
                                                                                                                              
                    
 
 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНЕКС  
НА 

Б  И  Л  Т  Е  Н 
 

 
Бр. 483 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГОДИНА   XLI,  Битола,  14.06.2021 година 

 
 



 
Издание на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола 
 

 
 
 
 
 

 
Одговорен уредник        М-р Офелија Христовска 
          Генерален секретар 
 
 

 
Редакциски одбор        Проф. д-р Гордана Трајкоска, проректор 
                                                    Економски факултет-Прилеп  
 

      Проф. д-р Љупче Кочоски, проректор 
                                                    Факултет за биотехнички науки – Битола 
 
                                                    Проф. д-р Игор Неделковски, проректор 
                                                    Факултет за информатички и комуникациски  
                                                    технологии-Битола  
 
                                                    Проф. д-р Марјан Ѓуровски, проректор 
                                                    Факултет за безбедност-Скопје 
                                                     
 
 
          Д-р Елена К. Ристоска, советник  
 
 
 
 
 
 
Уредник        Д-р Елена К. Ристоска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умножено на електронски печатар на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски” – Битола 



 

С О Д Р Ж И Н А 
 

 
 
 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ- ПРИЛЕП 
 
Извештај од Комисија за оценка на докторска дисертација  
на кандидатот м-р Гоце Димовски .............................................................................................. 1 
Report of the Committee for assessment of the doctoral dissertation  
of the candidate MSc Goce Dimovski ............................................................................................. 11 
 
 
 
 
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ-БИТОЛА 
 
Реферат за избор на наставник во сите наставно-стручни звања во наставно-научните области 
64021 Учење на странски јазик (англиски) и 64022 Преведување............................................. 21 
Рецензија на ракописот “Introduction to the Тheory and Practice of Translation: A Coursebook" од 
авторот вонр. проф. д-р Силвана Нешковска...............................................................................28 
 
 
 
 
 



1 

 

 

До 

Советот за докторски студии 

Економски факултет - Прилеп 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторска дисертација 

 
 
Наставно научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп, на седницата одржана 
на25.01.2021 год, со одлука бр. 02-90/21, формира Комисија за оценка на докторската 
дисертација на кандидатот Гоце Димовски, со наслов: „Улогата на странските 
директни инвестиции во перформансите на малите и средни претпријатија во 
Република Македонија“.  
 

Комисијата се состои од следните членови: 
 

1. Проф. д-р Димитар Николоски, Економски факултет-Прилеп, Универзитет „Св. 
Климент Охридски“-Битола 

2. Проф. д-р Славица Роческа, Економски факултет-Прилеп, Универзитет „Св. 
Климент Охридски“-Битола 

3. Проф. д-р Јованка Билјан, Факултет за туризам и угостителство, Универзитет 
„Св. Климент Охридски“-Битола 

4. Проф. д-рОливера Костоска, Економски факултет-Прилеп, Универзитет „Св. 
Климент Охридски“-Битола 

5. Проф. д-рМирослав Гвероски, Економски факултет-Прилеп, Универзитет „Св. 
Климент Охридски“-Битола 

 

Врз основа на чл. 194 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и 
чл.56 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање 
на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Комисијата до 
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп го поднесува следниов: 

   
И З В Е Ш Т А Ј 

 
1. Биографски податоци 

Кандидатот Гоце Димовски е роденна 8 јули, 1984година во Скопје (Р. Македонија). 

Работно искуство 
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 Консултант тим лидер за подготовка на проектна документација за инвестициски 
проекти, Министерство за финансии– Проект за подобрување на општинските услуги, 
финансиран од Светска банка (декември 2020 – до денес); 

 Независен консултант за инвестиции, финансиско и јавно приватно партнерство 
Colenco(октомври 2020 – до денес); 

 Менаџер за продажба и развој, Плагонија АД Гостивар(декември 2017 – до денес); 

 Независен консултант/аналитичар/истражувачво полето на инвестициите, финансиите 
и економијата, фриленсер(декември 2017 – до денес); 

 Независен консултант за следење на перформансите во спроведување на грант, 
Министерство за финансии–Проект за подобрување на општинските услуги, 
финансиран од Светска банка (октомври 2018 – октомври 2019); 

 Главен технички директор, Јавно транспортно претпријатие – Скопје (февруари2016 – 
ноември 2017); 

 Надворешен соработник за инвестиции, финансии и менаџмент, Совет за јавни 
набавки на Македонија(август 2014 – ноември 2017); 

 Член на Надзорен одбор за материјална и финансиска контрола, Национален парк 
„Маврово“ (декември 2015– јули 2017); 

 Соработник, Министерство за транспорт и врски(април 2010 – јануари 2016); 

 Соработник во Оддел за инвестиции и финансии ичлен на борд на директори, 
Плагонија АД Гостивар(јули2007 – март 2010); 

 Преведувач, ОБСЕ ОДИХР(март 2004 – јуни2008). 

Образование  
 Кандидат за доктор на науки по Претприемништво и менаџмент со мали и средни 

претпријатија, Регионална заедничка докторска програма; 

 Образование за финансиски менаџмент, Институт за меѓународн бизнис и менаџмент 
(IIBM),Германија; 

 Извршно образование, Лондонска школа за бизнис и финансии (LSBF), Англија; 

 Менаџмент за јавни инвестиции, Јапонска меѓународна агенција за соработка (JICA), 
Јапонија; 

 Магистерски студии по Бизнис администрација (MBA), Универзитет на Југоисточна 
Европа (SEEU), Македонија; 

 Цертифициран проектен менаџер, Европско здружение за цертифицирање и 
квалификации (ECQA), Австрија; 

 Диплома за Бизнис администрација (BSBA), Универзитет Аполос, САД; 

 Дипломиран градежен инженер, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Македонија. 
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Курсеви и обуки 
 Аналитичар за финансии и инвестирање, Udemy, 2018; 

 Финансиски аналитичар,Udemy, 2017; 

 Менаџирање со ризик во организациите, Стопанска комора на Македонија,2017; 

 Јавно приватно партнерство,Coursera,2016; 

 Хармонизација на регулативата за транспорт и инфраструктура на земјите од Западен 
Балкан,Европска Комисија, Милано, 2013; 

 Идентификување на проекти и подготовка на проектни апликации за ЕУ грантови, 
Инвестициска рамка за Западен Балкан (WBIF), Скопје 2013; 

 Кост-бенефит анализи за проекти кои се финансирани од меѓународни финансиски 
институции, Секретаријат за Европски прашања на Владата на Република Македонија 
и финансирано од Европска Унија, Скопје, 2012; 

 Имплементирање на проекти кои се финансирани од меѓународни финансиски 
институции, Секретаријат за Европски прашања на Владата на Република Македонија 
и финансирано од Европска Унија, Скопје, 2012; 

 ИПА проектна соработка, Секретаријат за Европски прашања на Владата на 
Република Македонија и финансирано од Европска Унија, Скопје, 2011; 

 Стратегиско планирање, Генерален секретаријат наВладата на Република Македонија, 
Скопје, 2011. 

Цертификати 
 Специјалист за Microsoft Office, Certiport, 2015; 

 APTIS – нивоЦ,Британски совет, 2015; 

 Експерт за оценување на влијанието на проектите врз животната средина, 
Министерство за животна средина и просторно планирање, 2013; 

 Авторизиран проценител за недвижности, Министерство за транспорт и врски, 2012. 

Публикации 
 „Странските директни инвестиции во Република Македонија (2006-2014)“,Четврта 

научна меѓународна конференција (ISCE 2015), Тузла, Босна и Херцеговина, 
декември 2015 (ISSN 2490-2616); 

 „Клучни компоненти за успешен менаџмент на снабдувачки синџири (SCM)“,Трета 
меѓународна научна конференција (ISCFE 2015), Тетово, Република Македонија, 
декември2015 (ISSN 1857-9566); 

 „Менаџмент на снабдувачки синџири (SCM) како можност за поефикасни и 
поефективни операции“, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово, Реоублика 
Македонија, 2013. 

Јазични познавања 
 Македонски, мајчин јазик; 

 Англиски, одлично разбирање, говорење и пишување; 

 Српски, Албански и Турски, добро разбирање, говорење и пишување; 
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2. Анализа и коментари за докторската дисертација 

Докторската дисертација „Улогата на странските директни инвестиции во 
перформансите на малите и средни претпријатија во Република Македонија“на кандидатот 
Гоце Димовски се состои од 7 глави, и напишана е на 256 страници. 

Првата глава е воведна и ја дава позадината на истражувањето. Во овој контекст, се 
објаснува улогата на странските директни инвестиции, улогата на малите и средни 
претпријатија и моделите на нивна соработка. Освен тоа, кандидатот ја дефинира 
методолошката рамка преку изнесување на предметот на истражување, целите на 
истражувањето и истражувачкиот дизајн. 

Во втората глава кандидатот ги елаборира странските директни инвестиции. Во 
првиот дел од оваа глава дадена е теоретската основа која се однесува на странските 
директни инвестиции и се состои од нивно дефинирање, категоризација, ефектите врз 
економијата домаќин и факторите кои влијаат врз нивната динамика.Освен тоа, кандидатот 
дава сеопфатна анализа на странските директни инвестиции во Македонија. Во однос на тоа, 
особено внимание е посветено на динамиката на странските директни инвестиции, правната 
и регулаторната рамка, политиките за привлекување странски директни инвестиции, 
вклучително и технолошко индустриските развојни зони (ТИРЗ). 

 Во фокусот на анализа во третата глава се малите и средни претпријатија. Во 
првиот дел од оваа глава елаборирани се теоретските аспекти на малите и средни 
претпријатија што опфаќа нивна дефиниција, карактеристики, како и нивните предности и 
недостатоци. Вториот дел од оваа глава е посветен на презентација на малите и средни 
претпријатија во Македонија, вклучително и правната рамка и нивната улога во 
економскиот развој на земјата.  

Четвртата глава на тезите е фокусирана врз моделите за бизнис соработка меѓу 
странските директни инвестиции и малите и средни претпријатија. Во овој контекст, 
особено внимание е посветено на интеграцијата на малите и средни претпријатија во 
глобалните синџири на додадена вредност коишто овозможуваат нивно учество во 
глобалната економија. Понатаму, кандидатот ги анализира типовите на бизнис врски меѓу 
СДИ и МСП меѓу кои најистакнати се преносот на знаење и технологија. Хоризонталните 
врски се јавуваат во иста дејност и се состојат од пренос на знаење и технологија од страна 
на СДИ кај локалните конкуренти. Од друга страна, вертикалните врски се остваруваат 
преку поврзување наназад или нанпаред од СДИ кон локалните добавувачи и 
потрошувачи.Главата завршува со преглед на стратегиите и владините политикиза 
промоција на соработката меѓу СДИ и малите и средни претпријатија. 

Во петтата главатретирана е улогата на СДИ во зајакнување на капацитетите на 
малите и средни претпријатија. Во овој контекст, се разликуваат следниве четири аспекти: 
технолошкиот развој, продуктивноста, промоција на стандарди за квалитет и развој на 
човечкиот капитал и организациската култура. Технолошкиот развој е особено значаен 
фактор за унапредување на работењето и развојот на малите и средни претпријатија бидејќи 
со воведување на нови технологии во бизнисите се стекнуваат бројни бенефиции.Ефектот 
врз продуктивноста се утврдува доколку зголеменето присуство на СДИ води кон зголемен 
аутпут на локалните мали и средни претпријатија.Освен тоа, странските инвеститори преку 
заострување на критериумите за инвестирање во земјите, ги мотивираат малите и средни 



5 

 

 

претпријатија да напредуваат со стандардите за квалитет со цел да станат поконкурентни.На 
крај, приливите на СДИ создаваат потенцијал за развој на човечкиот капитал и подобрување 
на организациската култура во локалните мали и средни претпријатија. 

Шестата глава е посветена на емпириска анализа која е спроведена со примена на 
дескриптивни статистики и економетриско моделирање на прибраните податоци. 
Дескриптивните статистики се претставени во форма на графикони и имаат за цел да ги 
сумираат одговорите на испитаниците. Понатаму,применета е анализа на варијансата со цел 
да се анализира улогата на бизнис соработката врз перформансите на домашните мали и 
средни претпријатија. Освен тоа, за да се разберат придобивките на малите и средни 
претпријатија од нивната бизнис соработка со СДИ, употребена е факторска анализа.На 
крајот од оваа глава, со користење на логистичка регресија идентификувани се факторите 
кои влијаат врз типот и нивото на бизнис соработка меѓу малите и средни претпријатија и 
СДИ во Македонија. 

Заклучоците и импликациите за политиките се претставени во седмата глава. 
Кандидатот експлицитно одговара на целите на истражувањето кои се формулирани на 
почетокот од тезите. Во овој контекст, предложен е моделна бизнис врска меѓу СДИ и 
малите и средни претпријатија. Понатаму, формулирани се посебни препораки за владата и 
за сопствениците/менаџерите на домашните мали и средни претпријатија. На крајот од оваа 
глава, кандидатот ги специфицира ограничувањата на истражувањето и скицира план за 
натамошно истражување. 

2.1  Цели и истражувачки прашања 

Целта на ова истражување е од теоретска гледна точка да се елаборира и емпириски 
да се оцени улогата на СДИ во перформансите на домашните мали и средни претпријатија 
во Р. Македонија и да го детерминира нивното учество во синџирот на додадена вредност на 
мултинационалните компании со странски директни инвестиции. Поконкретно, интересот е 
насочен кон тоа дали домашните мали и средни претпријатија воспоставуваат стратегиска 
соработка со компаниите со странски директни инвестиции што носи голем број бенефиции 
вклучително и трансфер на технологија и знаење или пак соработуваат повремено. Со 
користење на претходно дефинираната таксономија и теоретска рамка, во истражувањето се 
настојува да се определи доминантниот модел на релации меѓу домашните мали и средни 
претпријатија и компаниите со странски директни инвестиции во Македонија,како и 
типовите на активности(примарни или дополнителни) во рамки на синџирот на додадена 
вредност на овие компании каде што генерално учествуваатдомашните компании. Имајќи ги 
предвид можните ограничувања во релациитемеѓу локалните компании и компаниите со 
СДИ, главниот мотив на ова истражување е да ги истражни потенцијалните можности за 
креаторите на политики на национално и локално ниво да интервенираат и да го поддржат 
олеснувањето на бизнис релациитемеѓу домашните и мултинационалните компапнии, како и 
да се подобри институционалниот капацитет завпрегнување на странските директни 
инвестиции во идниот развој на домашните мали и средни претпријатија. 

Истражувањето се осврнува на следниве истражувачки прашања:  

1. Кој е доминантниот модел на бизнис соработка меѓу домашните компании и 
компаниите со странски директни инвестиции во Р. Македонија од перспектива на 
учеството на домашните компании во нивниот синџир на додадена вредност? 
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2. На кој начин бизнис соработката меѓу домашните мали и средни претпријатија и 
компаниите со странски директни инвестиции преку аутсорсирање на нивните активности 
влијаат врз перформансите на домашните компании?  

3. Какви интервенции на политиките можат да се пропорачаат на национално и локално 
ниво со цел потполно искористување на можностите за прилив на СДИ за развој на 
локалните компании иподобрување на нивната конкурентност?  

2.2 Истражувачки дизајн и методологија 

Со цел да се одговори на претходно формулираните истражувачки прашања, 
истражувањето најнапред ги третира постоечките теорииза соработка меѓу домашните 
компании и компаниите со СДИ, по што следи емпириска оценка на состојбата во 
Македонија во однос на ова прашање. Прегледот на теоретските модели на бизнис соработка 
помага да се идентификува типот на постојните релации меѓу домашните компании со 
компаниите со СДИ. Оттука, според својата природа истражувањето е експлораторно и 
овозможува неопходни информации за утврдување на улогата на СДИ во перформансите на 
малите и средни претпријатија во Македонија.  

Податоците за емпириската анализа се обезбедени од примарни и секундарни извори. 
Примарните податоци се собрани преку анкета врз репрезентативен примерок од 
македонски мали и средни претпријатија што соработуваат со мултинационални компании. 
За таа цел дизајниран е соодветен прашалник, а потенцијални испитаници се 
менаџери/сопственици на анкетираните компании. Од техничка гледна точка, анкетата е 
спроведена со користење на онлајн прашалник и директен контакт со 
менаџерот/сопственикот на компанијата. Прашалникот содржи три главни делови кои се 
фокусираат на: (1) основни информации за карактеристиките на компанијата како што се: 
година на основање, локација, големина, дејност, правен статус и тн. (2) тип на релации, т.е. 
бизнис соработка меѓу компанијата и компаниите со СДИ, и (3) оценка на перцепциите на 
менаџментот за различните можни ефекти на бизнис соработкатаврз перформансите на 
компанијата како што се: обрт, вработеност, профитабилност, технолошки развој, иновации 
и тн. Од друга страна, секундарните податоци за малите и средни претпријатија се 
обезбедени од релевантни извори и претставуваат јавно достапни податоци.  

Податоците што се обезбедени од анкетата натаму се анализирани преку користење 
на низа квантитативни методи. Најнапред, применета е дескриптивна анализа со цел да се 
добие општ преглед за типот и нивото на бизнис соработка меѓу малите и средни 
претпријатија и СДИ, по што следува статистичко заклучување засновано врзтехниката 
ANOVA. Понатаму,за анализа на перцепциите на менаџментот во однос на различните 
аспекти на бизнис соработкакористена е факторска анализа. На крај, применета е 
економетриска анализа со користење на логистички регресионен модел, со цел да се испита 
влијанието на можните фактори врз типот и нивото на бизнис соработка.  

Како резултат на емпириската анализаоткриен е доминантниот модел на бизнис 
соработка во Македонија што води кон формулирање на соодветни препораки за политиките 
што имаат за цел подобрување на бизнис соработката меѓудомашните мали и средни 
претпријатија и СДИ во Македонија. Препораките се формулирани поодделно за 
менаџерите/сопствениците на компаниите и за македонската Влада. Примената на 
предложените совети за политиките ќе ја подобратбизнис соработката меѓу домашните 
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компании и СДИ во Македонија преку позитивно влијание врз перформансите на малите и 
средни претпријатија. 

 

2.3 Значење и наоди во дисертацијата 

Постоечката литература за СДИ покажува растечки број на студии што ги 
проучуваат нивните многубројни ефективрз домашните комапнии во поглед на бизнис 
соработката. Сепак,наодите дека СДИ генерираат позитивни екстерналии од бизнис 
соработката со домашните мали и средни претпријатија остануваат ограничени бидејќи 
емпириската литература укажува на мешани резултати. Многу анализи покажуваат значајни 
позитивни прелевачки ефекти од СДИ кон домашните компании, додека други не 
покажуваатили покажуваат статистички незначајни резултати. Различните резултати можат 
да се препишат на разликиво способностите на земјитеда користат од странските 
инвестициишто рефлектира различни нивоа на апсорпциски капацитет и пазарна структура. 

Генерално, бизнис соработката меѓу СДИ и малите и средни претпријатија има 
прелевачки ефекти врз:технолошкиот развој, продуктивноста, развојот на човечкиот капитал 
и организациската култура.Присуството на СДИ и бизнис соработката со малите и средни 
претпријатија придонесуваатза зголемување на нивната конкурентност, т.е. ги принудуваат 
компаниите да инвестираат во технолошки развој, човечки капитал и иновации. Сепак, 
важно е да се напомене дека мноштво теоретски трудовитврдат дека степенот до кој 
домашните компании можат да бенефицираат од бизнис соработката со СДИ зависат од 
апсорпцискиот капацитет на малите и средни претпријатија.  

Според спроведената анкета, бизнис соработката има значаен ефект врзследниве 
перформанси:доход, профит, конкурентност, организациска култура, продуктивности 
зајакнување на човечките капацитети. Од друга страна, бизнис соработката меѓу СДИ и 
домашните компаниинема значаен ефект врз следниве перформанси: интеграција на 
компаниите во глобалниот синџир на додадена вредност, имплементирање на нови 
технологии, зголемување на вработеноста и имплементација на стандарди за квалитет.  

Бизнис соработката со мултинационалните компании со СДИдава главна можност на 
домашните мали и средни претпријатија да бидат вклучени во нивниот синџир на додадена 
вредностшто им овозможуваучество на глобалните пазари. Интеграцијата во глобалните 
пазари за домашните компании носи голем број микро и макро бенефиции, т.е.создава 
можности за зголемување на обемот на активности, забрзување на иновациите,олеснување 
на трансферот на технологии и менаџерско знаење, продлабочување и проширување на 
вештините, и зајакнување на продуктивноста. Освен тоа, од прегледот на литератураможе да 
се заклучи дека учеството на домашните мали и средни претпријатија во глобалните 
пазариовозможува пристап до високо квалитетни полупроизводи што инаку не би биле 
достапни за домашната економија. 

Согласно емпириската анализа, повеќето домашни компании кои имаат бизнис 
соработка со СДИ во Македонија не учествуваат во синџирот на додадена вредност на 
мултинационалните компании. Имајќи предвид дека истражувањето укажува на многу 
ниско ниво на учество на домашните компании во синџирите на додадена вредност на 
мултинационалните компании, се наметнува потребаод поголема соработка и активности во 
овој домен. Во тој поглед, мора континуирано да се работи на подобрување на капацитетите 
на домашните компании до степен што ќе бидат вклучени во синџирите на додадена 
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вредност на мултинационалните компании. Политиката на набавки на СДИ е 
идентификувана како значајна детерминантаза учество на домашните компании во 
глобалните синџири на додадена вредност. Постојат разлики во одлуките за политиките за 
набавки на локално и општо ниво, што зависи од типот на набавки (добра или услуги). 
Генерално, одлуките за набавка на услуги се донесуваат на локално ниво, во споредба со 
одлуките за набавка на добра (суровини) кои се носат на ценрализирано или мешовито ниво. 
Потенцијалот на бизнис соработката што се однесува на продажба на стоки е значајна кога 
домашните компании соработуваат со мултинационалните компании со СДИ кои се 
„браунфилд“ или заеднички инвестиции, бидејќи во овој тип на СДИ одлуката за купување 
на стоки од домашните компании се прави на локално ниво. 

Подобрувањето на бизнис соработката меѓу домашните мали и средни претпријатија 
и СДИ во Македонијаби ги зголемила перформансите на компаниите во однос на нивната 
продуктивност. Ваквата соработка претставува најлесен начин за домашните компании да ја 
зголемат конкурентноста. Освен тоа, преку соработката со СДИ во Македонија, домашните 
мали и средни претпријатијаможат да ја зголемат вредноста и квалитетот на производите, да 
стекнат нови технологии, вештини и искуства, и да го зголемат доходот. 

Согласно анкетното истражување, поголемиот број домашни мали и средни 
претпријатија имаат воспоставено повремена бизнис соработкасо СДИ во Македонија, 
додека само мал дел од нив имаат долгорочна соработка. Главна причина за тоа е фактот 
што мултинационалните компаниисе потпираат врз ефикасна организација, функционалност 
на избраните бизнис модели базирани на технолошки напредно производство и квалитетен 
процес на менаџирање, додека на домашните компанииим недостасува соодветна 
технологија и не се придржуваат кон стандардите за квалитет. Освен тоа,нивото на бизнис 
соработка зависи од секторот во кој работат домашните компании.  

Истражувањето покажува дека во Македонија нема воспоставен модел на соработка 
меѓу СДИ и домашните мали и средни претпријатија. Главна причина за тоа е фактотшто 
секоја бизнис соработка зависи од различни фактори. Освен тоа, овие фактори ги 
детерминираат ефектите што бизнис соработката ја има врз перформансите на домашните 
компании. Факторите се следни:тип на бизнис соработка, ниво на бизнис соработка,и 
сектор/активност на делување.  

Натаму, резултатите од анализите се употребени за да се изгради модел за 
поврзување на СДИ со малите и средни претпријатија којшто е претставен шематски.Според 
овој модел соработката би требало да се заснова врз продажба на добра, што има директен 
ефект врз перформансите на малите и средни претпријатијано, исто така, создава можност за 
компаниитеда бидат вклучени во синџирите на додадена вредност на мултинационалните 
компании. Освен тоа, канидидатот предлага стратегиска соработка меѓу СДИ и домашните 
компании што би имало директен ефект врз одредени перформанси. Стратегиската 
соработка се однесува на градење стратегијаво која две или повеќе компании заеднички 
работат со цел да постигнат заедничка целдавајќи им предност, особено на оние кои имаат 
недостаток на конкурентност и знаење. Предложениот моделпретпоставува индиректни 
ефекти врз компаниите што се однесува на развојот на знаење и технологија, подобрување 
на продуктивноста и можноста за настап на нови пазари. Директните ефекти се однесуваат 
на перформансите на малите и средни претпријатија, т.е. зголемување на нивните приходи и 
профити, зголемување на конкурентноста, промотивната и организациска култура и 
зајакнување на нивниот човечки капитал. 
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Имајќи предвид дека резултатите од ова истражување се релевантни за поголем број 
засегнати страни, препораките се поделени во две главни категории: прво, препораки кои се 
фокусираат на креаторите на политики, т.е. Владата и второ, препораки за 
сопствениците/менаџерите на домашните мали и средни претпријатија. 

Владата преку ТИРЗ потребно е да ја зајакне улогата како посредничко тело и да 
стане клучен фактор за подобрување на комуникацијата меѓу СДИ во Македонија и 
домашните компании со цел да ја унапреди бизнис соработката. Во овој контекст,владата 
треба да креира поволно бизнис окружување, вклучително и правна/регулаторна рамка, нова 
национална стратегија/политика за соработка на домашните компании со СДИ. Освен тоа, 
владата треба да воспостави систем за промоција на домашните снабдувачи преку 
организирање промотивни настани, да креира лесен, брз и добар пристап до информации за 
СДИ во Македонија ида создаде онлајн база со детални информации за домашните мали и 
средни претпријатија. Владата преку Фондот за иновации и технолошки развојтреба да 
креира посебни програми што би им помогнале на домашните компании да инвестираат во 
процесот на стандардизација, цертификација, квалитет и ефикасност во работењето и сл. 
што се наметнуваат како барања од мултинационалните компании.  

Имајќи предвид дека СДИ имаат позитивни ефекти врз домашните комапнии, 
сопствениците и менаџерите треба да создадат соодветен апсорпциски капацитет во нивната 
локална инфраструктурасо што би се трансферирале позитивните ефекти. Поконкретно, 
малите и средни претпријатија би требало да се фокусираат на реиновирање на нивните 
организациски системи и градење доверба со странските инвеститори со цел да креираат 
култураза подобра бизнис соработка. Освен тоа, компаниите треба да развијат долгорочни 
развојни стратегиипреку воспоставување сеопфатни бизнис планови кои би се користеле во 
водењето на инвестициите. На крај, малите и средни претпријатија треба да инвестираат во 
едукација/вештини на нивните работници, со оглед на тоа што стручната работна сила игра 
важна улога во зајакнување на нивниот апсорпцискикапацитет. 

 

3. Заклучок и предлог 

Имајќи ги предвид горните сознанија добиени со анализа на докторската 
дисертација, поднесена од кандидатот м-р Гоце Димовски со наслов: „Улогата на 
странските директни инвестиции во перформансите на малите и средни претпријатија 
во Република Македонија“, Комисијата за оценка на докторската дисертација ги донесе 
следниве заклучоци: 

Поднесената докторска дисертација за оценка е научно оправдана и прецизно 
структурирана и елаборирана. Истражувачкиот проблем и прашања, како и целите се 
соодветно определени и засновани врз релевантен преглед на литература. Целите на 
истражувањето се соодветно трансформирани во хипотези кои се истражени и анализирани 
со примена на релевантна научна методологија. Истражуваниот примерок е прецизно 
дефиниран во согласност со барањата и принципите на научната методологија. Натаму, оваа 
дисертација има значаен научен придонес во истражуваната област, заради релевантноста 
на темата и академскиот предизвик што произлегува од неистражениот карактер на 
проблемот. 

Предложената тема на докторската дисертација, „Улогата на странските директни 
инвестиции во перформансите на малите и средни претпријатија во Република 
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Македонија“опфаќа аспекти и прашања што имаат голема релевантност заподобрување на 
перформансите на малите и средни претпријатија во Македонија. Имено, креаторите на 
политики може да ги користат резултатите од истражувањетокако значаен инпутво 
креирање регулативи и воведување мерки за подобрување на бенефитите од соработката 
меѓудомашните мали и средни претпријатија и мултинационалните компании. Освен тоа, 
спроведеното истражувањедодава вредност кон постоечката литература преку 
претставување на модел за соработка меѓу малите и средни претпријатија и компаниите со 
СДИ. 

Имајќи ги во предвид претходно споменатите констатации и заклучоци, Комисијата 
едногласно констатира дека дисертацијата ги исполнува условите за да биде подложена на 
јавна одбрана, и му предлага на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во 
Прилеп да ја донесе следнава 

О Д Л У К А 

 да се прифати поднесената докторска дисертација од кандидатот м-р Гоце Димовски 
насловена:„Улогата на странските директни инвестиции во перформансите на 
малите и средни претпријатија во Република Македонија“со англиски назив “The 
role of foreign direct investments in the performance of small and medium enterprises 
in the Republic of Macedonia”. 

 да се определи датум за јавна одбрана на дисертацијата. 

Комисија за оценка на докторската дисертација: 

1. Проф. д-р Димитар Николоски, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

 

2. Проф. д-р Славица Роческа, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 
 
 

3. Проф. д-р Јованка Билјан,Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

 

4. Проф. д-р Оливера Костоска,Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

 

5. Проф. д-р Мирослав Гвероски,Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 
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To 

Scientific Council 

Faculty of Economics - Prilep 

 

 

 

 
Subject: Report on Assessment of the doctoral dissertation 

 
 
The Scientific Council of the Faculty of Economics - Prilep at the meeting held on 
25.01.2021, decision No. 02-90/21, has formed a Committee for assessment of the doctoral 
dissertation of the candidate MSc Goce Dimovski, entitled as: “The role of foreign direct 
investments in the performance of small and medium enterprises in the Republic of 
Macedonia”.  
 
The Committee consists of following members: 

 

1. Prof. dr. Dimitar Nikoloski, Faculty of Economics, University “St. Kliment 
Ohridski” – Bitola 

2. Prof. dr. Slavica Rocheska, Faculty of Economics, University “St. Kliment 
Ohridski” – Bitola 

3. Prof. dr. Jovanka Biljan, Faculty of Tourism and Hospitality-Ohrid, University 
“St. Kliment Ohridski” – Bitola 

4. Prof. dr. Olivera Kostoska, Faculty of Economics, University “St. Kliment 
Ohridski” – Bitola 

5. Prof. dr.Miroslav Gveroski, Faculty of Economics, University “St. Kliment 
Ohridski” – Bitola 

 

According to the article No. 194 of the University St. Kliment Ohridski, Bitola Statute and 
No. 56 of the Rulebook on conditions, criteria and regulations for enrolment and studying at 
the third cycle studies at the University St. Kliment Ohridski”-Bitola, the Committee submits 
to the Scientific Council of the Faculty of Economics- Prilep the following: 
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REPORT 
 
1. Candidate biography 

The candidate MSc Goce Dimovski is born on 08 July 1984inSkopje (Macedonia). 

Work experience 
 Consultant Team Lead for preparations of Project Appraisal Documents (PAD) for 

investments projects, Ministry of Finance - Municipal Service Improvement Project 
(MSIP) financed by World Bank (December 2020 – currently); 

 Independent Consultant for Investments, Finance and Public Private Partnership (PPP) 
Colenco LTD (October 2020 – currently); 

 Sales Business Development Manager, Pelagonija AD Gostivar (December 2017 – 
currently); 

 Independent Consultant/Analyst/Researcher in field of Investments, Finance  and 
Economy, Freelancer(December 2017 – currently); 

 Independent Consultant for monitoring of performance grants compliance, Ministry of 
Finance - Municipal Service Improvement Project (MSIP) financed by World Bank, 
(October 2018 – October 2019); 

 Chief Operating Officer (COO), Public Transport Enterprise – SKOPJE(February 2016 –
November 2017); 

 External associate for Investments, Finance and Management, Public Procurement Council 
of Macedonia(August 2014 – November 2017); 

 Member of the Supervisory Board for material and finance control, National Park 
“Mavrovo”(December 2015– July 2017); 

 Associate, Ministry of Transport and Communications(April 2010 – January2016); 

 Associate in Investment and Finance Department and Member of the Board of Directors, 
Pelagonija AD Gostivar(July 2007 – March 2010); 

 Interpreter (part time), OSCE ODIHR(March 2004 – June 2008). 

Education  
 PhDcandidate in Entrepreneurship and Management of SME,Regional Joint Doctoral 

Programme; 

 Financial Management Education, Institute of International Business and Management 
(IIBM), Germany; 

 Executive Education, London School of Business and Finance (LSBF), England; 

 Public Investment Management, Japan International Cooperation Agency (JICA), Japan; 

 Master of Business Administration (MBA), South East European University (SEEU), 
Macedonia; 

 Certified Project Manager, European Certification and Qualification Association (ECQA), 
Republic of Austria; 

 Bachelor of Science in Business Administration (BSBA), Apollos University, USA; 

 Bachelor of Science in Engineering (BSE), Ss. Cyril and Methodius, Macedonia. 
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Courses and Training 
 Complete Finance Analyst and Investing, organized by Udemy, 2018; 

 Finance Analyst, organized by Udemy, 2017; 

 Risk Management in Organizations, organized by Economic Chamber of Macedonia, 
Skopje 2017; 

 Public Private Partnership (PPP), organized by Coursera,2016; 

 Harmonization of the transport and infrastructure regulative of the countries of the 
Western Balkans, organized by European Commission, Milan, 2013; 

 Projects identification and preparation of project applications for EU grants (PGAFs), 
organized by the Western Balkans Investment Framework (WBIF), Skopje 2013; 

 Cost Benefits Analyses for the Projects which are financed from the International Finances 
Institutions, organized by the Secretariat for European Affairs of the Government of the 
Republic Macedonia, financed by the European Union, Skopje 2012; 

 Implementation of the Projects which are financed by the Internationals finance 
institutions (IFI),organized by the Secretariat for European Affairs of the Government of 
the Republic Macedonia, financed by the European Union, Skopje 2012; 

 IPA projects preparation,organized by the Secretariat for European Affairs of the 
Government of the Republic Macedonia, financed by the European Union, Skopje 2011; 

 Strategic Planning, organized by the General Secretariat of Government of the Republic of 
Macedonia, Skopje 2011. 

Certificates 
 Microsoft Office Specialist, Certiport, 2015; 

 APTIS – level C, British council, 2015; 

 Expert for assessment of the impact of projects on the environment, Ministry of 
Environment and Physical Planning, 2013; 

 Authorized Real estate Appraiser, Ministry of Transport and Communications, 2012. 

Publications 
 “Foreign direct investments in Republic of Macedonia (2006-2014)”,Fourth scientific 

international conference (ISCE 2015), Tuzla, Bosnia and Hercegovina, December 2015 
(ISSN 2490-2616); 

 “Key components for successful Supply Chain Management (SCM)”, Third international 
scientific conference (ISCFE 2015), Tetovo, Republic of Macedonia, December 2015 
(ISSN 1857-9566); 

 “Supply Chain Management (SCM)as anopportunity for more efficient and effective 
operations”, South East European University, Tetovo, Republic of Macedonia, 2013. 

Language proficiency  

 Macedonian, Mother tongue; 

 English, excellent understanding, speaking and writing; 

 Serbian, good understanding, speaking and writing; 

 Albanian, good understanding, speaking and writing; 

 Turkish, good understanding, speaking and writing. 
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2. Analysis and comments on the doctoral dissertation 

The doctoral disertation“The role of foreign direct investments in the performance of 
small and medium enterprises in the Republic of Macedonia”of the candidate MSc 
GoceDimovski consists of 7 chapters, written on 256 pages. 

The first chapteris introductory and providesthe background for research. In this 
context, the candidate explains the role of foreign direct investment, the role of small and 
medium enterprises and the models od their cooperation. In addition, the candidate defines 
the methodological framework by stating the subject of research, objectives of research, and 
research design. 

In the second chapter the candidate elaborates the foreign direct investment. In the 
first part of the chapter is elaborated the theoretical background related to foreign direct 
investment which includes its definition, categorisation, the effects on the host country’s 
economy and factorst that affects its dynamics.In addition, the candidate provides a 
comprehensive analysis of the foreign direct investment in Macedonia. With respect to this, 
particular attention has been paid to the dynamics of foreign direct investment, the legal and 
regulatory framework, the FDI attraction policies including the technological industrial 
development zones (TIDZ). 

 In the focus of analysis in the third chapteraresmall and medium enterprises. In the 
first part of the chapter is elaborated theoretical aspects of small and medium enterprises 
encompassing its definition, characteristics as well as its advantages and disadvantages. The 
second part of the chapter is devoted to the presentation of small and mesium enterprises in 
Macedonia including the legal framework and the role of SMEs in the economic development 
of the country.  

The fourth chapter of the thesis is focused on the models of foreign direct 
investment and small and medium enterprises business cooperation. In this context, particular 
attention has been paid on the integration of SMEs in the global values chains since it allows 
SMEs to participate in the global economy.Furthermore, the candidate analyses the types of 
business linkages between FDI and SMEs among which the most prominent being the 
spillovers of know-how and technology. Horizontal spillovers arise within the same industry 
and consist of knowledge and technology spillovers from FDI to local competitors. On the 
other hand, vertical spillovers arise through backward and forward linkages from FDI to local 
suppliers and customers. The chapter closes by reviewing the strategies and government 
policies for promotion of the cooperation between FDI and SMEs. 

In the fifth chapter is treated the role of the FDI in strengthening the capacities of 
SMEs. In this context, four main aspect have been distinguished: technological development, 
productivity, promotion of quality standards and development of human capital and 
organisational culture.The technological development is especially significant factor for 
advancement of the operation and development of the SMEs because by introduction of new 
technologies in the businesses a number of benefits have been acquired.Productivity spillover 
is found if the increased presence of FDI leads to an increase in the output of local SMEs. 
Moreover, the foreign investors by increasing the criteria for investing in the countries 
motivate the SMEs to advance with the quality standards in order to become more 
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competitive. Finally, FDI inflows create a potential for human capital development and 
improving the organisational culture in the local SMEs. 

The sixth chapteris devoted to the empirical analysis which is performed by using 
descriptive statistics and econometric modelling of the collecteddata. The descriptive 
statistics are provided in the form of charts and aim to summarise the respondents’ answers. 
Furthermore, the one way Analysis of variance has been applied in order to analyse the role 
of business cooperation between FDI and SMEs on the performance of domestic SMEs. In 
addition, a factor analysis has been used to understand the benefits of SMEs regarding their 
business cooperation with FDI. Finally, by using the logistic regression, are identified the 
factors that influence the type and level of business cooperation between SMEs and FDI in 
Macedonia. 

The conclusions and policy implicationsare presented in the seventh chapter. The 
candidate explicitely responds to the research objectives formulated at the beginning of the 
theses. In this context, the model of business linkages between FDI and SMEs has been 
suggested. Furthermore, the recommendations are separately formulated for the Government 
and for the owners/managers of domestic SMEs. At the end of this chapter, the candidate 
specifies the limitations of research and sketches a plan for further research. 

 

2.1  Objectivesand research questions 

The purpose of this research is to elaborate from theoretical point of view and to 
empirically assess the role of FDI in the performance of domestic SMEs in the Republic of 
Macedonia and to determine the participation of domestic SMEs in the value chain of 
multinational companies with FDI. In particular, the interest is on whether domestic SMEs 
establish strategic cooperation with companies with FDI in Macedonia which brings many 
benefits including transfer of technology and know-how or they cooperate on an ad-hoc basis. 
By using the above defined taxonomy and theoretical framework, the research intends to 
determine the predominant model of linkages between domestic SMEs and companies with 
FDI in Macedonia as well as the types of activities (primary or support) within the value 
chain of these companies where domestic SMEs generally intervene. Having in mind the 
possible limitations in the linkages between local SMEs and companies with FDI, the main 
motive for this research is to explore the potential opportunities for policy makers at national 
and local levels to intervene and support the facilitation of business linkages between SMEs 
and multinational companies, as well as to improve the institutional capacity for harnessing 
the FDI in the future development of domestic SMEs.The research addresses the following 
research questions:  

1. What is the dominant model of business cooperation between domestic SMEs and 
companies with FDI in the Republic of Macedonia from the perspective of SMEs 
participation in their value chain?  

2. In which way the business cooperation between domestic SMEs and companies with 
FDI through outsourcing of their activities affects the performance of domestic SMEs?  
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3. What policy interventions can be advised on national and local level in order to fully 
exploit the opportunities of inward FDI for development of local SMEs and improving their 
competitiveness?  

2.2 Research design and methodology 

In order to respond to the above outlined research questions, the research first 
considers the existing theories about the SMEs/FDI cooperation followed by empirical 
assessment of the situation in Macedonia with respect to this issue. The review of the 
theoretical models of business cooperation helps to identify the type of existing linkages 
between domestic SMEs and companies with FDI. Hence, the research is exploratory by its 
nature, which enables the acquisition of information necessary to understand the FDI role in 
the SMEs performance in Macedonia.  

The data for the empirical analysis are obtained from primary and secondary sources. 
The primary data are collected through a survey on a representative sample of Macedonian 
SMEs that cooperate with multinational enterprises. For this purpose a questionnaire is 
appropriately designed, while potential respondents are managers/owners of the surveyed 
SMEs. From a technical point of view, the survey is carried out by using an online 
questionnaire and/or direct contact with the manager/owner of the company. The 
questionnaire contains three main sections focused on: (1) basic information about SMEs 
characteristics such as: year of establishment, location, size, industry, legal status etc. (2) type 
of relations i.e. business cooperation between SMEs and FDI and (3) assessment of the 
management perceptions about various possible effects of business cooperation on the SMEs 
performance such as: turnover, employment growth, profitability, technological development, 
innovation of the SMEs etc. On the other hand, the secondary data on SMEs and FDI are 
obtained from relevant sources as publicly available data.  

The data obtained from the survey are further analysed by using a number of 
quantitative methods. First, a descriptive analysis is applied in order to get a general overview 
of the type and level of business cooperation between the SMEs and FDI followed by 
statistical inference based on the ANOVA technique. Furthermore, for analysis of the 
management perception regarding various aspects of business cooperation is used a factor 
analysis. Finally, the econometric analysis is applied by using logistic regression model, 
where the impact of all possible factors on the type and level of business cooperation are 
examined and appropriately interpreted.  

As a result of the empirical analysis the predominant model of business cooperation in 
Macedonia is revealed,which leads to formulation of appropriate policy recommendations 
aiming to improve the business cooperation between the domestic companies and the 
companies with FDI. The policy recommendations are formulated separately for the SMEs 
managers/owners and for the Macedonian Government. The application of the proposed 
policy advices will hopefully improve the business cooperation between the SMEs and FDI 
in Macedonia by exerting positive impact on the SMEs performances. 
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2.3 Significance and findings of the dissertation 

The existing FDI literature shows an increasing number of studies examining the 
different effects of FDI on domestic SMEs regarding their business cooperation. However, 
the evidence that FDI generates positive externalities from the business cooperation between 
FDI and domestic SMEs remains limited since the empirical literature indicates mixed 
results. Many analyses show significant positive spillover effects from FDI to domestic 
SMEs while some find no or statistically insignificant result from the spillovers. The diverse 
results may be attributed to differences in countries’ ability to benefit from foreign 
investment reflecting varying levels of absorptive capacity and market structure. 

Generally, the business cooperation between FDI and SMEs has spillover effects 
on:technological development,productivity,development of human capital and organizational 
culture.FDI presence and business cooperation with the SMEs contribute for increasing their 
competitiveness i.e. force the domestic SMEs to invest in technological development, human 
capital and innovation. However, it is important to note that a lot of the theoretical works 
argue that the degree to which domestic SMEs may benefit from the business cooperation 
with FDI depends on the absorptive capacity of the SMEs.  

According to the survey, the business cooperation have significant effect on the 
following performances:income,profit,competitiveness,organizational culture,productivity 
and strengthening the human capacity. On the other hand, the business cooperation between 
FDI and domestic SMEs doesn’t have significant effect on the following 
performances:integration of SMEs into GVC, implementation of new technologies, 
increasing employement and implementation of quality standards.  

The business cooperation with the multinational companies with FDI provide main 
opportunity for domestic SMEs to be included in the value chain of multinational companies 
with FDI, which enables them to participate in the global markets. The integration into the 
global markets brings a number of micro and macro benefits for the domestic SMEs i.e. it 
creates opportunities to scale up, accelerate innovation, facilitate spill-overs of technology 
and managerial know-how, broaden and deepen the skillset, and enhance productivity of the 
SMEs. In addition, from the literature review we can conclude that the participation of 
domestic SMEs to global markets allows for access to high quality intermediates that might 
be otherwise unavailable in the domestic economy. 

According to the empirical analysis, most of the domestic SMEs which have business 
cooperation with the FDI in Macedonia do not participate in the value chain of multinational 
companies with FDI. Having in mind that the research indicates a very low level of 
participation of domestic SMEs in the value chains of multinational companies with FDI, 
greater cooperation and activities are needed in this part. With this regard, a continuous work 
must be done to improve the capacities of domestic SMEs to the extent that they can be 
included in the value chain of multinational companies with FDI. Procurement policy of FDI 
has been identified as an important determinant of the participation of domestic SMEs in the 
global value chains. There are differences in the procurement decision making policy at the 
local and mixed levels, depending of the type of purchases (goods or services). In general, 
services procurement decisions are made mainly at the local level, compared to goods (raw 
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materials) procurement decisions that are made at the centralized or mixed level. While, the 
potential of business cooperation which refers on sale of goods (raw materials) is significant 
when domestic SMEs cooperate with the multinational companies with FDI which are 
brownfield or joint ventures, because in this type of FDI, the decision of purchasing the 
goods (raw materials) from the domestic SMEs are made on the local level. 

The improvement of business cooperation between domestic SMEs and FDI in 
Macedonia would increase the SMEs performance with respect to their productivity. This 
type of cooperation is one of the easiest way for domestic companies to increase 
competitiveness. Beside this, through cooperation with FDI in Macedonia, domestic SMEs 
can increase the value and quality of products, gain new technologies, skills and experience 
and to increase the income. 

According to the survey, most of domestic SMEs have established sporadic business 
cooperation with the FDI in Macedonia, while only small part of the domestic companies 
have long-term business cooperation. The main reason is because multinational companies 
rely on the efficient organization, functionality of the selected business models based on 
technologically advanced production and quality management processes, while domestic 
companies have lack of appropriate technology and non-compliance with quality standards. 
Furthermore, the level of business cooperation depends on the sector in which the domestic 
SMEs operate.  

The research shows that in Macedonia there is no established model of cooperation 
between FDI and SMEs. The main reason is because every business cooperation between FDI 
and SMEs depends from different factors. In addition, these factors determine the effects that 
business cooperation have on the domestic companies performance. The factors are the 
following: type of business cooperation, level of business cooperation, and the sector/activity 
of operation.  

Furthermore, the results from the analyses are used to builda model of linkages 
between FDI and SMEs which is presented schematically. This model should be based on 
sale of goods, which has direct effect on the SMEs performance, but also create opportunity 
for the companies to be included in value chain of multinational companies with FDI. In 
addition, the candidate proposes strategic cooperation between FDI and SMEs that have 
direct effect on certain performances. The strategic cooperation refers to building strategy in 
which two or more companies work together in order to achieve a common objective and 
gives to companies advantages, especially to those who have a lack of competitiveness and 
know how. The proposed model assumes indirect effect on the SMEs (spillovers) which refer 
to increasing the knowledge and technological development, improving the productivity and 
opportunity for reaching new markets. Direct effects refer to the performance of the SMEs 
i.e. refers on increasing its income and profit, increasing the competitiveness, promotional of 
organizational culture and strengthening their human capital. 

Considering that various stakeholders are concerned with the findingsof this research, 
the recommendations are divided in two main categories: first, recommendations focusing on 
policy makers i.e. the government and second, recommendations for owners/managers of 
domestic SMEs. 
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Government through TIDZ need to strengthen its role as a mediating body and to 
become a key contributor for improvement of the communication between the FDI in 
Macedonia and domestic SMEs in order to improve the business cooperation. In this context, 
the Government needs to create an enabling business environment, including a legal and 
regulatory framework, new national strategy/policy for cooperation of domestic companies 
and FDI. In addition, Government needs to establish a system to promote domestic suppliers 
by organizing supplier’s promotional events, to create easy, fast and good quality access to 
information for FDI in Macedonia, to create online database with detailed information about 
the domestic SMEs. Government through Innovation and Technological Development Fund 
(ITDF) needs to create special programs that would help domestic SMEs to invest in process 
of standardization, certification, quality and efficiency in the operation etc. which are 
requested by the multinational companies. 

Having in mind that, FDI have positive effects on domestic SMEs, owners and 
managers need to create suitable absorptive capacity in their local infrastructure by which 
positive effects can be transferred. In particular, SMEs should focus on reinventing 
organizational systems and building trust between them and FDI in Macedonia, in order to 
create a culture for better business cooperation with the FDI. In addition, SMEs need to 
develop long-term strategies of their business development, by establishing comprehensive 
business plans which are consistently used to guide investment and business expansion in 
order to be more competitive. Finally, SMEs need to invest in education/skills of their 
workers, since the skilled workforce plays an important role in enhancing their absorptive 
capacity. 

 

3. Conclusion and proposal 

Taking into account the above considerations based on the analysis of the doctoral 
dissertation, submitted by the Ph.D. Candidate MSc Goce Dimovskientitled as: “The role of 
foreign direct investments in the performance of small and medium enterprises in the 
Republic of Macedonia”,the Committee for Assessment of the Doctoral Dissertation has 
made the following conclusions: 

The doctoral dissertation submitted for assessment is scientifically justified and 
precisely structured and elaborated. The research problem, research questions and objectives 
are accurately determined and based on relevant literature review. The objectives are 
appropriately transformed into hypotheses that are accordingly investigated and analyzed, 
and relevant scientific methodology is applied. The research sample is precisely defined, in 
accordance with the requirements of scientific research principles. Furthermore, this 
dissertation has significant scientific contribution in the research area, due to the relevance of 
the topic and academic challenge derived from the unexploited character of the research 
problem. 

The proposed topic of doctoral dissertation“The role of foreign direct investments in 
the performance of small and medium enterprises in the Republic of 
Macedonia”comprises aspects and issues that have high relevance for improving 
SMEsperformance in Macedonia. Namely, policymakers can use the research results as 
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valuable input in creating regulations and introducing measures for improving the benefits 
from the cooperation between domestic SMEs and multinational companies with FDI. In 
addition, the performed research brings value to existing literature by providing an outline of 
the model for cooperation between domestic SMEs and multinational companies with FDI. 

Having in consideration the above mentioned findings and conclusions, the Committee 
unanimously concludes that the dissertation fulfils necessary criteria to be defended, and 
proposes to the Scientific Council at the Faculty of Economics – Prilep to take the following 

D E C I S I O N 

 to accept the doctoral dissertation submitted byGoce Dimovski, entitled as“The role 
of foreign direct investments in the performance of small and medium 
enterprises in the Republic of Macedonia” 

 to determine the date for public defence. 

Committee for Assessment of the doctoral dissertation: 

1. Prof. Dr. Dimitar Nikoloski, University “St. Kliment Ohridski” Bitola  

 

2. Prof. Dr. Slavica Rocheska, University “St. Kliment Ohridski” Bitola 
 
 

3. Prof. Dr. Jovanka Biljan, University “St. Kliment Ohridski” Bitola 

 

4. Prof. Dr. Olivera Kostoska, University “St. Kliment Ohridski” Bitola 

 

5. Prof. Dr. Miroslav Gveroski, University “St. Kliment Ohridski” Bitola 
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-СТРУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАСТАВНО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ 64021 УЧЕЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ 

(англиски) и 64022 ПРЕВЕДУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА 

 

 

Врз основа на Конкурсот објавен на 8.4.2021 г. во „Вечер“ и „Lajm“ за избор еден 
наставник во сите наставно-стручни звања во наставно-научните области: 64021 Учење на 
странски јазик (англиски) и 64022 Преведување на Педагошкиот факултет – Битола, 
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола, со Одлука бр. 02-167/3 од 
28.4.2021 г. година, формира Рецензентска комисија за избор во наставно-стручно звање 
(виш лектор) од областа Учење на странски јазик и Преведување, во состав:  

1. вонр. проф. д-р Силвана Нешковска 
2. доцент д-р Бисера Костадиновска Стојчевска  
3. редовен проф. д-р Виолета Јанушева 

Врз основа на член 168од Законот за високото образование на РС Македонија, како и 
начлен 19 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, 
наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола и по разгледувањето на пристигнатите материјали, 
Рецензентската комисија го поднесува следниов:  

 

И З В Е Ш Т А Ј 

На Конкурсот објавен на 8.4.2021 г. во „Вечер“  и  „Lajm“ за избор во наставно-
стручно звање виш лектор од областа Учење на странски јазик и Преведување, во 
предвидениот рок се пријави кандидатката м-р Стела Босилковска, виш лектор на 
Педагошкиот Факултет – Битола.  

По разгледувањето на поднесената документација од страна на кандидатотсогласност 
со конкурсните услови, Комисијата го констатира следново:  

 

1. Биографски податоци за кандидатот м-р Стела Босилковска 

 Кандидатката м-р Стела Босилковска е родена во Земун, Р Србија на 1.3.1962 г. По 
завршувањето на средното образование, се запишува на Филолошкиот факултет во 
Белград, на студиската група Англиски јазик и книжевност–насока преведување, каде 
штодипломира во 1990 г. Во академската 2007/2008 г., се запишува на постдипломски 
студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески” во Скопје, каде што во 2015 г. го 
брани својот магистерски труд со наслов „Гласовите во англискиот, во македонскиот и во 
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српскиот јазик и можната интерференција која води до грешки при толкувањето 
политички говори“ и се стекнува со научниот назив магистер по конференциско 
толкување од македонски јазик на англиски јазик и обратно и од македонски на српски 
јазик и обратно. Во 2015 г., на Филолошкиот факултет во Белград признаен ѝ е и степенот 
мастер поанглиски јазик и книжевност. 

Кандидатката е нативен говорник на македонски и српски, а од другите јазици покрај 
англиски, таа разбира и словенечки, руски, бугарски, италијански, русински и турски. 

Во однос на своите компјутерски вештини икомпетенции, м-р Стела Босилковска 
наведува работа со Microsoft Office, Internet; PRAAT; Speech Analyzer; WMM; Vegas Pro; 
Corel Draw; Power Point и др. 

2. Наставно-образовна дејност  

Работната кариера кандидатката ја започнува како професор по англиски јазик во 
средно училиште во Свилајнац, Р Србија, во 1985 г., а веќе во 1991 г.започнува да работи 
како наставник по англиски јазик во основното училиште „Гоце Делчев“ во Демир Хисар, 
Р Македонија. Во 1991 г. се вработува во ДСУ„Крсте Петков Мисирков“ во Демир Хисар, 
Р. Македонија како наставник по англиски јазик, каде што работи сѐ до 2006 г. Во 1991г. 
добива дозвола за работа како постојан судски преведувач издадена од Министерство за 
правда на Р Македонија. 

Од 2005 г.до 2017 г.,кандидатката ангажирана е како лектор по англиски јазик на 
Педагошкиот факултет во Битола, каде што активно изведува настава по следните 
предмети: Современ англиски јазик 1,2,3,4,5,6,7,8;  Англиски јазик за ИТО; Англиски 
јазик за насоките Учители и Воспитувачи; Англиски јазик за насоката Социјална и 
рехабилитациска педагогија, Англиски јазик за насоката Македонски јазик и книжевнот; 
Современ англиски јазик, Пратична настава и Преведување  од македонски на англиски и 
од англиски на македонски за насоката Преведување. Во 2017г., кандидатката е избрана во 
виш лектор по англиски јазик и преведување на Педагошкиот факултет – Битола и покрај 
горенаведените предмети ги предава и следниве предмети: Превод на некнижевен текст, 
Симултано толкување, Консекутивно толкување, Двонасочен превод и Контрастивна 
анализа на оригинал и превод. 

Според извештајот на Комисијата за самоевалуација на Педагошкиот факултет – 
Битола, за академската 2020/2021 г., кандидатката лектор м-р Стела Босилковскае 
позитивно оценета од  анкетираните студенти, со просечна оценка 3,8 по скоро сите 
основи наведени во прашалникот. 

 

3. Научно-истражувачка дејност  

Во однос на научноистражувачката дејност на кандидатката м-р Стела Босилковска, во 
периодот од 2017 г. до денес,се издвојуваат следниве активности во облик на 
презентирани и објавени трудови на меѓународни конференции и собири: 



23 
 

1. Janusheva, V., Ivanovska, A.& Bosilkovska, S. (2018). The orthography of the 
compound nouns in the Macedonian and the English language (comparative 
Insights).International Journal of Education – Teacher,  16(1), 18–26.Bitola: “St. 
Kliment Ohridski” University, Bitola, eISSN 1857-8888; doi>10.20544/teacher.1602;  

2. Janusheva, V., Bosilkovska, S.& Jurukovska, J.(2018). Comparative analysis of 
phraseological expressions in the Macedonian and the English language (without verb in 
their structure).European Journal of Literature, Language and linguistics Studies, 2(4), 
134–146. doi: 10.5281/zenodo.1453548 ISSN: 2559-7914 ISSN-L>2559-7914 available 
online at www.oapub.org/lit;doi:10.5281/zenodo.1453548 / Volume2/ Issue 4/2018. 

3. Bosilkovska, S., Koltovska, D. (2017). Montage of Еducational Policy and Attractions to 
Ensure Protection of the Endangered Column of Society,презентирано на 
меѓународната научна конференција “The Education at the Crossroads – Conditions, 
Challenges, Solutions and Perspectives”, Macedonian Science Society –Bitola. 

4. Bosilkovska, S.(2017). Translation of Profane Language in Literature and in thе novel 
“Var” by Sasha Stojanovich, презентирано на 11th International Literature and 
Translation Festival “TINK-TANK TOWN” – Leskovac, Serbia. 

 

4. Стручно-апликативна дејност и дејности од поширок интерес 

Стручно-апликативната дејност на кандидатката м-р Стела Босилковска ја сочинуваат 
нејзиното учество во разни преведувачки активности (консекутивно и симултано 
толкување), организирање гостувачки предавања за студентите на Педагошкиот факултет 
– Битола, менторирање на студентипри превод на книги, уреднување на списание, 
лекторирање и др. 

 Координатор на работната група „Стручен превод“ при Здружението на 
преведувачи на РСМакедонија од 2020– 

 Преведување за проектот на Центарот за креативни индустрии – НЕБО, во февр. 
2020 

 Симултано и директно толкување на пишан говор на 3-тиот проектен состанок 
во рамките на проектот за прекугранична соработка меѓу РС Македонија и Грција 
Interreg IPA-CBC Симбиоза: Симбиотски мрежи за одржливо управување со 
органски отпад – СИМБИОЗА, Хотел Корзо, окт., 2019. 

 Консекутивно толкување на Прв промотивен настан во рамките напроектот 
Children @Game.Edu. NATO, јуни, 2019. 

 Симултано толкување на дводневна работилнница: Конкурентност на 
туристичкиот производ, управување со ризик и маркетинг на туристички 
производ во рамките на проектот Interreg IPA-CBC, јули, 2019. 

 Симултано толкување со студентите преведувачи на промотивна конференција на 
проектот: „Зголемување на можностите за развој на туризмот преку искористување 
на постоечките ресурси“ I-TOUR, Битола, март, 2019. 
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 Главен регионален уредник за странски прилози, преведувач и лектор 
наанглиските преводи за меѓународното списание од Словенија – „Провинца“, 
2019. 

 Коорганизатор на гостувањето на предавач од Словенија: Аленка Фидлер, м-р 
по педагогија, февр. 2019. 

 Ментор на студентите преведувачи за преведување на книгата „Моето семејство и 
други животни“ од Џерарлд Дарел, 2019 (книгата е во подготовка за лекторирање и 
објавување). 

 Учесник во подготовката на регионален повеќејазичен терминолошки речник 
на правни термини, 2018. 

 Ментор на студентите преведувачи за изработка на книга на латински цитати во 
превод на англиски – 2018. 

 Организација на гостување на гостувачки предавач, книжевен преведувач, 
претставник на Здружението на книжевни преведувачи на Србија, Дејан Ацовиќ, 
ноем., 2018. 

 Организација на практикум за консекутивно толкување на студентите од 
ПФБТ на работилницата на Симулација на судски процес одржана на Правен 
факултет – Битола, окт., 2018. 

 Симултано толкување со студент на Меѓународната научна конференција 
“Security, Political and legal Challenges of the Modern World“, окт., 2018. 

 Организација на гостување на предавач од Италија: Анита Вуцо, д-р на науки 
во областа на компаративната филологија икнижевност на централно-источните 
европски земји, мај, 2018. 

 Учество на поетски настан во Рим со преведена поезија на италијански Le Donne 
Oltre La Guerra Le voci delle poetesse del Mondo EX во организација на 
Асоцијацијата LIPA, март, 2018. 

 Главен регионален уредник за странски прилози, преведувач и лектор 
наанглиските преводи за меѓународното списание од Словенија – „Провинца“, 
2018. 

 Главен регионален уредник за странски прилози, преведувач и лектор 
наанглиските преводи за меѓународното списание од Словенија – „Провинца“, 
2017. 

 

 

5. Исполнетост на посебните критериуми наведени во Анексот во Правилникот 
за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-
стручни, наставни и соработнички звања на универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола 

Врз основа на податоците доставени од кандидатката м-р Стела Босилковска, а во 
однос на исполнување на посебните критериуми предвидени во Правилникот за посебните 
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услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, наставни и 
соработнички звања на универзитеот „Св. Климент Охридски“ – Битола, може да се 
констатира дека кандидатката  исполнува вкупно 10 услови (со Правилникот се 
предвидени најмалку 2) од наведените во табелата за оценување на исполнетоста за 
посебните услови. 

 
ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научноистражувачка работа 
УСЛОВИ Х 
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш предавач), 
два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа), односно 
три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во 
референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен доказ со 
достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web пребарувач за цитираност 
(профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него)  

 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание или 
публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson 
Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба 
да се нотирани на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1 

 

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

 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)   
Раководел или учествувал во научноистражувачки проект или раководи или учествува во 
научноистражувачки проект кој е во тек  

 

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

 
 

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

 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени проекти  
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања   
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или институции  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) 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум  1 

 
ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки 
подмладок  
УСЛОВИ Х 
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство  

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници   
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии   
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска 
високообразовна установа по различни основ  

 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на англиски  



26 
 

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  

 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд   
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска програма  Х 
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прграма на 
прв, втор или трет циклус студии  

 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; декан/директор; 
продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона единица/лабораторија; 
член на универзитетски сенат; член на факултетска или универзитетска комисија; раководител 
на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет на докторскин студии на 
Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска 
комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5 години  
вкупно исполнети услови од прв критериум  2 
 

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 

 

(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  Х 
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ решенија   
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или други 
домашни или странски фондови  

 

Учествувал во промотивни активности на факултетот  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  Х 
чУчествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за стопанството 

 
 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум  7 
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                                           КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на анализата на приложената документација од кандидатката м-р Стела 
Босилковска, Рецензентската комисија констатира дека кандидатот гиисполнува општите 
услови потребни за успешно реализирање на наставно-образовните и научноистражувачките 
активности предвидени во Законот за високото образование на РС Македонија, како и доволен 
број од посебните критериуми наведени во Правилникот за критериумите и постапката за 
избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

Оттука, на Рецензентската комисија ѝ претставува чест да му предложи на Наставно-
научниот совет на Педагошкиот Факултет – Битола да ја избере м-р Стела Босилковска за виш 
лектор од областа Учење на странски јазик и Преведување.  

 

Битола, 3.6.2021 г. 

 

Рецензентска комисија:  

вонреден проф. д-р Силвана Нешковска 

доцент д-р Бисера Костадиновска Стојчевска 

редовен професор д-р Виолета Јанушева 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 
 

ЗА УЧЕБНИКОТ 
“INTRODUCTION TO THE THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION: A 

COURSEBOOK”  
од 

 Д-р Силвана Нешковска, вонреден професор 
 

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, како и врз Предлог-одлуката на Наставно-научниот совет на 
Педагошкиот факултет при Универзитетот "Св. Климент Охридски” –Битола, бр. 02-106/3 
од 02.03.2021 година, и Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот„Св. Климент 
Охридски” –Битола, бр. 14-343/5-2 од 31.03.2021 година, за рецензенти на ракописот на 
учебникот "Introduction to the Тheory and Practice of Translation: A Coursebook" од авторот 
вонр. проф. д-р Силвана Нешковска од Педагошкиот факултет– Битола, се избраа: 

 
Проф. д-р Емилија Георгиевска Саржоска, редовен професор на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ – Скопје, Катедра за англиски јазик и книжевност, избрана во областа 
англистика (современ англиски јазик, конференциско толкување и британска 
цивилизација) и 
Проф. д-р Соња Витанова Стрезова, редовен професор на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески“ – Скопје, Катедра за англиски јазик и книжевност, избрана во областа 
англистика (англиска книжевност и конференциско толкување).  
 
По прегледот и анализата на ракописот, Комисијата го поднесува следниов 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
Трудот Introduction to the Тheory and Practice of Translation: A Coursebook кој е 

замислен како учебник за изведување настава по превод на прв циклус студии, е одлично 
обмислена и структуирана теоретско-практична студија од пошироката и потесна област 
на преведувањето од англиски на македонски јазик и обратно. Како што упатува и 
насловот, трудот вклучува генерални и конкретни, како и теориски и практични теми и 
аспекти од различни области на преведувањето. Студијата започнува со историјатот, 
развојот и востановувањето на преведувањето како научна дисциплина. Преку различните 
видови преведување и фази на преведувачкиот процес, поаѓајќи од општо кон конкретно, 
авторката на оригинален начин вешто навлегува сè подлабоко во конкретни аспекти на 
преведувањето, како преведување лексика и граматика. Трудот исто така вклучува и 
конкретни стратегии за преведување на специфични видови книжевни текстови од 
најразлични жанрови, но и стратегии и техники за стручен превод и консекутивно и 
симултано толкување. Студентите имаат можност соодветно да ги применат овие 
стратегии и техники во практика преку изнаоѓање креативни преведувачки решенија за 
дваесет извадоци од разнородни книжевни, академски, новинарски и други текстови на 
англиски или на македонски јазик, коишто се вклучени во учебникот. Заради збогатување 
на зборовниот фонд на студентите, во трудот е поместен и поимник со термини на 
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англиски и македонски јазик од областите на медицината, образованието, спортот, 
политиката, правото и бизнисот. 
 
ОПШTИ ПОДАТОЦИ ЗА РАКОПИСОТ  

Ракописот Introduction to the Тheory and Practice of Translation: A Coursebook е 
карактеризиран како учебник наменет за предавањата и вежбите по предметите Вовед во 
преводи Превод на книжевен текст, на прв циклус студии на насоките –Англиски јазик и 
книжевност и Преведување, при Педагошкиот факултет – Битола. 

Содржината на учебникот Introduction to the Тheory and Practice of Translation: A 
Coursebook е напишана на англиски јазик и oпфаќа околу 300 страници компјутерски 
обработен текст (B5 формат, проред 1.5 и фонт 12 Calibri (Body). Во ракописот се 
вклучени 37 слики и 11 табели, со кои се илустрира и збогатува содржината на 
обработените теми.  

На крајот на ракописот наведена е литературата која е користена при неговатa изработка. 
Листата на користена литература опфаќа околу 60 референци, од кои дел се учебници, а 
останатите се современи статии од автори од земјата и од странство, како и релевантни 
извори од интернет. 

Обемот и распоредот на градивото е соодветен за наставната содржина на 
горенаведените предмети. Имено, ракописот започнува со предговор, а потоае 
структуриран во 3дела и 12 тематски целини во коишто на суштински и продлабочен 
начин се анализираат основните проблеми со коишто се занимава- Теоријата на 
преведување и толкување. Следи куса содржина: 

Првиот дел од учебникот ги опфаќа најважните теориски и практични аспекти на 
преведувањето. Поточно, овој дел се состои од 12 поглавја, и секое поглавје обработува 
различна тема почнувајќи од почетоците на преведувачките активности и како тие се 
одвивале во различни историски периоди (Поглавје 1); прераснувањето на преведувањето 
во посебна научна дисциплина (Поглавје 2); различните типови преведување (Поглавје 3); 
преведувачкиот процес и неговите фази (Поглавје 4);преведување лексички единици 
(Поглавје 5); преведување граматички категории (време, род, број итн.) (Поглавје 6); 
предизвици и преведувачки стратегии при преведувањето проза (Поглавје 7); препејување 
поезија (Поглавје 8); преведување драмски текстови (Поглавје 9); преведување детска 
литература (Поглавје 10); стручен превод (Поглавје 11) и консекутивно и симултано 
толкување (Поглавје 12). 

Секое поглавје започнува со краток воведен дел, наменет да ги упати студентите во 
темата што се разработува. Сите поглавја завршуваат со дел во кој се вклучени 5 
прашања,чиишто одговори ги сумираат главните поенти на секое од поглавјата, како и 
листа на референтна литература којашто е консултирана за дадената тема. 

Она што е важно да се подвлече за првиот дел од учебникот е тоа дека во сите 
поглавја, во коишто постои можност, теориските аспекти се поткрепени со примери од 
конкретни преводи изработени од реномирани македонски преведувачи кои преведувале 
од англиски јазик на македонски јазик (на пр. Драги Михајловски, Рајна Кошка, Огнен 
Чемерски и други). Примерите се внимателно селектирани за јасно да ги илустрираат 
претходно дискутираните аспекти на преведувањето во одделните поглавја. На ваков 
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начин, на студентите им се приближуваат не само можните преведувачки предизвици, 
туку и преведувачките стратегии коишто вообичаено се користат при решавање разни 
преведувачки дилеми. 

Вториот дел од учебникот нуди 20 преведувачки задачи за студентите да можат 
практично да ги применат знаењата до кои дошле како резултат на темите обработени во 
првиот дел. Имено, целта на вториот дел од учебникот е да ги поттикне студентите преку 
анализа на конкретни преведувачки предизвици да употребат соодветни стратегии и 
техники на преведување и да дојдат до соодветни преведувачки решенија. Преведувачките 
задачи се кратки текстови или извадоци од подолги текстови од различни жанрови (на 
пр.новинарски текстови, академски текстови, извештаи, рецепти, упатства за употреба, 
поеми, извадоци од романи и драмски текстови, правни документи и сл.). Половината од 
текстовите се на македонски, а останатите се на англиски јазик, што им дава можност на 
студентите да вежбаат преведување и во двете насоки (кон странскиот јазик и кон 
мајчиниот јазик). Исто така, во овој дел, по секоја преведувачка активност, на студентите 
им се остава простор да направат само рефлексија и самоевалуација затоа како се 
справиле со секоја од зададените преведувачки задачи. 

Третиот дел од учебникот е поимник со англиски термини од различни области и 
тоа: медицина, образование, спорт, политика, право и бизнис. Целта на поимникот е да го 
збогати зборовниот фонд на студентите за поуспешно справување со преведувачките 
предизвици. Во поимникот се вклучени околу 70-тина клучни термини од секоја од 
гореспоменатите области заедно со нивните преводни еквиваленти на македонски јазик, 
како и информација за тоа на која зборовна категорија секој од дадените термини припаѓа 
(на пр. именки, глаголи, придавки итн.). 

ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Во фокусот на учебникот  Introduction to the Тheory and Practice of Translation: A 
Coursebookе барање одговори на бројни прашања поврзани со преведувачките процеси. За 
таа цел, се анализираат конкретни, практични пристапи и стратегии со кои студентите  ги 
стекнуваат потребните вештини за продуцирање  квалитетни преводи. Учебникот е 
напишан на англиски јазик што е иновативно и претставува исчекор напред. Имајќи 
предвид дека учебникот е наменет за студентите по англиски јазик, намерата на авторката 
е покрај усвојувањето на предвидените содржини и вештини на преведување, 
студентитепаралелно да го усовршуваат  англискиот јазик.   Анализирајќи ги и читајќи ги 
содржините, студентите добиваат зголемен внес (input ) на корисни изрази, идиоми и 
колокации – поголема „изложеност„ на јазикот кој го изучуваат и кој во иднина ќе го 
предаваат и преведуваат. 

Во вториот и третиот дел се применува контрастивниот пристап каде во 
преведувачките задачи се става акцент  на разни аспекти во преведувањето од македонски 
јазик кон англиски јазик и обратно. Всушност, најголемата вредност на трудот е токму 
комбинацијата помеѓу најважните стратегии и пристапи во преведувањето и изнаоѓањето 
на соодветни јазични решенија за продуцирање на квалитетен превод.  

Авторката проследила бројни научни студии од областа на теоријата на преведувањето 
и ги применува најважните постулати во наставата и обуката на идните преведувачи кои 
препорачуваат  преведување од англиски јазик на македонски јазик, во една насока – од 
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странскиот кон мајчиниот јазик.Потврда за ова е работата на професионалните 
преведувачи кои вообичаено преведуваат во една насока. 

Текстовите наменети за превод се внимателно селектирани, автентични, од различни 
жанрови и ги има на двата јазика. Поаѓајќи од нејзиното долгогодишно искуство во 
наставата по преведување и теоријата на преведување, и познавајќи го нивото на 
владеењето на англискиот „меѓујазик„ на студентите, но и не помалку важно, нивото на 
писменост на нивниот мајчин јазик – македонскиот, авторката направила соодветен избор 
на текстови што укажува на педагошката издржаност на учебникот. 

Овој труд претставува автентичени актуелен текст од областа на преведувањето, во кој 
авторката на оригинален, умешен и многу приемчив начин успеала да создаде креативно 
педагошко помагало за студентите кои следат настава по преведување од областа на 
англистиката. 

Насловот на трудот, во кој се наведени теоријата и практиката на преведувањето, 
како и фактот дека се работи за учебник, соодветствува со наставната дисциплина која ја 
предава авторката. Учебникот, со својот општ и конкретен дел и поимникот, е обмислен 
да одговара на наставната програма на предметите Вовед во преводи Превод на книжевен 
текст, на прв циклус студии, при Педагошкиот факултет – Битола. 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Оваа теоретско практична студија за преведувањето има повеќекратен придонес. 
Пред сè, трудот е учебник наменет за студентите кои следат настава по преведување од 
англиски на македонски јазик и обратно, на прв циклус студии. Во учебникот, кој е 
напишан на многу приемчив јазик, авторката најпрво вешто ги воведува студентите во 
општите специфики на научната дисциплина на преведувањето, а потоа ги соочува со 
конкретни преведувачки предизвици, поттикнувајќи ги да изнајдуваат креативни 
преведувачки решенија. Може да се заклучи дека во дидактичко-методичка смисла трудот 
е одлично обмислен и ги исполнува високите академски критериуми на универзитетски 
учебник. Меѓутоа, надминувајќи ја својата основна намена како учебник, оваа студија 
дава придонес и кон преведувањето како академска дисциплина, како кон теоријата, така 
и кон практиката на преведувањето. Од гледна точка на широкиот дијапазон на 
разнородни текстови од различни области, овој труд е и интердисциплинарна студија за 
преведувањето која навлегува и во повеќе други дисциплини.  

Оваа кохерентна интердисциплинарна студија за преведувањето дава придонес 
како кон учебникарството, така и кон преводот како академска дисциплина, вклучувајќи ја 
не само теоријата на преведувањето, туку и преведувачката практика, односно 
конкретното преведувањето од англиски на македонски јазик и обратно на разнородни 
текстови од повеќе научни дисциплини. Според тоа, трудот е истовремено учебник и 
теоретско-практична студија за преведувањето која, со поимникот во третиот дел, бележи 
придонес и кон лексикографската дејност. 

Комисијата е на мнение дека авторката проф. д-р Силвана Нешковска, напишала 
исклучително корисно и многу потребно учебно помагало. Introduction to the Тheory and 
Practice of Translation: A Coursebook, на многу привлечен начин ја отсликува врската 
помеѓу јазикот и преведувањето благодарение на интересните и стимулирачки текстови, 
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соодветните примери и беспрекорната организација на теоретските делови и вежбите. 
Според наше сознание овој инвентивен, оригинален учебник е прв од ваков  вид во 
областа на преведувањето кој става акцент и ја подига свесноста за исклучително 
комплексната дејност на преведувачите.  Нема сомнение дека  високиот квалитет на 
учебното помагало пополнува празнина во наставата по теоријата и практиката на 
преведувањето, и  уверени сме дека  ќе одговори на потребите на студентите по 
преведување на прв циклус студии по англистика. 

Имајќи го предвид горенапишаното, со задоволство му предлагаме на Наставно-
научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола, и на Ректорската управа на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола, да ја усвои нашата Рецензија и да 
овозможи публикација на ракописот. 

 

Скопје, 1.06.2021г.                                                 Рецензентска комисија: 

 

1. Д-р Емилија Саржоска-Георгиевска, редовен професор 

 

                                          

2. Д-р Соња Витанова-Стрезова, редовен професор 

 

 

 


