот;   

- се грижи за подготвување на одлуките и општите акти 
што ги донесуваат овие органи и тела;  

- се грижи за изработка на одлуки и решенија што ги 
донесуваат органите на Факултетот;  

- ги следи и се грижи за навремено извршување на 
одлуките и заклучоците на органите на управување, 
стручните органи и тела, како и нивните помошни тела. 

Одговара пред: Деканот  
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2.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ  ПРАВНИ И ОПШТИ 
РАБОТИ 

 
Реден број:  6 
Шифра: ОБН 01 02 БО4 001 
Ниво: Б4 
Назив на работното место: Раководител на одделение  
Звање на работното место: Раководител на одделение за општи и правни работи 
Број на извршители: 1 (еден) 
Вид на образование: Правни науки / Организациони науки и управување 

(менаџмент) 
Други посебни услови  
Работни цели: Ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи, да дава 

совети, насоки  или помага при раководење на 
организационата единица во рамки на институцијата. 

Работни задачи и обврски:  раководи со одделението и ги организира, насочува и 
координира работите во одделението; 

 вршење на непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите и задачите од делокругот на 
работа на Одделението; 

 се грижи за обезбедување усогласеност на 
документацијата со законските и подзаконските прописи 
и политики  за спроведуваање на одлуките на органите на 
Факултетот кои се однесуваат на делокругот на работата 
на одделението; 

 изготвува предлози и дава иницијативи за решавање на 
одделни прашања и проблеми од делокруг на 
одделението; 

 соработува со другите раковофители од институцијата и 
со раководни лица на соодветно ниво од други органи, за 
прашања од делокруг на одделението; 

 врши контрола на евиденција во деловните книги 
согласно законот за архивско работење; 

 врши контрола на архивскиот материјал и негово 
соодветно складирање согласно законот за архивско 
работење, 

 организирање и стручна подготовка  на тековните дневни 
и неделни работни обврски на раководството, 

 обавува други технички работи во согласност од  
потребите на одделението. 

Одговара пред: Секретарот  
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Реден број:  7 
Шифра: ОБН 01 02 В01 005 
Ниво: В1 
Назив на работното место: Советник за студентски прашања 
Звање на работното место: Советник за студентски прашања 
Број на извршители: 2 (два) 
Вид на образование:  Организациони науки и управување (менаџмент) 
Други посебни услови  
Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на институцијата во насока на водење стручно-
практичка и апликативна поддршка на студентите. 

Работни задачи и обврски: - ги врши најсложените работни задачи и обврски во 
одделението и ги распоредува работните задачи и обврски во 
одделението; 
- врши непосредна контрола и надзор врз 
спроведувањето на постапките за запишување студенти, врз 
формирањето, водењето и чувањето на досиејата на 
студентите и врз водењето на електронското досие на 
студентите; 
- врши непосредна контрола и надзор врз водењето на 
матичните книги на запишани и главните книги на 
дипломирани студенти и издавањето потврди, уверенија, 
дипломи и други исправи на студентите; 
- се грижи за спроведувањето на правилата за 
студирање и прописите од делокругот на работата, како и за 
спроведуваање на одлуките на органите на Факултетот кои се 
однесуваат на делокругот на работата на одделението; 
- се грижи за имплементацијата на ЕКТС и 
остварувањето на соработката со други факултети во рамките 
на Универзитетот и со други факултети во врска со 
примената на ЕКТС; 
- изготвува предлог – план за работата на одделението и 
изготвува извештаи за спроведувањето на програмата за 
работа на одделението; 
- изготвува предлози и дава иницијативи за решавање 
на одделни прашања и проблеми од делокруг на одделението; 
- соработува со другите раководни административни 
службеници од институцијата и со раководни службеници на 
соодветно ниво од други органи, за прашања од делокруг на 
одделението. 

Одговара пред: Раководителот на Одделението за општи и правни работи 
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Реден број:  8 
Шифра: ОБН 01 02 В01 010 
Ниво: В1 
Назив на работното место: Советник за издавачка дејност, култура и спорт 
Звање на работното место: Советник за издавачка дејност, култура и спорт 
Број на извршители: 1 (еден) 
Вид на образование: Туризам и угостителство 
Други посебни услови  
Работни цели: Ефикасно, ефективно, квалитетно извршување на работи 

и работни задачи кои придонесуваат за остварување на 
програмата за работа на институцијата и задачи од 
делокругот на организационата единица во насока на 
административна поддршка и обединување на работите од 
делокругот за книжен фонд на факултетот 

Работни задачи и обврски: - Посредување при организирање за набавка на книжен 
фонд за студентите, 
- Водење евиденција за состојбата на книжниот фонд за 
студентите, 
- Организирање и набавка на документација за 
запишување на студенти, евидентирање на година, 
пријавување на испити и дипломирање, магистрирање и 
докторирање на студентите, 
- Учество при уписите на нови студенти, 
- Водење на евиденција на студентите за 
подигнувањето на книжниот фонд. 

Одговара пред: Раководителот на Одделението за општи и правни работи 
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Реден број:  9 
Шифра: ОБН 01 02 В01 014 
Ниво: В1 
Назив на работното место: Советник за деловно работење 
Звање на работното место: Советник за деловно работење 
Број на извршители: 1 (еден) 
Вид на образование: Високо образование 
Други посебни услови  
Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на институцијата во насока на водење архивата, 
архивскиот материјал, канцелариско работење и деловно 
организирање. 

Работни задачи и обврски: - самостојно ги спроведува постапките за техничка и 
компјутерска обработка на архивскиот материјал и негова 
евиденција согласнозаконот за архивско работење; 
- ги следи и ги применува правилата и прописите од 
делокругот на работата на одделението; 
- организирање и стручна подготовка  на тековните 
дневни и неделни работни обврски на раководството 
- врши помошно – стручни работи во врска со 
канцелариското работење на Факултет (прием, прегледување и 
распоредување, заведување, доставување, административно-
техничко обработување, испраќање, разведување и 
класифицирање на документот/записот; 
- врши помошно – стручни работи во врска со 
архивското работење на Факултет (одбирање на архивскиот од 
документарниот материјал, средување евидентирање (попис и 
опис) и категоризација на архивскиот материјал, попишување 
на документарниот материјал на кого му изминал рокот за 
чување, уништување на предложениот документарен 
материјал, сместување, чување, заштита, обезбедување и 
користење на архивскиот и документарниот материјал во 
соодветен простор, стандардна опрема, техничко-технолошки 
средства и предавање на архивскиот материјал на трајно 
чување во Државниот архив; 
- води основна евиденција на документите (деловодник) 
и помошни книги за евиденција на документите; 
- ги користи и ги чува печатите и штембилите, согласно 
посебно овластување на Деканот на Факултетот; 

Одговара пред: Раководителот на Одделението за општи и правни работи 
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Реден број:  10 
Шифра: ОБН 01 02 В04 005 
Ниво: В4 
Назив на работното место: Помлад соработник  
Звање на работното место: Помлад соработник за студентски прашања 
Број на извршители: 1 (еден) 
Вид на образование:  Организациони науки и управување (менаџмент) 
Други посебни услови  
Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на институцијата во насока на водење стручно-
практичка и апликативна поддршка на студентите. 

Работни задачи и обврски: - спроведува наједноставни рутински стручно-
административни, извршни, статистички, 
административно-надзорни, промотивно-информациски 
работи; 

- спроведува постапки за запишување студенти, 
формирањето, водењето и чувањето на досиејата на 
студентите и водењето на електронското досие на 
студентите; 

- ги води матичните книги на запишани и главни книги; 
- врши запишување и заверување на семестри на 

студентите на сите циклуси на студирање и врши 
проверка на уплатите на партиципацијата, школарина, 
кофинансирањето и другите надоместоци од страна на 
студентите; 

- врши прием на пријавите за полагање на испити од 
студентите, врши нивно распоредување до предметните 
наставници и прием на пријавите по завршувањето на 
испитната сесија односно изготвува извештаи за текот на 
испитните рокови и помага при подготвувањето на 
секаков вид на статистички податоци за Факултетот, 
универзитетот, државни органи и други; 

- подготвува податоци за изготвување на уверенија, 
додаток на дипломи, дипломи и други исправи на 
студентите и помага при организирањењто промоции на 
дипломираните студенти на прв и втор циклус студии; 

- учествува во изготвување потврди за студенти; 
- следи обврските на установата во спроведување на 

принципите и механизмите на ЕКТС и дава информации 
и совети за постапките во ЕКТС; 

- ги спроведува одлуките на органите на Факултетот, кои се 
однесуваат на делокругот. 

Одговара пред: Раководителот на Одделението за општи и правни работи 
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Реден број:  10а 
Шифра: ОБН 01 02 В04 005 
Ниво: В4 
Назив на работното место: Помлад соработник  
Звање на работното место: Помлад соработник за студентски прашања 
Број на извршители: 1 Еден  
Вид на образование:  Високо Образование 
Други посебни услови  
Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на институцијата во насока на водење стручно-
практичка и апликативна поддршка на студентите. 

Работни задачи и обврски: - спроведува наједноставни рутински стручно-
административни, извршни, статистички, 
административно-надзорни, промотивно-информациски 
работи; 

- спроведува постапки за запишување студенти, 
формирањето, водењето и чувањето на досиејата на 
студентите и водењето на електронското досие на 
студентите; 

- ги води матичните книги на запишани и главни книги; 
- врши запишување и заверување на семестри на 

студентите на сите циклуси на студирање и врши 
проверка на уплатите на партиципацијата, школарина, 
кофинансирањето и другите надоместоци од страна на 
студентите; 

- врши прием на пријавите за полагање на испити од 
студентите, врши нивно распоредување до предметните 
наставници и прием на пријавите по завршувањето на 
испитната сесија односно изготвува извештаи за текот на 
испитните рокови и помага при подготвувањето на 
секаков вид на статистички податоци за Факултетот, 
универзитетот, државни органи и други; 

- подготвува податоци за изготвување на уверенија, 
додаток на дипломи, дипломи и други исправи на 
студентите и помага при организирањењто промоции на 
дипломираните студенти на прв и втор циклус студии; 

- учествува во изготвување потврди за студенти; 
- следи обврските на установата во спроведување на 

принципите и механизмите на ЕКТС и дава информации 
и совети за постапките во ЕКТС; 

- ги спроведува одлуките на органите на Факултетот, кои се 
однесуваат на делокругот. 

Одговара пред: Раководителот на Одделението за општи и правни работи 
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Реден број:  11 
Шифра: ОБН 01 02 В04 008 
Поле: В4 
Назив на работното место: Помлад соработник  
Звање на работното место: Помлад соработник за библиотечно работење 
Број на извршители: 2 (два) 
Вид на образование: Високо образование  
Други посебни услови  
Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на институцијата во насока на водење стручно-
практичка и апликативна поддршка на вработените во 
Факултетот и на студентите. 

Работни задачи и обврски: - спроведува наједноставни рутински стручно-
административни, извршни, статистички, 
административно-надзорни и други работи; 

- спроведува постапки за техничка и компјутерска 
обработка на архивскиот материјал и негова евиденција 
согласно законот за архивско работење; 

- организира стручна подготовка  на тековните дневни и 
неделни работни обврски на раководството 

- врши помошно – стручни работи во врска со 
канцелариското работење на Факултет (прием, 
прегледување и распоредување, заведување, доставување, 
административно-техничко обработување, испраќање, 
разведување и класифицирање на документот/записот; 

- врши помошно – стручни работи во врска со архивското 
работење на Факултет (одбирање на архивскиот од 
документарниот материјал, средување евидентирање 
(попис и опис) и категоризација на архивскиот материјал, 
попишување на документарниот материјал на кого му 
изминал рокот за чување, уништување на предложениот 
документарен материјал, сместување, чување, заштита, 
обезбедување и користење на архивскиот и 
документарниот материјал во соодветен простор, 
стандардна опрема, техничко-технолошки средства и 
предавање на архивскиот материјал на трајно чување во 
Државниот архив; 

- води основна евиденција на документите (деловодник) и 
помошни книги за евиденција на документите; 

- ги користи и ги чува печатите и штембилите, согласно 
посебно овластување на Деканот на Факултетот. 

Одговара пред: Раководителот на Одделението за општи и правни работи 
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Реден број:  12 
Шифра: ОБН 01 02 В04 009 
Ниво: В4 
Назив на работното место: Помлад соработник  
Звање на работното место: Помлад соработник за одделение за ИКТ 
Број на извршители: 1 (еден) 
Вид на образование: Информатика 
Други посебни услови  
Работни цели: Одржување и унапредување на компјутерскиот, оперативниот 

и мрежниот систем на институцијата во целост, врши и други 
работни задачи кои произлегуваат од делокругот на работата. 

Работни задачи и обврски: - врши сервисирање и монтирање на хардверскиот 
(физички) дел на компјутерските единици (системи); 
- врши поправка на неисправни елементи од 
компјутерската единица или замена со нови; 
- врши софтверска инсталација (драјвери) на вградените 
делови со софтверскиот систем; 
- врши надградба на компјутерски единици; 
- врши монтирање на компјутерски единици по објекти 
во факултетот; 
- врши справување и отклонување на софтверски 
проблеми; 
- врши креирање на интернет конекции и овозможување 
на интернет пристап; 
- врши отклонување на вируси и абдејтирање на 
антивирусни дефиниции; 
- врши отклонување на разни софтверски проблеми во 
компјутерските единици; 
- врши техничка компјутерска и аудио-визуелна 
подршка во факултетот; 
- врши техничка подготовка за презентации и разни 
свечености (монтирање на потребна аудио и водео опрема); 
- врши фотографирање, снимање, изработка и 
преснимување на видео материјали за потребите на 
факултетот; 
- врши компјутерско дизајнирање и подготовка на 
брошури, монографии и др; 
 

Одговара пред: Раководителот на Одделението за општи и правни работи 
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Реден број:  13 
Шифра: ОБН 04 03 А01 001 
Ниво: А01 
Назив на работното место: Возач       
Звање на работното место: Возач 
Број на извршители: 1 (еден) 
Вид на образование: Основно или гимназиско или средно стручно – економска, 

текстилна, техничка струка. 
Други посебни услови Возачка дозвола од категориите „Б“, “Ц”, “Д” и “Е” 
Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на институцијата во насока на превоз на лица и опрема 

Работни задачи и обврски: - управува со службените возила на факултетот; 
- Врши превоз на лица и опрема 
- го одржува возилото; 
- врши ситни поправки на возилото; 
- се грижи за исправноста, навремено извршување на 

поправките на возилото и редовно ја одржува хигиената 
во возилото; 

- по налог на деканот или продеканот за финансии врши 
превоз на вработените со автобус на факултетот; 

- поднесува месечен извештај за поминатите километри со 
возилото, за потрошеното гориво и потрошениот 
материјал; 

 
Одговара пред: Раководителот на Одделението за општи и правни работи 
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Реден број:  14 
Шифра: ОБН 04 01 АО1 006 
Ниво: А01 
Назив на работното место: Хаусмајстор     
Звање на работното место: Хаусмајстор 
Број на извршители: 1 (еден) 
Вид на образование: Основно, ВКВ или средно стручно  - техничка струка. 
Други посебни услови  
Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на институцијата во насока на одржување и поправка 
на опремата во Факултетот. 

Работни задачи и обврски: - врши редовна контрола на противпожарните апарати и 
хидранти, алармниот систем за автоматска дојава на 
пожар, системот за панично осветлување, лифтот, 
телефонската централа, електричните и водоводните 
инсталации и системот за парно греење и се грижи за 
нивната исправност;  

- врши редовна контрола на опремата во просториите за 
настава и на другата опрема и уреди и се грижи за 
нивната исправност;  

- се грижи за тековно одржување на објектот; 
- се грижи за навремено отстранување на утврдените 

недостатоци и дефекти на опремата, уредите, 
инсталациите и објектот; 

- по налог на деканот и секретарот на Факулететот, врши 
поправки на опремата, уредите, инсталациите и објектот; 

- пријавува покрупни дефекти и недостатоци на опремата, 
уредите, инсталациите и објектот и помага во нивното 
отстранување; 

- ја контролира точноста на искористената електрична 
енергија, вода и топлинска енергија со проверка на 
броилата и фактурираната количина; 

- ја добавува поштата; 
- ја разнесува испратената пошта; 
- се грижи за навремено доставување на поштата и 

нејзината сигурност; 
Одговара пред: Раководителот на Одделението за општи и правни работи 
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Реден број:  15 
Шифра: ОБН 04 01 АО1 002 
Ниво: А01 
Назив на работното место: Хигиеничар   
Звање на работното место: Хигиеничар 
Број на извршители: 3 (три) 
Вид на образование: Основно или средно гимназиско или средно стручно – 

економска, техничка, текстилна струка. 
Други посебни услови  
Работни цели: Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работните 

задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на институцијата во насока на одржување на хигиената 
во Факултетот. 

Работни задачи и обврски: - ја одржува хигиената во сите простории на објектот; 
- ја одржува хигиената во дворното место; 
- ги одржува цвеќињата и другите растенија; 
- се грижи за правилно и рационално користење на 

доделените средства за хигиена; 
- врши редовна проверка на инвентарот, на инсталациите и 

на опремата и известува за нивните недостатоци и 
дефекти. 

Одговара пред: Раководителот на Одделението за општи и правни работи 
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2.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКО, СМЕТКОВОДСТВЕНО, МАТЕРИЈАЛНО 
РАБОТЕЊЕ И ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
Реден број: 16 
Шифра: ОБН 01 02 БО4 011 
Ниво: Б4  
Назив на работното место: Раководител на одделението 
Звање на работното место: Раководител на одделението за финансиско, 

сметководствено и материјално работење             
Број на извршители: 1 (еден) 
Вид на образование: Високо образование 

Други посебни услови  
Работни цели: Ефикасно, ефективно и квалитетно да раководи, да дава 

совети, насоки  или помага при раководење на 
организационата единица во рамки на институцијата. 

Работни цели:  раководи со одделението и ги организира, насочува и 
координира работите во одделението; 

 вршење на непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите и задачите од делокругот на 
работа на Одделението; 

 се грижи за обезбедување усогласеност на 
документацијата со законските и подзаконските прописи 
и сметководствените стандарди и политики и за 
спроведуваање на одлуките на органите на Факултетот 
кои се однесуваат на делокругот на работата на 
одделението; 

 се грижи за обезбедување точна, вистинита, навремена и 
ажурна евиденција на промените во деловните книги; 

 подготвување на завршна сметка за Факултетот  и  други 
извештаи од областа на финансиското работење и нивно 
доставување  до надлежните органи; 

 подготвувањето на Буџетската пресметка и  
Финансискиот план на Факултетот (месечен, квартален и 
годишен) , и следењето на неговото извршување; како и 
обезбедување точна, вистинита, навремена и ажурна 
евиденција на промените во деловните книги; 

 управување, следење и контрола на состојбата и 
движењето на средствата и изворите на средствата, 
приходите и расходите на Универзитетот; 

 изготвува предлог – план за работата на одделението и 
изготвува извештаи за спроведувањето на програмата за 
работа на одделението; 

 изготвува предлози и дава иницијативи за решавање на 
одделни прашања и проблеми од делокруг на 
одделението; 

  соработува со другите раководни административни 
службеници од институцијата и со раководни 
службеници на соодветно ниво од други органи, за 
прашања од делокруг на одделението. 
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Реден број:  17 
Шифра: ОБН 01 02 В04 013 
Ниво: В4 
Назив на работното место: Помлад соработник 
Звање на работното место: Помлад соработник за јавни набавки 
Број на извршители: 2 (два) 
Вид на образование: Високо образование 
Други посебни услови  
Работни цели: Ефикасно, ефективно и квалитетно го подржува 

спроведувањето на работите од делокругот на 
организационата единица во насока на административна 
поддршка за остварувањето на правата и обврските за јавните 
набавки. 

Работни задачи и обврски: - Ја изготвува одлуката за јавна набавка, 
- Го објавува огласот за јавна набавка, 
- Ја советува комисијата при спроведување на 
постапката за доделување договор за јавна набавка, 
- Задолжително учествува како член во комисијата за 
јавна набавка кај постапките за доделување договор за јавна 
набавка со проценета вредност над 130.000 евра во денарска 
противвредност за стоки и услуги и над 4.000.000 евра за 
работи,  
- Ги подготвува потребните акти врз основа на 
извештајот од спроведена постапка,  
- Ги ажурира податоците согласно со ЗЈН кои се 
доставуваат во ЕСЈН, 
- Објавува негативна референца во ЕСЈН согласно со 
условите од ЗЈН, 
- Дава насоки и упатства на договорниот орган во врска 
со постапување во жалбената постапка во соработка со 
комисијата за јавна набавка и 
- Врши други работи согласно ЗЈН. 

Одговара пред: Раководителот на Одделението  
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Реден број: 18 
Шифра: ОБН 01 02 Г01 008  
Ниво: Г1 
Назив на работното место:  Благајник I / Самостоен референт за благајна I 
Звање на работното место: Самостоен референт за благајна      
Број на извршители:  1 (еден) 
Вид на образование: Вишо или гимназиско или средно стручно – економска струка 
Други посебни услови  
Работни цели: Ефикасно, ефективно и квалитетно го подржува 

спроведувањето на работите од делокругот на 
организационата единица во насока на работите поврзани со 
благајничкото работење на Факултетот 

Работни задачи и обврски: - самостојно врши најсложени помошно-стручни,  
административно-технички, извршни и други работи; 

 подигање на денарски и девизни средства од трезорот и 
Народната банка на РМ за исплата на патни налози, 
сметки во готово и слично; 

 исплата на готовина (денари и девизи) и дознаки во 
странство за потребите на Факултетот; 

 пресметка и исплата на плати на вработените; 
 проверка и евиденција на подигнатата готовина по ставки 

и подставки согласно законските и подзаконските акти; 
 водење на  книгата на благајната ( денарска и девизна). 

Одговара пред: Раководител на одделението за финансиско, сметководствено и 
материјално работење             
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VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 17 
Овој Правилник може да се изменува и дополнува на начин и постапка како и при 

негово донесување. 
 

Член 18 
Согласност на Делот 1 (наставен кадар) од овој Правилник дава Наставно-научниот 

совет на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид.  
Согласности на Делот 2 (ненаставен кадар) од овој Правилник даваат Наставно-

научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид и Министерството за 
информатичко општество и администрација. 
 

Член 19 
Со влегувањето во сила на овој Правилник престануваат да важат Правилникот за 

систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид бр. 02-520/3-1 од 21.12.2015 година и 
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на 
работните места на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултетот за 
туризам и угостителство – Охрид бр. 02-602/3-5 од 28.11.2018 година. 
 

Член 20 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот, а ќе се објави по добиените согласности од Наставно-научниот совет на 
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид и Министерството за информатичко 
општество и администрација (за делот 2) и  по објавувањето на конечните резултати на 
Државната изборна комисија. 

  
 
 

 
Бр.02-325/3-2 
31.08.2021 година 
  Декан, 
                                                                                                      Проф. д-р Цветко Андреески 
 
                                                                                                       __________________________ 
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ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД  НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД 

 

Р.б
р. 

Шифра 
Звање и/или назив на  

работно место 

Број на извршители 
Система-
тизирани 

Пополнети 

НАСТАВЕН КАДАР (ЛИЦА ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА) 
 

1 А/А1 Редовен професор  26 25 
2 А/А2 Вонреден професор 3 3 
3 А/А3 Доцент 5 5 
4 В/В1 Асистент 2 0 

  ВКУПНО:  36 33 
НЕНАСТАВЕН КАДАР (СТРУЧНО АДМИНИСТРАТИВНИ ЛИЦА) 

 
1 ОБН 01 02 А02 001 Секретар на Факултетот 1 0 
2 ОБН 01 02 Б04 001 

 
Раководител на одделение за општи 
и правни работи 

1 0 

3  
ОБН 01 02 БО4 011 

Раководител на Одделение за 
финансиско, сметководствено и 
материјално работење 

1 1 

3 ОБН 01 02 В01 005 Советник за студентски прашања 2 2 
4 ОБН 01 02 В01 010 Советник за издавачка дејност, 

култура и спорт 
1 1 

5 ОБН 01 02 В01 014 Советник за деловно работење 1 1 
6 ОБН 01 02 В04 005 Помлад соработник за студентски 

прашања 
2 2 

7 ОБН 01 02 ВО4 008 Помлад соработник за библиотечно 
работење 

2 2 

8 ОБН 01 02 В04 009 Помлад соработник за одделение за 
ИКТ 

1 1 

9 ОБН 01 02 В04 013 Помлад соработник за јавни набавки 2 2 
10 ОБН 01 02 Г01 008 Благајник I / Самостоен референт за 

благајна 
1 0 

ВКУПНО:  15 12 
НЕНАСТАВЕН КАДАР (ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИ ЛИЦА) 

 
1 ОБН 04 03 А01 001 Возач 1 1 
2 ОБН 04 01 АО1 006 Хаусмајстор 1 1 
3 ОБН 04 01 А01 002 Хигиеничар 3 3 

ВКУПНО: 5 5 
ВКУПНО ЗА СИТЕ: 56 50 
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Врз основа на член член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник 
на РМ“ број 27/2014, 199/2014 и 27/16, 35/2018, 198/2018, „Службен весник на РСМ“ бр. 143/2019 и 
14/2020), член 110 став 1 точка 13 од Законот за високото образование („Службен весник на РМ“ број 
82/2018) и член 51 од Статутот на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, Наставно-научниот 
совет на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, Универзитетот „Св. Климент Охридски” – 
Битола, на седницата одржана на ден 31.08.2021 година година, донесе 
 
 

ПРАВИЛНИК  
за внатрешна организација на 

Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, 
Универзитет „Св. Климент Охридски” - Битола 

 
 
 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со Правилникот за внатрешна организација (во понатамошниот текст: Правилник) на Факултетот 
за туризам и угостителство - Охрид, Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола (во 
понатамошниот текст: Факултетот) се уредуваат видот и бројот на организационите единици-служби на 
Факултетот, нивниот делокруг на работа по организационите единици-служби, како и начините и 
формите на раководење како и графичкиот приказ на внатрешната организација на институција 
(органограм). 
 

Член  2 
Поблиски одредби за внатрешната организација на Факултетот се утврдуваат со Статутот на 

Факултетот за туризам и угостителство - Охрид. 
 

Член 3 
Графичкиот приказ на организационите единици (органограмот) е даден како прилог на овој 

Правилник. 
 
 
 

II.  ВИД И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ  
 

Член 4 
За остварување на својата високообразовна дејност во Факултетот, согласно членовите 33-46 од 

Статутот на Факултетот, се организираат следниве единици: 
 

1. Наставно-научни организациони единици (наставен кадар) во кој се формираат следниве 
наставно-научни организациони единици (ННОЕ): 
 

Прв циклус 
1.1. ННОЕ Туризам 
1.2. ННОЕ Хотелко ресторански менаџмент и гастрономија 
1.3. ННОЕ Осигурување 
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1.4. ННОЕ Царина и шпедиција 
1.5. ННОЕ Менаџмент на услужен сектор 
1.6. ННОЕ Центар за научно истражувачка работа 
Втор циклус 
1.7. ННОЕ Втор циклус 
Трет циклус 
1.8. ННОЕ Трет циклус 

 
2. Стручна и административна служба (ненаставен кадар) во која се формираат следниве 

одделенија: 
 

2.1. Одделение за стручни административни правни и  општи работи  
         2.2. Одделение за финансиско, сметководствено, материјално работење и јавни набавки 
 
 
 
 
III.  ДЕЛОКРУГ НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ 
 

Член 5 
 

1. ВНАТРЕШНИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ ги опфаќаат работите 
и надлежностите кои се однесуваат на остварување на дејноста на високото образование и научно-
истражувачката дејност. Во делокругот на работа внатрешните наставно-научни организациони единици 
ги вршат работите што се однесуват на: 

- Се грижи за подготвување и остварување на студиските програми за предметите во состав на 
ННОЕ;  

- Врши анализа на успехот на студентите по одредени предмети, презема мерки и дава предлози за 
негово подобрување;  

- Дава предлози за одделни предмети на студиските програми;  
- Дава мислења и предлози до Наставно-научниот совет за студиски престој, стручни усовршувања 

и гостувања на свои членови на други универзитети, институции во земјата и странство;  
- На барање на Наставно-научниот совет дава мислења и предлози за работите од наставната 

надлежност;  
- Врши други работи утврдени со овој Статут и со другите акти на Факултетот. 

 
Научноистражувачката дејност на Факултетот организациски се реализира преку Центар за 

научно-истражувачка работа (во натамошниот текст: Центар), кој претставува посебна наставно-научна 
организациска единица во Факултетот. Центарот за научно-истражувачка работа ги има следните задачи:  

- да придонесува во организирано поврзување и соработка на другите наставно-научни 
организациони единици од факултетот со соодветни научни институции и организации во земјата 
и странство;  

- да ја иницира и остварува издавачката дејност преку издавање на учебници, учебни помагала, 
монографии, студии, списанија, годишници, зборници, гласила и друга прирачна литература.  

- да придонесува во организизација на стручни советувања, симпозиуми, научни собири и слично;  
- да ја координира изработката на студии и експертизи за потребите на стопанските и други 

субјекти;  
- да врши и други работи и услуги од областите кои се истражуваат на Факултетот за туризам и 

угостителство. 
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Член 6 
2. СТРУЧНАТА И АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА И ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИТЕ ЛИЦА - 
НЕНАСТАВНИОТ КАДАР ги извршува работите и надлежностите кои се однесуваат на планско–
аналитички работи, персонални работи, работи на книговодството, евиденција и статистика, јавните 
набавки, работите на подготвување и обработување на материјалите од правно-стручна природа, 
работите на компјутерската мрежа, на информацискиот и на библиотечниот систем, издавачката работа, 
административните работи, примање и испраќање на пошта, деловен протокол, стенографски, 
дактилографски, архивски и други работи што според својата природа спаѓаат во овие видови работи. 
Во рамките на ненаставниот кадар спаѓа и помошно-техничкиот кадар кој ги извршува работите и 
надлежностите кои се однесуваат на: општите работи, работите на чување на објектот, одржување и 
чување на просториите, како и други работи што според својата природа спаѓаат во овие видови работи. 
 
2.1. Секретарот на Факултетот е раководител на стручната и административна служба, самостоен во 
работата од својот делокруг и во вршењето на своите права, должности и одговорности. 
 
2.2. Одделението за стручни административни и општи работи ги опфаќа работите и работни задачи 
кои се однесуваат на планско–аналитички работи, персонални работи, евиденција и статистика, работите 
на подготвување и обработување на материјалите од правно-стручна природа, работите на 
компјутерската мрежа, на информацискиот и на библиотечниот систем, издавачката работа, 
административните работи, примање и испраќање на поштата, деловен протокол, стенографски, 
дактилографски, архивски и слични работи, општите работи; работи поврзани со студентите –упис, 
прием, се води главна книга, книгата на дипломирани студенти; во која се евидентираат сите податоци на 
редовните и вонредните студенти се оформува досие за секој студент поодделно, се води матична книга 
и се  водат и други помошни регистри, се вршат уписи на семестри, заверка на семестри, се примаат  
испитни пријави, се распоредуваат по години и предмети и во определени термини за полагање на 
испити, се средуваат испитните пријави и извештаите од страна на предметните наставници, се врши 
книжење на испитните пријави во соодветни картони и внесување во досието на студентите, се  
изготвуваат уверенија и потврди за студентите, се изготвуваат секаков вид на статистички податоци за 
потребите на Факултетот, државните органи и други лица и други работи кои произлегуваат од службата 
за студентски прашања;  координирање на работата и организацијата во спроведувањето на 
континуираното образование, (разни форми на обуки, семинари, специјални и менаџмент курсеви и сл.), 
грижа за правилно, редовно и уредно водење на педагошката и друга документација за слушателите на 
континуираното образование, проучувње стручна литература од областа за која се организира 
континуираното образование, консултации и  соработка со органите, установите, институциите или 
други правни лица за чии потреби се организира континуираното образование, водење на педагошката и 
друга документација за слушателите на континуираното образование, техничка поддршка и организација 
на настаните; следење на законските одреби од Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за 
работните односи, Законот за слободен простап до информации од јавен карактер и доследно 
почитување на обврските по нив, обработка на потребна документација поврзана со човечките ресурси, 
следење и водење на база на човечки ресурси и други редовни обврски кои се нужни за доследна 
примена на оваа регулатива; координација на практичната настава и набавка на храна за потребите на 
кујната на Факултетот.  
 
2.3. Одделението за финансиско, сметководствено, материјално работење и јавни набавки ги 
опфаќа работите и  надлежностите кои се однесуваат на организирање и координирање на работата во 
книговодството и составување на извештаи за потребите на органите на управување и на трети лица врз 
основа на книговодствената состојба, составување на финансов план  следење на извршувањето на 
истиот, составување на периодични сметки и завршна сметка, водење на главна книга за состојбите и 
промените на средствата и нивните извори, приходи и расходи и  водење на аналитички и синтетички 
картони, водење дневник и картици за основните средства, вршење контирање на финансиски 
документи,  извршување на материјално финасиски работи, следење на роковите за стасаноста на 
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побарувањата, вршење исплата на истите и водење евиденција на сметките(купувачи – добавувачи) како 
и евиденција на фондовите, грижа за примена на Законите од областа на финасиските и 
книговодствените односи и составување на статистички извешати (месечни, тромесечни, годишни), за 
исплата на плати, грижа за правилно извршување на пописот на основните средства и ситниот инвентар 
и обработка на податоците за финансисрање на основната дејност, согласно со критериумите за 
финансирање на високообразовните установи; водење на благајната и сите работи кои се поврзани со 
исплатата; ги опфаќа работите и надлежностите во врска со следење на законските одреби од Законот за 
јавни набавки доследно почитување на обврските по него,  обработка на потребна документација 
поврзана со јавните набавки и други редовни обврски кои се нужни за доследна примена на оваа 
регулатива. 
 
 
 
 
IV.   НАЧИН И ФОРМИ НА РАКОВОДЕЊЕ СО ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТА 

 
Член 7 

Органи на Факултетот се: Наставно-научен совет, Декан и Деканатска управа. 
Наставно-научниот совет е орган на управување и стручен орган на Факултетот. 
Деканот е раководен орган, кој го претставува Факултетот во земјата и странство, во согласност 

со Статутот на Универзитетот и Статут на Факултетот. 
Деканатската управа е орган на управување на Факултетот. 
 

Член 8 
Составот, надлежностите и начинот на работа на Наставно-научниот совет и Деканатската управа 

на Факултетот, како и постапката за избор, мандатот и надлежноста на Деканот се уредуваат со Закон, 
Статутот на Универзитетот и Статутот на Факултетот. 

 
Член 9 

Со наставно-научните организациони единица раководи раководител. 
  

Член 10 
Со стручната и административна служба раководи секретарот на Факултетот, во согласност со 

Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот и Статутот на Факултетот. 
Секретарот на Факултетот за својата работа е одговорен пред Деканот на Факултетот и пред 

Генералниот секретар на Универзитетот. 
Во случај на негово отсуство, спреченост со работа, или непополнето работно место, со 

ненаставниот кадар на Факултетот раководи еден од раководителите на Одделенијата, кој го назначува 
Деканот на Факултетот. 

 
Член 11 

 Со организационата единица - Одделение, раководи раководител на Одделението, по предлог на 
секретарот на Факултетот, назначен од Деканот на Факултетот. 
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V.     ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 12 
Овој Правилник може да се изменува и дополнува на начин и постапка како и при негово 

донесување. 
 

Член 13 
Со влегувањето во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за внатрешна 

организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултетот за туризам и 
угостителство – Охрид бр. 02-487/3-1 од 04.09.2017 година. 
 

Член 14 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на Универзитетот, а ќе се 

објави по добиената согласност од Министерството за информатичко општетство и администрација и 
усвојување пред Наставно научниот совет на Факултетот за туризам и угустителство - Охрид.  
 
 
 
Бр.02-325/3-1 
31.08.2021 година 

 
 
 
                                                                                                                            Декан, 
                                                                                                                 Проф. д-р Цветко Андреески 
 
 __________________________ 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ 
(ОРГАНОГРАМ) 

НА 
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ННОЕ Царина и шпедиција 

ННОЕ Туризам 

ННОЕ Хотелско 
ресторански менаџмент и 

гастрономија 
 

ННОЕ Осигурување 
 

Одделение за стручни 
административни 
правни и  општи 

работи 
 

НАСТАВНО-НАУЧНИ 
ОРГАНИЗАЦИОНИ 

ЕДИНИЦИ 
(НАСТАВЕН КАДАР) 

СТРУЧНА И 
АДМИНИСТРАТИВ

НА СЛУЖБА 
(НЕНАСТАВЕН 

КАДАР) 

Одделение за 
финансиско, 

сметководствено, 
материјално 

работење и јавни 
набавки 

Секретар на 
Факултетот 

ДЕКАН 
НА ФАКУЛТЕТОТ 

ДЕКАНАТСКА УПРАВА 

НАСТАВНО-НАУЧЕН 
СОВЕТ 

ННОЕ Менаџмент на 
услужен сектор 

ННОЕ Центар за научно 
истражувачка работа 

ННОЕ Трет циклус 

ННОЕ Втор циклус 
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Р Е Ф Е Р АТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНАТА ОБЛАСТ СОЦИОЛОГИЈА 
НА ПОЛИТИКАТА (51102) И СОЦИОЛОГИЈА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

(51103) 
 
 

Факултетот за безбедност-Скопје на 02.06.2021 година објави конкурс во весниците 
„Слободен печат“ и „Коха“ за избор на еден (1) наставник во сите наставно-научи звања на 
научните области: Социологија на политиката (51102) и Социологија на организацијата 
(51103). 

Наставно-научкниот совет на Факултетот за безбедност- Скопје на седницата одржана 
на 16.07.2021 година донесе Одлука за формирање на Рецензентската комисија (Одлука бр. 
08-467/3 од 16.07.2021 година) за избор на еден (1) наставник во сите наставно-научни звања 
на научните области: Социологија на политиката (51102) и Социологија на организацијата 
(51103), во состав редовен професор д-р Цане Мојаноски, редовен проф. д-р Злате Димовски, 
редовен професор д-р Пере Аслимоски. 

Комисијата во состав редовен професор д-р Цане Мојаноски - претседател, редовен 
проф. д-р Злате Димовски - член, редовен професор д-р Пере Аслимоски – член, откако ја 
разгледа доставената документација на Наставно-научниот совет го поднесува следниот  
 

Р Е Ф Е Р А Т 
за избор на наставник 

 
Комисијата по добивањето на доставената документација согласно конкурсните услови 

констатира дека на Конкурсот за избор на наставник на Факултетот за безбедност – Скопје, 
објавен во дневните весници „Слободен печат“ и „Коха“ објавен на 02.06.2021  година.  

На објавениот Конкурс за избор на еден наставник во сите наставно- научни звања на 
научната област Социологија на политиката (51102) и Социологија на организацијата (51103), 
се пријави кандидатката: вон. проф. д-р Фросина Ташевска Ременски. 

Комисијата констатира дека кандидатката навреме ги поднела документите и ги 
исполнува условите утврдени со Законот за избор на наставник во наставно- научно звање. 
Исто така Комисијата констатира дека поднесокот е навремен и целосен, па согласно тоа 
прифати да го разгледа, проучи и достави Реферат за избор на наставник до Наставно- 
научниот совет на Факултетот за безбедност. 
 
А.Биографски податоци  

 
Вон. проф. д-р Фросина Ташевска Ременски е родена на 22.02.1977 година во Крива 

Паланка, Република Македонија. Дипломира на 16.12.1999 година на Институтот за 
социологија при Филозофскиот факултет во Скопје, со просечен успех 9,00. Постдипломските 
испити ги завршува заклучно со 17.07.2003 година со просечен успех 9,57 и магистрира на 
15.06.2004 година на Филозофски факултет во Скопје на тема: ,,Албанците и Македонците: 
Етничката интеракција во Република Македонија, пред и по конфликтот од 2001 година“. 
Докторира на 30.01.2007 година на Филозофски факултет во Скопје со успешна одбрана на 
докторската дисертација на тема: „Македонското национално малцинство во соседните земји: 
современи состојби“, и се здобива со научен степен Доктор на социолошки науки. 

Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје на во март 2012 година 
донесе одлука за тема за докторска дисертација на д-р Фросина Ташевска – Ременски на тема, 
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„Забраната за употреба на сила и концептот на превентивна интервенција во справувањето со 
конфликти и заканите по меѓународниот мир и безбедност - Случаите - СР Југославија (1999), 
Авганистан (2001), Ирак (2003) Либија (2011). 

Има солидно познавање на Англискиот јазик. Поседува одлично познавање на 
пакетите компјутерски програми: Microsoft Office, Statistic, Harvard Graphics, Internet, SPSS 
18.0 for Windows итн.  

 
2. Наставно-научна и истражувачка дејност 
 

Кандидатката вон. проф. д-р Фросина Ташевска Ременски во уебната 1999/00 работи 
како професор на определено време по предметите Филозофија и Логика како година во 
ДСУ,,Ѓорче Петров“ во Крива Паланка. Во академските 2000/01 до 2002/2003 година работи 
како помлад асистент на Институтот за Социологија при Филозофскиот факултет во Скопје, 
изведува универзитетска настава (вежби) по предметите Социјална екологија, Урбана 
социологија и Социологија на селото. Од октомври 2004 до јуни 2007 година на 
Полициската академија-Скопје работи како асистент на предметот Вовед во право и Уставно 
право (а во јуни 2005 година е избрана во соработничко звање асистент). 

Од Јуни 2007 година на Полициската академија, избрана е и работи како доцент во 
областа на полициските науки, по предметите Полиција и јавност, Односи со јавноста и 
Справување со конфликти, Превенција на конфликти и мирно решавање на спорови на 
студиите од I циклус; Носител на предметната програма Мировни операции, 
постконфликтна реконструкција и градење на државата; член е во комисијата за 
Матодологија на истражување на безбедносните појави на II циклус студии. 

Во Ноември 2012 година на Факултетот за безбедност – Скопје била избрана во 
наставно-научно звање - вонреден професор во научните области Социологија на 
политиката (51102) и Социологија на организаијата (51103) и ги преда предметите: Полиција 
и јавност,  Справување со конфликти, Превенција на конфликти и мирно решавање на 
споровите, Превентивна дипломатија, хуманитарни интервенции и мировни операции на 
Прв циклус студии. На вториот циклус студии е носител на предметната програма Мировни 
операции, постконфликтна реконструкција и градење на државата и член на комисијата по 
предметот Методологија на истражување на безбедносните појави и Методологија на 
истражување на криминалитетот, на студиските програми од Втор и Трет циклус академски 
студии.  

На Факултетот за безбедност – Скопје била ангажирана на повеќе должности и 
задачи, и тоа: Продекан за настава и наука, Раководител на Катедрата за полициски науки во 
три мандати, Секретар на последипломските студии, член на Комисијата за издавачка 
дејност на Факултетот за безбедност – Скопје, претседател на работна група за акредитација 
на студиски програми, координатор за ЕКТС систем на Катедра за општествено-политички и 
правни науки, претседател на Комисијата за прием на студенти на студиските програми од 
втор циклус студии, заменик член за запишување на студенти на прв циклус студии, член на 
уредувачки одбори на Годишникот, член на организациски одбор на меѓународна научно-
стручна конференција, член на Комисии за одбрана, оценка на пријави за докторски и 
магистерски трудови, член на Рецензиони комисии за избор на соработнички и наставно-
научни звања на Факултетот и Воената академија во Скопје, член на Организацискиот одбор 
на Меѓународната конференција што се одржува во Охрид, член на работната група за 
подготовка на Правилникот за помош на АРМ на МВР во случај на кризи“ и други 
задолженија. 

Во два мандати ја извршувала функцијата Министер за труд и социјална 
политика при Владата на Република Македонија, и претседател на Економско-
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социјалниот совет и тоа: прв мандат 11.11.2015 – 19.05.2016 година и втор мандат – 
01.09.2016 – 29.12.2016 година. 

Во деветтиот (9) парламентарен состав била пратеник во Собранието на 
Република Северна Македонија, и тоа од 30.12.2016 година до 05.08.2020 година. 

На 20.02.2018 година била избрана за Потпретседател на Собранието на Република 
Северна Македонија и за Претседател на Буџетскиот совет на Собранието која функција ја 
извршувала до крајот на пратеничкиот мандат. Како пратеник извршува повеќе функции како 
претседател и член на работни тела основани со одлуки на Собранието на РСМ. Е избрана за 
заменик-претседател на Законодавно-правната комисија, претседател и член на Комисијата за 
одбрана и безбедност, член на Комисијата за надзор над работата на Агенцијата за 
национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, Претседател, заменик -претседател на 
Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на 
Советот на Европа (ПС СЕ), Члан на Комитетот за политички систем и демократија при ПС 
на СЕ, член на Комитетот за еднаквост и недискриминација на ПС на СЕ, член на 
Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Бугарија, член на Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за 
соработка со Парламентот на Република Словенија, претседавач со Интерпартиска 
парламентарна група за правата на лицата со посебни способности (ИППГ), претседавач-
копретседавач со Интерпартиската парламентарна група за помирување, интеграции и 
реформи.  

Во рамките на извршување на функцијата согласно Законот за Владата, Законот за 
Собранието на Република Северна Македонија и Законот за пратениците, на Факултетот 
согласно Законот за високото образование без финансиски надомест извршувала наставно-
научна дејност на втор, трет и прв циклус студии во академските 2015/16, 2016/17, 2017/18, 
2018/19, 2019/20. 

Кандидатката е акредитиран ментор за трет циклус студии по Безбедност. 
 
Од странски јазици го познава англискиот јазик, а од регионалните јазици, српски и 

храватски. Ги владее компјутерските програми: Microsoft Office XP, Statistic, Harvard 
Graphics, Internet Explorer, SPSS 18.0 for Windows. 

 
Б. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ 
 

I. Научен степен доктор на науки од соодветната област  
Година  30.01.2007   
Име и вид на организацијата за стекнато 
образование  

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје  
Филозофски факултет - Скопје, - Институт за 
социологија 

Фраскатиева класификација  511 - Доктор на соицолошки науки  
Степен  VIII  

  
II. Остварен просечен успех на студии  

1. Просечен успех на додипломски (прв циклус) студии = 9,00  
2. Просечен успех на постдипломски(втор циклус) студии = 9,57  

 
III. Претходно објавени рецензирани научни трудови  

Претходно објавените рецензирани научни трудови на кандидатката вон. проф. д-р 
Фросина Ташевска Ремески се во Рефератот за избор на вонреден професор, во Билтенот на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола бр. 367 од 02.11.2012 година. 
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IV. Објавени рецензирани научни трудови во референтна научна публикација согласно 
со Законот за високото образование во последните пет години пред објавување на 
огласот за избор  
 
(2016-2021) 

1. Macedonia after the 2001 conflict: towards social cohesion and reconciliation? by Marija 
Milenkovska & Frosina Tasevska-Remenski, Journal of Southeast European and Black Sea Studies 
16(3):1-13, 2016;  

(списание индексирано во  Thomson Reuters Social Science Citation Index) 
2. The Armed Conflict in the Republic of Macedonia in 2001: from the Escalation of 

Albanian-Macedonian Conflict to Signing the Ohrid Framework Agreement by Frosina Remenski, in 
Crisis Management and Conflict Prevention in Eastern Europe and the Balkans: Lessons for Ukraine-
EU Cooperation Edited by Tetyana Malyarenko and Stefan Wolff , International Association for 
Institutional Studies, With the support of the Jean Monnet Program of the European Union ISBN 
978-966-317-119-7  

3. Legality and legitimacy in the implementation of special investigation measures for 
disclosure of criminal crime in the Republic of Macedonia by. Nikolovski M., Tashevska-Remenski, 
Contemporary trends in social control of Crime, Faculty of Security – Skopje, 2016; 

4. Теориска концептуализација на Социологија на полицијата, Фросина Т. Ременски, 
Социолошка ревија, 1-2019; 

4. THE REGIONAL SECURITY AND ISLAM by Frosina T. Remenski, International 
Yearbook, Faculty of security, 2021 (позитивно рецензиран); 

5. ФАКОРИ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ПОЛИТИКАТА И 
ПОЛИЦИЈАТА, Фросина Т. Ременски, International Conference 2021, Faculty of Security 
(позитивно рецензиран) 

6. ПОЛИЦИСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО МУЛТИЕТНИЧКИ ОПШТЕСТВА – 
ПОСКОНФЛИКТЕН МОДЕЛ, Фросина Т. Ременски, Меѓународно списани „Безбедност“, 
2021 (позитивно рецензиран); 

7. СОВРЕМЕНА ГЕОПОЛИТИЧКА АНАЛИЗА НА БАЛКАНОТ, Фросина Т. 
Ременски, Иван Ристов, Меѓународно списание „Безбедност“, 2021 (позитивно рецензиран) 

 
(2012-2016) 
1. POLICY OF CONFLICT RESOLUTION The Armed Conflict in the Republic of 

Macedonia in 2001 by Frosina Tashevska - Remenski, PhD, INTERNATIONAL YEARBOOK, 
FACULTY OF SECURITY, 2015  

2. RECRUITMENT FOR ISLAMIC MILITANT MOVEMENT by M. Nikolovski, F. 
Remenski, D. lazarevski, INTERNATIONAL YEARBOOK, FACULTY OF SECURITY, 2015  

3. Korupcija − stvarna prijetnja pravima građana, Marjan Nikolovski, Frosina Taševska 
Remenski, Zbornik, 4TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL 
CONFERENCE ‘POLICE COLLEGE RESEARCH DAYS IN ZAGREB’ ZAGREB, CROATIA; 

4.   Николовски, М., Ташевска-Ременски, Ф., Примена савремених метода и средства у 
истраживању и доказивању нових форми кривичног дела тероризма, Криминалистико – 
полицијска академија, Београд, ТАРА, 2013; 

5. Корупцијата сериозна закана за демократските джави, Николовски, Ташевска-
Ременски, Пивоваров, Knowledge, International Journal, Vol. 1,2, 2014; 

6.Normative regulation in combatting corruption, Nikolovski, Tashevska-Remenski, 
International Yearbook, Faculty of Security, 2014; 
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7. Gradzanin – Zrtva korupciskog sistema, Nikolovski, Tashevska-Remenski, Petrevski, 
Zbornik radova, Nasilje u Srbiji, Tom 1, Kriminalisticko-policiska akademija, 2014; 

8. Финансиски истраги во истражување на кривични дела од областа на 
организираниот криминал, Николовски, Ташевска-Ременски, International Journal Knowledge, 
Vol.4, 2014; 

9. CONNECTIONS AND DIFFERENCES BETWEEN TERRORIST AND ORGANIZED 
CRIME GROUPS , Nikolovski, Tashevska-Remenski, International Yearbook, Faculty of Security – 
Skopje, 2013;  

10. Финансиски истраги во истражување на кривични дела од областа на 
организираниот криминал, Николовски, Ташевска-Ременски, International Journal Knowledge, 
Vol.4, 2014; 

11. CONNECTIONS AND DIFFERENCES BETWEEN TERRORIST AND ORGANIZED 
CRIME GROUPS , Nikolovski, Tashevska-Remenski, International Yearbook, Faculty of Security – 
Skopje, 2013; 

 
Краток приказ на објавените трудови: 
 
(2016-2021) 
1. Macedonia after the 2001 conflict: towards social cohesion and reconciliation? by Marija 

Milenkovska & Frosina Tasevska-Remenski, Journal of Southeast European and Black Sea Studies 
16(3):1-13, 2016; 

Во овој труд објавен во списание индексирано во Thomson Reuters Social Science 
Citation Index, се расрава за аспектите на вооружениот етнички конфликт во Република 
Македонија од 2001 година. Имено, преку тестирање на четири теориски модели: „развоен“, 
„етно-културолошки“, „моделот на реактивен етницитет“ и „моделот на компетиција“, се 
оценува еден серозен општествен и безбедносен феномен. При тоа се констатира дека, 
конфликтот најмногу ги следи елементите на последниот модел кој во основата ја има 
теоријата на рационален избор (применета на етничката солидарност, мобилизацијата и 
колективната акција) и одговара на елементите на групна, партикуларистичка социјална 
кохезија. Во трудот се отвара прашањето на задоцнетата општествена реконсилиенција која 
спаѓа во основата на сите политики за долгорочна превенција на меѓуетнички конфликти, 
неопходни за сите постконфликтни општества какво што е нашото.  

 
2. The Armed Conflict in the Republic of Macedonia in 2001: from the Escalation of 

Albanian-Macedonian Conflict to Signing the Ohrid Framework Agreement by Frosina Remenski, 
in Crisis Management and Conflict Prevention in Eastern Europe and the Balkans: Lessons for 
Ukraine-EU Cooperation Edited by Tetyana Malyarenko and Stefan Wolff , International Association 
for Institutional Studies, Jean Monnet Program of the European Union ISBN 978-966-317-119-7  

Во овој труд објавен во зборник индексиран во Thomson Reuters Social Science Citation 
Index се зборува за вооружениот конфликт во Република Македонија во 2001 година - од 
ескалација на албанско-македонскиот конфликтен процес до потпишување на Охиридскиот 
рамковен договор. Во трудот е прикажана хронологијата на настаните поврзани со албанско-
македонскиот етнополитички конфликт во 2001 година. Тој се манифестираше како внатре-
државен вооружен конфликт меѓу безбедсносните сили на Република Македонија и албанските 
вооружени бунтовници предводени од павароената Ослободителна национална армија (ОНА). 
Вооружениот конфликт заврши со потпишување на Охридскиот Рамковен договор на 13 август 
2001 година. Анализата на конфликтниот процес од 2001 година, варира преку теоријата за 
етнополитички конфликти на Тед Гур и анализата на факторите што влијаат на појавата на 
етничките конфликти. Таа ги опфаќа трите фази на конфликтот, според Јохан Галтунг – 
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почетот на непријателствата, фаза на ескалација и фаза на деескалација. За поткепа на 
анализата се користени резултати од научни истражувања поврзани со конфликтниот процес 
во Република Македонија, меѓуетничките односи и албанско-македонската интеракција, пред и 
по конфликтот од 2001 година.  

 
3. Legality and legitimacy in the implementation of special investigation measures for 

disclosure of criminal crime in the Republic of Macedonia by. Nikolovski M., Tashevska-Remenski, 
Contemporary trends in social control of Crime, Faculty of Security – Skopje, 2016; 

Во него се актуелизираат принципите на меѓународно хуманитарно право, посебно во 
класификацијата на вооружените судири на меѓудржавни и немеѓудржавни оружани собири. 
Се констатира дека во практиката постојат различни гледишта за применливоста на 
меѓународното хуманитарно право во немеѓудржавните оружани судири. Во трудот е 
елаборира на правната аргументација и за автентичното толкување на Законот за амнестија, кој 
спротивно на сите конвенции и обвски на Република Македонија и спротивно на начелата на 
правната држава и владеењето на правата и правата на жртвите во вооружениот судир во 
Македонија во 2001 година  

 
4. Теориска концептуализација на Социологија на полицијата, Фросина Т. Ременски, 

Социолошка ревија, 1-2019; 
Овој труд е своевидно надоврзување на трудот „Полицијата како општествена 

институција-прилог кон социологија на полицијата“ објавен во Меѓународното списание 
„Хоризонт 2“ на Универзитетот „Св.Климент Охридски“-Битола во 2011 година.  Овој труд се 
надоврзува на отворените научни дилеми и дава одговори на прашањето дали може да се 
конститура нова социолошка дисциплина - Социологија на полицијата и определува дека 
може. Се нагласува потребата за безбедност (сигурност), како една од примарните човекови 
потреби и процесот на институционализација на полицијата како облик на општествено 
делување. Во трудот полицијата се дефинира како општествена институција со акцент на 
нејзината општествена функција. За таа цел користени се елементи на социолошките 
дефиниции за институција/организација и некои општи дефиниции за полицијата во рамките 
на основните социолошки теории. Авторот ја дефинира целта на полицијата во општеството, и 
се анализира начелото на општественост, односно функционална поврзаност на општеството и 
полицијата. Во заклучокот се дадени елементите и работната дефиниција за конституирање на 
социологија на полицијата, како социолошка дисциплина.  

 
4. THE REGIONAL SECURITY AND ISLAM by Frosina T. Remenski, International 

Yearbook, Faculty, 2021 (позитивно рецензиран) 
Во овој труд, предмет на интерес и анализа се процесот на  глобализација, 

регионалните контексти, современите појавни облици на исламскиот фундаментализам, 
тероризмот со неговите нови форми и облици, стагнацијата во економскиот развој генерално, 
сиромаштијата во земјите од некогашниот Трет свет и доминацијата на американската 
безбедносна политика-проследена со порастот на исламофобија. Во овој труд се укажува на 
можните теденции на засилување на тензијата помеѓу западниот и муслиманскиот свет. Во 
него се хипотетизираат и анализраат сложените односи во меѓународната заедница и 
препорачува дека дијалогот и разбирањето се модели на интеркутурен дијалози, но и 
културите можат дa коегзистираат взаемна соработка и пичитување.   
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5. ФАКОРИ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ПОЛИТИКАТА И 
ПОЛИЦИЈАТА, Фросина Т. Ременски, International Conference 2021, Faculty of Security 
(позитивно рецензиран) 

Во трудот се анализираат 18 односи меѓу полицијата и политиката, кои како сложени 
политички процес зависат од значаен број фактори и се јавуваат како сложени односи на 
реципрочно влијание и мешање. За да се спречи политичкото влијание на извршната власт врз 
полицијата, демократските земји се залагаат за принципот на политичка неутралност на 
полицијата. Овој принцип вклучува: независност на полицијата во рамките на законот, 
автономијата на полицијата во преземање на определени дејствија, согласно со законот и 
законски обврски, односно на принципот на деполитизацијата на полицијата. Принципот на 
политичка неутралност на полицијата се набљудува во како непосредно влијание, преку јавни 
и тајни форми на влијанија и индиректни форми на влијание.  

 
6. ПОЛИЦИСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО МУЛТИЕТНИЧКИ ОПШТЕСТВА – 

ПОСКОНФЛИКТЕН МОДЕЛ, Фросина Т. Ременски, Меѓународно списани „Безбедност“, 
2021 (позитивно рецензиран); 

Овој труд е своевидно надградување на сознанијаата на еден сличен труд од авторката 
во кои фокусот беше ставен на влијанието на постконфликните процеси врз работа на 
полицијата. Во овој труд, се поместен фокусот кон структурата на полициската организација и 
нејзиното влијание врз јакнење на довербата кај припадниците на малцинските заедници, 
мерено преку ефектот и ефикасноста на полициското работење. Така се констатира дека 
полицијата не само што се соочува со структурните предизвици за да им излезе во пресрет на 
потребите на овие малцинства - на пример: различности во јазиците, религиите, обичаите или 
други културни карактеристики – но, и овие малцински групи избегнуваат соработка со 
полицијата најчесто поради недоверба, особено ако во минатото повеќепати биле изложени на 
полициска злоупотреба. Во светот во кој постојано растат етничките и културните разлики во 
државите и се зголемуваат тензиите помеѓу различни групи, улогата на полицијата е 
суштинска за одржување на битието на општествата. Затоа полицајците мора да се однесуваат 
со неоспорна правичност кон сите групи. Покрај тоа, за да ја има довербата на целото 
население, полицијата мора да биде претставник на целокупната заедницата. Во трудот се 
претставени проблемите што го отежнуваат процесот на интеракцијата и соработката меѓу 
полицијата и припадниците на малцинските (етнички) заедници. 

 
7. СОВРЕМЕНА ГЕОПОЛИТИЧКА АНАЛИЗА НА БАЛКАНОТ, Фросина Т. 

Ременски, Иван Ристов, Меѓународно списание „Безбедност“, 2021 (позитивно рецензиран) 
Овој коавторски труд содржи многу нови и несублимирани податоци кои се однесуваат 

на општествено-економски, политичко-безбедносни и геостратешки параметри за земјите од 
регионот, што претставува јасна слика за тоа како се развива регионалната соработка, 
националниот раст на земјите во регионот и можните точки за несогласувања, но и за 
продлабочена соработка. Оваа анализа дава широк дијапазон на сознанија кои можат да се 
користат како основа на повеќе научно-стручни анализи и да претставуваат инспирација за 
развој и разработка на нови теориски и истражувачки концепти за регионалниот контекст кој е 
од битно значење за стабилноста на регионот, но и интеграциските процеси во ЕУ. 

 
(2012-2016) 
1. POLICY OF CONFLICT RESOLUTION The Armed Conflict in the Republic of 

Macedonia in 2001 by Frosina Tashevska - Remenski, PhD, INTERNATIONAL YEARBOOK, 
FACULTY OF SECURITY, 2015 



87 
 

 
 

Во него преку расправата за примената на принципот на поделбата на власт во светло 
на решенијата од Охридскиот рамковен договор. Во трудот се констатира дека и по десет 
години по вооружениот конфликт се уште е во тек дебата меѓу научниците дали договорот е 
соодветен одговор на етничкиот конфликт од 2001 година или тој е извор на идни конфликти. 
Во овој поглед, трудот хипотетизира одговори на прашањето дали институционалниот дизајн 
воспоставени од страна на ОРД располага со етнички диверзитет. Во таа насока се анализира 
Охридскиот рамковен договор во рамките на постојните теории за решавање на конфликтите 
и процесот на неговата имплементација во практика  

 
2. RECRUITMENT FOR ISLAMIC MILITANT MOVEMENT by M. Nikolovski, F. 

Remenski, D. Lazarevski, INTERNATIONAL YEARBOOK, FACULTY OF SECURITY, 2015 
Во овој коавторски труд е направен осврт на новите безбедносни ризици и закани за 

нашата, земјите од регионот и пошироко со акцент на милитарните движења со религиски 
предзнак. Посебно е обработен процесот на регрутација и таргетирање на припадници на 
исламските милитарни движења во кои религијата е злоупотребена за цели кои не се во духот 
на верските учења, практики и верувања. Преку „теоријата на алиенација“ на францускиот 
социолог Емил Диркем, но и бројни психолошки теории се доловува општествената 
дезориентација на поединцот, процесот на оттуѓуваање и чувството за неприпадност кон 
општеството и процесите, дискриминацијата, социјалната и друга припадност како фактори на 
маргинализација, што влијаат на одлучноста и определбата поединци да се приклучат кон 
групи кои идеолошки им ветуваат подобро утре. Во трудот се нудат индикатори за рана 
детекција на прегрутскиот и таргетен процес што е примарна задача на службите за 
безбедност. 

 
3. Korupcija − stvarna prijetnja pravima građana, Marjan Nikolovski, Frosina Taševska 

Remenski, Zbornik, 4TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL 
CONFERENCE ‘POLICE COLLEGE RESEARCH DAYS IN ZAGREB’ 2015, ZAGREB, 
CROATIA; 

Овој труд опфаќа компаративна анализа на две емпириски истражувања кои се 
однесуваат на корупцијата. Авторите направиле успешна споредба и дошче до извонредни, би 
кажале исти сознанија кога ги споредувале ставовите на граѓаните на Република Македонија и 
на Република Хрватска. Дошле до повеќе заклучоци кои имаат иста теориска и етиолошка 
основа за развој на оваа општествено негативна појава со генерален заклучок дека од 
корупција не е имуно ниту едно општество, но разликата е во тоа како институциите се 
справуваат со неа, и каква општествена превенција се прави за да се промени сликата за 
граѓаните дека нивните општества се длабоко корумпирани. 

 
4. The theories of identitz in th context of terrorist organiyation, Frosina T. Remenski, 

Marjan Nikolovski, International Journal Scientific/Applicative Papers Vol. 7, 2014; 
Во трудот објаавен во списание со global impact factor 1,3 е даден интересен и научно 

податлив приказ на теориите за идентитетот и нивно ставање во контекст на градењето на 
идентитетот на припадниците на терористичките организации и нивното чувство за 
припадност кон организацијата. Градењето на идентитетското чувство за припадност кон 
група, во овој случај кон терористичка организација како форма на оптествена група која 
обединува лица со заеднички сфаќања, цели и чувства, е процес кој е под директно влијание 
на општествените процеси на развој и влијанието на сите процеси кои доведуваат до промена 
на чувството на припадност на поединецот и растот на чувството за маргинализација, изразено 
преку директна или индиректна дискриминација и нереализираност на поединецот во 
општеството. 
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5. Социологија криминалитета – социолошко одреѓивање криминалитета као 

друштвени феномен, Фросина Т. Ременски, М., Николовски, Место и перспективе 
криминалистике, криминологије и безбедносних студија у савременим увјетима“, Сарајево, 
БиХ, 2013 година; 

Во овој труд презентиран на научна конференција се расправа за теориските концепти 
за криминалитетот во рамките на социологијата како најопшта општествена наука. 
Дефинирањето на криминалитетот како општествено негативна појава со сите нејзини 
феноменолошки карактеристики го става во фокус социолошкиот придонес кон разбирање на 
криминалитетот и од етиолошки и од меноменолошки аспект. Преку овие теориски 
концептуализации на криминалитетот авторот прави успешен обид за јасно теориско и 
методолошко дефинирање на границите на науките кои се занимааваат со проучување на 
криминалитетот, но дава посебен осврт на постулатите на кои може да се изгради посебна 
социолошка дисциплина која ќе го проучува криминалитетот ос социолошки аспект – 
социологија на криминалитетот. 

 
6.   Николовски, М., Ташевска-Ременски, Ф., Примена савремених метода и средства 

у истраживању и доказивању нових форми кривичног дела тероризма, Криминалистико – 
полицијска академија, Београд, ТАРА, 2013; 

Во овој коавторски труд е направена анализа на методите и средствата кои се 
применуваат во откривање и докажување на кривичните дела поврзани со тероризмот по 
падот на Кулите близначки во Њујорк, САД, или познат како најмасивен терористички напад. 
По нападот во науката е воспоставен нов термин „нова ера на тероризмот“. Во анализата 
акцентот е ставен на примена на познатиот разузнавачки метод humint методот кој се повеќе 
го губи своето вистинско место во добивањето на првичните сознанија за подготвување на 
терорисктички акт. Во трудот се спомнати законските измени на легислативата на нашата 
земја кои од една страна имаат значење, но од друга страна имаат негативно влијание врз 
примената на овој метод. Направена е анализа на законот за отварање на досијеата водени од 
безбедносните служби и процесот на лустрација што авторите го сметаат за пресуден во 
губењето на важноста и значењето на овој разузнавачки метод. 

 
7. Корупцијата сериозна закана за демократските джави, Николовски, Ташевска-

Ременски, Пивоваров, Knowledge, International Journal, Vol. 1,2, 2014; 
Во овој труд  теорискиот пристап кон проблемот со корупцијата е направен преку 

социолошко-политиколошки пристап. Авторите сметаат дека проблемот со корупцијата не 
може и не смее да се третира само од аспект на правото и процесните постапувања на 
институциите, туку треба да се анализира и да се бараат нејзините етиолошки корени во 
сфаќањето на општествено пожелните и непожелните вредности во едно општество, односно 
дкако треба да се изгради систем на отпорност на младите кон облиците на корупција кои не 
се инкриминирани, а се класични и суптилни облици на корупција кои најчесто се сфаќаат 
како „нормални“ во едно општество без општествено-вердносна традиција и едукација за 
општествено непишаните норми. 

 
8.Normative regulation in combatting corruption, Nikolovski, Tashevska-Remenski, 

International Yearbook, Faculty of Security, 2014; 
Во трудот е разработена и претставена меѓународната легислатива која се однесува на 

борбата против корупцијата. Птетставени и толкувани се конвенции на ООН , документи и 
директиви наа Советот на Европа како и нивна имплементација во нашето национално 
законодавство, преку измените во Кривичниот законик на РМ, донесување на процесни 
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закони и lex speciaalis закони кои се занимаваат специфично со прашаањето на корупцијата и 
судирот на интереси. Секако во трудот се дадени и можностите за подобрување на практиката 
и потребата од следење на трендовите во законските измени и политиките за превенција и 
борба против корупцијата. 

 
9. Gradzanin – Zrtva korupciskog sistema, Nikolovski, Tashevska-Remenski, Petrevski, 

Zbornik radova, Nasilje u Srbiji, Tom 1, Kriminalisticko-policiska akademija, 2014; 
Во овој коавторски труд се претставени сознанијата до кои е дојдено преку анализа на 

резултети од научно-емпириско истражување „Јавното мислење на граѓаните за корупцијата“. 
Направена е теориска разработка на проблемот со корупцијата и нејзиното влијание врз 
човековите слободи и права. Доколку во еден општествен систем не владее правото, туку 
владеат поединци и корумпирани институции, во тој случај е невозможно да се зборува за 
демократски систем. Во трудот се наведуваат слабите точки со ризиците за корупција што 
претставува добра основа за градење на систем на интегритет и отстранување на изворите и 
можностите за корупција. 

 
10. Финансиски истраги во истражување на кривични дела од областа на 

организираниот криминал, Николовски, Ташевска-Ременски, International Journal Knowledge, 
Vol.4, 2014; 

Во овој коавторски труд е направена анализа на кривични пријави за организиран 
криминал и се нагласува значењето на финансиските истраги кои се водат паралелно со 
криминалистичките истраги со цел утврдување на незаконски стекнат имот. Успешното 
завршување на финансиските истраги овозможуваат детектирање на целокупниот капитал 
стекнат со некој од облиците на организиран криминал, и претставува основа за извршување 
на мерката конфискација. Успешното водење на финансиските истраги според авторите, може 
да ја ослаби моќта на припадниците на организираните криминални групи и нивното делување 
преку коруптивни механизми да го спречат кривичното гонење и да создадат заштита на 
нелегално стекнатиот имот. 

 
11. CONNECTIONS AND DIFFERENCES BETWEEN TERRORIST AND ORGANIZED 

CRIME GROUPS , Nikolovski, Tashevska-Remenski, International Yearbook, Faculty of Security 
– Skopje, 2013; 

Во овој труд е претставена анализа во која на теориски и опарационално прецизен 
начин се дадени сличностите и разликите помеѓу припадниците на организираните 
криминални групи и припадниците на терористичките организации. Иако во наауката и 
практиката многу малку се прави таа важна дистинкција, во трудот на аналитички начин 
успешно е направена разликата, нагласени се целите на групите, како и допирните точки кои 
најчесто доведуваат до нивно поистоветување и покрај суштествените разлики. 
 
V. Објавен рецензиран учебник или монографија или практикум или збирка задачи од 
научната област за која се избира  
 

Мојаноски, Ц.Т., Ременски-Ташевска, Ф: Методологија на истражување на 
криминалитетот, Факултет за безбедност Скопје, 2021 година (основен универзитетски 
учебник). 

Книгата со наслов Методологија на истражување на криминалитетот“ преставува 
оригинален, квалитетен и обемен труд структуририран во 12 тематски целини кои 
произлегуваат едни од други и меѓусебно се надоврзуваат. Содржината на трудот се одликува 
со нагласена методичко-дидактичка обработка на секоја тематска целина, збогатена со шеми, 
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слики, прегледи и примери. Завршницата на трудот, покрај делот за користена литература 
содржи индекс на автори и индекс на поими. 

Извориштата на оригиналноста во трудот можат да се согледаат и анализираат низ 
повеќе аспекти: од аспект на содржинската рамка, од аспект на методичко дидактичките 
карактеристики на трудот, од аспект на неговата прегледност, систематичност, јасна 
дефинираност и други карактеристики и вредности со кои се одликува и кои му даваат белег 
на оригиналност. Сепак, посебно обележје на оригиналност, трудот добива од аспект на 
неговата дејственост. 
 
VI. Способност за изведување на високообразовна дејност  

 
Кандидатката ги предава следните предмети во образовниот процес на Факултетот за 

безбедност Скопје:  
 
1.Предмети на Прв циклус академски (додипломски) студии: Полиција и јавност, 

Справување со конфликти, Превенција на конфликти и мирно решавање на спорови, 
Превентивна дипломатија, хуманитарни интервенции и мировни операции 

2. Предмети на Втор циклус академски (постдипломски) студии:  Мировни операции, 
постконфликтна реконструкција и градење на државата; Матодологија на истражување на 
безбедносните појави; 

3. Предмети на Трет циклус академски (докторски) студии: Матодологија на 
истражување на безбедносните појави  
 
ОЦЕНКА ОД СПРОВЕДЕНА ВНАТРЕШНА САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 
Врз основа на спроведената внатрешна евалуација на Факултетот за безбедност- 

Скопје во период 2017-2020 година на првиот циклус на студии од страна на Комисијата за 
самоевалуација севкупниот работен ангажман на вон. проф. д-p Фросина Ташевска 
Ременски е оценет со средна оценка 4,4 (четири запирка четири).  Вреднувањето на успехот 
произлегува од пондерираната просечна оценка, односно просекот на евалуацијата на 
кандидатката по сите предмети врз база на методолошка постапка за пресметување на средна 
оценка за наставниците. 

Пондерирана просечна оценкасе заснова на просек на оценките дадени по секое  
прашање во периодот 2017- 2020 година на првиот циклус на студии на Факултетот за 

безбедност-Скопје е 4,36073, односно 4,4 (четири запирка четири) 
 
Академска година Пондерирана просечна оценка за сите 

предмети кои се евалуирани за проф. д-p 
Фросина Ташевска- Ременски 

2017/8 4,37529  
2018/9 4,28158  
2019/20 4,42533  
 
В. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ  
 

Во однос на посебните критериуми за избор во звање предвидени согласно 
Правилникот за посебните услови и постапката за избор вонаставно-научни, наставно-
стручни, научни, наставни и соработнички звања наУниверзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
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Битола, кандидатката вон проф. д-р Фрросина Ташевска - Ремески исполнува 30 од  
предвидените услови, односно од: 

I. Анекс I – Прв критериум: Резултати од научно-истражувачка работа = исполнети 12 
услови.  

II. Анекс II – Втор критериум: Резултати и искуство во наставната дејност и 
подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок= исполнети 9 услови.  

III. Анекс III: Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност= исполнети 9 
услови.  

Вкупно исполнети услови од сите три критериуми = 30. 
 
Во продолжение се дадени листите предвидени во анексите на Правилникот за 

посебните услови и постапката за избор вонаставно-научни, наставно-стручни,  научни, 
наставни и соработнички звања наУниверзитетот „Св. Климент Охридски“ –  Битола. 

 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ Х 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Кандидатот е цитиран најмалку во три трудови (за избор во редовен професор) од 
автори чиишто трудови се објавени во референтни научни публикации. Цитираноста 
на трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е 
цитиран кандидатот или преку web пребарувач за цитираност (профил на кандидатот 
на Google Scholar или сличен профил): 
 
1.1. La Macedonia e la questione albanese: tra incertezza e cantonizzazione by Edoardo 
Corradi, in Geopolitical Report Volume 3/2018 ISSN 2532-845X, A publication of the 
Association of Studies, Research and Internationalization in Eurasia and Africa; 
http://www.asrie.org/wp-content/uploads/2018/05/Geopolitical-Report-Volume-
3_2018_Geopolitics-of-Eurasia.pdf  
1.2. THE ROLE OF STEREOTYPES IN CREATING SOCIAL DISTANCE AND SOCIAL 
INCLUSION IN REPUBLIC OF MACEDONIA by  Strashko Stojanovsk & Jadranka 
Denkova , in PROCEEDINGS, SOCIAL CHANGE IN THE GLOBAL WORLD, THIRD 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 316.647.8:316.347-053.5(=163.3:=18), 
2016; 
https://eprints.ugd.edu.mk/16996/  
1.3. Macedonia after the 2001 conflict: towards social cohesion and reconciliation? By 
Marija Milenkovska & Frosina Tasevska-Remenski, Journal of Southeast European and 
Black Sea Studies 16(3):1-13, 2016;  
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14683857.2016.1204731  
1.4. Полицијата и јавноста, Мојаноски, Дујовски, Ѓуровски, Факултет за безбедност – 
Скопје, 2018, ISBN 978-608-4828-27-3 
https://fb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2019/07/POLITSIJATA-I-JAVNOSTA-Analiza-
na-istrazhuvachki-rezultati-2009-2017-godina.pdf  
1.5. Balkanlarda Türk Kimliğinin Bakiyesi: Kuzey Makedonya ve Kosova 
By Ümit ÖZTURK, Astana Yayinlari,  2021, str. 76; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Х 
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https://www.amazon.com/Balkanlarda-Kimliginin-Bakiyesi-Makedonya-
Kosova/dp/6257890799  
1.6. MACEDONIANS AND ALBANIANS: STEREOTYPES AND ETHNIC DISTANCE 
by Strashko STOJANOVSKI, Zaneta POPOSKA , Balkan Social Science Review, Vol. 15, 
June 2020, 297-327 
https://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/3587  
1.7. РЕЛИГИЈА И РЕЛИГИСКАТА ДИСТАНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 
Страшко Стојановски, Даниела Коецева,  Vol. 6 No. 6 (2016): Годишен зборник 2016 , 
Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип; 
https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/2863  
1.8. GENDER EQUALITY IN DEFENCE SYSTEM-ACCOMPLISHMENTS AND 
TRENDS, THEMATIC COLLECTION OF ARTICLES,  MINISTRY OF DEFENCE OF 
THE REPUBLIC OF SERBIA, DEFENCE POLICY SECTOR Institute for Strategic 
Research, 2016; 
http://www.isi.mod.gov.rs/multimedia/dodaci/3_1537439667.pdf  
1.9. THE OPINION OF THE CITIZENS ON SAFETY IN THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA Cane T. Mojanoski, PhD , INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
CONFERENCE RESEARCHING SECURITY: APPROACHES, CONCEPTS AND 
POLICIES, 2015 
https://www.researchgate.net/publication/343011247_The_Citizens'_Perceptions_of_the_C
ontribution_of_the_Police_for_the_Feeling_of_Safety  
1.10 A Critical Analysis of the Greek Referendum of July 2015, Event Analysis by Yannis 
Sygkelos, Contemporary Southeastern Europe 2015, 2(2), 1-6; 
http://www.contemporarysee.org/sites/default/files/papers/sygkelos_greek_referendum_0.pd
f  
1.11. The Balkans today: Between the European integration and the American-Russian 
antagonism by Spyridon Sfetas, UDK: 339.923:061.1(497+47), The Review of International 
Affairs 
http://aei.pitt.edu/56419/1/pub_4716_eu_integration_and_party_politics_in_the_balkans.pdf  
1.12. ГРАДЕЊЕ БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА: СЛУЧАЈОТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, Раде Рајковчевски, Фондација „Конрад Аденауер“ во Република 
Македонија; 
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=af4e9dd4-9f96-cc6b-a71b-
6fda80569946&groupId=252038  
1.13. CASE CONCERNING THE APPLICATION OF ARTICLE 11(1) OF THE 
INTERIM ACCORD OF 13 SEPTEMBER 1995 (THE FORMER YUGOSLAV 
REPUBLIC OF MACEDONIA v. GREECE) COUNTER-MEMORIAL, VOLUME I,  
Annex 100; 
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/142/16356.pdf  
1.14. (Ne)priznavanje makedonske narodne manjsine v Grciji, Andreja Iljaz, Fakultet za 
druzbene vede, Univerza v Ljubljani; 
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=19101&lang=slv  
1.15. The role of inter-ethnic conflicts on the integration of the Macedonian society by 
Martin Recheijareski, Central European University, Department of Political Science, 
Budapest, Hungary; 
1.16. REFORMS IN THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA, INTERNATIONAL SUPPORT AND THE DEVELOPMENT OF THE 
REFORM PROCESS by Irfan Muharemi, VOL 28 NO 6 (2018): KNOWLEDGE IN 
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PRACTICE 
HTTPS://IKM.MK/OJS/INDEX.PHP/KIJ/ARTICLE/VIEW/336  
 
(Прилог на листа од GoogleScholar) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во 
списание или публикација индексирани во некоја од следните бази: EBSCO, Emerald, 
Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Reports, SCImago Journal 
Rank ) објавените трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум 
(http://eprints.uklo.edu.mk/) 
 
2.1.Macedonia after the 2001 conflict: towards social cohesion and reconciliation? by 
Marija Milenkovska & Frosina Tasevska-Remenski, Journal of Southeast European and 
Black Sea Studies 16(3):1-13, 2016;  
http://eprints.uklo.edu.mk/4057/  
(списание индексирано во  Thomson Reuters Social Science Citation Index) 
2.2. The Armed Conflict in the Republic of Macedonia in 2001: from the Escalation of 
Albanian-Macedonian Conflict to Signing the Ohrid Framework Agreement by Frosina 
Remenski, in Crisis Management and Conflict Prevention in Eastern Europe and the 
Balkans: Lessons for Ukraine-EU Cooperation Edited by Tetyana Malyarenko and Stefan 
Wolff , International Association for Institutional Studies, With the support of the Jean 
Monnet Program of the European Union ISBN 978-966-317-119-7  
https://ainstud.at.ua/_ld/0/80_full_text_final.pdf   
2.2. Legality and legitimacy in the implementation of special investigation measures for 
disclosure of criminal crime in the Republic of Macedonia by. Nikolovski M., Tashevska-
Remenski, Contemporary trends in social control of Crime, Faculty of Security – Skopje, 
2016; 
2.3. POLICY OF CONFLICT RESOLUTION The Armed Conflict in the Republic of 
Macedonia in 2001 by Frosina Tashevska - Remenski, PhD, INTERNATIONAL 
YEARBOOK, FACULTY OF SECURITY, 2015  
https://fb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2019/07/2015-1.pdf  
2.4. RECRUITMENT FOR ISLAMIC MILITANT MOVEMENT by M. Nikolovski, F. 
Remenski, D. lazarevski, INTERNATIONAL YEARBOOK, FACULTY OF SECURITY, 
2015 
 https://fb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2019/07/2015-1.pdf  
2.5. THE REGIONAL SECURITY AND ISLAM by Frosina T. Remenski, International 
Yearbook, Faculty of security, 2021 (позитивно рецензиран); 
2.6. Теориска концептуализација на Социологија на полицијата, Фросина Т. Ременски, 
Социолошка ревија, 1-2019; 
2.7. ФАКОРИ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ПОЛИТИКАТА И 
ПОЛИЦИЈАТА, Фросина Т. Ременски, International Conference 2021, Faculty of 
Security (позитивно рецензиран) 
2.8. ПОЛИЦИСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО МУЛТИЕТНИЧКИ ОПШТЕСТВА – 
ПОСКОНФЛИКТЕН МОДЕЛ, Фросина Т. Ременски, Меѓународно списани 
„Безбедност“, 2021 (позитивно рецензиран); 
2.9. СОВРЕМЕНА ГЕОПОЛИТИЧКА АНАЛИЗА НА БАЛКАНОТ, Фросина Т. 
Ременски, Иван Ристов, Меѓународно списание „Безбедност“, 2021 (позитивно 
рецензиран) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Х 
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3.  Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од 
предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање  

/ 

 
4.  

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 
години) 
 
4.1. Акредититан ментор на трет циклус студии (Листа на ментори на трет циклус 
студии бр. 09-251/1 од 16.04.2021 на Факултетот за безбедност - Скопје  
https://fb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2021/04/09-251-1-21.pdf  

   
Х 

 
 

 
5.  

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или 
учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек  
 
5.1. Член на истражувачкиот тим на Факултетот за безбедност – Скопје „Граѓаните на 
Република Македонија за работата на полицијата“ 2008-2016  
https://fb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2019/07/POLITSIJATA-I-JAVNOSTA-Analiza-
na-istrazhuvachki-rezultati-2009-2017-godina.pdf   

 
 

 
Х 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.  

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор 
на сесија на научна конференција  
 
6.1. Завршно обраќање на 98-ми Рос-Рот семинар во соработка со Собранието на 
Република Македонија и ПАРЛАМЕНТАРНО СОБРАНИЕ НА НАТО на тема 
„Евроатлантска интеграција на Западен Балкан: зајакнување на Европскиот мировен 
проект која се оддржа во Скопје, 27-29 јуни 2018 година; 
6.2. Пленарно обраќање на тема "Parliamentary Oversight of the Defence and Security 
Sector, Good Practices " во рамки на Annual Meeting of the Representatives of Defence 
and Security Committees from SEE Parliaments” Skopje, MK 24-26.06.2018 година; 
6.3. Почесно обраќање на Celebration of December 3th, International day of persons with 
disabilities by Filipovska maja, The Journal of Special Education and Rehabilitation; Skopje 
Vol.18, ISS.1/2, (2017) 
(http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/308-2017/2017-1-2-
news/3006-celebration-of-december-3rd-international-day-of-persons-with-
disabilities?highlight=WyJyZWFkaW5nIl0= 
6.4. Говорник на трибината „Родови перспективи во одбраната“ организиран од МО 
на 08.03.2018 година; 
https://www.aa.com.tr/mk/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D
0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82/-
%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8
%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-
%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-
%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5/1083390?amp=1 
6.5. Панелист на Загребскиот безбедносен форума на „Critical Infrastructure Protection 
– case of FYROM“ Panel II: Adaptability of State to a new CI challenges - Panel of the 
former intelligence and security services directors and top Government officials – 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Х 
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Adaptability of State to a new CI challenges – with focus on Hybrid/Cyber Warfare domain, 
20.03.2018 година; 
6.6. Модератот на сесија на меѓународна конференција на пенел „Police and 
international police-cooperation on the Balkan“, Chairs: Frosina Tasevska Remenski, 
Stojanka Mirceva, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Researching 
Security: Approaches, Concepts and Policies Ohrid, Macedonia, 2-3 June 2015 
(5470147.pdf (lu.se)  
6.7. Свечено обраќање  - отварање на 9-тата Меѓународната научна конференција 
„Реформите на безбедносниот систем како предуслов во евроатланските интеграции„ 
на Факултетот за безбедност – Скопје, Охрид 04.06-06.06.2018 
(https://a1on.mk/macedonia/vo-ohrid-megjunarodna-konferencija-za-reformite-na-
bezbednosniot-sistem-evrointegraciite/)  

 
 
 
 
 

7.  

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на 
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание  
 
7.1. Член на Меѓународниот уредувачки одбор на Меѓународното научно списани 
„Безбедност“ од 2019 
(http://www.mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Spisanie%20BEZBEDNOST%20-
%20elektronsko%20izdanie.pdf)  
7.2. Член на Уредувачки одбор на Маѓународен Годишник на Факултетот за 
безбедност – Скопје 2012 (https://fb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2019/07/2012.pdf)  
7.3. Член на Организациски одбор на INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
SECURITY IN THE POST-CONFLICT (WESTERN) BALKANS: TRANSITION AND 
CHALLENGES FACED BY THE REPUBLIC OF MACEDONIA, 2011 
 https://fb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2019/07/2011-tom-1.pdf  
7.4. Член на Организацискиот одбор на регионалната научна конференција 
“Регионален Пост – ИСАФ ангажман – научени лекции и наследство за А – 5 земјите 
за идните експедициони мисии”, Факултет за безбедност, Воена академија, 2013 
година; 
 

 
 
 
  
 

Х 

 
 

8. 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  
 
8.1. Рецензент на голем број стручни и научни трудови по повик за објавување 
трудови во Маѓународниот Годишник на Факултетот за безбедност – Скопје, 
Маѓународното научно списание „Безбедност“ и пријавени трудови на меѓународните 
годишни конференции во организација на Факултетот за безбедност – Скопје; 

 
 

Х 

 
 
 

9. 

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 
монографија, практикум, збирка задачи и сл.  
 
9.1. Рецензент на универзитетски учебник „Теории на менаџментот и конфликтите“ од 
Бакрески, О., Милашиновиќ, Ж., Кешетовиќ, Ж. 
https://docplayer.rs/183116165-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%D0%B0-i-ii-%D0%B8-iii-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0.html  
9.2. Рецензент на стручна монографија „Основи на контраразузнавањето“ од м-р 
Никола Спасески  

 
 
 

Х 
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10. 
 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени 
проекти  
 
10.1. Член на Надзорен одбор за спроведување на проектот „Assessment of the National 
Integrity System of Macedonia“ prepared by Transparency International - Macedonia in 
cooperation with the Secretariat of Transparency International in Berlin. Project was 
financially supported by the European Union and the Embassy of the Kingdom of the 
Netherlands in Macedonia (2016) 
http://www.merc.org.mk/Files/Write/Documents/04660/en/NIS_eng.pdf  
 
10.2. Член на истражувачкиот тим на Факултетот за безбедност – Скопје „Граѓаните на 
Република Македонија за работата на полицијата“ 2008-2016 
https://fb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2019/07/POLITSIJATA-I-JAVNOSTA-Analiza-
na-istrazhuvachki-rezultati-2009-2017-godina.pdf  

 
 
 
 

 
 

Х 

11. Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања  / 

 
 
 
 

12.  

Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или 
институции  
 
12.1. Член на Здружението на социолози на Република Македонија 
http://www.sociolozi.org.mk/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%8
2%d0%b8/ 
12.2. Член на НВО  Македонски центар за мир и евро-атлантска интеграција-Скопје; 
https://www.atamacedonia.org.mk/mk/za-nas  

 
 
 
 

Х 

13.  Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  / 

 
 

14.  

Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката 
научна област со која професионално се занимава  
 
14.1. Добитник на Државната награда за наука од интерес за РМ „Гоце Делчев“ 2008 
година за монографијата „Македонското национално малцинство во соседните земји: 
Современи состојби“; 

  
 

Х 

 
 

15.  

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од 
научната област за која се избира (како автор или во коавторство)  
 
15.1. Методологија на истражување на криминалитетото (учебник) од Ц. Мојаноски, 
Ф. Ташевска-Ременски, Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола, Факултет за 
безбедност – Скопје, 2021 година; 
https://www.uklo.edu.mk/filemanager/Bilten/2021/Bilten%20482%20od%2004.05.2021.pdf  

 
 

Х 

вкупно исполнети услови од трет критериум 12 

 
 
 

ВТОР КРИТЕРИУМ 
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Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 
наставно-научен подмладок 

УСЛОВИ Х 

 
1. 

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство 

 
/ 

   
 

 
2. 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници 
 
2.1. Член на рецензиона комисија за избор на соработник за наставно-научната област 
општествени науки, по предметот Комуникација и комуникациски вештини во 
Воената академија во Скопје 
http://www.ma.edu.mk/wp-content/uploads/Bilten-na-Voena-Akademija-50.pdf  
2.2. Член на рецензиона комисија за избор на соработник на Факултетот за безбедност 
– Скопје; 

 
 

 
Х 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  

Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии 
 
 3.1. Прв циклус студии 2007/2016, 2018/2021:  
- Справување со конфликти; 
- Полиција и јавност; 
 - Превентивна дипломатија, хуманитарни интервенции и мировни операции; 
 - Социологија; 
 - Социологија на безбедноста; 
 - Социолошки терории;  
 - Социологија на политиката 
  
3.2. Втор циклус студии 2007/2021: 
- Методологија на истражување на безбедносните појави; 
- Методологија на истражување на криминалитетот; 
- Мировни операции, постконфликтна реконструкција и градење на државата; 
 
3.3. Трет циклус студии 2007/2021: 
- Методологија на истражување на безбедносните појави; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Х 

4.  Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска 
високообразовна установа по разни основи 

/ 

5.  Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на 
англиски јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност 

/ 

6.  Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно, 
почесно и сл.) 

   / 

 
 

7.  

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизеви 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 на Универзитетот 
 
7.1. За сите предмети од точките 3.1., 3.2., 3.3., од вториот критериум на web страната 

 
 

Х 



98 
 

 
 

на Факултетот за безбедност – Скопје објавени се презентации, колоквиумски 
прашања, материјали, предметни програми за изведување на вежби и настава по 
предметите. 
https://fb.uklo.edu.mk/?s=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0
%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D1%81%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%
D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или 
докторски труд 
 
8.1. Ментор и член на комисија за оценка на докторска дисертација на тема: 
„ТУРСКАТА МОЌ НА БАЛКАНОТ И БЕЗБЕДНОСНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ – 
СЛУЧАЈ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“, од кандидатот М-Р ИВАН РИСТОВ 
https://uklo.edu.mk/filemanager/Bilten/2020/Bilten%20476%20od%2002.11.2020.pdf   
8.2. Член на комисија за оценка на докторска дисертација на кандидатот м-р саит 
саити, 14.05.2014 година; 
8.3. Член на рецензиона комисија за оценка и одбрана на докторска дисертација на 
тема „Развој и перспективи на меѓународната полициска соработка во Европа“ 
докторира на тема „Развој и перспективи на меѓународната полициска соработка во 
Европа од м-р Раде Рајковчевски 
http://uklo.mk/wp-content/uploads/2020/09/Bilten-444-od-05.09.2018.pdf  
8.4. Ментор и член на комисија за оценка на магистрирал на тема „Елементи на 
безбедносната политика во функција на превенција на конфликти во Република 
Македонија“ од кандидатот Раде Рајковчевски 
8.5.  Член на комисија за оценка на магистрирал на кандидатот од Лазеревска 
Филимена 16.03.2012; 
8.6.  Член и ментор на комисија за оценка на магистрирал на кандидатот Ѓорѓева 
Билјана 29.05.2012 година; 
8.7.  Член на комисија за оценка на магистрирал на кандидатот Станковски Љупчо 
23.11.2012 година; 
8.8.  Член на комисија за оценка на магистрирал на кандидатот Јанев Ивица 13.12.2012 
година; 
8.9.  Член на комисија за оценка на магистрирал на кандидатот Лазарева Магдалена 
08.10.2013 година; 
 8.10.  Ментор и член на комисија за оценка на магистрирал на кандидатот Емилија 
Георгиевска Петревска 30.10.2014 година; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Х 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд 
 
 9.1. Ментор на дипломска работа на кадидатите: 
Ристевски Тимчо 1477/10 – 26.01.2014; 
Иванова Симона 1198/10 – 26.01.2014; 
Узунски Андреј 1257/10 – 19.05.2015; 
Манев Панче 1816/11 – 22.10.2015; 
Синадиновска Елизабета 1205/10 – 11.12.2015; 
Златановска Маријана 1206/10 – 19.12.2015; 
Димовски Влатко 1463/10 – 12.02.2016; 
Маринковска Симона 1197/10 – 17.02.2017; 
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9. Давидовски Александар 1770/11 – 17.02.2017; 
Моцаносвки Горан 2330/13 – 11.03.2021; 
Сибиновиќ Габриела 2651/14 – 11.03.2021; 
 
9.2. Член на комисија за дипломска работа на кандидатите: 
Стаменсковска Маја 1272/10 – 11.03.2016; 
Младеновска Ивана 1236/10 – 23.10.2016; 
Садики Јетон 2016/12 – 25.01.2017; 
Ѓоргиевска Марија 2582/14 – 27.11.2018; 
Ибиши Заим 1064/09 – 30.11.2018; 
Сотировска Наташа 2607/14 – 07.12.2018; 
Тановски Марјанчо 2058/12 – 13.03.2019; 
Симонова Емилија 2580/14-24.12.2019; 
Дафев Невенка 2652/14-13.07.2020; 
Ивановски Александар 1239/10-20.07.2020; 
Ефтимова Викторија 2052/12-13.10.2020; 

Х 

 
 
 

10. 

Предавал или предава нов наставен предмет кој за првпат се воведува во студиска 
програма 
 
10.1.  Мировни операции, постконфликтна реконструкција и градење на државата; 
Превентивна дипломатија, хуманитарни интервенции и мировни операции, 
Превенција на конфликти и мирно решавање на споровите, Полиција и јавност, 
Транзициона правда. 

 
 
 

Х 

 
 
 
 

11. 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска 
програма 
 
11.1. Претседател на работната група за изготвување на елаборати за прва 
акредитација на студиски програми за прв циклус студии (Безбедност, Безбедност и 
евроатлантски интеграции, Криминологија и криминална политика) на Факултетот за 
безбедност – Скопје, Ноември 2012 – Март 2013; 
11.2. Член на работна група за изготвување на првиот елаборат за акредитација на 
студиска програма на трет циклус студии по Безбедност на факултетот за безбедност 
– Скопје; 

 
 
 
 

Х 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна 
организациона единица/лабараторија; член на универзитетски сенат; член на 
факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на 
Универзитет/единица; член на Совет за докторски студии на Универзитет/Единица; 
член на Комисија за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска комисија; член на 
Одбор за акредитација и евалуација. 
 
12.1. Продекан за наставни и научни прашања на Факултетопт за безбедност – Скопје 
од Октомври 2012 до Март 2013 година; 
12.2. Член на Комисијата за настава и наука на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола од Октомври 2012 до Март 2013 година; 
12.3. Раководител на Катедра за полициски науки: 
- Од Септември 2014 до Септември 2016 година го извршував третиот (3) мандат на 
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функцијата Раководител на Катедрата за полицикси науки;  
- Од Септември 2012 до Септември 2014 година го извршував вториот (2) мандат на 
функцијата Раководител на Катедрата за полицикси науки; 
- Од Октомври 2010 година до Септември 2012 година го извршував (1) првиот 
мандат на функцијата Раководител на Катедрата за полицикси науки; 
https://fb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2019/07/Katedra-za-politsiski-nuaki.pdf 
12.4. Претседател на Комисијата за евалузација на Факултетот за безбедност – Скопје 
за 2014-2018 година (2016); 
12.5. Член на Комисијата за издавачка дејност на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“-Битола 2009-2012; 
12.6. Член на Комисијата за издавачка дејност на Факултетот за безбедност-Скопје; 
12.7. Секретар на последипломските студии на Факултетот за безбедност-Скопје 
2006-2009; 
12.8. Координатор за ЕКТС на Катедрата за општествено-политички и правни науки 
на Полициската академија-Скопје 2005-2008; 

Х 

 
 
 
 

13.  

Има позитивна оценка од најмалку 4,4 од спроведените самоевалуации во последните 
5 години. 
 
Академска година Пондерирана просечна оценка за сите 

предмети кои се евалуирани за проф. д-p 
Фросина Ташевска- Ременски 

2017/8 4.37529  
2018/9 4.28158  
2019/20 4.42533  

 

 
 
 
 

Х 

 
вкупно исполнети услови од трет критериум 

 
9 

 
 
 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ Х 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, архитектонско решение, 
стратегија, правилник, статут, закон и сл. 
 
1.1. Член на Меѓуресорска работна група за реформа на безбедносно-разузнавачката 
заедница формиана од страна на Владата на РСМ; Изготвувач и доносител на законски 
решенија кои произлегоа од работата на работната група – Закон за АНБ и Закон за 
координација на безбедносно-разузнавачката заедница; 
1.2. Претседател на работната група во Собранието на Рм за реформа за системот за 
следење на комуникациите формирано од Претседателот на Собранието на РСМ; 
Изготвувал и доносител на законските решенија кои произлегоа од работата на 
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1. работната група: Законот за следење на комуникациите, Законот за ОТА, Законот за 
електронски комуникации; 
1.3. Како Претседател на Буџетскиот совет на Собранието на РСМ учествува во 
подготвувањето, предлагањето и донесувањето на „Стратешкиот план за работа на 
Собранието на РСМ 2018-2020“; 
1.4. Како Потпретседател на Собранието на РСМ и потписник на заклучоците од 
Пвраната Жан Моне Конференција во соработка со високи претставници на 
Европскиот Парламент учествува во изработката и донесувањето на Етичкиот кодекс 
за пратениците во Собранието на РСМ; 
https://www.sobranie.mk/content/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1
%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%
BE%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%
D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE
%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1
%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%
B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%
D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf  
1.5. Учествува во подготвување на „Националната стратегија за борба против 
тероризмот 2018-2022 година“ како дел од работната група и прететедател на 
Комисијата за одбрана и безбедност; 
https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/ct_national_strategy_eng_translation_sbu.pdf 
1.6. Како Потпретседател на Собранието на РСМ и член на надзорните собраниси 
комисии над разузнавачко-безбедносната заедница учествува во реализација на сите 
активност на DCAF во Програма за реформи во разузнавачкиот сектор во Република 
Северна 
Македонија (2017-2020): Оваа програма резултираше со создавање собраниски 
процедури и насоки за надзор над безбедносно разузнавачката заедница. 
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/MKD-
GUIDELINES_FOR_INTELLIGENCE_OVERSIGHT.pdf  
1.7. Изготвувач и потписник на Меморандум за соработка помеѓу Министерството за 
труд и социјална политика и Филозофскиот факултет – Скопје, склучен на 16.12.2016 
година; 
1.8. Изготвувач и потписник на Меморандум за соработка помеѓу Министерството за 
труд и социјална политика и Филозофскиот за безбедност – Скопје, склучен на 
01.10.2016 година; 
1.9. Како Претседавач со Интерпартиската парламентарна група за поддршка на 
лицата со попреченост (ИППГ), заедно со НВО Поли Плус и повеќе од 20 невладини 
организации бев иницијатор и изготвувач на Декларација за учество на лицата со 
попреченост во политичкиот живот (законска рамка) која во името на Собранието на 
РСМ ја потпиша Претседателот на Собранието на РСМ. 
1.10. „Насоките за надзор над разузнавањето“ се оперативен, пристапен прирачник 
дизајниран за информирање и поддршка на парламентарните комисии во 
исполнувањето на нивниот надзорен мандат. Приспособено на специфичноста на 
македонската законодавна рамка и системот на надзор, Упатството се заснова на 
меѓународните принципи за одговорност на разузнавањето и на лекциите собрани од 
искуствата на европските парламенти.  Македонски пратеници беа консултирани и 
вклучени во сите фази од развојот на Упатството, од утврдување на контурите до 

Х 
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финалниот преглед. 
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/MKD-
GUIDELINES_FOR_INTELLIGENCE_OVERSIGHT.pdf  
1.11. Како член на Комисијата за одбрана и безбедност во Собранието на РСМ 
учествува во изработка, предлагање и донесување на ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА 
ПОДДРШКА НА ПРИСТАПНИОТ ПРОЦЕС ЗА ЧЛЕНСТВО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО НАТО од 19.07.2018 година. 
https://dejure.mk/zakon/deklaracija-za-poddrshka-na-pristapniot-proces-za-chlenstvo-na-
republika-makedonija-vo-nato  
1.12. Report on the Third Revision and the Assessment Cycle of the Implementation of 
Madrid International Plan of Action on Ageing and Regional Implementation Strategy 
(MIPAA/RIS) 2012-2017 in Republic of Macedonia, 2017 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл., од 
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни 
институции 
 
2.1. Oд 15-22.07.2019 година во рамките на програмата за Стратешко партнерство 
помеѓу САД и РСМ учество на студиска посета во рамки на Програмата Демократско 
партнерство на Претставничкиот дом на САД. 
https://www.ndi.org/house-democracy-partnership  
2.2. Од 24-28.06.2019 година учествува на работен семинар „Законодавни односи во 
одбраната “IMET SPONSORED ISG SEMINAR ON MILITARY AND THE 
LEGISLATURE, организиран од Канцеларијата за одбранбена соработка со САД; 
http://www.arm.mil.mk/komanda-za-operacii/realizacija-na-prv-den-od-seminar-
zakonodavni-odnosi-vo-odbranata-vo-zok/  
2.3. Учествува на Специјалниот семинар за РСМ од 29-30.05.2019 година „Next Steps 
Toward NATO, Special Seminar for the Republic of North Macedonia“, организиран од 
страна  на Центарот за безбедносни студии Џорџ Маршал и Канцеларијата за 
одбранбена соработка на Европска команда на САД во амбасадата на САД во Скопје, 
а во соработка со Собранието на РСМ.  
https://www.army.mil/article/222674/marshall_center_hosts_next_steps_to_nato_seminar_i
n_north_macedonia  
2.4. Од 30.06-03.07.2019 година учествува на Вториот Меѓународен форум „Развој на 
Парламентаризмот“ организиран од Руската Дума на ниво на претседатели и 
потпретстедатели на парламентите на земјите од светот. 
http://duma.gov.ru/en/news/45504/  
2.5. Учестував на Студиската посета на НАТО Shape „PARLIAMENTARY TRAINING 
FOR THE DELEGATION FROM THE ASSEMBLY OF THE FORMER YUGOSLAV 
REPUBLIC OF MACEDONIA“ Брисел од 04-05.02.2019 година. 
2.6. Учествува на Студиска посета на Парламентот на Северна Македонија на 
Парламентот на Австрија во Виена, 5-7.06.2019 година. 
2.7. Учествува на 98-ми Рос-Рот семинар во соработка со Собранието на Република 
Македонија и ПАРЛАМЕНТАРНО СОБРАНИЕ НА НАТО на тема „Евроатлантска 
интеграција на Западен Балкан: зајакнување на Европскиот мировен проект која се 
оддржа во Скопје, 27-29 јуни 2018 година; 
2.8. Учесник на Annual Meeting of the Representatives of Defence and Security 
Committees from SEE Parliaments” Skopje, MK 24-26.06.2018 година 
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2.9. Учесник на “Going Together and in Partnership on Countering Violent Extremism” - 
Western Balkans CVE Regional Meeting (Координативниот центар за спречување на 
насилен екстремизам на Република Албанија организира регионален состанок за 
спречување на насилен екстремизам), на 04.06.2018 година во Тирана Албанија; 
https://cve.gov.al/western-balkans-cve-regional-conference-on-countering-violent-
extremism-together-partnering-for-success/?lang=en  
2.10. Учесник на „ХДП семинар за пратенички за унапредување на инклузивната 
политика и градење консензус“, што ќе се оддржи во Вашингтон од 18 до 22 јуни 
2018 година на покана на IRIч 
2.11. Учесник на Tailored Seminar in Security Policy for Members of the Assembly of the 
Republic of Macedonia, организиран од Амбасадата на САД и George C. Marshall 
European Center for Security Studies на 08.05.2018 година 
2.12. Како член на Комитетот за Родова еднаквост и Недискриминација при 
Парламентарното собрание на Советот на Европа на 08.06.2020 година учествува на 
on-line состанокот за промоција на „Gender Equality Glossary / APCE - Information - 
Glossaire sur l’égalité entre les femmes et les hommes“ 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentI
d=09000016805e55eb  
2.13. Како член на Комитетот за Родова еднаквост и Недискриминација при 
Парламентарното собрание на Советот на Европа на 11.06.2020 година учествува на 
вебинарот на тема “The gender dimension of foreign policy in the response to COVID-19”  
https://doc-14-6o-apps-
viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/in2gem3souc1l30381rde09dbfges1bu/jbn
ved5npl8ehutpm8v3e810l3ldemoa/1625418750000/gmail/04031809303404588188/ACFrO
gD3o32Yu9YcQTYITt4_R5Kks4mbAXB9tGDLHIzP-DXUHXPO-
lAs5V9HrPU76AzFh6U3QWVmjyZ_wZznVPjpsJ4H9Tnp9a1i6Vr1gAaHogCbZ5aCwI-
Qyhk2-
BU=?print=true&nonce=igvgf3qhenq96&user=04031809303404588188&hash=lcup53fcoj
4mqo9j8lk9mlla16vslod0  
2.14. Учествува на КОНФЕРЕНЦИЈА „Транспарентноста на Собранието како 
предуслов за вклученост на граѓаните - Добри практики од граѓанските организации 
во Велика Британија“ на 26 март 2019 година, во Александар Палас, Скопје во 
организација на Граѓанската асоцијација МОСТ 
2.15. Учесник и говорник на тркалезна маса во организација на Институтот за 
општествени и хуманистички науки – Скопје на11.04.2018 на тема „Како Република 
Македонија да добие функционален парламент“; 
http://www.isshs.edu.mk/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-
%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98
%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-
%D1%84%D1%83/?lang=mk  
2.16. Учесник на Работилница за „Национална рамка и стратегија за сајбер 
безбедност и функционирање на национален CERT/CSIRT“ во организација на 
МИОА, МВР, МО на 02-03.2018 година;  
 
http://www.ma.edu.mk/?vesti=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
%D0%B0-
%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0-
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%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%98-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81-
%D0%BD%D0%B0-3  
2.17. Учесник на трибината „Родови перспективи во одбраната“ организирана од МО 
на 08.03.2018 година; 
https://www.aa.com.tr/mk/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D
0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82/-
%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8
%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-
%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-
%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5/1083390?amp=1  
2.18. Како претседавач на Интер партиската прламентарна група за правата на лицата 
со хендикеп (IИППГ) во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Полио Плус 
имаат организирав дебата на тема: Политичкото учество на лицата со попреченост 
која се одржа на 28.09.2017 година;  
2.19.  Како Потпретседател на Собранието на РСМ и член на надзорните собраниси 
комисии над разузнавачко-безбедносната заедница учествува во реализација на сите 
активност на DCAF во Програма за реформи во разузнавачкиот сектор во Република 
Северна Македонија (2017-2020): Оваа програма резултираше со создавање 
собраниски процедури и насоки за надзор над безбедносно разузнавачката заедница. 
 
Активности од Група I: Реформа на разузнавачката служба - зајакнување на 
внатрешните заштитни и контролни механизми 
 - 03.07.2018 година работилница „Јакнење на надзорот врз разузнавањето во 
Република Македонија“ DCAF; 
 - 18.11.2018 година работилница со наслов „Надзорни сослушувања и надзорни 
посети. Подготовка, извршување и документирање“ организирана од страна на ДЦАФ  
 - 19.12.2019 година Конференција на високо ниво во Скопје; 
 - 10.12 – 12.12.2019 година Експертска работилница во Скопје; 
 - 31.01.2020 година Работилница со пратениците и службата за родот во 
разузнавањето; 
 
Активности од Група II: Развивање на парламентарен и независен надзор. 
 - 19.04.2018 година учествува на тркалезна маса под наслов „Судско овластување и 
надзор на интрузивни методи на собирање информации во Република Македонија“ 
организирана од DCAF; 
 - 25.04.2018 година работилница во организација на DCAF „Надзор над органите за 
разузнавање во врска со ново усвоениот Закон за следење на комуникации и Закон за 
Оперативно-техничка агенција (ОТА) на Република Македонија“. 
 - Од 26-27.02.2019 година, во Велес, се одржа првата дводневна практична надзорна 
вежба за подготовка, реализирање и последователни активности при надзорните 
посети, 
известувањето/ревизиите и анкетните активности (операционализирање на Насоките). 
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 - Од 10 до 12.07.2019 година, претседателите на трите парламентарни комисии за 
безбедност и разузнавање беа во Љубљана за да ја посетат „Глувата соба„ во 
словенечкиот парламент - просторија заштитена од радиофреквенција за состаноци, 
на кои се споделуваат класифицирани информации. 
 - На 06.09.2019 беше реализиран четвртиот модул за обука за класифицирани 
информации и заштита на лични податоци. 
 - Од 18 – 19.09.2019 година се одржа втората практична надзорна вежба во Маврово. 
Присуствуваа поголемиот број членови на трите комисии, вклучувајќи ги и 
претседателите на комисиите и службата. 
 - На 25 октомври и 20 декември и 15.11.2019 година, во канцеларијата на ДЦАФ во 
Скопје се одржа петтиот и шестиот модул за обука на службата и вториот модул за 
обука 
на пратениците, на тема - безбедност на класифицираните информации и заштитата 
на личните податоци „Заштита и безбедност на класифицирани информации и лични 
податоци-МОДУЛ 2“, “Родова застапеност во безбедноста”. 
 - 20.02.2020 година се одржа Работилница за засегнатите страни/чинителите на тема 
меѓуинституционална соработка помеѓу разузнавачките и безбедносните агенции и 
надзорните и регулаторните тела; 
2.20. Учествува на Стручна тркалезна маса за надзор врз разузнавањето, 
организирана од страна на ДЦАФ, на која членови на трите комисии надлежни за 
безбедносниот сектор во рамките на Собранието на Република Македонија тркалезна 
маса 21-22 ноември 2017 во Женева; 
2.21. Учествува на „Wilton Park conference Building an effective and independent 
Parliament of the Republic of Macedonia“ London, 14-16.2018 February организиран од 
Амбасадата на Кралството Британија и Вестмистер Фондацијата. 
https://news33.tv/eng/mps-and-civil-servents-at-the-wilton-park-conference-for-an-
effective-parliament/  
2.22. Учествува на Регионална работилница „Regional Workshop Integrity and 
Professional Standards in Law Enforcement“ 13-14 December 2017 Bucharest, Romania, во 
организација на Антикорупциската комисија на Романија, OSCE, DCAF;   
2.23 Учествува на Експертската работилница „FOREIGN TERRORIST FIGHTERS: 
PROMOTING PREVENTION AND RESILIENCE“ во организација на Амбасадата на 
САД, ОБСЕ, 7-9.12.2017 година, Скопје; 
2.24. Учествува на регионалната парламентарна конференција „Regional parliamentary 
conference Emergency management - national response and regional cooperation“, 7-8 
December 2017 Belgrade, Serbia, jointly organised by the OSCE Mission to Serbia and the 
National Assembly of the Republic of Serbia; 
2.25. Учествува на Конференцијата: Квалитетно образование - за раст и развој, 
успех и подобра иднина, организирана како заедничка иницијатива на Владата и 
УНИЦЕФ, 4 – 6 декември 2017 година во Хотел Александар Палас – Скопје;  

 
 
 
 
 

3.  

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување 
издаден од релевантна институција 
 
3.1. Certificate of Participation at the International Scientific Conference Researching 
security – Approaches, concepts and policies, Faculty o security – Skopje, June 2015; 
3.2. Certificate of Participation at the International Scientific Conference Contemporary 
trends in social control of crime, Faculty o security – Skopje May 2016; 
3.3. Certificate of Participation at the International Scientific Conference Contemporary 

 
 
 
 
 

Х 
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security paradigms and challenges: Theory and practice, Faculty of Philosophy,  September 
2015; 
3.4. Certificate of Participation at the 3th International Scientific Conference Knowladge – 
Capital of the Future, Bansko, Bulgaria, 2014; 
 

 
 

4.  

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна 
стручна организација, институција или асоцијација 
 
4.1. Ангажирана како експерт во Работната група 4 – Правда, слобода и безбедност 
(Поглавје 24) - 2019 од страна на НАЦИОНАЛНАТА конвенција за Европската унија 
во Република Северна Македонија, Проект поддржан од USAID, SlovakAid-SFPA 
https://nkeu.mk/wp-content/uploads/2020/01/Kniga-na-preporaki-NKEU-MK.pdf  

 
 

Х 

 
5.  

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија 
 
5.1. Методологија на истражување на криминалитетот, Цане Мојаноски, Фросина Т. 
Ременски, Факултет за безбедност, 2021; 

 
Х 

 
 
 

6.  

Учествувала во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за 
потребите на стопанските и нестопанските дејности 
 
6.1. Учествувала како говорник на Конференција „ИКТ и вработување: Потреба и 
можност“ на 16.03.2016 година како дел од европската кампања за дигитална 
инклузија Get online 
Week, во организација на организацијата „Отворете ги прозорците“ фокусирана на 
асистивна технологија. 

 
 
 

Х 

7.  Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се 
избира 

/ 

8. Реализирал превод на книга или дел од книга / 

9. Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ 
решенија 

/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
 

Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ 
или други домашни или странски фондови 
 
10.1. Учесник, изготвувач и потписник на Заклучоците од Третиот „Жан Моне 
дијалог“ помеѓу високите претставници на Европскиот Парламент и Собранието на 
РСМ , Скопје, 31 јануари – 1 февруари 2020; Како резултат на обврските од 
заклучоците учествува во изготвување на внатрешните акти на Собранието за 
осамостојување на собраниската служба и подготовка на измените и дополните на 
Законот за Собранието на РСМ.  
https://www.europarl.europa.eu/globaldemocracysupport/en/mediation-and-dialogue/jean-
monnet-dialogues  
10.2. Учесник, изготвувач и потписник на Заклучоците од Вториот „Жан Моне 
дијалог“ помеѓу високите претставници на Европскиот Парламент и Собранието на 
РСМ , Скопје, 22 јуни – 23 јуни 2019; 
https://www.europarl.europa.eu/globaldemocracysupport/en/mediation-and-dialogue/jean-
monnet-dialogues  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Х 



107 
 

 
 

10.3. Учесник, изготвувач и потписник на Заклучоците од Првиот „Жан Моне 
дијалог“ помеѓу високите претставници на Европскиот Парламент и Собранието на 
РСМ , Скопје, 17 мај – 18 мај 2018; Како резултат на преземените обврски и 
заклучоци учествува во изготвување и гласање на Етичкиот кодекс за пратениците од 
Собранието на РСМ; 
https://www.europarl.europa.eu/globaldemocracysupport/en/mediation-and-dialogue/jean-
monnet-dialogues https://www.europarl.europa.eu/globaldemocracysupport/en/mediation-
and-dialogue/jean-monnet-dialogues  

11. Учествувал во промотивни активности на факултетот 
 
11.1. Изготвувач сум и потписник на Меморандум за соработка помеѓу 
Министерството за труд и социјална политика и Филозофскиот за безбедност – 
Скопје, склучен на 15.09.2016 година; 

 
 

Х 

12.  Бил уредник на речник или енциклопедија / 

13.  Регистрирал патент/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска 
сопственост 

/ 

14.  Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката 
област за која се врши изборот 

/ 

 
 

15.  

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации 
(списание, весник, зборник на трудови и сл.) 
 
15.1. Интеграција на жените во полицијата – Учеството на жените во полицијата и 
нивната улога во креирање на мирот и безбедност, Магазин на Министерството за 
одбрана „ШТИТ“  http://www.morm.gov.mk/wp-content/uploads/2011/10/42-Shtit.pdf  

 
 

Х 

16. Лекторирал трудови на странски/македонски јазик / 

17. Учествувал(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерења наменети за 
стопанството 

/ 

вкупно исполнети услови од трет критериум 9 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ПО СИТЕ КРИТЕРИУМИ 30 

 
5. Оценка, мислење и предлог на комисијата 

 
Рецензентската комисија ја разгледуваше и оценуваше  пријавата од кандидатот 

Вонреден професор д-р Фросина Ташевска Ремески. Оценката се темелеше врз анализа на 
поднесената документација, познавање на кандидатката и од нејзиното работно ангажирање 
на Факултетот за безбедност-Скопје и во меѓународната академска соработка. Кандидатката 
во своето професионално работење на Факултетот за безбедност има постапно,  природно 
напредување. Академскиот напредок започнува од местото помлад асистент,  асистент, доцент 
и вонреден професор. Кандидатката поседува солидни организациски способности, 
систематична е во работата и има способност за истражување на општествените, а посебно на 
безбедносните состојби. Покажува интерес и научна љубопитност за следење на  развојот во 
областа во која работи.  

Од анализата на прилозите може да се констатира објавените статии се одликуваат со 
примена на специфичен методолошки пристап, со систематичност и аргументираност во 
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поставувањето, а особено во докажувањето на прашањата поврзани со предметот на расправа 
што го определува научниот пристап и карактер на анализираните трудови. На тој начин може 
да се констатира дека вон. проф. д-р Фросина Ташевска- Ременски се профилира во научен 
работник кој кој постигнал значителни резултати во научно промслување на сложените 
прашања на безбедносните науки, посебно на социолошките и полициските науки и дека дава 
придонес во развојот на научните подрачја: Социологија на политиката (51102) и Социологија 
на организацијата (51103) и дека во нив успешно ги развива и афирмира специфичностите и 
посебноста на полициските, конфликтолошките, комуниколошките, како и во примената на 
новите методолошките пристапи во проучувањето на криминалитетот и на другите 
безбедносни појави. 

Анализата на обемниот научен, научно-истражувачки, и педагошки придонес на вон. 
проф. д-р Фросина Ташевска- Ременски создава доволно основа за определување на научниот, 
истражувачки и апликативен идентитет, осбено во проблематизирањето односите со јавноста, 
конфликтите и начинот на нивното разрешување, положбата на полицијата и полициската 
организација, расправата за криминалитетот и посебно за дефинирањето на основите на 
научните дисциплини Социологија на полицијата и Социологија на криминалитетот. 
Кандидатката покажува завиден степен на организран, систематски и насочен пристап во 
актуелизирањето на проблемите од областа на социологијата на политиката и социологијата 
на организацијата и се профилира како успешен универзитетски педагог со солидни 
методички знаења и способност соствените знаења да ги афирмира, надогради и успешо 
пренесе на генарциите студенти. Со самостојните, но и со учесвото во истражувачките тимови 
и проекти, таа, несомнено се потврдува и како истражувач кој умее да ги проблемтизира, 
продлабочи и врз таа основа да понуди решенија и идеи за разрешување на проблемите 
поврзани со положбата на полицијата и полициската организација, градењето на нејзиниот 
лик и имиџ во општеството, во синтетизирањето на сознанијата од интеретничките релации и 
начинот на канлизирањето на конфликтите и конфликтните ситуации, како и во 
актуелизирањето на прашањата поврзани со криминалот, крминалните состојби, судиот на 
интересите и другите општествено негативните појави карактеристични за земјите што се 
наоѓаат во транзициски период. Оттаму со право можеме да констатираме дека таа низ 
научната работа, се потврдува како сериозен, систематичен и прониклив истражувач кој умее 
на научен начин, согласно педагошките стандарди да ги пренесе своите методски искуства и 
знаења, особено на студентите и на истражувачките и другите интересенти во науката. Во таа 
смисла рецензентската комисијата има особена можност да подвлече дека во педагошката 
работа, научно-истражувачката, апликативната и практична дејност на вон. проф. Фросина 
Ташевска - Ременски има особен придонес за развојот на научните области во која е избрана. 

Имајќи предвид дека вон. проф. д-р Фросина Ташевска- Ременски објавила учебник и 
бројни научни статии, како и тоа дека е носител на државната награда за постигање во науката 
„Гоце Делчев“, учествувала на научни конференции, организирала или била дел на научно-
истражувачки тимови, преку кои се потврдила и ги афирмирала своите знаења, компетентност 
и способности, како и богатата педагошка дејност поврзана со вршењето на наставната 
дејност каде се афирмирала како наставник на првиот, вториот и третиот циклус академски 
студии – како, член на повеќе дипломски, магистерски и докторски дисертации, односно како 
ментор на докорска дисертација на магистерски и дипломски трудови, Рецензентската 
комисијата оценува дека станува збор за научен работник кој е трудољубив и продуктивен 
член на универзитетската заедница на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ и има особен 
придонес во научните подрачја: Социологија на политиката (51102) и Социологија на 
организацијата (51103).  
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Врз основа на претходно наведеното за научната, стручно-апликативната и  
организациската дејност на вонреден прфесор д-р. Фросина Ташевска Ремески, Комисијата  
констатира дека кандидатката д-р Фросина Ташевска Ремески:  

1.  Во целост ги исполнува условите предвидени во Законот за високо  образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во  наставно-научни, наставни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања  на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, 
за избор во наставно-  научно звање –редовен професор на научната област Социологија на 
политиката (51102) и Социологија на организацијата (51103). 

2.  Кандидатката при вршењето на наставно-образовната дејност на прв, втор и трет  
циклус академски студии на Факултетот за безбедност – Скопје како вонреден професор се 
истакнала со  ефикасно, одговорно и креативно извршување на обврските. Односот кон  
студентите бил на високо професионално-педагошко ниво, за што говорат  оценките од 
евалуацијата на студентите во однос на разбирливоста на  презентација на материјалот, 
можноста на студентите да бидат вклучени во  интерактивна настава, со нагласување на 
употребната вредност од примената на  научените знаења во иднина, посветување 
дополнително време за консултации,  транспарентно оценување на резултатите од работата на 
студентите.  

3.  Кандидатката има објавено значаен број научни и стручни трудови и публикации во 
референтни списанија и учествувала во организација на бројни научно-стручни  конференции 
во земјата и странство, има учествувано во домашни истражувачки проекти. Во трудовите од 
кандидатката се препознава  систематичност и темелност, заснованост на емпириски добиени 
податоци,  сеопфатна аналитичност на предметот на истражување кој се однесува на  актуелни 
животни и општествени прашања. Тоа ја потврдува научната  посветеност на кандидатката 
кон научната работа од областа на Социологија на политиката, Социологија на 
организацијата, посебно Методологијата на истражувањето на криминолошките и 
безбедносните појави, полициската  организација и нејзиниот однос со јавноста, справувањето 
со конфликти и се одликува со способност да проникнува во значајните прашања  поврзани со 
слободите и правата на  човекот и граѓанинот и односите на власта кон нив и располага со 
вештини за создавање на ново знаење при анализата на сложените безбедносни проблеми, а 
особено во идентификувањето на општествените, државните и дуги субјекти во справувањето 
со криминалитетот и криминалното поведение, како и во начинот на работата на полицијата, 
предлагајќи решенија за   унапредување на полициското работење, за примена на принципите 
на владеењето на правото, примената на моралните и етички начела во функција на јакнење на 
слободите и правата на човекот и граѓанинот.  

4.  Вонреден професор д-р Фросина Ташевска Ремески има значајна активност во 
научно - истражувачка работа, за што сведочат промовираните научно-истражувачки  
резултати. Кандидатката има искуство како истражувач во национални и други меѓународни 
научно-истражувачки проекти. Нејзината активност се  карактеризира со креативност, 
кооперативност, темелност и одговорност со што  има дадено значаен придонес во 
актуелизирањето и дебатата за различни  општествени феномени. Притоа, нејзината активност 
резултира со национално и  меѓународно препознавање како научничка во областа со која се 
занимава, поканета  е и зема учество на бројни меѓународни научни конференции и собири,  
промовирајќи ги сопствените достигнувања, но и сопствената институција и  земја.  

5. Вонреден професор д-р Фросина Ташевска Ремески активно учествувала во бројни 
комисии  и работни тела на Факултетот и во другите државни органи и организации. Покрај  
тоа, била ментор и учествувала во повеќе комисии за оценка и одбрана на магистерски 
трудови и  докторски дисертации и дала придонес во оспособувањето на помладите кадри на  
Факултетот за безбедност-Скопје. 
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Имајќи ги во вид досегашните резултати од работата на вонреден професор д-р 
Фросина Ташевска Ремески, Рецензионата комисијата заклучува дека станува збор за 
квалитетна наставничка, истакната научна работничка и успешна и профилирана членка на 
академската заедница, која е докажана во својата област, едногласно и со особено задоволство 
на  Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност- Скопје му ПРЕДЛАГА: 

 
Вон. проф. д-р Фросина Ташевска- Ременски ДА ЈА ИЗБЕРЕ во звањето РЕДОВЕН 

ПРОФЕСОР во научните области Социологија на политиката (51102) и Социологија на 
организацијата (51103).  
 
      РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 
      

Проф. д-р Цане Мојаноски, редовен професор, с.р. 
      
     Проф. д-р Злате Димовски, редовен професор, с.р. 
     

Проф. д-р Пере Аслимоски, редовен професор,  с.р. 
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РЕФЕРАТ 
за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања 

на научната област Криминологија (50826), 
на Факултетот за безбедност - Скопје 

 
Деканот на Факултетот за безбедност - Скопје, единица во состав на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 1.07.2021 донесе одлука бр. 04-
423/1 за распишување на конкурс за избор на еден наставник во сите наставно-научни 
звања на научната област Криминологија (50826). Конкурсот беше објавен на 2.07.2021 
во дневниот печат (дневните весници „Слободен печат“ и „Коха“). 

Врз основа на Конкурсот, Наставно-научниот совет на Факултетот за 
безбедност - Скопје, на седницата одржана на 16.07.2021, донесе одлука бр. 08-467/2 за 
формирање на Рецензиона комисија за избор на еден наставник во сите наставно-
научни звања на научната област Криминологија (50826), во состав: ред. проф. д-р 
Миодраг Лабовиќ – претседател, ред. проф. д-р Оливер Бачановиќ – член и ред. проф. 
д-р Александра Груевска Дракулевски – член. 

Рецензионата комисија во наведениот состав со внимание ја разгледа 
доставената документација и на наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност 
- Скопје, му го поднесува следниов: 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

Рецензионата комисија констатира дека на објавениот конкурс за избор на еден 
наставник во сите наставно-научни звања на научната област Криминологија (50826), 
на Факултетот за безбедност - Скопје, единица во состав на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ - Битола, во предвидениот рок се пријавила само кандидатката 
Весна Стефановска (пријава, докази и останата документација доставени лично во 
архивата на Факултетот за безбедност - Скопје на 8.07.2021). 

Кон пријавата, кандидатката Стефановска доставила докази за исполнетост на 
општите и посебните услови согласно објавениот конкурс, како и останата потребна 
документација. 

Рецензионата комисија констатира дека доставената пријава, доказите и 
останатата документација се навремени и комплетни, дека ги исполнуваат општите и 
посебните услови предвидени со Законот за работните односи, Законот за високото 
образование, актите на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и актите на 
Факултетот за безбедност - Скопје, поради што прифати да ги разгледа, да ги вреднува 
и да достави реферат за избор на еден наставник до наставно-научниот совет на 
Факултетот за безбедност - Скопје. 

 
 

I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 
 

Весна Стефановска е родена во Скопје во 1977 година каде што завршила 
основно и средно образование. Правниот факултет „Јустинијан Први“ - Скопје при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„, кривично-правна насока го завршила во 2000 
година, а постдипломските студии на истиот факултет, криминолошка насока ги 
завршила во март, 2005 година со одбрана на магистерскиот труд „Казнено-поправни 
установи од отворен вид„. Докторската дисертација „Медијацијата во казнената 
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област”, кандидатката успешно ја одбранила на 14 септември 2010 година, исто така, 
на Правниот факултет „Јустинијан Први„ - Скопје со што се стекна со научен степен 
доктор на правни науки.   

Во периодот од 2001 до 2010 година активно работела на повеќе проекти во 
рамките на Здружението за заштита на правата на детето и на Коалицијата „Сите за 
правично судење„. Во 2005 и 2006 година ја врши функцијата на извршен директор на 
Коалицијата „Сите за правично судење„. Весна Стефановска активно го владее 
англискиот јазик (се здобива со сертификат за познавање англиски јазик од Кембриџ 
Универзитет во Англија). Исто така, поседува и сертификат за застапување здобиен на 
тринеделната обука за застапување во Вашингтон, САД во 2006 година организиран од 
Advocacy Institute-Washington, преку Институт за трајни заедници и сертификат за 
обучувач за медијатори во областа на детската правда. Кандидатката во 2010 и 2011 
година била секретар на Државниот совет за превенција на малолетничкото 
престапништво, а во 2012 и 2013 година претседател на Комисија за спроведување 
стручен испит за процена на полициска опрема во рамките на Министерството за 
внатрешни работи на Република Македонија. 
 

 
II.  РЕЗУЛТАТИ ОД НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ И ПОДГОТВУВАЊЕ 

НА НАСТАВЕН И НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПОДМЛАДОК 
 

Кандидатката Весна Стефановска од 2004 година работи, прво како надворешен 
соработник на Полициската Академија во Скопје, сега Факултет за безбедност при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски„-Битола каде што во 2006 година е избрана во 
звањето асистент (Одлука бр.41-0701/10 од 7.02.2006), а во февруари 2009 е повторно 
избрана во звањето асистент (Одлука бр.0701/25 од 24.02.2009). На 24.01.2011 е 
избрана како доцент во областа криминологија (Одлука бр. 0701/24), додека на 
седницата на Наставнo-научниот совет одржана на 30.01.2017 е избрана во вонреден 
професор (Одлука бр. 08-5/4). Досега како наставник изведувала часови и вежби на 
повеќе предмети во состав на Катедрата за кривичноправни и криминолошки науки и 
тоа:  
 Настава на првиот циклус на студии на предметите: Криминологија, Превенција на 

криминалитет, Ресторативна правда, Криминолошки теории и Компаративна 
криминологија. 

 Настава на вториот циклус на студии на СП Криминалистика, Криминологија и 
криминална политика и на Специјалистичките студии по безбедност на предметите: 
Превенција на криминалитет: ситуационен пристап, Криминологија и криминална 
политика, Современи теории на криминалот, Феминистички перспективи на 
криминалот и Економски фактори на криминалот. 

 Настава на третиот циклус на студии на предметот: Криминологија и кривично 
право (до 30% за академските години 2018/2019 и 2020/2021). 

Дел од наведените наставни програми (Ресторативна правда, Криминолошки 
теории, Компаративна криминологија) се нови, односно се воведени и развиени како 
посебни наставни дисциплини во рамките на СП Криминологија и криминална 
политика од страна на кандидатката Стефановска. За таа цел е подготвена соодветна 
литература, а за предметот Ресторативна правда е публикуван основен учебник 
Основи на ресторативната правда и на медијацијата во казнената област 
(Стефановска, 2016).  

Исто така, кандидатката била ангажирана како наставник на Факултетот за 
туризам и угостителство – Охрид на заедничките студии на првиот циклус Безбедност 
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и финансиска контрола по предметот Превенција на криминалитет во учебната 
2019/2020. 

Како дел од наставниот процес, кандидатката, покрај основните учебници и 
наставни материјали редовно поставува концепти, презентации, односно резимеа од 
спроведените предавања на платформата Microsoft teams кои можат да послужат како 
дополнителни дигитални ресурси за студентите кои имаат пристап до нив. 

Покрај тоа, кандидатката активно ги вклучува студентите во неколку 
истражувачки проекти кои се спроведоа на Факултетот за безбедност-Скопје, како што 
се: „Улогата на заедницата и на полицијата во превенција на криминалот“ и 
„Медиумското прикажување на криминалитетот во дневните весници во Република 
Македонија“. Под нејзино менторство, исто така, неколку студенти, посебно од 
студиската програма по Криминологија и криминална политика изработија и 
спроведоа проект за Мислењето на дипломираните и актуелните студенти на 
Факултетот за Безбедност – Скопје за актуелните владини политики поврзани со 
вработувањето на високообразовните кадри од областа на безбедноста во СРМ, чии 
резултати јавно ги презентираа пред наставниот кадар на факултетот во мај,  2016 
година. Како дел од предметот Компаративна криминологија, односно во рамките на 
завршното оценување студентите задолжително спроведуваа индивидуални или групни 
истражување за криминалот, кои беа менторирани, односно евалуирани од страна на 
професорката Стефановска. Целта на ваквиот пристап е да се оспособат студентите 
како идни криминолози и истражувачи со вештини и знаење за подготовка и 
спроведување на мали проекти. 

Во однос на индивидуалната менторска работа со студенти, постдипломци, 
односно докторанти во рамките на наставниот процес на трите студии во последниот 
петгодишен период (2017-2020), кандидатката Стефановска била член во повеќе 
комисии, и тоа: 

 Член во Комисија за оценка на подобност на темата, во Комисија за оцена на 
магистерски/специјалистички труд и во Комисија за одбрана на магистерски, 
односно специјалистички труд на повеќе (вкупно 7) кандидати, 

 Член во три комисии за оценка на докторски труд (две одбранети на Факултетот 
за безбедност – Скопје и една на Правниот факултет „Јустинијана Прима„ – 
Скопје (Универзитет „Св. Кирил и Методи„) 

 Ментор на 15 студенти и член во комисија за одбрана на дипломски трудови на 
10 студенти кои ги одбранија своите дипломски трудови во перидот од 2017 до 
2021 година. 
 
Во однос на оценката од самоевалуација, врз основа на спроведената внатрешна 

евалуација на Факултетот за безбедност-Скопје во период 2017-2020 година на првиот 
циклус на студии од страна на Комисијата за самоевалуација севкупниот работен 
ангажман на проф. д-p Весна Стефановска е оценет со средна оценка 5 (пет). 
Пондерираната просечна оцена за сите предмети кои се евалуирани според години е 
следна: за 2017/2018 – 4.66452, за 2018/19 – 4.75367 и за 2019/20 – 4.52856. (прилог: 
Извештај од самоевалуација за 2018, 2019 и 2020). За 2017 година е пресметана 
просечна вредност од 4,48 врз основа на анкетните резултати објавени на веб профилот 
на кандидатката.   
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III. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

 Како дел од научно-истражувачката дејност, кандидатката Стефановска активно 
твори и истражува во областа на криминологијата, превенцијатата на криминалот, 
пенологијата, малолетничката правда. Таа поставува и проверува соодветни теоретски 
пристапи во наведените области, врши дисеминација на добиените резултати и со тоа 
учествува не само во збогатување на криминолошката литература со научни и стручни 
трудови, туку и придонесува за запознавање на пошироката јавност со современите 
достигнувања и тековни состојби во одредени области на криминалот и во системот на 
кривична правда.  

До изборот на вонреден професор има објавено: 37 научни и стручни трудови 
(2007 – 2016), четири научно-истражувачки извештаи (три како коавтор и еден 
самостоен: Положбата на осудените лица во пенитенцијарните установи во 
Република Македонија (Мојаноски, Бачановиќ, Малетиќ, Батиќ, Стефановска и, 
Миленковска, 2014), Ставовите на вработените во пенитенцијарните установи во 
Република Македонија за прашањата поврзани со задачите и условите во нив, 
(Мојаноски, Бачановиќ, Малетиќ, Батиќ, Стефановска и Миленковска, 2015), Улогата 
на заедницата и на полицијата во превенција на криминалот (Стефановска и Гогов, 
2015) и Медиумското прикажување на криминалитетот во дневните весници во 
Република Македонија (Стефановска, 2015) и еден учебник (Основи на ресторативната 
правда и на медијацијата во казнената област, Стефановска, 2016).   
 
А. Трудови објавени во меѓународни научни списанија, меѓународни научни 
публикации, научни списанија со импакт фактор и други публикации во 
последните години во последните пет години (по изборот во вонреден професор).  
 
1. Stefanovska, V. (2017). „Application of Restorative Justice in Hate Crime Cases„ in 

Conference Proceedings: Conference on Hate Crimes in South-East Europe, Sarajevo, 8 
November, 2016., Faculty of criminal justice, criminology and security studies, 
University of Sarajevo, 2017, 227 – 246. ISBN 978-9958-613-97-5. 

2. Стефановска, В. (2017). „Кривичните санкции и превенција на криминалот„, 
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Во повеќе бази на податоци (google scholar, semantic scholar, research gate, academia 
edu) статистички е нотирана цитираноста на повеќе трудови од страна на одредени 
автори. Во дел од нив може да се направи преглед и увид на текстови кои како извор 
користеле дел од одредени трудовите наведени погоре.   

Исто така, дел од трудовите (осум) се објавени во меѓународни релевантни 
списанија кои се индексирани во неколку дата бази: Scopus, EBSCO, CEEOL и 
HeinOnline.  

 
Истражувачки извештаи и други публикации (во последните 5 години) 
 Стефановска, В. (2017). Превенција на криминалитет: основи, модели, пристапи 

(основен учебник), Факултет за безбедност – Скопје 
 Стефановска, В., Гогов, Б. и Пеовска, Н. (2019). Процесот на евидентирање и 

статистичко прикажување на класичниот криминал од страна на полицијата 
(научна студија), Факултет за безбедност – Скопје.  

 Стефановска, В., Бачановиќ, О., Батиќ, Д. и Пеовска, Н. (2019). Маргинализацијата 
и девијантноста на младите во судир со законот во воспитно-поправните и 
казнено-поправните домови, Научно истражувачки извештај, Факултет за 
безбедност – Скопје.  

 
Кратко резиме на објавените трудови 

 Stefanovska, V. (2017). „Application of Restorative Justice in Hate Crime Cases„ in 
Conference Proceedings: Conference on Hate Crimes in South-East Europe, 
Sarajevo, 8 November, 2016, Faculty of criminal justice, criminology and security 
studies, University of Sarajevo. 

Криминалот од омраза се дефинира како вкупност на кривични дела кај кои жртвата е 
детерминирана од предрасудите на сторителот кон одредена група на луѓе. Со други 
зборови, сторителот е мотивиран од предрасуди кон групната припадност на жртвата, 
односно кон нејзиниот расен, етнички, религиски и сличен идентитет. Поради таквата 
пристрасна мотивираност за негово сторување, постојат различни ставови за 
примената на ресторативната правда како начин на мирно и неформално решевање на 
случаите на криминал од омраза. Наведените прашања и дилеми поврзани со 
примената на ресторативната правда  се предмет на трудот. Посебен акцент е ставен на 
добрите практики во одредени земји во светот кои покажуваат дека се додека 
ресторативната правда претставува доброволен процес на решавање и помирување 
меѓу двете страни, таа е поефикасен начин на справување и превенција на тој облик на 
насилство. 
 

 Стефановска, В. (2017). „Кривичните санкции и превенција на криминалот„, 
Македонска Ревија за кривично право и криминологија, МРКПК, бр. 1/2017, год. 
24.  

Во трудот е ставен акцент на превентивната функција на кривичните санкции (иако во 
литературата почесто се разгледува улогата во намалување на криминалот). Тие можат 
да го спречат и намалат криминалот со влијанието на ефектите од затворањето и 
онеспособувањето на сторителите, како и со ефектите од специјалното и генералното 
застрашување.  

 
 Stefanovska, V. (2017). „Mass-surveillance and new control of crime: challenges and 

threats„, Conference proceedings from the International scientific conference 
“Security concepts and polices - new generation of risk and threats, Vol. II, Faculty 
of security – Skopje, 289 – 299.  
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Новата политика за контрола на криминалот се јавува како резултат на неуспехот на 
традиционалните репресивни мерки за намалување на криминалот. Оние тековни 
дебати во врска со предизвиците, заканите и критиките за новата контрола на 
криминалот, особено, се предмет на статијата. Покрај тоа, направен е краток преглед 
на предизвиците од глобализмот кои неизбежно доведоа до нова политика за контрола 
на криминалот. 

 
 Stefanovska, V. (2017). “Community-based crime prevention: Prospects and threats”, 

Security Dialogues, International Peer Journal, Vol. 8, No. 1, Institute of security, 
defence and peace, Faculty of philosophy- Skopje, 64 – 73.   

Превенцијата на криминал базирана на заедница е еден од превентивните пристапи кој 
вклучува ситуациони и социјални елементи и има теоретска основа во неколку теории 
за криминалот. Тој пристап произлегува од фактот дека државата не може сама да се 
справи и да го спречи криминалот без помош, поддршка и активно учество на 
заедницата. Тоа значи дека наспроти идејата да се создаде општествен ред преку 
механизмите на ситуациона контрола (кои можат да бидат ефикасни), не може да се 
игнорираат етичките прашања кои се однесуваат за начините кои се користени во 
рамките на превенцијата, како крајна цел. Имајќи го предвид наведеното, трудот ги 
отвора прашањата поврзани со перспективите и заканите на превенцијата на 
криминалот базирана на заедницата, истакнувајќи ги нејзините корени, теоретската 
основа и актуелните модели и интервенции. 

 
 Stefanovska, V. & Jovanova, N. (2017). “Deterrence and Incapacitation effects of the 

Criminal Sanctions”, Journal of Eastern - European criminal law No. 1/2017, Faculty 
of Law, University of Timisoara, 62 – 75.  

Кога ја проучуваме превенцијата како широк пристап и одговор на криминалот, 
неизбежно ја проучуваме превентивната улога на системот на кривичната правда, која 
може да се види преку неколку интервенции и процеси. Тоа се: процеси на 
криминализација, заострување на казнената политика, воведување кривични санкции, 
како и преку процесот на нивно извршување. Сите тие процеси и интервенции можат 
да вршат превентивно влијание преку ефектите на затворањето и онеспособувањето, 
како и преку процесите на рехабилитација и зголемен надзор и контрола над 
престапниците во заедницата. Но, нивното позитивно влијание е доведено во прашање 
и во трудот се отвораат актуелните дебати за кризата на легитимните превентивни 
ефекти на казнувањето. 

 
 Stefanovska, V. Gogov, V. (2017). “Социјално исклучување: пред и по 

криминалот (Social Exclusion: Before and after Crime)”, Зборник на трудови, 
Четврта меѓунарoдна научна конференција „Општествените промени во 
глобалниот свет„, Правен факултет, „Универзитет „Гоце Делчев“– Штип, 101 – 
118.  

За социјалното исклучување постојат повеќе објаснувања и дефиниции. Едни го 
поврзуваат само со сиромаштијата, други со поделеноста и нееднаквоста во 
општеството, трети со поткласата. Во криминолошката литература се издвојуваат 
главно три нивоа на социјално исклучување. Имајќи го предвид тоа, трудот ги 
обработува прашањата поврзани со социјалното исклучување како причина за 
криминалното однесување, но и како резултат, односно последица на процесите на 
стигматизација и маргинализација на лицата во судир со законот. 
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 Stefanovska, V. & Jovanova, N. (2017). “Situational Crime Prevention: Theoretical 
background and possibilities for further development”, Kriminalisticke teme, Casopis 
za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, god. XVII Sarajevo, 2017, 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo, 428 – 443. 

Целта на трудот е да ги претстави добрите и лошите страни од примената на 
ситуациона превенција на криминалот. Научната и општествената цел да се проучи 
овој модел на превенција кој произлегува од потребата што треба да ја опфати 
пошироката политика на криминал, и тоа не само репресивните мерки, туку и 
превентивните, кои се преземаат, како од системот на кривичната правда, така и од 
агенциите во рамките на граѓанското општество и приватниот сектор. Овој труд дава 
преглед и анализа на одредени научни трудови и студии кои ги презентираат наодите и 
резултатите од повеќе поврзани со ситуационата превенција, кои се засновани пред се 
на криминологијата на средината.  

 
 Стефановска, В. (2018). “Новите критички пристапи во рамките на 

криминолошките истражувања”, Зборник на трудови Меѓународна научно-
стручна конференција (5.12.2017) „40 години високо образование од областа на 
безбедноста„, Факултет за безбедност Скопје, 58 – 72. 

Во рамките на криминологијата се води постојана дебата, се предизвикуваат одредени 
теоретски перспективи, се спроведуваат истражувања, бидејќи криминалот е 
динамична појава која што се менува, а се менуваат и општествените и културни 
контексти во кој тој се појавува, што непосредно влијае и врз општествената реакција 
против него. Во таа насока, трудот ги обработува прашањата што се однесуваат на 
кризата на традиционалната криминологија и на позитивизмот во одговор на 
криминалот, како и на основите и на развојот на критичкиот пристап во рамките на 
криминолошките истражувања. 

 
 Stefanovska, V. (2018). “Women crime and the criminal justice system: what show 

the official crime statistics?” Conference proceedings: Towards a better future: the 
rule of law, democracy and polycentric development?, Vol. I, 292 – 303, Faculty of 
law – Bitola.  

Женскиот криминалитет отсекогаш бил на маргините во рамките на криминолошките 
истражувања. Единствено може да се направи кратка дескриптивна анализа на 
женскиот криминал согласно достапните податоци кои се водат од Државниот завод за 
статистика. Тие податоци се однесуваат на појавните облици кои се извршуваат од 
страна на полнолетни жени и девојчиња, стапката на осудени, обвинети и пријавени 
жени во надлежните јавни обвинителства, старосната, образовната и етничката 
структура, како и поранешната осудуваност. Иако таа слика е ограничена поради 
ограниченоста на статистичките бројки, сепак во трудот е направен преглед на 
состојбата со официјалните статистиките за женскиот криминал во нашата земја. 

 
 Stefanovska, V. (2018). “Surveillance and control over incapacitation, deterrence and 

rehabilitation effects of the punishment”, Balkan Social Science Review, Vol. 11, 23 – 
38.  

Целта на казнените санкции е да се спречи и сторителот и другите потенцијални 
сторители да извршат кривично дело. Покрај посебните и општи ефекти на одвраќање, 
превентивната улога на казните може да се оствари и преку ефектите од затворање и 
онеспособување. Во тој поглед, трудот прави кратка анализа на специфични теоретски 
перспективи и резултати од истражувањето поврзани со дилемата дали одвраќањето и 
рехабилитацијата вршат некакво влијание врз намалувањето на криминалот. Вториот 
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дел се однесува на тезите на Мишел Фуко, наведени во неговата книга Дисциплина и 
казна (1975), во која тврди дека казнувањето е механизам за дисциплинирање, 
набљудување и контрола на однесувањето на оние што се казнети. На крајот, во трудот 
се прави краток преглед на тековните реформи на македонската казнена политика со 
цел да се согледа дали нашиот казнен систем успева да го намали или контролира 
криминалот. 

 
 Stefanovska, V. & Gogov, B. (2018). “The image of immigrants as “others” and 

deviants”, во B. Vankovska, O. Bakreski and T. Miloshevska (eds), Migrant and 
Refugee Crisis in a Globalized World: Responsibilities and Responses, conference 
proceedings, Skopje: Faculty of Philosophy, 2018, 169 – 182.  

Дискусијата за криминалноста на имигрантите се зголемува поради големата 
мобилност на луѓето. Наместо протекционизам и заштита, во 21 век доминантни теми 
се безбедноста и заштитата од претпоставените странски ризици. Оттука, казнениот 
дискурс за имигрантскиот криминал или барањата за казнување на имигрантите се 
смета за заштита на националноста и националните интереси од загрозувачките 
странски елементи. Затоа, можеме да се согласиме дека миграциските прашања се 
повеќе се дефинираат како безбедносни прашања што се третираат од казнениот 
систем, додека бегалците и барателите на азил стануваат безбедносно, а не 
хуманитарно прашање. Горенаведените прашања се посебен предмет на разработка и 
анализа во рамките на трудот. 

 
 Stefanovska – Stojkovska, V. (2018). “Some feminist perspectives in criminology”, 

Journal of Criminology and Criminal Law Vol. 56/3, Institute of criminological and 
sociological Research, 43 – 58, Belgrade, Serbia.  

Развојот на феминистичката криминологија започна во 70 -тите години со идеја да се 
подигне видливоста на жените во рамките на криминолошките истражувања, да се 
осврне на нивната улога како престапници и како жртви и да се разбере криминалот 
како машка активност, како резултат на половите разлики. Ваквите родови прашања 
поврзани со ограничувањето на традиционалната криминологија во објаснувањето на 
женскиот криминал и главните феминистички перспективи за родовата нееднаквост ја 
сочинуваат теоретската дебата и предмет на овој труд.  
 

 Стефановска, В. (2018). “Примена на ресторативната правда во случаи на 
насилство меѓу интимни партнери”, International journal Knowledge, Vol. 28, 
1931 - 1938, Institute for knowledge management. 

Прашањето за примена на ресторативната правда во случаи на семејно насилство меѓу 
интимните партнери предизвика најголем отпор и контроверзии меѓу поборниците на 
ресторативната правда. Причините се наоѓаат во самата природа и во карактеристиките 
својствени на тоа насилство: присуство на контрола и моќ врз жртвата, загуба на 
довербата, насилство засновано на род, културни разлики во одредени заедници, 
можност за ескалација на насилството, можна подолготрајна примена на насилството, 
неуспех на заедницата да ја заштити жртвата и слично. Токму прашањата за можните 
ризици, но и придобивки и перспективи од примената на ресторативната правда во 
случаи на семејно насилство меѓу интимни партнери се предмет на теоретска 
елаборација во рамките на трудот. 

 
 Stefanovska, V. (2019). “The position of youth inmates in correctional penitentiary 

facilities: contradiction between aims and possibilities for re-socialisation”, The 
International Yearbook 2018/2, Faculty of security – Skopje. 
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Малолетничкиот криминал, неговите причини и последици, системот на малолетничка 
правда, како и процесите на ресоцијализација и рехабилитација на младите во казнено-
поправните установи се предмет на интерес на многу криминолози, пенолози и 
научници за кривична правда. Дел од нив се предмет на теоретска елаборација во 
рамките на овој труд. Тие се: специфичните карактеристики на младите осудени лица 
поврзани со нивниот развоен период и нивното влијание врз затворањето, моделите на 
прилагодување на условите во затворот и прашањето за недоверба на процесите на 
ресоцијализација. Разработени се теориите на депривација (Sykes, 1958), на внес 
(Ирвин, 1962) и генералната теорија на притисок (Агњу, 1992).  

 
 Stefanovska, V., Gogov, B. (2019). “Statistical presentation and documentation of 

reported crime in the Republic of North Macedonia: conditions and challenges”, 
Conference proceedings, The great power influence on the security of small states, 
Vol. 2, Faculty of security – Skopje, 36 – 49.  

Постоењето на организиран систем за статистика на криминалот е од големо значење 
за секоја земја со цел усвојување значајни политики и одлуки во рамките на системот 
на кривичната правда. Во таа смисла, трудот го фокусира своето внимание кон 
процесот на статистичко истражување и документирање на пријавениот криминал од 
аналитичките служби на Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни 
работи. За таа цел, беа поставени следните истражувачки прашања: какви бази на 
податоци се користат за внесување на собраните податоци за криминал? кои методи и 
техники се применуваат за статистичка обработка и анализа на податоци? и со какви 
предизвици се соочува службата за статистичко истражување и документација? 

 
 Stefanovska, V. (2019). “Лев Реализам: основи и перспективи”, International 

Journal Knowledge, Vol. 34 (5), Institute of Knowledge Management, 1365 – 1370.  
Левиот реализам се јавува во раните 80 - ти години како посебен правец во рамките на 
неомарксистичката критичка криминологија. Тој произлегува како резултат на 
незадоволството и на одредени критики на основите врз кои се гради критичката 
криминологија, која левите реалисти ја нарекуваат лев идеализам. Во рамките на 
трудот посебно се обработени критиките на критичката криминологија, т.н. квадрат на 
криминалот кој нуди соодветени решенија за казненоправен и општествен одговор на 
криминалот и перспективите на левиот реализам кои доминантно се потпираат на 
политики базирани на заедницата. 

 
 Stefanovska, V. (2019). „Factors related to crime recording by the police: conditions 

and challenges in Macedonia”, Thematic Conference Proceedings,  Vol. 9, No 2, 6-7 
November, 2019, Belgrade, Serbia, International scientific conference „Archibald 
Reiss Days”,  University of criminal investigation and police studies, 113 – 126. 

Дали и колку може да им се верува на податоците за криминалот и колку тие податоци 
се објективни, доверливи и точни, се често поставувани прашања меѓу криминолозите.  
Дел од нив треба да се фокусираат на факторите што влијаат врз полициските 
службеници при евидентирање на пријавениот криминал, бидејќи тие имаат стратешка 
улога во креирањето полициски статистики. Во таа смисла, од страна на Факултетот за 
безбедност - Скопје беше спроведена студијата „Процесот на евидентирање и 
статистичко прикажување на конвенционалните кривични дела од страна на 
полицијата“ (Стефановска, Гогов, Пеовска, 2019) и одредени наоди и заклучоци се 
претставени во овој труд. 
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 Stefanovska, V. (2019). “Real or false image of police recorded crime: What crime 
data show?”, Criminology & Social Integration: Journal for criminology, penology 
and behaviour problems, HRCAK, Zagreb Vol. 27 N. 2, 221 – 234. 

Начинот и процесот на полициско евидентирање на криминалот е предмет на повеќе 
истражувања во светот. Притоа, се констатира дека врз процесот на одлучување 
влијаат повеќе фактори од различна природа. При нивното идентификување и анализа 
во рамките на трудот се поставија повеќе истражувачки прашања: дали постојат 
стандарди за евидентирање на пријавените кривични дела што овозможуваат 
објективна слика за нивниот обем и распространетост? кои фактори влијаат врз 
дискрециското одлучување на полициските службеници? и дали и кои организациски 
цели, приоритети и капацитети на полициската служба се поврзани со обликувањето, 
односно со конструкцијата на статистичките податоци за криминалот? Наведените 
прашања се предмет на интерес во рамките на трудот.  

 
 Stefanovska, V. (2019). “Police crime statistics: theoretical approaches in regards to 

their reflection of the real crime, Полициска статистика за криминалот: теоретски 
пристапи во однос на нивната рефлексија на реалниот криминал”, Македонска 
ревија за казнено право и криминологија, год. 26, бр.1-2, 2019. 

Полициските статистики за криминалот се значајни бидејќи тие се показател за 
состојбата со вкупниот криминал во една земја и служат за следење на неговата 
динамика, за бележење и претставување на неговите феноменолошки карактеристики, 
како и за прогнозирање и откривање на криминалот. Имајќи го предвид тоа, темите за 
вредноста, објективноста и корисноста на статистичките податоци не останаа надвор 
од теоретските перспективи и истражувања во рамките на криминологијата. Во поглед 
на конкретните криминолошки правци, позитивистите, конструктивистите, 
радикалните криминолози, како и левите реалисти се издвојуваат во објаснувањата за 
значењето на статистичките евиденции на криминалот, кои се елаборирани во трудот.  

 
 Stefanovska (Stojkovska), V. (2019). “Attitudes and values of young inmates placed 

in correctional facility”, Journal of Criminology and Criminal Law No. 3/2019, 
Institute of criminological and sociological Research, Belgrade, Serbia, 7 – 25. 

Трудот ги испитува ставовите на младите штитеници сместени во воспитно-
поправниот дом лоциран во Охрид, Северна Македонија. Анализата се базира на 
квалитативни податоци собрани со користење на длабинско интервју со младите 
штитеници за да се согледа нивниот систем на вредности. Собраните податоци беа 
поделени во три категории и неколку поткатегории: а) техники на неутрализација 
(отфрлање одговорност, рационализирање на одредени однесувања и осудување на 
други), б) отфрлање на конвенционалните норми (критика на системот и 
законодавството), в) идентификација со сторители и прифаќање на нивните 
криминални ставовите и систем на вредности.  

 
 Stefanovska, V. (2020). “Marginalization, stigmatization and social exclusion and 

their relation to criminal behaviour prior and during incarceration”, Casopis Socijalna 
misao XXVII/1, Republicki zavod za socijalnu zastitu i Fakultet za specijalnu 
edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, pp. 9 – 26, Beograd. 

Структурните процеси на маргинализација, стигматизација и социјална исклученост се 
еден од клучните фактори кои генерираат криминал во едно општество. Тоа се 
меѓусебно поврзани процеси кои ги туркаат младите на криминал. Наведениот труд го 
испитува влијанието на тие процеси врз девијантното и криминално однесување на 
младите сторители пред и за време на затворањето. Анализата се базира на 
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квалитативни податоци собрани со користење на длабински интервјуа со затворени 
млади штитеници во ВПД-Тетово. Главните наоди се однесуваат на признавањето дека 
штитениците имаат историја на социјална исклученост и маргинализација, но дека 
процесите дополнително се поддржани од поправниот дом и од системот во текот на 
нивното затворање. 

 
 Stefanovska, V. (2020). “Adaptation of young inmates to incarceration: Macedonian 

case”, Security Horisons God. 1, No 1, 128 – 147, 11th International Scientific 
Conference The Euro-Atlantic values in the Balkan countries, Ohrid 22-24 
September, 2020, Faculty of security – Skopje.  

Затворањето е стресно и трауматично искуство за секого. Затворениците можат да 
усвојат различни стратегии за справување или прилагодување на новата средина. Во 
литературата, претежно се препознаваат три вида адаптација: соработка, повлекување 
и отпор и насилно однесување. Врз основа на тоа, овој труд ја испитува 
манифестацијата и поврзаноста на различните стратегии за усвојување на младите 
затвореници со нивните лични, како и институционални карактеристики за време на 
затворањето. Главните наоди се однесуваат на признавањето дека младите затвореници 
усвоиле неколку стратегии за справување со цел да се адаптираат на затворскиот 
живот, но главно развиваат насилно однесување за време на нивното затворање. 

 
 Stefanovska, (2020). „Police crime recording practices: evidence from Skopje city’s 

police stations„, Thematic Conference Proceedings of International significance, Vo. 
10 No. (2020), „Archibald Reiss Days”, 291 – 301. 

Полициската статистика за криминалот е почетна точка за разбирање на стапката на 
криминал во една земја. Во многу национални законодавства постојат национални 
стандарди и анализи за евидентирање полициски криминал со цел да се добијат 
објективни и реални податоци од суштинско значење за понатамошно следење, 
откривање и обработка, како од системот на кривичната правда, така и од самите 
полициски служби. Потребна е конзистентност и униформност меѓу полициските 
службеници при нивното евидентирање, додека од друга страна, воспоставувањето и 
правилната примена на таквите стандарди може да ја зголеми довербата на јавноста во 
полициските статистики. Наведените прашања се предмет на истражување и 
разработка во рамките на овој труд. 

 
 Stefanovska (Stojkovska), V. (2020). „Individual risk factors among youth offenders 

prior and during incarceration: Macedonian case„, Balkan Social Science Review, Vol. 
16 (2020), 141–157.  

Трудот се базира на неколку теории во рамките на криминологијата и пенологијата, а 
една од нив е моделот на внес. Овој модел ја нагласува важноста на карактеристиките 
на затворениците, нивната етничка припадност, индивидуалните фактори на ризик, 
претходната социјализација, внатрешниот систем на вредности, деликвентните 
пријатели, криминалната историја, образованието и влијанието на овие карактеристики 
врз процесите на адаптација во затворските установи. Истражувањето претпоставува 
дека овие фактори на ризик кои придонеле за извршување кривични дела надвор се 
исто така фактори на ризик кои влијаат на институционалните прилагодувања и 
однесување на затворениците. 

 
 Стефановска, В. (2021). „Глобализацијата и новите предизвици на криминалот„, 

Предизвици, Списание за општествени прашања, Борба против криминалот и 
корупцијата, Friedrich Ebert Stiftung,  бр. 9 03/2021, стр. 144 – 157. 
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За да се разбере криминалот мора да се излезе од националните граници и да се види 
што се случува глобално во реалноста. Во тој дел, прашања кои заслужуваат посебно 
внимание во рамките на научната криминолошка и кривично-правна заедница не се 
само аспектите на транснационалниот криминал, туку и на државниот, 
институционален и скриен криминал кои се резултат на силите на глобализацијата и 
имаат глобален контекст. Во врска со претходно наведеното, во трудот се 
презентирани и обработени различните димензии на глобализацијата и нивната 
поврзаност со криминалот.  
 

 Stefanovska, V. (2021). „The Impact of Covid 19 on vulnerable populations„, 
International Conference proceedings, Legal System in the period, September 24th 
2021, Faculty of Law – Kosovska Mitrovica, Univerzitet u Pristini, 57 – 74.   

Пандемијата СОВИД -19 од самиот почеток, во научната и професионалната дебата 
започна да отвора прашања поврзани со практиката на човековите права за време на 
оваа криза и со одредени облици на насилство и други форми на виктимизација и 
криминал што се случуваат зад затворени врати. Посебни ранливи категории кои се 
предмет на кратка анализа од аспект на практицирањето на одредени човекови права 
во време на пандемија се: бездомниците, зависниците, жртвите на семејно насилство и 
лицата лишени од слобода (притворени или кои издржуваат казна затвор) кои имаат 
поголема потреба од заштита во вакви и слични здравствени кризи и пандемиски 
ситуации. 

 
 Stefanovska, V. (2021). „Queer Criminology: New theoretical direction or part of 

critical criminology„, за Меѓународната научна конференција “30 години 
независна македонска држава„ – Факултет за безбедност – Скопје.  

Тенденцијата да се постигне поголема видливост на квир популацијата преку посебен 
теоретски и истражувачки пристап, а не во рамките на други теории кои се занимаваат 
со маргинализирани заедници или одредени форми на супкултурно однесување отвори 
дебата во криминолошката научна заедница во однос на тоа дали квир 
криминологијата треба да добие посебен теоретски правец или истражувањата за квир 
популацијата треба да останат во рамките на критичката културна криминологија, 
односно како дел од феминистичките студии. Наведената дилема, основите и 
предизвиците на квир криминологијата се предмет на посебна елаборација и теоретска 
расправа во рамките на трудот. 

Учебник и научно-истражувачки извештаи, односно студии (во последните 5 
години) 
 Стефановска, В. (2017). Превенција на криминалитет: основи, модели, пристапи 

(основен учебник), Факултет за безбедност – Скопје 
Учебникот е поделен во три дела. Првиот дел ги воведува студентите во теоријата и 

практиката за превенција на криминалот, во најновите достигнувања на академската 
заедница и на политиката за контрола, како и во основните пристапи и видови 
превенција. Во вториот дел се обработуваат социјалната, развојната, ситуационата и 
превенцијата базирана на заедница. Третиот дел е посветен на улогата на 
казненоправниот систем во превенција на криминалот, на целите на кривичните 
санкции и на новите казненоправни реформи во Македонија, како дел од пошироката 
криминална политика. На тој начин се прави една заокружена целина на оваа материја 
која, остава простор и поттик за понатамошни проучувања и проширувања на 
литературата наменета за понатамошните степени на учење и дообразување.  
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 Стефановска, В., Гогов, Б. и Пеовска, Н. (2019). Процесот на евидентирање и 
статистичко прикажување на класичниот криминал од страна на полицијата 
(научна студија), Факултет за безбедност – Скопје.  
Предмет на истражување е процесот на евидентирање на пријавенот криминал во 

полиција (од граѓани или откриен од страна на самата полиција) и на создавање на 
полициски статистики од страна на полицијата. Тој процес вклучува: процес на 
идентификување, оцена, анализа и селектирање на податоците од пријавениот 
класичен криминал, процес на негово евидентирање во соодветни полициски 
евиденции во полициските станици, процес на проверка и внесување податоци во 
соодветни бази на податоци, нивна обработка, дистрибуирање, како и процес на 
одлучување, прикажување и објавување на бројот на евидентирани и расветлени 
кривични дела во форма на статистички табели и графикони. Во наведените процеси се 
вклучени повеќе нивоа на полициската служба и врз нив влијаат повеќе фактори.  

 
 Стефановска, В., Бачановиќ, О., Батиќ, Д. и Пеовска, Н. (2019). Маргинализацијата 

и девијантноста на младите во судир со законот во воспитно-поправните и 
казнено-поправните домови, Научно истражувачки извештај, Факултет за 
безбедност – Скопје.  

Основни теми кои се обработуваат во научноистражувачкиот извештај се:  
положбата на младите во воспитно-поравните и казнените домови, карактеристиките 
на младите во воспитно-поправниот дом во Охрид, индивидуалните фактори и нивната 
поврзаност со криминалното однесување пред и за време на затворањето, улогата на 
афективноста и семејството во криминалното однесување кај младите сместени во 
ВПД и во затворот за деца, ефектите на доживеаната траума врз малолетничкото 
престапништво, ставовите, склоностите, вредностите и нивната поврзаност со 
криминалното однесување пред и за време на затворањето, структурните процеси на 
маргинализација, стигматизација и социјално исклучување и нивната поврзаност со 
криминалното однесување пред и за време на затворањето и поврзаноста на 
институционалните и ситуациските фактори со девијантноста и маргинализацијата на 
младите во воспитно–поправните установи.  
 
Б. Учество на меѓународни и национални конференции, семинари, обуки, 
работилници и други меѓународни и национални научни и стручни собири во 
последните 5 години 
o 23 ноември, 2016, х. Арка, Скопје, Научна и стручна расправа: Судско одмерување 

на казната и практичната примена на алтернативните мерки во македонското 
законодавство, Македонско здружение за кривично право и криминологија, 
презентација на тема: Целите на казнувањето во Република Македонија и 
превенција на криминалот. 

o 24-25 ноември, 2016, Белград, Седма конференција на Виктимолошкото друштво на 
Србија „Безбедност и виктимизација: изазови друштвеног реаговања и заштите 
жртава“, презентација на тема: Кривичноправни, друштвени и ресторативни 
одговор на злочин из мржње. 

o 15 март, 2017, Скопје, Работилница на тема: Криминолошко-виктимолошки 
истражувања: предизвици во Македонија и искуства од проектот „Маргин’, 
EUROCRIME, Margin project, Horizon 2020, презентација на тема: Ограничувања 
при криминолошките истражувања во Македонија и криминолошки пристапи.  

o 4 - 5 јуни, 2017, Охрид, International scientific conference “Security concepts and 
polices - new generation of risk and threats”, Faculty of security – Skopje, презентација 
на тема: Mass-surveillance and new control of crime: challenges and threats. 
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o 30 јуни 2017, Тетово, International scientific conference “Judicial Reforms and Anti-
Corruption Practices: Challenges, Prospects and Transfer of Experiences”, Универзитет 
на Југоисточна Европа (South East European University), презентација на тема: What 
can be learned from deterrence and incapacitation effect of the criminal sanctions? 

o 4 – 5 септември, 2017, Штип, Четврта меѓунарoдна научна конференција 
„Општествените промени во глобалниот свет„, Правен факултет, „Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип, презентација на тема, Социјално исклучување: пред и по 
криминалот (Social Exclusion: Before and after Crime). 

o 5 - 6 октомври, 2017, Сараево, XVII dani kriminalistickih nauka, Megunardona naucna 
konferencia, Crimen, Forensis, Securitas, CFS 2017, Fakultet za kriminalistiku, 
kriminologiju i sigurnosne studije, презентација на тема: Situational Crime Prevention: 
Theoretical background and possibilities for further development. 

o 5 декември, 2017, Скопје, Меѓународна научна-стручна конференција „40 години 
високо образование од областа на безбедноста – теории и практики“, презентација 
на тема: Новите критички пристапи во рамките на криминолошките истражувања. 

o 11-12 мај, 2018, Битола, International scientific conference “Towards a better future: 
The rule of law, democracy and polycentric development”, Faculty of law – Bitola, 
презентација на тема: Women Crime and the criminal justice system: what show the 
official statistics in the Republic of Macedonia? 

o 15 мај, 2018, Лозово, Primary School “Metodi Mitevski-Brico”, Lozovo, International 
conference about tolerance “Multiculturalism and tolerance in the context of professional 
development of the educators“,презентација на тема: Developmental crime prevention: 
theoretical backgrounds and perspectives. 

o 18 септември, 2018, Струга, Конференција, „Регионалните искуства во 
имплементација на (ИЛП) моделот на полициско работење водено од разузнавање, 
Министерство за внатрешни работи и ОБСЕ, мисија во Скопје, презентација на 
тема: Процесот на евидентирање на класичниот криминал од страна на полицијата 
(истражувачки проект) 

o 18 ноември, 2018, Скопје, Стручна расправа: Процесот на евидентирање и 
статистичко прикажување на класичниот криминал од страна на полицијата, 
Факултет за безбедност – Скопје, учество со сопствена презентација.  

o 14 - 16 декември, 2018, Банско, Бугарија, Меѓународна научна конференција 
“Knowledge in practice”, Европски универзитет и др., презентација на тема: Примена 
на ресторативната правда во случаи на насилство меѓу интимни партнери.   

o 23 - 14 јуни, 2018, Охрид, Меѓународна научна конференција „Влијанието на 
големите сили врз безбедноста на малите држави„ Факултет за безбедност – Скопје, 
презентација на тема: Statistical presentation and documentation of reported crime in 
the Republic of North Macedonia: conditions and challenges.  

o 13 декември 2018, Скопје, Научна дебата Политиката и религијата, Македонско 
политолошко друштво и Богословски факултет при УКИМ. 

o 7 октомври, 2019, Скопје, Тркалезна маса „Безбедноста на домот преку превенција 
на новите закани и безбедности ризици„, Факултет за безбедност – Скопје и 
Комората за приватно обезбедување, презентација на тема: Социјалната наспроти 
ситуационата превенција за зголемување на безбедноста во домот. 

o 11 - 12 октомври, 2019, Кавала, Грција,  12 Меѓународна научна конференција „The 
power of knowledge”, Institute of Knowledge Management, презентација на тема: Left 
Realism Criminology: Basis and perspectives. 

o 6 - 7 ноември, 2019, Белград, Србија, Меѓународна научна конференција „Archibald 
Reiss Days”,  Универзитет за криминалистика и полициски студии, презентација на 
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тема: Factors related to crime recording by the police: conditions and challenges in 
Macedonia. 

o 8 - 9 ноември, 2019, Скопје, Меѓународна научна конференција, „Transitions of legal 
systems: 30 years after the fall of the Berlin wall, Правен факултет Јустинијан Први, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј„ – Скопје, презентација на тема: Critical 
approaches within Criminology Studies. 

o 2019, 18 декември, Скопје, Дом на АРМ, Стручна расправа, активно учество и 
презентирање на резултати и промоција на научниот ивештај „Маргинализацијата и 
девијантноста на младите во судир со законот во воспитно-поправните и казнено-
поправните домови во Македонија. 

o 2020, 10 јуни (онлајн), Корона дијалози „Криминолошките  и криминалистички 
влијанија од глобалната пандемија, Факултет за безбедност – Скопје, презентација 
на тема: Одредени криминолошки аспекти поврзани со криминалот и неговата 
контрола за време на пандемијата со ковид 19 во Македонија. 

o 2020, 15 јуни, (онлајн), Трет Вебинар на тема „Лажните вести како хибридна 
закана„, Универзитет „Св. Климент Охридски„ – Битола. 

o 2020, 27 мај, (онлајн) Корона дијалози на тема „Влијанието на новите политички и 
правни предизвици од пандемијата„, Универзитет „Св. Климент Охридски„ – Битола.  

o 2020, 22 – 24 септември, Охрид, 11th International Scientific Conference The Euro-
Atlantic values in the Balkan countries, Факултет за безбедност – Скопје, презентација на 
тема: 
Adaptation of young inmates to incarceration: Macedonian case. 

o 2020, 22 декември (онлајн), Пенитенцијарните установи и заштита на осудените лица 
од нехуман третман, Стратешки форум за дискусија во организација на Хелсиншки 
комитет за човекови права и Зружение на млади правници. 

o 2020, 8 – 9 ноември (онлајн), Меѓународна научна конференција „Archibald Reiss 
Days”,  Универзитет за криминалистика и полициски студии, Белград, Република 
Србија, презентација на тема: Police crime recording practices: evidence from Skopje 
city’s police stations. 

o 2021, 11 февруари (онлајн) Video Conference Crimmigration On the merger of crime 
control and migration control, ZIF Cenetr for Interdisciplinary Research and University 
Bielefeld 

o 2021, 10 јуни (онлајн), 3td International conference on social sciences and humanities 
(ICSSH2021) “Challenges of the Changing World – Building a Safer Future”, International 
Balkan University, презентација на тема: The Impact of Covid 19 on Vulnerable 
populations  
 
Освен како активен учесник, кандидатката била и модератор на повеќе 

Меѓународни научни конференции одржани пред се од страна на Факултетот за 
безбедност – Скопје (во 2017, 2018, 2019), како и на Конференцијата „The power of 
knowledge” одржана на 10 и 11 октомври, 2019 година во Кавала, Грција, а 
организирана од страна на Institute of Knowledge Management.  
 
В. Научни проекти / истражувања  
(Учество во истражувачки проекти во последните пет години): 

 2018-2019: раководител (и истражувач) на научно-истражувачки проект: 
„Процесот на евидентирање и статистичко прикажување на класичниот 
криминал од страна на полицијата„, Факултет за безбедност – Скопје, 

 2018 –2019, раководител (и истражувач) на научно-истражувачки проект: 
„Маргинализацијата и девијантноста на младите во судир со законот во 
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воспитно-поправните и казненопоправните домови, Факултет за безбедност – 
Скопје, 

 2020/2021 – Кандидатката Стефановска е определена како координатор од 
Факултетот за безбедност што е партнер во рамките на проектот Зголемување 
на социјалните вештини при стручно оспособување во затвор (Enhancing social 
skills during vocational training in prison (SOCVOC). Проектот е поднесен на 
повикот за аплицирање на проекти од програмата Еразмус+, Call 2021, KA220 -
Strategic Partnerships in the field of Adult education (КА 220) во мај 2021. Таа 
учествуваше при подготовката на дел од проектната апликација што се 
однесуваше на Факултетот за безбедност. Се уште се очекува одговор за 
прифаќањето и обезбедувањето финансиска поддршка од страна на ЕУ.    

 
Г. Ментор на трет циклус на студии - од страна на Агенцијата за квалитет на 
високото образование - Одбор за акредитација е добиено решение за ментор на третиот 
циклус на студии, 08-239/1-3 од 14.04.2021. 
 
Д. Резензент на научни и стручни трудови - Кандидатката Стефановска во 
последните пет години била рецензент на повеќе трудови (вкупно 10) поднесени за 
неколку конференции, односно меѓународни научни списанија: (1) во International 
Journal of criminology and sociology (https://www.International Journal of criminology and 
sociologylifescienceglobal.com/independent-journals/international-journal-of-criminology-
and-sociology), (2) во Criminology & Social Integration: Journal for criminology, penology 
and behaviour problems (https://hrcak.srce.hr/ksi), (3) за меѓународна конференција при 
Универзитетот „Гоце Делчев„ – Штип, (4) за меѓународни конференции на Факултетот 
за безбедност – Скопје. 
 
Ѓ. Член на граѓански здруженија – Кандидатката Стефановска во почетоците од 
нејзиниот професионален и научно-истражувачки ангажман активно учествувала во 
реализација на проекти како член на Здружението за заштита на правата на детото, што 
е дел од Коалицијата „Сите за правично судење„. Исто така, кандидатката е член и на 
Македонското здружение за кривично право и криминологија.  
 
 

IV. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК 
ИНТЕРЕС 

 
Кандидатката Стефановска, како дел од стручно-апликативна дејност и дејности 

од поширок интерес, имала и други ангажмани на Факултетот за безбедност-Скопје во 
последните пет години. 
 
А. Комисии и тела на Факултетот за безбедност - Скопје 

 Член на рецензиона комисија за избор на наставник во сите наставно-научни 
звања на д-р Наташа Пеовска на Факултетот за безбедност – Скопје на научната 
област криминологија 51603-, бр. 08-969/2 од 20.12.2019 

 Член на Работната група за акредитација и реакредитација на студиски 
програми на вториот циклус на студии 

 Член на Комисија за самоевалуација на Факултетот за безбедност – Скопје 
(2014-2018) 

 Член на Издавачкиот совет (ноември 2016 - декември, 2018), 
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 Член на Конкурсна комисија за спроведување постапка за запишување студенти 
на втор циклус во академската 2019/2020 

 Заменик член на Конкурсна Комисија за спроведување на постапка за 
запишување на студенти во прва година на прв циклус во академската 
2019/2020 и 2020/2021 година 

 Член во Комисија за селекција на кандидати кои ќе се пријават на јавниот оглас 
за вработување на Факултетот за безбедност – Скопје, бр. 04-628/1 од 3.09.2019 

 Секретар на Катедрата за кривично-правни и криминолошки науки (2018 - ) 
 Член на Наставнички совет на вториот циклус на студии (2017-2019) 
 Член на факултетска изборна комисија за избор на ректор на Универзитетот 

„Св. Климент Охридски„ (одржана на 29 мај 2019 на Факултет за безбедност – 
Скопје).  

 Член во Комисија за спроведување на тајно гласање за избор на сенатори од 
Факултетот за безбедност (одржано на 22.10. 2020 на Факултет за безбедност – 
Скопје) 

 Член во Комисија за спроведување на тајно гласање за избор на продекани на 
Факултетот за безбедност – Скопје (14.06.2021) 
 

Б. Член на уредувачки одбор на научно / стручно списание 
 Член на Уредувачкиот одбор за издавање на Меѓународната научна публикација 

„Годишник на Факултетот за безбедност - Скопје“ за 2020 и 2021. 
 
В. Член на организационен или програмски одбор на научен / стручен собир и 
меѓународен научен / стручен собир 

 Програмски одбор за одржување на студентска стручна конференција на тема 
„Евроатланската перспектива на Република Македонија„ – демократија, 
владеење на правото, слободи, безбедност и стандарди во Европската унија 
(19.04.2019 на Факултет за безбедност - Скопје) 

 Организациониот одбор на Mеѓународната научна конференција „30 години 
независна Македонска држава„ за 2021 година на Факултетот за безбедност – 
Скопје.  

 Организација за стручната расправа „Процесот на евидентирање и статистичко 
прикажување на класичниот криминал од страна на полицијата„ одржана на 18 
ноември 2018 на Факултет за безбедност – Скопје. 

 Организација за стручната расправа „Маргинализација и девијантноста на 
младите во судир со законот во воспитно-поправните и казнено-поправните 
установи, одржана на 18 декември 2019 на Факултет за безбедност – Скопје.  

 
Г. Учество во комисии и тела на државни и други органи 

 2010-2012, секретар на Државниот совет за превенција на детското 
престапништво при Министерството за правда. 

 2012, претседател на Комисија за спроведување стручен испит за процена на 
полициска опрема во рамките на Министерството за внатрешни работи на 
Република Македониjа.   

 2019, како професор од наведената област е номирана за член во работна група 
во рамките на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија 
за Подобрување на националниот систем за статистика на криминалитетот 
(состојби,  предизвици и насоки за подобрување). 
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Д. Учество во промотивни активности на Факултетот за безбедност – Скопје. Како 
дел од промотивните активности, кандидатката била презентер на дебатата на тема: 
Безбедно дома и во градот Скопје – предизвици на урбаната безбедност одржана на 
14 мај 2018 година на Факултетот за безбедност. Дебатата била дел од Отворениот ден 
за матурантите. Исто така, заедно до други колеги, кандидатката Стефановска има 
извршено презентации на студиските програма достапни на Факултетот кои се 
наменети за матурантите во неколку средни училишта (во Скопје (мај, 2018), во Велес).  
 

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА 
ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

 

ПРВ КРИТЕРИУМ  
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ Х 
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш 
предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна 
школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови 
се објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува 
преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преку 
web пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на 
него) 

Х 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание 
или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, 
Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените 
трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум 
http://eprints.uklo.edu.mk/) 

Х 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од 
предвидениот број со општите услови за избор во соодветното звање 

Х 

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

Х 

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува во 
научно-истражувачки проект кој е во тек 

Х 

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

Х 

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

Х 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд Х 
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 

 

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

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања  
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или 
институции 

Х 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна 
област со која професионално се занимава 

 

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

Х 

вкупно исполнети услови од прв критериум 10 

 

ВТОР КРИТЕРИУМ  
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Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 
научноистражувачки подмладок 

УСЛОВИ Х 
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство 

Х 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници Х 
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии Х 
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 

Х 

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

Х 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд Х 
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска 
програма 

Х 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прграма 
на прв, втор или трет циклус студии 

Х 

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 

Х 

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

Х 

вкупно исполнети услови од втор критериум 10 

 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ  
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ Х 
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, 
правилник, статут, закон и сл. 

Х 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од 
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни 
институции 

Х 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден 
од релевантна институција 

Х 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна 
стручна организација, институција или асоцијација 

Х 

(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  
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Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или 
други домашни или странски фондови 

 

Учествувал во промотивни активности на факултетот Х 
Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска 
сопственост 

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката 
област за која се врши изборот 

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации 
(списание, весник, зборник на трудови и сл.) 

Х 

Лекторирал трудови на странски/македонски јазик  
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за 
стопанството 

 

вкупно исполнети услови од трет критериум 6 

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ 26 

 
Од предвидените посебни услови за избор во редовен професор, Кандидатката 

исполнува 26 услови од трите критериуми и тоа: 10 од научно истражувачката дејност, 
10 од наставната дејност и подготвување на наставен и научно-истражувачки 
подмладок и 6 од стручно-применувачката дејност. 

 
 

VI. ЗАКЛУЧОК 
 

Врз основа напретходно наведеното за научната, стручната и воспитно-образовната 
дејност на д-р Весна Стефановска, заедно со приложените докази Комисијата 
констатира дека кандидатката ги исполнува општите и посебните услови предвидени 
во Законот за високо образование за избор во наставно-научно звање редовен професор 
во научната област Криминологија.  

Од постигнатите резултати во наведените области Комисијата посебно го истакнува 
следново: (1) Кандидатката има континуиран развој во својата професионална кариера, 
прво како соработник (помлад асистент и асистент), а потоа и како наставник во 
звањата (доцент и вонреден професор) што укажува на непречен развој и напредување 
во кариерата, односно во нејзиниот наставно-образовен и научно-истражувачки развој. 
(2) Кандидатката активно и континуирано учествува како раководител и како главен 
истражувач во неколку национални проекти од научно и општествено значење. 
Добиените резултати и сознанија имаат не само научна, туку и апликативна вредност 
за подобрување на одредени области кои се предмет на проучување. (3) Кандидатката 
покажува интерес за развој на одредени наставни дисциплини од криминолошката 
област на првиот и на вториот цикслус на студии, како што е ресторативната правда и 
посебно современите (критички) теории за криминалот. Со акредитација на студиската 
програма Криминологија и криминална политика се залага за афирмација на звањето 
дипломиран криминолог, односно магистер од областа на криминологијата и 
криминалната политика. (4) Во својство на ментор, односно член на голем број 
дипломски трудови, неколку магистерски / специјалистички тези, како и на докторски 
дисертации укажува на активен ангажман, посветеност и индивидуален пристап 
спрема студентите. Во прилог на тоа е и високата оцена од самоевалуација од страна на 
самите студенти. (5) Професионалното и активно учество во повеќе стручни комисии, 
организациски одбори и други тела на Факултетот укажува на значајна посветеност и 
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придонес во организациските и стручни работи кои се дел од задачите и непреченото 
функционирање на Факултетот. (6) Бројот на објавени трудови по изборот во звањето 
вонреден професор, исто така покажува дека кандидатката перманентно твори и се 
наградува во научната и истражувачката област. Посебно се истакнува нејзината 
континуирана работа, посветеност и заложби во подготовка на основни учебници и на 
други дополнителни материјали на предметите кои таа ги предава на Факултетот за 
безбедност - Скопје.  

 
 

VII. ПРЕДЛОГ 
 
Врз основа на погоре наведеното, Рецензионата комисија, со особена чест и 

задоволство на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност во Скопје при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски„ – Битола, му предлага д-р Весна 
Стефановска да биде избрана во звањето редовен професор во научната област 
Криминологија (50826).  

 
 
 

20.08.2021    РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА 
Скопје 

ред. проф. д-р МиодрагЛабовиќ, претседател, с.р 
 

ред. проф. д-р Оливер Бачановиќ, член, с.р   
 
ред. проф. д-р Александра Груевска - Дракулевски, член, 

ср 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 
 

За учебникот „Вооружување и опрема“ од авторите ред. проф. д-р Росе Смилески и  
вон. проф. д-р Раде Рајковчевски 

 
 

 Врз основа на член 103 точка 8 од Законот за високо образование, член 16 став 4 од 
Правилникот за организирање на издавачка дејност на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“  
Битола, на ден 30.08.2021 година со Одлука бр.14-851/6-3ја прифати Предлог-одлуката за 
избор на рецензенти на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје, бр. 
08-514/2 од 26.08.2021 година, за рецензенти на учебникот „Вооружување и опрема“ 
(Второ дополнето издание) од авторите ред. проф. д-р Росе Смилески и вон. проф. д-р 
Раде Рајковчевскида се изберат: д-р Стојче Десковски (редовен професор во пензија на 
Техничкиот факултет од Битола)и д-р Јован Наумоски (редовен професор во пензија на 
Воената академија од Скопје). 

Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, имам задоволство и чест до 
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје и до Ректорската управа на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“  Битола да го поднесам следниов, 
 
 

Рецензентски извештај 
 

1. Општи податоци за трудот  
 

 Обем, содржина и структура на делото. Трудот е во обем од 202 страници,  
напишан  во Б5 формат со нормални маргини со единечен проред, структуриран во шест 
дела. Трудот е пишуван со фонт Times New Roman со големина 12 (со големина 10 во 
фуснотите и со големина 11 под сликите и над табелите). Структурата на трудот има: 
насловна страна, предговор, вовед, содржина и пет дела. На крајот на секој од петте дела 
има преглед на користената литература. Во петте дела, авторите навеле вкупно 217  
библиографски единици. Цитирањето е направено според Ванкувер стилот.  
  Предговорот на трудот е на македонски и на англиски јазик. Во овој дел авторите 
ги образложиле потребите за издавање на Второто издание, што како рецензент, сметам 
дека објаснувањето е соодветно на ново вградениот текст и Правилникот за организирање 
на издавачка дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.  
 Содржините се надополнуваат, за да на крајот се вклопат во една логична целина, 
во која се опфатени теоретските аспекти на вооружувањето и опремата, обработени се на 
начин којшто е прилагоден за предмет за кој студентите најверојатно немаат претходни 
предзнаења и притоа има за цел да им овозможи активно учество во реализирањето на 
соодветната предметна програма. Освен научната компонента, трудот изобилува со 
современа стручна и научна терминологија. Спојот и ускладеноста помеѓу теоријата и 
практиката, особено во делот на балистиката и при анализите на одредени оружја и 
нивната муниција, како и опремата што на трудот му дава посебна вредност.  
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 Внатрешната балистика е првиот дел и во него се презентирани основните поими 
поврзани со оваа наука која се занимава со проучување на процесите на движењето на 
проектилот (зрното) во цевката на оружјето. Како подцелини, во овој дел опфатени се 
прашањата поврзани со задачите и со поделбата на внатрешната балистика, но и на 
нејзините елементи. 
  Почетокот на вториот дел се однесува на историскиот развој на овие материи, така 
што во него авторите направиле еден кус преглед за тоа како се развивале и 
надополнувалемуницијата и експлозивните материи низ вековите. Понатаму, во овој дел 
обработени се експлозивните материи, врз основа на базичната поделба, на начин кој е 
детален и прегледен. Пристапот со кој се анализира муницијата е исто така прегледен, во 
голем дел се однесува на пешадиската муниција, а изборот на авторите е на системски 
начин да ја прикажат муницијата за повеќето пешадиски оружја. Во вториот дел е 
направена дополна со поглавјето 3.4.Мини за минофрлачи, каде што во целост се 
обработени мините со калибар 60 mm. Новосоздадениот текст во целост се вклопува во 
целината и е континуитет на калибрите кои се сретнуваат во формацискиот состав во 
повеќето полиции. 
 Исто така овој дел е збогатен и со муницијата за фрлач на гранати од 40 mm (по-
главје 3.5.), како еден од најзастапените калибри во формацискиот состав на полицијата, 
со тенденција и понатаму да се усовршува, па дури и преку намалување на калибарот. 

Во третиот дел, во согласност со класификацијата на малото оружје и лесното во-
оружување, разработени се одделни претставници оружја кои најчесто ги користат воор-
ужените сили - пиштоли, автомати, полуавтоматски пушки, автоматски пушки, 
пушкомитралези, митралези, рачни ракетни фрлачи, минофрлачи и фрлачи на гранати. 
 Во овој дел на еден избалансиран начин воведено е поглавјето 9, насловено како 
„Несмртоносно оружје“ во кое е дадена класификацијата и поделбата на несмртоносното 
оружје, но и одредени модели на ова оружје кое наоѓа примена во полицијата.  
 Четвртиот дел ја опфаќа целокупната балистичко-заштитна опрема, а посебно се 
обработени видовите на заштитната опрема. Дадени сепримери/модели и видови заштитна 
опрема од домашни и од странски производители. 
 Последниот дел е се нов наслов „Посебни и повеќе наменски средства“. Овој дел 
е изменет идополнет, не е само формално и технички, туку и суштински, за да му се даде 
една целовитост на учебникот. Со оглед дека овој дел остава простор на надградба, тука се 
изнесени основните карактеристики итрендовите во развојот на овие средства и направено 
е дополнување со новите средства кои во меѓувреме се нашле во формацискиот состав на 
полициите.  

 
 Оригиналност на трудот. Содржините во книгата „Вооружување и опрема“ 

обработени се во обем и на начин кој поттикнува размисла и интерактивен однос и кој 
дава простор за креативен пристап на студентите во реализирањето на предметната 
програма. При изготвувањето на трудот консултирана е референтна литература од областа 
на воените и на полициските науки, балистиката, физиката, хемијата,но воедно 
анализирани се одредени конструкторски решенија и модели, а цитирани се доминантно 
релевантни странски автори/извори и еден значаен број домашни автори поврзани со 
проблематиката опфатена со книгата. Сознанијата од тие респективни трудови се 
втемелени во основата на трудот, се разбира, поткрепени и вкрстени со погледите на 
авторите и со повлекување на паралели за актуелните состојби во областа на 
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вооружувањето и опремата. Трудот содржи развојни елементи на среднорочен план кои се 
однесуваат на перспективите и на правците во развојот на оружјето и опремата. 

Степен на соодветност на текстот со програмата. Книгата „Вооружување и 
опрема“ наменета е за студентите на Факултетот за безбедност-Скопје од студиската 
програма КРИМИНАЛИСТИКА кои го изучуваат предметот „Вооружување и опрема“ со 
фонд на часови 2+1 во првиот семестар во првиот циклус студии, но и од други студиски 
програми кои го избираат предметот по различни основи. 

Книгата може да послужи како дополнителна литература и на други наставни 
дисциплини поврзани со наведената проблематика, а од посебна полза е за научната и за 
стручната јавност која се занимава со вооружувањето и опремата на безбедносните сили. 
 

Методичко-дидактички вредности. Поаѓајќи од основната намена на трудот, 
авторите направиле успешен обид: 
 Прво, содржините, кои се предмет на обработка и кои сами по себе се мулти-
дисциплинарни, систематизирани се на начин на кој се добива нивна научна заснованост, 
што во суштина значи, изнесените ставови, констатации, аргументи и други факти добива-
ат можност да бидат поткрепени со релевантни сознанија од домашната и од странската 
научна литература од областа на науките опфатени со вооружувањето и опремата. 
 Второ, избраните содржини да се однесуваат на основните, најзначајните, но и 
најактуелните трендови во производството и во развојот на вооружувањето и опремата. 
 Трето, домашната експертска и научна јавност добива учебник кој на поинаков 
начин ги третира темите поврзани со вооружувањето и опремата, т.е. на начин кој е 
поддржан со соодветен воведен дел, сторија и анализа.  

 
2. Мислење и предлог 

 Врз основа на изложениот преглед и ставови во овој извештај, јас како рецензент се 
стекнав со неподелено уверување дека трудот „Вооружување и опрема“ од авторите ред. 
проф. д-р Росе Смилески и вон. проф. д-р Раде Рајковчевски, методолошки е коректно 
изготвен и има научно-стручна и методичко-дидактичка вредност. Од тие причини со 
задоволство предлагам истиот да биде издаден како учебник за студентите на 
Факултетот за безбедност-Скопје. 
 
Скопје, 31.08.2021 година  
         

Р е ц е н з е н т :  
Проф. д-р Стојче Десковски с.р. 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 
 

За учебникот „Вооружување и опрема“ од авторите ред. проф. д-р Росе Смилески и  
вон. проф. д-р Раде Рајковчевски 

 
 Врз основа на член 103 точка 8 од Законот за високо образование, член 16 став 4 од 
Правилникот за организирање на издавачка дејност на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“  
Битола, на ден 30.08.2021 година со Одлука бр.14-851/6-3ја прифати Предлог-одлуката за 
избор на рецензенти на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје, бр. 
08-514/2 од 26.08.2021 година,за рецензентина учебникот „Вооружување и 
опрема“(Второ дополнето издание) од авторите ред. проф. д-р Росе Смилески и вон. 
проф. д-р Раде Рајковчевски да се изберат: д-р Стојче Десковски (редовен професор во 
пензија на Техничкиот факултет од Битола )и д-р Јован Наумоски (редовен професор во 
пензија на Воената академија од Скопје). 

Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, имам задоволство и чест до 
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје и до Ректорската управа на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“  Битола да го поднесам следниов, 

 
Рецензентски извештај 

 
1. Општи податоци за трудот  
 

 Обем, содржина и структура на делото. Трудот е во обем од 202 страници, 
напишан во Б5 формат со нормални маргини со единечен проред, структуриран во шест 
дела. Трудот е пишуван со фонт Times New Roman со големина 12 (со големина 10 во 
фуснотите и со големина 11 под сликите и над табелите). Структурата на трудот има: 
насловна страна, предговор, вовед, содржина ипет дела. На крајот на секој од петте дела 
има преглед на користената литература. Во петте дела, авторите навеле вкупно 217 
библиографски единици.Цитирањето е направено според Ванкувер стилот.  
 Предговорот на трудот е на македонски и на англиски јазик. Во овој дел авторите 
ги образложиле потребите за издавање на Второто издание, што како рецензент, сметам 
дека објаснувањето е соодветно на ново вградениот текст и Правилникот за организирање 
на издавачка дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 
 Авторите вложиле многу знаење и умешност, така што сите содржини семеѓусебно 
поврзани, секоја наредна ја надополнувапретходната и на крајот се добива една нераз-
двојна методолошки логична целина која ги опфаќа теоретските аспекти на вооружува-
њето и опремата, обработени на начин којшто е прилагоден за дисциплина/предмет за кој 
студентите немаатпредзнаења од средношколскиот образовен процес.Трудот е концизен, 
разбирлив и поткрепен со соодветни слики, табели и дијаграми што на студентите ќе им 
овозможи полесно да го совладаат материјалот и ќе им овозможи активно учество во 
реализирањето на соодветната предметна програма.  
 Освен научната компонента, трудот изобилува со современа стручна и научна 
терминологија, поткрепена со користење на многу библиографски цитати и тоа главно од 
странски автори. Во сите делови е направен спојот и ускладеноста помеѓу теоријата и 
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практиката, особено во делот на балистиката и при анализите на одредени оружја и 
нивната муниција, како и опремата. Тоа му дава посебна вредностна трудот.  
 Внатрешната балистика е првиот дел и во него се презентирани основните поими 
поврзани со оваа наука која се занимава со проучување на процесите на движењето на 
проектилотво цевката на оружјето. Во овој дел опфатени се прашањата поврзани со 
задачите и со поделбата на внатрешната балистика, но и нејзините елементи. Посебен 
акцент е даден нацевката на оружјето и потисните експлозивни материи(барути), како 
елементи на внатрешната балистика. Авторите успеале барутите да ги обработат од гледна 
точка на внатрешната балистика не навлегувајќи во делот на хемијата на експлозивните 
материи, со што на читателот му обезбедува полесно да ја разбере суштината и задачите 
на внатрешната балистика. Во вториот дел (муниција и експлозивни материи) авторите 
на самиот почеток давааткус историски развој на експлозивните материи. Преку тој 
преглед јасно се гледа нивниот развој и развојот на муницијата. Муницијата и 
експлозивните материи се развивале паралелно, но меѓусебно се надополнувале. Во овој 
дел обработени се експлозивните материи, од аспект на хемијата на експлозивните 
материи, а преку основата поделба, авторите успеале материјата да направат да биде лесно 
читлива, јасна и прилагодена за секој читател. Пристапот со кој се анализира муницијата 
е исто така прегледен, во голем дел се однесува на пешадиската муниција, а изборот на 
авторите е на системски начин да ја прикажат муницијата за повеќето пешадиски оружја. 
Во текстот има и нови сознанија, посебно во делот на нитросоединенијата 
(тринитротолуенот).Во вториов дел направена е дополна со поглавјето 3.4.Мини за 
минофрлачи, каде што во целост се обработени мините со калибар 60 mm. 
Новосоздадениот текст во целост се вклопува во целината и е континуитет на калибрите 
кои се сретнуваат во формацискиот состав во готово во сите полициски сили. 
 Исто така овој дел е збогатен и со муницијата за фрлач на гранати од 40 mm 
(поглавје 3.5.), како еден од најзастапените колибри во формацискиот состав на полиција-
та со тенденција и понатаму да се усовршува.  
 Во третиот дел, во согласност со класификацијата на малото оружје и лесното 
вооружување, разработени се одделни претставници оружја кои најчесто ги користат 
вооружените сили, почнувајќи од пиштоли, автомати, полуавтоматски пушки, автоматски 
пушки, пушкомитралези, митралези, рачни ракетни фрлачи, минофрлачи и фрлачи на 
гранати. Текстот е збогатен со соодветни слики и табели што го олеснува совладувањето 
на материјалот, како за читање така и разбирање. 
 Ново создадениот текст во овој деле внесен во поглавјето 9. Несмртоносно оружје, 
каде што е дадена класификацијата и поделбата на несмртоносното оружје, содржи 
модели на ова оружје кое наоѓа примена во полицијата. Текстот во потполност се 
вклопува во целината,а воедно врши и нејзино надополнување. 
 Четвртиот дел е логичен и следствен на претходните, ја опфаќа целокупната 
балистичко-заштитна опрема која нашла примена во сите безбедносни сили. Обработени 
се материјалите од кои се произведува, видовите на заштита, а прикажани се одделни 
нејзини претставници, пред се од опремата која служи за лична заштита. 
 Последниот дел е со нов наслов - Посебни и повеќе наменски средства. Овој дел 
еизменет и дополнет, не само формално, туку и суштински, со што се заокружува опфатот 
во трудот/учебникот во една целина. Изнесени се основните карактеристики и трендовите 
во развојот на овие средства и извршено е дополнување со новите средства кои во 
меѓувреме се нашле во формацискиот состав на полициите во кај нас и светот.  
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 Оригиналност на трудот. Содржините во трудот/книгата „Вооружување и опре-
ма“ обработени се во обем и на начин кој поттикнува размисла и интерактивен однос и 
кој дава простор за креативен пристап на студентите во реализирањето на предметната 
програма. При изготвувањето на трудот консултирана е референтна литература од областа 
на воените и на полициските науки, балистиката, физиката, хемијата,анализирани се одре-
дени конструкторски решенија и модели, а цитирани се доминантно релевантни странски 
автори/извори и еден значаен број домашни автори поврзани со проблематиката опфатена 
со книгата. Сознанијата од тие респективни трудови се втемелени во основата на трудот, 
се разбира, поткрепени и вкрстени со погледите на авторите и со повлекување на паралели 
за актуелните состојби во областа на вооружувањето и опремата. Трудот содржи развојни 
елементи на среднорочен план кои се однесуваат на перспективите и на правците во 
развојот на оружјето и опремата. 

Степен на соодветност на текстот со програмата. Книгата „Вооружување и 
опрема“ наменета е за студентите на Факултетот за безбедност-Скопје од студиската 
програма КРИМИНАЛИСТИКА кои го изучуваат предметот „Вооружување и опрема“ со 
фонд на часови 2+1 во првиот семестар во првиот циклус студии, но и од други студиски 
програми кои го избираат предметот по различни основи. 
 Книгата може да послужи како дополнителна литература и на други наставни 
дисциплини поврзани со наведената проблематика, а од посебна полза е за научната и за 
стручната јавност која се занимава со вооружувањето и опремата на безбедносните сили. 

Методичко-дидактички вредности. Поаѓајќи од основната намена на трудот, 
авторите направиле успешен обид: 
 Прво, обработените содржини во понудениот текст, кои се предмет на обработка и 
сами по себе се мултидисциплинарни, авторите успеале да ги систематизираат на начин на 
кој се добива нивна научна меѓузаснованост,а изнесените ставови, констатации/заклучоци, 
факти се поткрепени со релевантни сознанија од домашната и од странската научна 
литература од областа на науките опфатени со вооружувањето и опремата. 
 Второ, избраните содржини да се однесуваат на основните, најзначајните, но и нај-
актуелните трендови во производството, употребата и развојот на вооружувањето и 
опремата. 
 Трето, домашната експертска и научна јавност добива учебник кој на поинаков 
начин ги третира темите поврзани со вооружувањето и опремата, т.е. на начин кој е 
поддржан со соодветен воведен дел, сторија и анализа.  

 
2. Мислење и предлог 

 Врз основа на погоре изнесениот текст, преглед и ставови во овој извештај, како 
рецензент се стекнав со уверување дека трудот „Вооружување и опрема“ од авторите ред. 
проф. д-р Росе Смилески и вон. проф. д-р Раде Рајковчевски, методолошки е коректно 
изготвен и има научно-стручна и методичко-дидактичка вредност. Од тие причини со 
задоволство предлагам истиот да биде издаден како учебник за студентите на 
Факултетот за безбедност-Скопје. 
 
Скопје, 31.08.2021 година         

Р е ц е н з е н т :  
Проф. д-р Јован Наумоски с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т  

ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ НАУЧЕН СОРАБОТНИК ВО ЈНУ ИНСТИТУТ 
ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА – ПРИЛЕП  

 

 Во согласност со распишаниот јавен конкурс за избор во научно звање научен 
соработник, Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп, на 41 
седницата одржана на 13.07.2021, донесе одлука за формирање на рецензентска 
комисија за оценка на пријавата бр. 04-264/1 од 09.07.2021 година поднесена од 
кандидатот д-р Орданче Петров, предложена и усвоена беше комисијата во состав д-р 
Елица Манева, редовен професор, д-р Бранислав Ристески, научен советник и д-р 
Трајче Нацев, редовен професор. 

 По извршената анализа на доставените материјали, рецензентската комисија 
има чест на Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп да му го 
достави следниов  

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 На конкурсот, објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 
07.07.2021 година, за избор во научно звање научен соработник, благовремено се 
пријави кандидатот, д-р Орданче Петров. 

 

 I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 
 Орданче Петров е роден на 05.01.1989 година во Неготино каде што завршил 
основно и гимназиско образование. Во 2011 година дипломирал на насоката 
Арехологија на Институтот за историја на уметноста и археологија на Филозофскиот 
факултет (УКИМ) во Скопје со просечен успех 9,30.  

 Во периодот 2011-2013 година е студент на последипломски студии при што ги 
положи сите задолжителни и изборни испити со просечна оценка 10,00. На 8.јули 2013 
година кандидатот успешно ја одбранува магистерската работа под наслов 
„Археолошки потврди за постоење на средновековни фрлачки постројки од 
територијата на Република Македонија (Осврт на методите на реконструктивна и 
експериментална археологија)“.  

 Од 2013 до 2021 година е студент на школата за докторски студии на УКИМ, на 
Институтот за историја на уметноста и археологија при Филозофски факултет – 
Скопје. На 30.06.2021 година пред петчлена комисија, под менторство на проф. д-р 
Елица Манева успешно ја одбранува докторската дисертација на тема „Градот-тврдина 
Просек и неговиот ареал во средниот век“.  

 Дополнително образование и соодветни сертификати има од следните области: - 
Современи археолошки методи (март – јули 2011) – Универзитет во Љубљана; - Курс 
за конзервација и реставрација на антички мозаици (RomanForumStobis 2008) кај проф. 
Ѓ. Камарата (Италија). - Школа за изработка на мозаици – 2011 година (академик 
Газанфер Бајрам, проф. Франко Шиорили). 
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 Од 2013 година О. Петров е вработен во Институтот за старословенска култура-
Прилеп како помлад асистент-истражувач, а во истата 2013 година бил избран во 
звањето асистент-истражувач.  

 

 II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 
 Апликантот д-р Орданче Петров на Рецензентската комисија и приложи еден 
труд со оригинални научни резултати објавен во научно списание опфатено во 
СЦИ/ЦА/останати:  
 

 “AnalysisofMedievalMailArmour – ArchaeologicalRemainsfromthe Prilep 
MonasteryTreskavec”.InternationalJournalofEngineeringResearchandDevel
opment, vol. 3, Iss. 2 (2017): 40-47. 

 
 Д-р Орданче Петров приложи три труда со оригинални научни резултати, 
објавени во научно списание во кое трудовите подлежат на рецензија и кое има 
меѓународен уредувачки одбор:  

 „Средновековните каменофрлачки постројки од тврдината Просек во 
списите на Никита Хонијат“.Историја (2014): 137-146. 

 „MailfromTreskavec: ContributiontotheStudyofMedievalMailArmour“. 
FoliaArchaeologicaBalkanica III (2015): 569-590. 

 „Newly-discoveredEarlyChristianBarel-vaultedTombfromDemirKapija“. 
FoliaArchaeologicaBalcanica IV (2018): 405-425. 

 
 Кандидатот достави седум труда со оригинални научни резултати, објавени 
во научно/стручно списание: 

 „Археолошки истражувања на локалитетот Белата Земја – Трнче кај 
с.Пепелиште, Неготино“. Археолошки Информатор год. 1, бр. 1
 (2017): 53-60. 

 „Претходен извештај од археолошките истражувања на локалитетот 
Црквиште, с. Корешница, Демир Капија“. Археолошки Информатор 
год. 1, бр. 1 (2017): 71-78.  

 „Претходен извештај од археолошките истражувања на локалитетот 
Кале Стрезов Град, с. Челевец, Демир Капија“. Археолошки 
Информатор бр. 2 (2018): 135-142. 

 „Претходен извештај од археолошките истражувања на манастирот 
Свети Јован Претеча кај село Слепче, Демир Хисар“. Археолошки 
Информатор бр. 3 (2019): 75-87. 

 „Извештај од археолошките истражувања на локалитетот Китино Кале 
– Кичево во 2015 и 2016 година“. Археолошки Информатор бр. 4 
(2020): 129-145. 

 „Извештај од истражувањата на лок. Кале – Стрезов Град (2015-2018)“. 
Maced. Actaarchaeol. 24 (2021). 

 „Извештај од истражувањата на лок. Маркова Кула – Корешница (2016 
година)“.Maced. Actaarchaeol. 24 (2021).  
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 Покрај ова д-р Орданче Петров приложи дватруда со оригинални научни 
резултати, објавени во стручно/научно популарно списание со меѓународен 
уреднички одбор:  

 „Stone-andRock-
LaunchingEnginesintheMiraclesofSaintDemetriusofThessaloniki“. 
Patrimonium.mk 11 (2013): 73-78/ 

 „Нови наоди од тврдината Просек, Демир Капија : печатот на Георги 
Инеот, севаст и паракоимомен, 1196 година“. Патримониум.МК 15 
(2017): 345-350.  

 
 На крај но не помалку важни се и неговите пет труда со оригинални научни 
резултати, објавени во стручно/научно популарно списание: 

 „StobisVetereUrbe“. Serilia 5 (2011): 22-23. 
 „SomeNewViewpointsontheEarlyChristianCentreofEmonaCultsandReligioni

ntheLightofArchaeologicalFindings“ Задар,  
 3-5.05.2011 2012 51-60. 
 „OntheLifeandDeedsofProfesorElicaManeva“. FoliaArchaeologicaBalkanica 

III (2015): 19-25. 
 Библиографија на проф. д-р Елица Манева. FoliaArchaeologicaBalkanica 

III (2015): 27-37 
 „Библиографија на списанието BALCANOSLAVICA  том 1-44 (1971-

2015)“. Balcanoslavica 45, 1-2 (2016): 159-207. 
 

 Д-р Орданче Петров кон листата на неговите објавени трудови приложи итруд 
со оригинални научни резултати објавен во зборник на трудови од меѓународен 
научен собир:  

 „Проектил од каменофрлачка постројка од археолошкиот локалитет 
„Бедем“ с. Чепигово (Стибера)“. Во Slowianskietekstykultury. 
Kontynuacjesamokowskie II. // Словенски културолошки текстови. 
Самоковскиконтинуации II. Ur. Zvonko Dimovski, Eli Lučeska и Patryk 
Borowiak. Poznan-Prilep :Institu Filologii, Институт за старословенска 
култура – Прилеп 2015 

 

 Комисијата посебно го нотира и вреднува учеството на кандидатот на повеќе 
меѓународни конференции, при што го издвојува учеството на IV Меѓународна 
конференција за средновековна археологија (Загреб, 2017) со труд (подолу: точка 5) 
којшто е афирмативно прифатен од присутните еминентни истражувачи на 
фортификационата архитектура. Д-р Орданче Петров учествувал со свој труд на 
следните меѓународни и национални конференции:  

 Меѓународна научна конференција во чест на 35-годишниот јубилеј на 
ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, на тема „Ликовни 
претстави на мрежест оклоп на монументалното зидно сликарство од 
13-14 век во Р Македонија“. ЈНУ Унститут за старословенска култура – 
Прилеп;  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Кратово, 09.09. - 
11.09.2015. 

 Mnemosy on Firmitatis (Годишњискуп и прослава 70 година 
Археолошког института) на тема „Античке и средњевековне тврђаве у 
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Демиркапиској клисури“. Археолошки институт Београд–САНУ, 
Српско археолошко друштво 5-7 јуни 2017. 

 Ivth International Conference of Mediaeval Archaology : Fortifications, 
defence systems, structures and features in the past.  „The Role of the 
Demir Kapija Gorge in the Defensive System of the Lower-Vardar Region 
during Medieval Times “. Institute of Archaeology, Zagreb 7-9 јуни 2017. 

 Процеси на културна интенфереција : Балканот помеѓу Истокот и 
Западот, на тема „Западноевропски влијанија одразени преку гробот бр. 
5 од Кале-Стрезов Град, с. Челевец (Просек)“. ЈНУ Институт за 
старословенска култура – Прилеп; Универзитет Адам Мицкијевиќ – 
Познањ, 10-12 септември 2017. 

 Биогеографска целина Маркови Кули : Природни знаменитоски и 
културни вредности, на тема „Економија на средновековен Прилеп (13-
14 век)“. ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, 19-20 
септември 2018. 

 Доцносредновековни градови во централните делови од Балканскиот 
Полуостров – генеза, развиток, структура“, на тема „Прилог кон 
континуитетот на населување на средновековен Просек по турските 
освојувања на Македонија“. ЈНУ Институт за старословенска култура – 
Прилеп, 4-5 октомври 2019. 

 XXIII Симпозиум на МАНД на тема „Проектил од каменофрлачка 
постројка од археолошкиот локалитет Бедем, с.Чепигово (Стибера)“. 
МАНД – Македонско археолошко научно друштво Виница, 5-7.12.2014. 

 Самуилова држава 1000 години потоа на тема „Развојни фази на 
рановизантиската и средновековна тврдина на локалитетот Кале – 
Стрезов Град, с. Челевец, Демир Капија“. Македонски Комитет за 
Византологија, Филозофски Факултет - Скопје 24-26 октомври 2018. 

 XXIV Симпозиум на Македонското археолошко друштво на тема 
„Археолошки истражувања на локалитетот Маркова Кула, с. 
Корешница, демиркаписко во 2016 година“ .МАНД – Македонско 
археолошко научно друштво Струга, 8-10 мај 2019. 

 XXIV Симпозиум на Македонското археолошко друштво на тема 
„Археолошки истражувања на Кале-Стрезов Град, с. Челевец (2015-
2018)“ .МАНД – Македонско археолошко научно друштво Струга, 8-10 
мај 2019. 

 

 Со оглед на тоа дека главните научно-истражувачки активности накандидатот 
д-р Орданче Петров во периодот што е предмет на евалуацијасе сосредоточени на 
студиите на трет студиски циклус-докторски студии наФилозофскиот факултет 
(УКИМ), Комисијата констатира дека докторскатадисертација на Орданче Петров 
„Градот-тврдина Просек и неговиот ареал во средниот век“, е студија која со 
интердисциплинарен пристап ги обработува сите аспекти на културната историја на 
средновековен Просек.  

 По увидот во доставените материјали на кандидатот д-р Орданче Петров за 
избор во научното звање научен соработник од областа наархеологијата, а во 
согласност со пропишаните критериуми за избор,констатирано е дека збирот на поени 
од неговата научно-истражувачка дејностизнесува 101 поен. 
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 III. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

  Д-р Орданче Петров има евидентна стручно-применувачка дејност. Автор е на 
стручна монографија која е резултат на неговите повеќегодишни истражувања, под 
наслов: 

 Средновековен Просек т. 1 : рановизантиска и средновековна црква и 
некропола. Прилеп : ИСК-Прилеп, Стоби Трејд, 2021.  

 Особено се значајни бројните теренски археолошки истажувања изведени на 
ареалот на Демиркаписката клисура, Кичево и Демир Хисар. Во изминатите години 
како раководител на разни сондажни, систематски и заштитни проекти ископувал на 
следните локалитети:   

 Археолошки истражувања на Кале Стрезов Град, с. Челевец, сондажни 
археолошки истражувања, септември 2015 

 Археолошки истражувања на Китино Кале – Кичево, сондажни археолошки 
истражувања, ноември 2015 

 Археолошки истражувања на Маркова Кула, с. Корешница, систематски 
археолошки истражувања, март-април 2016 

 Археолошки истражувања на Китино Кале – Кичево, Сондажни археолошки 
истражувања, јуни-јули 2016 

 Археолошки истражувања на Кале Стрезов Град, с. Челевец, систематски 
археолошки истражувања, септември-октомври 2016 

 Археолошки истражувања на Црквиште, с. Корешница, сондажни археолошки 
истражувања, ноември-декември 2016 

 Археолошки истражувања на Кале Стрезов Град, с. Челевец, сондажни 
археолошки истражувања, септември-октомври 2017 

 Археолошки истражувања на Кале Стрезов Град, с. Челевец, сондажни 
археолошки истражувања, септември-октомври 2018 

 Археолошки истражувања на манастирскиот комплекс Свети Јован Претеча, кај 
с. Слепче, сондажни археолошки истражувња, јули 2019 

 Археолошки истражувања на Кале Стрезов Град, с. Челевец, сондажни 
археолошки истражувња, септември-октомври 2020 

 Во рамките на своите заложби за промовирање на културно наследство на Р 
Македонија, д-р Орданче Петров бил организатор, и/или учесник на неколку изложби 
преку кои се презентирани копии или снимки од значајни археолошки локалитети и 
врвни уметнички репрезенти од богата ризница на нашето културно наследство.   

 Изложба на мозаици од проектот “Едукативна работилница за изработка на 
мозаици Аксиос – Студентско археолошко здружение, претседател на 
организациски одбор 16.12.2011 

 Изложба на макети на средновековни опсадни постројки Аксиос – Студентско 
археолошко здружение, претседател на организациски одбор 24.12. 2012 

 Временски огледи ЈНУ ИСК-Прилеп , член на организациски одбор 08.05. 
2015 

 Годишна изложба : Капитални проекти во археологијата на Република 
Македонија (2015), УЗКН, автор за делот за арх. лок. Китино Кале – Кичево 
30.12. 2015 
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 10-та јубилејна изложба : Капитални проекти во археологијата на Република 
Македонија (2006-2016)  УЗКН Автор за делот за арх. лок. Маркова Кула – 
Демир Капија 28.12. 2016 

 Иванки, ЈНУ ИСК – Прилеп, Автор на фотографии 2016 
 Цркви и Тврдини, Дом на култура „Мирка Гинова“ – Демир Капија,  ЈНУ ИСК-

Прилеп, НУ Археолошки музеј на Македонија - Скопје автор 10.02. 2017 
 

 Кандидатот учествувал во работата на Комисија за евалуација на високото 
образование на Филозофски факултет – УКИМ Скопје, 1.-28.02.2011., како и во 
расправата за измени и дополнувања на закон за заштита на културното наследство на 
Р Македонија Собрание на Република Македонија 4.12.2014. 

 Во согласност со пропишаните критериуми за избор во научното звање научен 
соработник од областа на историјата на уметноста, по увидот во доставените 
материјали за стручно апликативна дејност на кандидатот д-р Орданче Петров, 
Комисијата констатира збир од 49 поени. 

 

 3. ДРУГИ СТРУЧНИ АКТИВНОСТИ 

 Покрај научно-истражувачкиот и стручно-применувачкиот сегмент во работата 
на д-р Орданче Петров од особено треба да се напомене работата во процесот на 
продуцирање на неколку научни и стручни списанија од областа на археологијата и 
сродните науки. Како член на редакција, технички уредник и секретар работел на 
обликувањето на следните списанија:  

 MacedoniaeActaArchaeologica, 21, Македонско археолошко научно друштво, 
Технички уредник -Член на издавачки совет 2018 

 FoliaArchaeologicaBalcanica III, Филозофски факултет Скопје, Технички 
уредник 2015 

 Balcanoslavica 40-44, ЈНУ ИСК-Прилеп, Технички уредник и секретар 2015 
 Balcanoslavica 45, 1-2, ЈНУ ИСК-Прилеп, Технички уредник и секретар 2016 
 Balcanoslavica 46, 1-2, ЈНУ ИСК-Прилеп, Технички уредник и секретар 2017 
 Balcanoslavica 47, 1-2, ЈНУ ИСК-Прилеп, Технички уредник и секретар 2018 
 Археолошки Информатор бр. 1, Здружение Менелај – Прилеп, Член на 

редакциски одбор2017 
 Археолошки Информатор бр. 2, Здружение Менелај – Прилеп, Член на 

редакциски одбор – Технички уредник 2018 
 Археолошки Информатор бр. 3, Здружение Менелај – Прилеп, Член на 

редакциски одбор – Технички уредник 2019 
 Археолошки Информатор бр. 4, Здружение Менелај – Прилеп, Член на 

редакциски одбор – Технички уредник 2020 
 

 Во изминатиот период работи на изготвување и пријавување на меѓународни 
проекти во партнерство со повеќе домашни и меѓународни институции меѓу кои се 
Универзитетите во Ферара и Болоља во Италија. Такви се следните проекти: 
 

 ARCHERATE: Archaeometry for encouraging tourism and cultural heritage in 
response to climate change 
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 ARCHERISK: Archaeometry and cultural heritage risk assessment in a climate 
change scenario 

 Од останатите активности за одбележување се неговите студиски престои на 
универзитетите во Љубљана и Белград, како и неговата вклученост при работата на 
Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, како негов заменик 
претседател.  

 Според погоре изнесеното а согласно пропишаните критериуми а по увидот на 
доставените документи за други стручни активности од страна на д-р Орданче Петров, 
комисијата констатираше збир од 29 поени.  

 

 IV. ОБРАЗЕЦ ЗА ВКУПНАТА АКТИВНОСТ ИЗРАЗЕНА ВО ПОЕНИ 

 Во согласност со пропишаните критериуми за избор во наставно-научни, 
научни, наставно-стручни и соработнички звања („Службен весник на Република 
Македонија“, број 82/18), по увидот на доставените материјали кон пријавата на 
кандидатот д-р Орданче Петров за избор во научното звање научен соработник од 
областа на археологијата, го приложуваме следниот Образец за одредување на 
вкупната активност во поени: 

 

1. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 Научноистр
ажувачка 
дејност 

 

пое
ни  

Назив 

1 Труд со 
оригинални 

научни 
резултати 
објавен во 

научно 
списание 

опфатено во 
СЦИ/ЦА/ос

танати 

5 AnalysisofMedievalMailArmour – ArchaeologicalRemains 
fromthe Prilep MonasteryTreskavec,  RuzicaManojlovic 

,JarmilaTrpcevska, OrdanchePetrov ,BlagojRizov
 InternationalJournalofEngineeringResearchandDevelopment, 

vol. 3, Iss. 2 (2017): 40-47. 

2 Труд со 
оригинални 

научни 
резултати, 
објавен во 

научно 
списание во 

кое 
трудовите 

подлежат на 
рецензија и 

кое има 

5 Средновековните каменофрлачки постројки од тврдината 
Просек во списите на Никита Хонијат Историја  2014

 137-146 

5 MailfromTreskavec: 
ContributiontotheStudyofMedievalMailArmour

 FoliaArchaeologicaBalkanica III 2015 569-590 
5 Newly-discoveredEarlyChristianBarel-

vaultedTombfromDemirKapija FoliaArchaeologicaBalcanica 
IV 2018 405-425 
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меѓународе
н 

уредувачки 
одбор 

3 Труд со 
оригинални 

научни 
резултати, 
објавен во 

научно/стру
чно 

списание 

3 Археолошки истражувања на локалитетот  
Белата Земја – Трнче кај с.Пепелиште, Неготино 

 Археолошки Информатор год. 1, бр. 1 2017 53-60 

3 Претходен извештај од археолошките истражувања на 
локалитетот Црквиште, с. Корешница, Демир Капија

 Археолошки Информатор год. 1, бр. 1 2017 71-78 
3 Претходен извештај од археолошките истражувања на 

локалитетот Кале Стрезов Град, с. Челевец, Демир Капија
 Археолошки Информатор бр. 2 2018 135-142 

3 Претходен извештај од археолошките истражувања на 
манастирот Свети Јован Претеча кај село Слепче, Демир Хисар

 Археолошки Информатор бр. 3 2019 75-87 
3 Извештај од археолошките истражувања на локалитетот 

Китино Кале – Кичево во 2015 и 2016 година Археолошки 
Информатор бр. 4 2020 129-145 

3 Извештај од истражувањата на лок. Кале – Стрезов Град (2015-
2018) Maced. Actaarchaeol. 24 2021 Во печат 

3 Извештај од истражувањата на лок. Маркова Кула – Корешница 
(2016 година) Maced. Actaarchaeol. 24 2021 Во печат 

4 Труд со 
оригинални 

научни 
резултати, 
објавен во 

стручно/нау
чно 

популарно 
списание со 
меѓународе

н 
уреднички 

одбор 

3 Stone-andRock-
LaunchingEnginesintheMiraclesofSaintDemetriusofThessaloniki

 Patrimonium, 11 2013 73-78 
3 „Нови наоди од тврдината Просек, Демир Капија : печатот на 

Георги Инеот, севаст и паракоимомен, 1196 година“
 Патримониум.МК 15 2017 345-350 

5 Труд со 
оригинални 

научни 
резултати, 
објавен во 

стручно/нау
чно 

популарно 
списание 

2 StobisVetereUrbe Serilia, 5 2011 22-23 
2 SomeNewViewpointsontheEarlyChristianCentreofEmonaCultsandR

eligionintheLightofArchaeologicalFindingsЗадар,  
3-5.05.2011 2012 51-60. 

2 OntheLifeandDeedsofProfesorElicaManeva
 FoliaArchaeologicaBalkanica III 2015 19-25 

 
2 Библиографија на проф. д-р Елица Манева

 FoliaArchaeologicaBalkanica III 2015 27-37 
2 Библиографија на списанието BALCANOSLAVICA  том 1-44 
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(1971-2015) Balcanoslavica 45, 1-2 2016 159-207 
6 Труд со 

оригинални 
научни 

резултати 
објавен во 
зборник на 
трудови од 
меѓународе

н научен 
собир 

3 Проектил од каменофрлачка постројка од археолошкиот 
локалитет „Бедем“ с. Чепигово (Стибера) во 

Slowianskietekstykultury. KontynuacjesamokowskieII.Словенски 
културолошки текстови. Самоковскиконтинуации 2

 ZvonkoDimovski, EliLučeska и PatrykBorowiak 
 Poznan-Prilep InstituFilologii, Институт за старословенска 

култура – Прилеп 2015 

7 Секциско 
предавање 

на 
научен/стру
чен собир 

со 
меѓународн
о учество 

2 Меѓународна научна конференција во чест на 35-годишниот 
јубилеј на ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп 

Ликовни претстави на мрежест оклоп на монументалното зидно 
сликарство од 13-14 век во Р Македонија 

ЈНУ Унститут за старословенска култура – Прилеп;  
UniwersytetAdamaMickiewicza w Poznaniu 

Кратово, 09.09. - 11.09.2015. 

2 MnemosyonFirmitatis (Годишњискуп и прослава 70 година 
Археолошког института) Античке и 

средњевековнетврђавеуДемиркапискојклисури
 АрхеолошкиинститутБеоград–САНУ, 

Српскоархеолошкодруштво 5-7 јуни 2017. 
 

2 IVthInternationalConferenceofMediaevalArchaology : 
Fortifications, defencesystems, structuresandfeaturesinthepast

 TheRoleoftheDemirKapijaGorgeintheDefensiveSystemofthe
Lower-VardarRegionduringMedievalTimes InstituteofArchaeology, 

Zagreb 7-9 јуни 2017. 

2 Процеси на културна интенфереција : Балканот помеѓу Истокот 
и Западот Западноевропски влијанија одразени преку 

гробот бр. 5 од Кале-Стрезов Град, с. Челевец (Просек) ЈНУ 
Институт за старословенска култура – Прилеп; Универзитет 

Адам Мицкијевиќ - Познањ 10-12 септември 2017. 
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2 Биогеографска целина Маркови Кули : Природни знаменитоски 
и културни вредности Економија на средновековен 

Прилеп (13-14 век) ЈНУ Институт за старословенска култура - 
Прилеп 19-20 септември 2018. 

2 „Доцносредновековни градови во централните делови од 
Балканскиот Полуостров – генеза, развиток, структура“ Прилог 
кон континуитетот на населување на средновековен Просек по 

турските освојувања на Македонија ЈНУ Институт за 
старословенска култура – Прилеп, 4-5 октомври 2019. 

8 Секциско 
предавање 

на 
научен/стру
чен собир 

1 XXIII Симпозиум на МАНДПроектил од каменофрлачка 
постројка од археолошкиот локалитет Бедем, с.Чепигово 

(Стибера) 
МАНД – Македонско археолошко научно друштвоВиница, 5-

7.12.2014. 

1 Самуилова држава 1000 години потоаРазвојни фази на 
рановизантиската и средновековна тврдина на локалитетот 

Кале – Стрезов Град, с. Челевец, Демир Капија Македонски 
Комитет за Византологија, Филозофски Факултет - Скопје

 24-26 октомври 2018. 
1 XXIV Симпозиум на Македонското археолошко друштво на 

тема „Археолошки истражувања налокалитетот Маркова Кула, 
с. Корешница, демиркаписково 2016 година“ .МАНД – 

Македонско археолошко научно друштво Струга, 8-10 мај 2019. 
1 XXIV Симпозиум на Македонското археолошко друштво на 

тема „Археолошки истражувања на Кале-Стрезов Град, с. 
Челевец (2015-2018)“ .МАНД – Македонско археолошко 

научно друштво Струга, 8-10 мај 2019. 
9 Одржано 

предавање 
по покана 
од научна 

институција 

3   ARCS Spring 2016 Lectures
 MedievalWeaponsandArmourontheTerritoryoftheRepublicof

Macedonia: late 6th tolate 14th 
centuryAmericanResearchCenterinSofia Sofia, 14.04.2016. 

3 Studienakademie 2013 des DFG-Graduiertenkollegs 1412 inOhrid
 TheArchaeologicalFindsfromMedievalNecropolisesinRepubl

icofMacedoniaas a 
dataforsocialdistinctionbetweenthelocalpopulations Friedrich-

Schiller-Universitat, Jena, Germany Охрид, 3.10.2013 
3   ARCS Spring 2016 Lectures

 MedievalWeaponsandArmourontheTerritoryoftheRepublicof
Macedonia: late 6th tolate 14th century

 AmericanResearchCenterinSofia Sofia, 14.04.2016          
1
0 

Одбранета 
докторска 

теза 

8 Докторска дисертација со наслов „Градот-тврдина Просек и 
неговиот ареал во средниот век“ одбранета на 30.06.2021 

година на УКИМ. 
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1
1 

Одбранета 
магистерска 

работа 

5 Магистерска теза со наслов „Археолошки потврди за постоење 
на средновековни фрлачки постројки од територија на 

Република Македонија“ одбранета на 08.07.2013 година на 
УКИМ. 

1
2 

Апстракт 
објавен во 
зборник на 
меѓународн

а 
конференци

ја 

1 Развојни фази на рановизантиската и средновековна тврдина на 
локалитетот Кале – Стрезов Град, с. Челевец, Демир Капија
 Македонски Комитет за Византологија, Филозофски 

Факултет - Скопје 24-26 октомври 2018. 
1 MnemosyonFirmitatis (Годишњискуп и прослава 70 година 

Археолошког института) Античке и 
средњевековнетврђавеуДемиркапискојклисури
 АрхеолошкиинститутБеоград–САНУ, 

Српскоархеолошкодруштво 5-7 јуни 2017. 
 

1 IVthInternationalConferenceofMediaevalArchaology : 
Fortifications, defencesystems, structuresandfeaturesinthepast

 TheRoleoftheDemirKapijaGorgeintheDefensiveSystemofthe
Lower-VardarRegionduringMedievalTimes InstituteofArchaeology, 

Zagreb 7-9 јуни 2017. 
    
 Вкупно 1 10

1 
 

 

 

2. СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 Стручно-
применувачка 

дејност 
 

поени  Назив 

13 Монографија или 
научна книга 

8 Средновековен Просек т. 1 : 
рановизантиска и средновековна црква и 

некропола 
14 Предавање на 

институции од јавен 
интерес, културно-

информативни 
центри 

0,5 Денот на археологијата: Развој на 
населбите и тврдините на влезот во 

Демиркаписката клисура, ЗГ Институт за 
археолошки истражувања – Скопје; НУ 

Археолошки музеј на Македонија, 28 јули 
2017.  

0,5 Работилница за млади: Технологија на 
изработка на мозаици, ЈНУ ИСК – Прилеп 

Прилеп, 21-22.05. 2015. 



155 
 

0,5 Програмски активности на Универзитет Св. 
Климент Охридски во Битола во чест на 

одбележувањето на 1100 годишнината од 
упокојувањето на Св. Климент Охридски

 Едукативна работилница за студенти 
„Техники на изработка на мозаици“ЈНУ 
Институт за старословенска култура – 

Прилеп;   
Универзитет Св. Климент Охридски во 

Битола Охрид, 
09-21.08. 2016. 

0,5 Архео-антрополошка школа за млади 
професионалци Демир Капија 2020: 

Археолошки локалитети на територијата на 
Општина Демир Капија, ОУ Дом на 

култура Мирка Гинова – Демир Капија, 
Септемрви 2020. 

15 раководител 
 

2 Археолошки истражувања на Кале Стрезов 
Град, с. Челевец,сондажни археолошки 

истражувања, септември 2015 

2 Археолошки истражувања на Китино Кале 
– Кичево,сондажни археолошки 

истражувања, ноември 2015 

2 Археолошки истражувања на Маркова 
Кула, с. Корешница, систематски 

археолошки истражувања, март-април 2016 

2 Археолошки истражувања на Китино Кале 
– Кичево,сондажни археолошки 

истражувања,јуни-Јули 2016 

2 Археолошки истражувања на Кале Стрезов 
Град, с. Челевец, систематски археолошки 
истражувања, септември-октомври 2016 

2 Археолошки истражувања на Црквиште, с. 
Корешница, сондажни археолошки 

истражувања, ноември-декември 2016 
2 Археолошки истражувања на Кале Стрезов 

Град, с. Челевец,сондажни археолошки 
истражувања, септември-октомври 2017 

2 Археолошки истражувања на Кале Стрезов 
Град, с. Челевец,сондажни археолошки 
истражувања, септември-октомври 2018 
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2 Археолошки истражувања на 
манастирскиот комплекс Свети Јован 

Претеча, кај с. Слепче, сондажни 
археолошки истражувња, јули 2019 

2 Археолошки истражувања на Кале Стрезов 
Град, с. Челевец,сондажни археолошки 
истражувња, септември-октомври 2020 

16 Стручен проект - 
учесник 

1 Бела Земја, Пепелиште, Археолошки 
истражувања доц. д-р Дафина 

Герасимовска, теренска и кабинетска 
работа октомври 2013 

1 Водици, с. Беранци, Могила-Битолско,
 етнолошки истражувања, д-р Ели 
Луческа, научен советник Видео и фото 

документација Јануари 2014 
 

1 Трештена стена, с. Чаниште,
 археолошки истражувања, кустос-

советник Александар Митковски
 Теренска работа, мај-јуни 2014 

1 Тумба с. Могила, Битола, Археолошки 
истражувања проф. д-р Аленка Томаж, д-р 
Гоце Наумов Теренска работа, јуни 2014 

1 Висока, с. Крушевица, археолошки 
истражувања м-р Дејан Кебакоски

 Теренска работа, јули-август 2014 

1 Бела Земја, с. Пепелиште, археолошки 
истражувања доц. д-р Дафина 

Герасимовска, теренска и кабинетска 
работа, ноември 2014 

1 Таламбасица, с. Чаниште, археолошки 
истражувања Кустос-советник Александар 

Митковски, теренска работа, јули-август 
2015 

1 Бела Земја, с. Пепелиште, археолошки 
истражувања доц. д-р Дафина 

Герасимовска, теренска и кабинетска 
работа, декември 2015 

17 Учество во 
подготовка и 

реализација на 
изложби 

1 Изложба на мозаици од проектот 
“Едукативна работилница за изработка на 
мозаици Аксиос – Студентско археолошко 
здружение, претседател на организациски 

одбор, 16.12. 
2011 
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1 Изложба на макети на средновековни 
опсадни постројки Аксиос – Студентско 
археолошко здружение Претседател на 

организациски одбор 24.12. 2012 

1 Временски огледи  ЈНУ ИСК-Прилеп
 Член на организациски одбор 

 08.05. 2015 
1 Годишна изложба : Капитални проекти во 

археологијата на Република Македонија 
(2015) УЗКН Автор за делот за арх. лок. 
Китино Кале - Кичево 30.12. 2015 

1 10-та јубилејна изложба : Капитални 
проекти во археологијата на Република 

Македонија (2006-2016)  УЗКН Автор за 
делот за арх. лок. Маркова Кула – Демир 

Капија 28.12. 2016 
1 Иванки ЈНУ ИСК - Прилеп Автор на 

фотографии 2016 
1 Цркви и Тврдини Дом на култура 

„Мирка Гинова“ – Демир Капија,  ЈНУ 
ИСК-Прилеп, НУ Археолошки музеј на 
Македонија - Скопје автор 10.02. 2017 

18 Учество во комисии 2 Комисија за евалуација на високото 
образование Филозофски факултет – 

УКИМ Скопје 1.-28.02. 
2011. 

2 Расправа за измени и дополнувања на закон 
за заштита на културното наследство на Р 

Македонија Собрание на Република 
Македонија 4.12.2014. 

 
 Вкупно 2 49  

 

3. ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 

 Дејности од 
поширок 
интерес 

 

поени  Назив 

1
9 

Уредник на 
научно/стру

чно 
списание 

2 MacedoniaeActaArchaeologica, 21, Македонско 
археолошко научно друштво, Технички уредник -Член на 

издавачки совет 2018 

2
0 

Уредник на 
меѓународно 
научно/стру

чно 
списание 

3 FoliaArchaeologicaBalcanica III, Филозофски факултет 
Скопје, Технички уредник 2015 

3 Balcanoslavica 40-44, ЈНУ ИСК-Прилеп, Технички 
уредник и секретар 2015 

3 Balcanoslavica 45, 1-2, ЈНУ ИСК-Прилеп, Технички 
уредник и секретар 2016 
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3 Balcanoslavica 46, 1-2, ЈНУ ИСК-Прилеп, Технички 
уредник и секретар 2017 

3 Balcanoslavica 47, 1-2, ЈНУ ИСК-Прилеп, Технички 
уредник и секретар2018 

2
1 

Член на 
уредувачки 

одбор на 
научно/стру

чно 
списание 

0,5 Археолошки Информатор бр. 1, Здружение Менелај – 
Прилеп, Член на редакциски одбор 2017 

0,5 Археолошки Информатор бр. 2, Здружение Менелај– 
Прилеп, Член на редакциски одбор – Технички уредник

 2018 
0,5 Археолошки Информатор бр. 3, Здружение Менелај– 

Прилеп, Член на редакциски одбор – Технички уредник 
2019 

0,5 Археолошки Информатор бр. 4, Здружение Менелај – 
Прилеп, Член на редакциски одбор – Технички 

уредник2020 
2
3 

Уредник на 
зборник на 
трудови на 

меѓународна 
високообраз

овна и 
научна 

институција 

3 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски ЈНУ 
ИСК – Прилеп, Македонија; Универзитет Адам 

Мицкиевиќ – Познан, Полска, Секретар и компјутерска 
обработка2013 

2
4 

Студиски 
престој во 
странство 

1 
 

Филозофски факултет – Љубљански универзитет 
1.03.2011 - 30.06.2011 

0,5 Филозофски факултет – Белградски универзитет 
1.10.2015 - 30.10. 2015 

2
5 

Изготвување 
и 

пријавување 
на 

научен/образ
овен 

меѓународен 
проект 
носител 

Носител 
2 

ARCHERATE: 
Archaeometryforencouragingtourismandculturalheritageinres

ponsetoclimatechange 

Соработ
ник 

1 

ARCHERISK: Archaeometry and cultural heritage risk 
assessment in a climate change scenario 

2
6 

Член на 
Совет на 

ЈНУ 

0,5 Член на Совет на ЈНУ ИСК-Прилеп  
2017-2021 

2
7 

Член во 
организацио
нен одбор на 

научен 
собир 

2 Меѓународна СТудентскаАРхеолошкаКОнференција – 
СТАРКО Македонија 2010,  Аксиос – Студентско 

археолошко здружение Претседател на 
организациски одбор 22-25.04. 

2010. 
 Вкупно 3 29  
 Вкупно 1 + 2 

+3 
179  
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З А К Л У Ч О К 

 

 Резимирајќи ја научно-истражувачката евалуација на апликантот, врз основа на 
неговите трудови со оригинални научни резултати објавени вореферентни научни 
списанија со меѓународен уредувачки одбор,публикуваната стручна монографија, 
учеството на меѓународниконференции, активности во рамките на студиите на прв 
студиски циклусдодипломски студии на Филозофскиот факултет (УКИМ), како и врз 
основа научеството во повеќе научни и стручни проекти, Рецензенската 
комисијаконстатира дека кандидатот д-р Орданче Петров, покажува неспорнинаучно-
истражувачки афинитети и капацитет во кои може да се препознаатпрофилни 
карактеристики од највисок истражувачки ранг. Со својот студиозенпристап, 
промислени анализи и богата научна апаратура, тој се легитимирасебеси како 
истражувач со неспорно висок научен хабитус. 

 Според приложените материјали рецензирани погоре, Комисијата сметадека 
кандидатот располага со широк научно-истражувачки дијапазон којшто гиопфаќа 
областите: археологија иисторија. Едновремено, Комисијата смета дека во однос на 
персоналнитеспособности на кандидатот, треба посебно да се потенцираат: 
исполнителноста,ефективноста, вербалната и писмената комуникација, способноста за 
тимскаработа, како и организациските вештини. 

 Имајќи ги предвид одредбите во Правилникот за критериумите ипостапката за 
избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни исоработнички звања на 
универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, а врзоснова на гореизнесената висока 
валоризација, членовите на Рецензентскатакомисија имаат чест и задоволство да му 
предложат на Научниот совет,кандидатот д-р Орданче Петров да биде избран во 
научното звање научен соработник во ЈНУ Институт за старословенска култура – 
Прилеп. 

 

Рецензентска комисија:  

 

д-р Елица Манева, редовен професор с.р. 

 

д-р Бранислав Ристески, научен советник 
с.р. 

 

д-р Трајче Нацев, редовен професор с.р. 

 


