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И З В Е Ш Т А Ј 

за оценка на докторска дисертација  

 

  

Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Прилеп, на својата седница 
одржана на 22.07.2021 година, со одлука број 02-733/3, формира Комисија за оценка на 
докторската дисертација, на тема:  

„Имплементација на моделот SPACE Matrix во стратегиската анализа и 
менаџерското одлучување во организациите во Косово“ 

од кандидатот м-р Елвис Елезај со досие бр 3066, студент на трет циклус студии на 
студиската програма по Менаџмент, на Економскиот факултет во Прилеп. 

Комисијата за оценка е во следниот состав:  

1. Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, Економски факултет - Прилеп 

2. Проф. д-р Анета Ристеска Јанкуловска, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, Економски факултет - Прилеп 

3. Проф. д-р Габриела Ракичевиќ, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

4. Проф. д-р Дејан Здравески, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Економски факултет – Прилеп 

5. Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Економски факултет – Прилеп 

 

 Врз основа на член 63 од Законот за високо образование и чл. 51 и 53 од 
Правилникот за единствените основи за организирање на последипломски и 
докторски студии и стекнување со докторат на науки 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 за кандидатот 
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Кандидатот м-р Елвис Елезај е роден на 21.04.1989 во Косово. Додипломски студии 
завршил на Универзитетот во Приштина, на Економскиот факултет, Катедра за 
менаџмент и информатика. Магистерските студии ги завршил на истиот универзитет, 
во Приштина, на Економскиот факултет.  Од 2016 година е вработен на  државниот 
универзитет Хаџи Зека во Пеќ, Косово, како  асистент на Факултетот за бизнис, на 
наставните дисциплини  Основи на менаџментот, Менаџмент на мали и средни 
бизниси, Стратегиски менаџмент, Лидерство, Проектен менаџмент, Организациско 
однесување, и има академско искуство од 3 години. 

Освен академското искуство, можат да се издвојат следните професионални ангажмани 
на кандидатот: 

 Претседател на одбор на директори на MFI “Qelim Kosova” од 2017;  

 Супервизор во Агенцијата за статистика на Косово 

 Истражувач на пазар и консултант во невладин сектор итн. 
 
Од приложената листа на публикации на кандидатот, како порелевантни  можат да се 
издвојат следните наслови: 
 

 The determinants of transformational leadership in Kosovo SMEs; 

 The informal economy, its causes and consequences for Kosovo’s businesses; 

 The role and importance of SPACE Matrix in strategic business management; 

 The impact of organizational structure in managerial success; 

 Kosovo's business climate and barriers to developing business activities; 

 The importance of GE Tool in choosing and assessing business strategy; 

 The impact of Corporate Social Responsibility, in the society interest “Kosovo Case”; 

 The role and importance of I-E Matrix in strategic business managing; 
 

Учество во проекти и мобилности на кандидатот 

 T2P project (Theory – to – Practice by Erasmus +), Case Study developer  

 Fachhochschule Salzburg GmbH, Salzburg University of Applied Sciences, Salzburg, 
Austria ,2019; 

 Institute of Scientific Research and Development Ulcin – Ulqin, Republic of 
Montenegro, 2019; 

 University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”, Republic of Albania 2019. 
 

2. Дизајн на истражувањето и научно-истражувачки методи  
 

Целта на оваа докторска дисертација е да ја оцени можноста за примена на 
специфични стратегиски методи за анализа и менаџмент, со посебен акцент на SPACE 
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Matrix  методот, во проценката на влијанието на надворешните фактори на 
индустријата врз организациите, со цел да се определи нивото на конкурентноста на 
фирмите, како и стратешката позиција во која што се наоѓаат. Освен елаборирањето на 
специфичностите на SPACE Matrix методот за стратегиска анализа, анализирани се 
можностите и ограничувањата за негова примена во конкретниот контекст на 
организациите во економијата на Косово. 

Методологијата на истражување во оваа докторска дисертација кандидатот ја 
дизајнира на следниот начин – примена на научни методи за прибирање на примарни 
податоци,  користење на секундарни податоци од различни релевантни  
конвенционални и интернет - извори, истражувачки податоци од светски автори, 
книги, списанија, студии на случај, анализи на студии на случај и сл. Понатаму, при  
обработката и анализата на податоците, како и при оценката и тестирањето на 
хипотезите и извлекувањето на заклучоци се користени стандардни статистички 
методи , како и останати научни методи својствени за научните истражувања во оваа 
област.  

 

Хипотетска рамка на истражувањето  

 
Кандидатот во докторската дисертација ги поставува следните хипотези, фокусирајќи 

се на неколку клучни фактори во анализата: 

HO - имплементацијата на матрицата SPACE Matrix има значителен позитивен ефект 
врз стратешката анализа и донесување на одлуки; 

H1 – колку е поширока примената на методот SPACE Matrix, повисокa e 
конкурентската предност; 

Н2 - пообемна примена на методот SPACE Matrix, организационите ризици и 
неизвесност се намалуваат; 

H3 - пообемна примена на методот SPACE Matrix, конкурентната позиција на 
организацијата во индустријата ќе е подобра 

H4 - пообемна примена на методот SPACE Matrix, организациските перформанси ќе 
бидат повисоки 

 

Притоа, кандидатот поставува неколку истражувачки прашања: 
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  Во колкава мера примената на SPACE Matrix методот ќе помогне во 
донесувањето одлуки во организациите во услови на мала локална 
економија и ограничувачки фактори ? 

  Какви се можностите за спроведување на SPACE Matrix методот во 
услови на мала локална економија и ограничувачки фактори? 

  Во колкава мера примената на SPACE Matrix методот би водела кон 
подигнување на конкурентноста на организациите? 

  Во колкава мера примената на SPACE Matrix методот би водела кон 
подобрување на финансиската стабилност? 

 Кои непредвидени придобивки и ограничувања треба да се земат во 
предвид? 

Комисијата за оценка констатира дека применетата научна методологија е 
конзистентна со претходно предложената методолошка рамка, и ги исполнува 
критериумите за реализација на научно истражување од овој тип, со што докторската 
десертација ги исполнува методолошките критериуми за да биде позитивно оценета и 
подложена на јавна одбрана. 

. 

 
3. Анализа на докторската дисертација 

 

Структура на докторската дисертација 

 

Комисијата за оценка  констатира дека докторската дисертација е напишана во четири 
поглавја, во коишто  се опфатени преглед на литературата од областа на истражување, 
теоретскиот фундамент на научното истражување , научно-методолошката и 
хипотетската рамка, потоа, се презентираат резултатите од истражувањето придружени 
со шематски прикази, табели, графикони и слики, како и заклучните согледувања и 
препораките. 

Материјата што е обработена во докторската дисертација, освен воведот и 
заклучоците, опфаќа четири логички поврзани поглавја, кои што сочинуваат една 
конзистентна целина, и тоа: 
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Во воведниот дел прецизно се презентирани целите и методологијата на 
истражувањето, проблемот на истражување, како и истражувачките прашања и 
поставените хипотези на кои што треба да одговори ова научно истражување. 

Во првата глава  кандидатот прави темелен осврт на теоретските аспекти на моделот 
SPACE matrics.  Притоа, е презентиран опсежен преглед на релевантната литература во 
врска со SPACE Matrix моделот, и е направен  осврт на различните стојалишта во 
определувањето на SPACE Matrix моделот, како и на улогата на  SPACE Matrix 
моделот  во екстерната и интерната стратегиска анализа. Натаму, истражувачкиот 
фокус се става на примената на SPACE Matrix моделот во одлучувањето, преку 
елаборирање на моделот Multi Criteria Decision Making (MCDM). 

Втората глава на докторската дисертација е посветена на основните компоненти и 
варијабли на SPACE Matrix моделот.  Притоа, особено внимание е посветено на 
теоретскиот фундамент и концептуалната содржина на варијаблите на SPACE Matrix 
моделот, а во продолжение детално се разработува секоја од тие варијабли и нејзиното 
влијание. Така, првата варијабла во SPACE Matrix моделот е стабилноста на 
опкружувањето (Environmental Stability - ES) , и кандидатот детално се осврнува на 
сите релевантни аспекти на оваа варијабла, во поглед на нејзиното влијание и улога во 
овој сеопфатен модел. Натаму, според истиот методолошки образец, се анализираат 
јачината на индустријата, или Industry Strength  - IS, конкурентската предност 
(Competitive Advantages  - CA) , финансиската стабилност (Financial Stability  - FS) ,  
како и несигурноста и ризикот во бизнисот (Uncertainty and risk)  како клучни 
варијабли во. SPACE Matrix моделот.  

Во продолжение се презентирани варијаблите што се земаат во предвид и се тестираат 
во ова научно истражување, кои што понатаму се делат на независни и зависни, 
организирани и тестирани со соодветни методи, со цел да се утврди нивната 
меѓузависност и влијание. Повеќето варијабли се систематизираат и се делат на 6 под-
променливи или под-категории кои играат улога на индикатори. Токму тие, според 
кандидатот, имаат најсилно влијание врз стратешкото донесување одлуки на 
организацијата.  

Во продолжение е разработена следната симплифицирана концептуална рамка на 
варијаблите: 

 

Концептуална содржина на SPACE MATRIX моделот 
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Групи                         
(Клучни компоненти) 

Варијабли (z, y)     Код 
Независна 
варијабла 

(Z) 

Зависна 
варијабла 

(Y) 
1. Стабилност на 

амбиентот 
Environmental 
Stability (ES) 

Институционални прашања 

Каматни стапки 

Технологија                      
Окружување и животна 
средина                   
Еластичност на цени                   
Конкурентен притисок 

PoliIss            
 
IntersRat 
 
Techno 
 
EnvirIss 
PricElas 
CompPrs 

 
 

Z1 
Z2 
Z3 

 
Z4 
Z5 
Z6 

 

2. Јачина на 
индустријата 

Industry Strength 
(IS) 

Можност за раст (Growth 
possibility)              
Продуктивност                            
Финансиска стабилност                     
Бариери на пазарот -Market 
Barriers                       
Consumer Power         
Супститути 

 
GrthPoss 
Produc 
FinanbStab 
MarkBarr 
 
CostPow 
Substit 

 
 

Z7 
Z8 
Z9 
Z10 
Z11 
Z12 

 

3. Конкурентска 
предност 

Competitive 
Advantages  (CA) 

Дистрибуција на пазарот-
Market distribution                        

Квалитет                                       
Лојалност на 
потрошувачите - Customer 
Loyalty                          
Класификација на 
производите - Product 
Classification-                      
Вештини и знаење - Skills 
and Knowledge                   
Контрола на добавувачите - 
Supplier Control 

MarkDistri 
 
Qual 
CosLoyal 
 
ProdClass 
 
 
SkillKnow 
 
SuppCtrl 

 
 

Z13 
Z14 
Z15 
Z16 
Z17 
Z18 

 

4. Финансиска 
стабилност 
Financial Stability  
(FS) 

Приходи од продажба -
Return from sales                                                        
Враќање на инвестициите - 
Return of  investments                         
Готовински текови - Cash 
flow                                    
Работен капитал - Working 
capital                                                                            
Ликвидност -Liquidity 

RetSal                  
 
ROI 
 
CashFlow  
 
WorCap 
Levo 
 
Liquid 

 
 

Z19 
Z20 
Z21 
Z22 
Z23 
Z24 

 

5. Несигурност и 
ризик во бизнисот - 
Uncertainty and risk 
in  business 

Ризик                               
Несигурност -Uncertainty                               
Динамика - Dynamics                    
Турбуленции - Turbulence             
Интраорганизациски 
конфликти - 

Risk               
Uncert       
Dynam             
 
Turbo           
IntrOrgCon

 
 

Z25 
Z26                
Z27                 
Z28                    
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Intraorganizational conflicts 
Интернационализација - 
Internationalization 

fl   
 
 
Internac 

Z29                 
Z30 

6. Стратегија 
 

  Y 

 

 
 
Во третата глава кандидатот ја разработува методолошката рамка на научното 
истражување, определување на проблемот и целите на истражувањето, методолошки 
дизајн на истражувањето, потоа, примената на квалитативни и квантитативни методи 
на истражување, истражувачки прашања и хипотези, како и методолошки аспекти на 
елаборирањето и интерпретацијата на истражувачките резултати од докторската 
дисертација. 
 
 
Последната глава на докторската дисертација ги содржи методолошките и 
апликативните аспекти на спроведеното емпириско истражување. Во неа е опфатена 
детална анализа и интерпретација на резултатите од емпириското истражување.  

Трудот завршува со генерални заклучни согледувања од дисертацијата, и препораки 
за идни истражувања во областа. 

Комисијата за оценка констатира дека докторската дисертација со поднесената 
структура и содржина е конзистентна на дадената подобност на кандидатот и темата, 
и од овој аспект исто така ги исполнува критериумите за да се даде позитивна оценка и 
да се подложи на јавна одбрана. 

 

 

Констатација и предлог 

 

По деталната анализа на структурата и содржината на докторската дисертација, 
поднесена од кандидатот м-р Елвис Елезај, под наслов 

 

„Имплементација на моделот SPACE Matrix во стратегиската анализа и 
менаџерското одлучување во организациите во Косово“, 
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Комисијата за оценка на докторската дисертација го констатира следново: 

 

Поднесената докторска дисертација обработува исклучително актуелна и 
значајна проблематика, и претставува резултат на темелно повеќегодишно научно 
истражување, преку консултирање на обемна современа стручна литература, 
реализација на емпириски и апликативни истражувања, и вложување на значителен 
истражувачки напор во насока на продлабочување на научните сознанија, како и 
проширување и збогатување на современата научна мисла од оваа област.  

Комисијата за оценка констатира дека кандидатот успешно ги реализирал 
претходно поставените цели на дисертацијата, преку разработка на конзистентна 
концепциска и теоретско-методолошка рамка на истражувањето, прецизно 
дефинирање на проблемот на истражување, на поставените цели и хипотези и 
меѓузависноста на променливите, нивното тестирање и извлекување на заклучоци и 
препораки по успештата реализација на целокупното научно истражување. 

 
Кандидатот на научна основа ги анализира и тенденциите во теоретската мисла 

од оваа област, поради што на ова научно истражување, и пред се’, на заклучоците кои 
што се презентирани, им дава особености на оригиналност и објективно заснован 
научен пристап. 

Имајќи ги предвид претходно споменатите констатации и заклучоци, 
Комисијата едногласно констатира дека докторската дисертација, според структурата и 
содржината, ги исполнува сите услови за да биде позитивно оценета и подложена на 
јавна одбрана, и со особено задоволство му го предлага на Наставно-научниот совет на 
Економскиот факултет – Прилеп следното: 

 

 да ја прифати докторската дисертација, на тема „Имплементација на 
моделот SPACE Matrix во стратегиската анализа и менаџерското 
одлучување во организациите во Косово“,  поднесена од кандидатот м-р 
Елвис Елезај, и  

 да определи термин за јавна одбрана. 
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Прилеп, 30.10.2021 
 
Комисија за оценка на докторската дисертација: 
 
 

1. Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, Економски факултет – Прилеп 
 

2. Проф. д-р Анета Ристеска Јанкуловска, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, Економски факултет - Прилеп 
 

3. Проф. д-р Габриела Ракичевиќ, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

 
4. Проф. д-р Дејан Здравески, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 

Економски факултет – Прилеп 

 

5. Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 

Економски факултет – Прилеп 
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До: Наставно – Научниот совет 

       на Педагошкиот факултет 

       Битола 

 

 

РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА 

ВО НАСТАВНО – НАУЧНАТА ОБЛАСТ 50500 ПЕДАГОГИЈА 

 

Наставно научниот совет на Педагошкиот факултет при универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ во Битола, со одлука број: 02-356/3 донесена на својата 

редовна седница одржана на ден 25.10.2021 не избра за членови на рецензиона 

комисија за избор на еден наставник во сите наставно – научни звања во наставно – 

научната област 50500 Педагогија. 

Рецензиона комисија во состав: 

1. проф. д-р Татјана Атанасоска, редовен професор на Педагошкиот 

факултет - Битола 

2. проф. д-р Деан Илиев, редовен професор на Педагошкиот факултет - 

Битола 

3. проф. д-р Јове Димитрија Талевски, редовен професор на Педагошкиот 

факултет – Битола 

 По проучувањето на приложената документација и во прилог доставените 

трудови, рецензензионата комисија на Наставно – научниот совет на Педагошкиот 

факултет – Битола му го поднесува следниов 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

На конкурсот за избор на еден наставник во сите наставно – научни звања во 

наставно - научната област 50500 Педагогија објавен на 2809.2021 година во 

дневниот весник „Вечер“ (број 17729) и во дневниот весник „Koha“ (број 4354)се 

пријави кандидатот вонр.проф. д-р Марија Ристевска.  
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Врз основа на конкурсната пријава, биографските податоци, научната и 

стручна активност го констатираме следново: 

 

1. Биографски податоци за кандидатот д-р Марија Ристевска 

 

Вонр. проф. д-р Ристевска Марија е родена на 04.06.1980 година во 

Прилеп. Основно образование завршила во Битола, средно образование во Демир 

Хисар, а дипломирала во 2003 година на тогашниот Факултет за учители и 

воспитувачи на насоката учителисо средна оценка 8,83.  

Истата година се запишала на Последипломски студии на институтот по 

педагогија при Филозофскиот факултет – Скопје на дидактичко – методската 

насока.  

Во 2006 година избрана е за помлад асистент по педагогија и група 

предмети од педагогија на Педагошкиот факултет во Битола. Успешно го 

одбранила Магистерскиот труд во ноември 2007 година со што се здобила со звање 

Магистер по педагошки науки со средна оценка 8,83.   

Во 2008 година  избрана е за асистент по педагогија и група предмети од 

педагогија на Педагошкиот факултет во Битола. Истата година Наставно – 

научниот совет на Филозофскиот факултет во Скопје ја одобрил темата за 

докторска дисертација под наслов: „Самоевалуација на основното училиште“ 

пријавена на Институтот за педагогија. 

Во ноември 2011 година успешно ја одбранила докторска дисертација и се 

стекнала со звањето Доктор по педагошки науки. 

Во 2012 година избрана еза доцент во научната област Педагогија на 

Педагошкиот факултет во Битола. 

Зема учество во повеќе семинари и научни проекти од областа на 

педагошките науки, обучувач и соработник во обуки од истата област, е активен 

член  во редакцијата на списанието за деца „И јас знам“, а истовремено е автор на 

бројни трудови кои се нотирани во универзитетскиот 

репозиториумhttp://eprints.uklo.edu.mk/. 

 



18 
 

 

2. Податоци за активноста на кандидатот 

 

 Во 2006 година избрана е за помлад асистент по педагогија и група 

предмети од педагогијата на Педагошкиот факултет во Битола. 

 На Педагошкиот факултет – Битола, ги изведува вежбите по предметите 

Педагогија, Предучилишна педагогија на насоките учители, воспитувачи, 

Македонски и Англиски јазик, Македонски и Германски јазик, Македонски и 

Француски јазик  и ИТО – информатичко и техничко образование, а исто така е 

ангажирана и по предметите Семејна педагогија, Методика на воспитна работа и 

Теорија и практика на играта на насоките учители, воспитувачи и Македонски и 

Англиски јазик, Македонски и Германски јазик, Македонски и Француски јазик. 

 Во исто време помага при изведувањето на испитите и други активности по 

предмети кои се предаваат на Педагошкиот факултет. Секоја година активно 

учествува во организирањето и изведувањето на педагошката практика. 

 Во 2008 година избрана е за асистент по педагогија и група предмети од 

педагогија на Педагошкиот факултет во Битола. 

 Во 2010 година се јавува како обучувач во три обуки од: „Модернизација на 

образованието“. 

 Од 2011 година зема активно учество во редакцијата на списанието за деца 

„И јас знам“, издавач Топер – Скопје кое што е наменето за ученици од прво до 

петто одделение од основното образование. 

 Во 2012 година избрана е за доцент во научната област Педагогија на 

Педагошкиот факултет во Битола, каде што го предава предметот Педагогија на 

прв циклус студии, на насоките воспитувачи и ИТО - Информатичко и техничко 

образование. На втор циклус студии ангажирана  е на предметот Методологија на 

научно истражувачката работа на насоките Менаџмент во образование и 

Образованието на надарените и талентираните, и предметот Методологија на 

педагошките истражувања на насоките Македонски јазик, Англиски јазик и 

Германски јазик. 
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 Во 2015 година е избрана за раководител на Центарот за развој на 

Курикулумот при  Педагошкиот факултет во Битола. Плодната работа на Центарот 

за развој на Курикулумот се потврдува со три изданија за Општество за прво, второ 

и трето одделение, издадени во 2015 година во кои се јавува  како автор.Во 2017 

година издадени се три прирачници за одделенски наставници кои ќе го помогнат 

планирањето на наставата по Општество за прво, второ и трето одделение каде 

исто така се јавува како автор. 

 Во 2016 година кандидатката доби Решение за акредитација на ментор на 

студенти на втор циклус студии.  

 Во 2016 година член е на редакцискиот одбор на книгата на Милка Хаџи 

Мицевска – Евреите како народ со ген за генијалност (Хаџи Мицевска, М. (2016) 

Евреите како народ со ген за генијалност, Битола) 

Во 2017 година кандидатката доби Решение за акредитација на ментор на 

студенти на трет циклус студии. 

Во декември 2018 беше промовиран нејзиниот универзитетски учебник 

Инклузивна педагогија. Рецензенти на книгата се проф д-р Горан Ајдински од 

Институтот за  специјална едукација и рехабилитација и проф. д-р Анета 

Бараковска од Институтот за педагогија. 

Во 2019 година кандидатката е избрана за секретар на втор циклус студии 

на Педагошкиот факултет во Битола. 

 Во октомври 2019 година кандидатката оствари Еразмус+ КА1 Teaching 

Program на Педагошкиот факултет при Тракискиот Универзитет – Стара Загора 

(Бугарија) каде реализира 8 часови предавања. 

Учествува во реализацијата на наставата на втор и трет циклус студии, е член 

во Комисија за оценка или одбрана на магистерски и докторски трудови,  била 

ментор или член на комисија за одбрана на дипломски трудови, како и ментор на 

кандидати на трет циклус студии. 

Предава нов наставен предмет - Инклузивна педагогија кој за прв пат се воведе 

на сите студиски програми на Педагошкиот факултет – Битола. 

Учествувала во изработка на елаборати за акредитација на студиски програми 

од прв, втор и трет циклус студии. 
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Била член во Комисија за самоевалуација на Педагошки факултет – Битола. 

Последните неколку години е член во комисијата за упис на студенти на прв 

циклус на Педагошкиот факултет – Битола, како и упис на студенти на 

доквалификација. 

Има позитивна оценка од спроведените самоевалуации во последните пет 

години. 

Редовно учествува во промотивни активности на факултетот. 

На Педагошки факултет - Битола е ангажирана на следниве предмети: 

- Прв циклус: Педагогија, Инклузивнапедагогија, Методика на 

воспитната работа, Мултикултурализам, Основина специјална и 

рехабилитациска педагогија, Педагошко советување и ориентација, 

Самопомош во социјалната педагогија, Meтодика на работа со деца со 

посебни образовни потреби и Педагошка практика.  

- Втор циклус:Професионална ориентација на учениците, Стратегии на 

учење и поучување на деца со посебни потреби, Интеркултурна 

педагогија, Микропедагогија, Проценување и анализа на детски 

ликовни творби во ликовното воспитание и образование (соработник) и 

Соработка со родителите на децата со посебни потреби (соработник). 

- Трет циклус:Реформи во воспитанието и образованието, Евалуација на 

наставата, наставниот процес и образовните установи, Професионална 

ориентација, Општествен третман на надарените и талентираните, 

Образовна политика, Инклузивно образование и Професионални 

компетенции на наставниците. 

 

3. Извештај од самоевалуација 

 

 Во продолжение ќе бидат прикажани добиените податоци по спроведената 

студентска анкета за оценка на квалитетот на наставата реализирана од вонреден 

проф. д-р Марија Ристевска кои се дел од спроведената самоевалуација на 

Педагошкиот факултет – Битола за академската 2020/2021 година. 

По наставни предмети зимски семестар 2020/2021: 
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- Методика на работа со деца со посебни потреби- просечна оценка 4,8 

- Педагошко советување и ориентација – просечна оценка 4,8 

- Методика на воспитната работа – просечна оценка 4,5 

- Основи на специјална и рехабилитациска педагогија – просечна оценка 5 

- Самопомош во социјалната педагогија – просечна оценка 4,9 

- Инклузивна педагогија – просечна оценка 3,3 

Вкупен просек 4,5 

По наставни предметилетен семестар 2020/2021: 

- Инклузивна педагогија – просечна оценка 4,7 

- Самопомош во социјалната педагогија – просечна оценка 4,9 

- Основи на специјална и рехабилитациска педагогија – просечна оценка 4,7 

- Педагогија – просечна оценка 4,6 

- Дипломски испит – просечна оценка 5 

Вкупен просек 4,8 

 

  

4. Список на објавени научни трудови во меѓународни научни списанија 
со импакт фактор во последните пет години: 
 

- Gramatkovski, B.,  Kocoska, Ј.,  Ristevska, М.,  Sivakova, D.(2017)   The 

Expressive Reading as an Opportunity for Improvement of the Preschool 

Children’s Speechиздаден во Volume 4, Issue 1, January 2017 во 

International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences- 

IJIRES(ISSN : 2349 - 5219) Pages 99-104Index Copernicus Value (ICV): 

76.24Indexed By: Index Copernicus, Google scholar, UK Index и др. 

(поставен на http://eprints.uklo.edu.mk/) 

- Sivakova, D., Kocoska, Ј., Ristevska, М.,Gramatkovski, B.(2017)  ICT – The 

Educational Programs in Teaching Mathematicsиздаденво Volume 6, No.3, 

August 2017 воTEM Journal(Technology Education Management 

Informatics) Journal of Association for Information Communication 

Technology Education and Science (ISSN : 2217 - 8309) Pages 469- 478 
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Indexed By: WEB OF SCIENCE - Thomson Reuters (Emerging Sources 

Citation Index), EBSCO Host, Index Copernicus ICV 91.05, Doi, MIAR 

Matriud’Informacio per a I’Avaluacio de Revistes,  E Central and Eastern 

European Online library,  ResearchBib, DOAJ - Directory of open access 

journals, Open accessи Google scholar.Online at: 

www.temjournal.com(поставен на http://eprints.uklo.edu.mk/) 

 

- Ristevska, M., Pejcinovska, M., Januseva.V. (2018) The children's world of 

ASD издаден во Volume 7 воPROVINCA Internacional (ISSN: 2630 – 

2853) Pages 84-85(поставен на http://eprints.uklo.edu.mk/) 

 

- Ristevska, M., Kochoska, J., Gramatkovski, B., Sivakova-Neshkovski,D.  

(2019) -The students’ values acquired at schoolиздаденво Volume 5,No.2,  

November 2019 воJunior Scientific Researcher - JSR (ISSN: 2458-

0341)Pages 24-40(поставен на http://eprints.uklo.edu.mk/) 

 

- Gramatkovski, B., Ristevska, M., Kochoska, J., Sivakova-Neshkovski,D. 

(2019) - The speech of pre-school children- opportunities for its 

improvementиздаденво Volume 5,No.2,  November 2019 воJunior 

Scientific Researcher - JSR (ISSN: 2458-0341)Pages 41-52(поставен на 

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

- Kochoska, J., Sivakova-Neskovska, D., Ristevska, M., Gramatkovski, B. 

(2020)- New Horizons in Education and Social Studies Vol. 1, Chapter 5, 

Scientific Investigation on the Influence of Games on the Development of 

Students’ Social Competence,SKU: NHESS-V01, Category: Education And 

Social Studies, DOI: https://doi.org/10.9734/bpi/nhess/v1, Book Publisher 

International, July 13, 2020 (поставен на http://eprints.uklo.edu.mk/) 

- Georgievska, I., Ristevska, M., Kochoska, J.(2021) -Challenges and 

opportunities of online training for work with children with special needsво 

фаза на рецензијавоJunior Scientific Researcher - JSR (ISSN: 2458-0341) 
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- Velkovska, E., Ristevska, M., Gramatkovski, B. (2021) –Dislehia as a special 

style of learningво фаза на рецензијавоJunior Scientific Researcher - JSR 

(ISSN: 2458-0341) 

 

5. Список на објавени научноистражувачки трудови во соодветната 
област на конференции и во меѓународни научни списанија или 
меѓународни научни публикации во последните пет години: 

 

-  Ristevska, М.,  Sivakova, D. (2016)Advantages of the integrated curriculum 

planningиздаден во книга на абстракти Third International Conference 

“Education across Borders” - Education and Research across Time and Space 

- Педагошки факултет – Битола, 6 - 7 октомври 2016 година(поставен на 

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

 
-  Sivakova, D., Ristevska, М. (2016)Improving the teaching and learning of 

Mathematics by the use of ICTиздаден во книга на абстракти Third 

International Conference “Education across Borders” - Education and 

Research across Time and Space - Педагошки факултет – Битола, 6 - 7 

октомври 2016 година(поставен на http://eprints.uklo.edu.mk/) 

 

- Ristevska, M.,  Sivakova, D., Kocoska, J., Gramatkovski,B. (2017) 

Worksheets in the mathematics curriculum in primary education in the 

republic of Macedonia  издаденвоЗборникрезимеа, 

Међународнинаучнискуп 2017, „Проблеми и дилемесавремененаставе 

у теорији и пракси“,Универзитет у Београду, Учитељскифакултет, мај 

2017 

 

- Kochoska, J., Ristevska, M. (2018)Indicators of the teacher effectiveness in 

the educational process in International Journal of Education TEACHER, 

Volume 15, May 2018, Faculty of Education- Bitola, University “St. 
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KlimentOhridski “- Bitola, Macedonia. ISSN 1857-8888. Available at: 

http://www.ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/36 

 

- Gramatkovski, B., Ristevska, М., (2019)  Early bilingualism: challenge for 

educators and educational institutions (kindergartens and schools) 

издаденвоVolume 17,May 2019во Teacher - International Journal of 

Education (ISSN 1857-8888), Faculty of Education, University “St. 

KlimentOhridski “- Bitola Pages 55-62(поставен на 

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

 

- Anastasov,B., Ristevska, М., (2019)  - The role of the counselorin the 

pedagogical counseling process издаденвоVolume 18,November 2019во 

Teacher - International Journal of Education(ISSN 1857-8888), Faculty of 

Education, University “St. KlimentOhridski “- Bitola Pages 54-59 (поставен 

на http://eprints.uklo.edu.mk/) 

 

- Sivakova, D.,  Ristevska, М.(2020)Creative use of ICT in developing and 

changing the environment for learningwith mathematically gifted students 

in 2nd Iinternational Scientific Conference: Gifted and Talented Progress-

Makers – 2020. Faculty of Education- Bitola, University “St. Kliment 

Ohridski“- Bitola, Macedonia, октомври 2020(поставен на 

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

 

 

6. Список на останати објавени научни и стручни трудови: 

 

- Milosevska, М. (2007)Самоевалуација. Какво значење има за 

училиштето и субјектите во него?, издаден во весникот „Просветен 

работник“ (бр. 948, стр. 13) – 2007 година 
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- Ristevska, М. (2008)Self – evaluation in schools, Издаден во 

зборникот:The Science, the Education and the Art in 21st Century,26 – 27 

септември, 2008 година, Благоевград, Р. Бугарија 

 

-  Ristevska, М. (2009)Самоевалуација на талентираните и надарени 

ученици, Издаден во Зборник: Надарените и талентираните 

креатори на прогресот, Втор дел, Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола, Педагошки факултет – Битола, 2009 

година(поставен на http://eprints.uklo.edu.mk/) 

 
-  Ristevska, М. (2010)Pupils’ Motivation As One Of The Indicators For Self-

Evaluation In The School,Издаден во книга на абстрактиво 

електронскаверзија на: www.wces2010.org/program.php - на 

конференцијата: ,,World Conference on Educational Sciences”, 04 – 08 

февруари 2010, BahcesehirUniversity,Istanbul, Turkey, 

возборникот:Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, 

2010, Pages 4266-4269,и во електронска верзија 

на:http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428(поставен на 

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

 
- Ristevska, М., Sivakova, D.,Kocoska, Ј.(2010)Мултикуртурализмот во 

образованието издаден во книга на абстракти напеттиотнаученсобир: 

,,Образованиезахуманоопштество”, ,,Универзитет ,,Св.Кирил и 

Методиј”, Скопје, Педагошкифакултет - ,,Св.КлиментОхридски” - 

Скопје, 28-29 мај 2010 година, Охрид, Р.Македонија 

 
- Gramatkovski,B., Sivakova, D.,  Kocoska, Ј., Ristevska, М. 

(2010)Development of the students creativity издаден во зборник „III 

Balkan Scientific Conference“:“The Science, the education and the art in 

the 21 century” (2010) „ЈугозападенуниверзитетНеофитРилски“ 9-10 

септември 2010, Благоевград  - Бугарија 
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- Ristevska, М., Sivakova, D. (2011)Identification of moral values of gifted 

and talented pupils издаден во зборник на абстракти „Giftedness and 

morality“ 1 јули 2011, Вршац – Србија 

 

- Sivakova, D., Ristevska, М. (2011)Мoral komponent in the work with 

mathematical talentsиздаден во зборник на абстракти „Giftedness and 

morality“ 1 јули 2011, Вршац – Србија 

 

-  Ristevska, М. (2012)Easier learning procedures for preschool children 

издаден во меѓународно списание,,Учител“бр.4  (стр. 219-226) oктомври 

2012, Битола – Р. Македонија(поставен на http://eprints.uklo.edu.mk/) 

 

- Ristevska,М., Sivakova, D.(2012)The Quality of Students’ Knowledge - Aim 

of the Subjects in the Effective School  издаден на 31. 01. 2012 во Vol.2 

No.3во International Journal of Humanities and Social Science Impact 

Factor (JCC):1.7392 (2013)  Indexed By: Indeks Copernicus, Gale - 

Cengage Learning,EBSCO Host Research databases, DOAJ Directory of 

open access journals,Ulrichsweb™ - periodicals directory,Cabell 

Publishing directoriesи др. (поставен на http://eprints.uklo.edu.mk/) 

 

-  Ristevska, М.,  Sivakova, D. (2014)Partial or total self – evaluation in the 

educational institutionиздаден во меѓународно списание,,Учител“бр.7  

(стр. 56 – 59) декември 2014, Битола – Р. Македонија(поставен на 

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

 

- Kocoska, J. Ristevska, М. (2015)The Mentor as an Implementer of the 

Metodology Practice in Democracy Education издаден воVolume 4 Issue 3, 

March 2015 во International Journal of Science and Research (IJSR) 

(ISSN (Online):2319 – 7064 / Indeks Copernicus Value (2013): 6.14 / 
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Impact Factor (2013): 4.438 / www.ijsr.net )(поставен на 

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

 

-  Kocoska, J.,  Sivakova, D.,  Ristevska, M.,  Gramatkovski, B. (2015)The 

influence of games on the development ofstudents social competence 

издаден во Volume 3, Issue 3, March 2015 воInternational Journal of  

Education and Research (ISSN: 2201-6333) Pages 433–446  Indexed By: 

Index Copernicus, Google scholar, ProQuest, DOAJ Directory of open 

access journals, Cornel University Library, National Library of 

Australia, EBSCO Host Research databasesи др.(поставен на 

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

 

-  Kocoska,J., Gramatkovski, B., Ristevska, М., Sivakova, D. 

(2015)Democratization Of the Process Of Studying The Contents Of The 

Subject Natural Science At 4th Grade издаден во Volume 3, Issue 3, March 

2015 воResearchjournalis Journal of Education  RJ Factor (2014): 2,93  

Indexed with: ResearchBib, Journals Library (EZB), getCited и 

др.(поставен на http://eprints.uklo.edu.mk/) 

 

-  Ristevska, М.,  Kocoska, Ј.,  Gramatkovski,B., Sivakova, D. (2015)The role 

of workbooks in the learning process in primary schools in the Republic of 

Macedoniaиздаден во Volume 11, Issue 3, June 2015 воInternational 

Journal of Innovation and Applied Studies (ISSN: 2028-9324) Pages 691–

698SJIF 2013: 3.5UIF 2013:2.9801ICV 2012:6.87GIF  2012: 

0.449(поставен на http://eprints.uklo.edu.mk/) 

 

-  Ristevska, М.,  Kocoska, Ј. (2015)Building of the characterиздаден во 

меѓународно списание,,Учител“бр.10  (стр. 123 – 127) декември 2015, 

Битола – Р. Македонија(поставен на http://eprints.uklo.edu.mk/) 
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- Gramatkovski, B., Ristevska, M. (2015)Learning communication skills by 

the teachers (Билјана Граматковски, Марија Ристевска) издаден во 

меѓународно списание,,Учител“бр.10  (стр. 105 – 109) декември 2015, 

Битола – Р. Македонија 

 

 

7. Домашни и странски научни собири,обуки, конференции и 

симпозиуми во последните пет години: 

 

- 2016: Training seminar: „The Chalenge of Holcaust Education“, which 

took place in Bitola, Republic of  Macedonia, 10 – 11 April 2016 in 

organization of Yad Vashem museum from Izrael 

 
- 2016: Seminar in Holocaust Studies for Educators from Macedonia in 

organization of Yad Vashem (The international school for holocaust studies) 

museum from Izrael, 23 -30 june 2016 

 
- 2016: Third International Conference “Education across Borders” - 

Education and Research across Time and Space што ќе се одржи на 

Педагошкиот факултет – Битола на 6 - 7 октомври 2016 година 

 
- 2017:Меѓународна научнаконференција„Problems and dilemmas of 

teaching and learning theory and practice In formal education“-

Универзитет у Београду, Учитељскифакултет, 26-27 мај, Аранѓеловац, 

Србија 

 
- 2018: Обука „Насоки за користење на збирките задачи по 

математика од I до IX одделение и вреднување на постигнувањата 

на учениците“ – Педагошки факултет – Битола и Природно – 

математичкиот факултет при УКИМ – Скопје во соработка со 

„Просветно дело“ 
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- 2019: Тркалезна маса: „Подготовка на идните наставни кадри за 

квалитетно инклузивно образование“ – Детска фондација Песталоци , 

3 јули, Филозофски факултет – Скопје 

 
- 2020: On line семинар: „Практични методи и алатки за дислексија и 

дискалкулија“ – Здружение за дислексија Ајнштајн, 28 март, платформа 

ZOOM 

 
- 2020: Вебинар: „Сензорна пречувствителност кај лицата со АСН“ во 

рамки на проектот „Социјални вештини и позитивно родителство кај 

деца со АСН“– Македонско научно здружение за аутизам, 7 мај, 

платформа ZOOM 

 
- 2020: Вебинар: „Визуелна поддршка на социјалната интеракција кај 

децата со АСН“ во рамки на проектот „Социјални вештини и позитивно 

родителство кај деца со АСН“– Македонско научно здружение за 

аутизам, 14 мај, платформа ZOOM 

 

- 2020: Вебинар: „Сексуален развој и едукација на лица со АСН“ во 

рамки на проектот „Социјални вештини и позитивно родителство кај 

деца со АСН“– Македонско научно здружение за аутизам, 21 мај, 

платформа ZOOM 

 

- 2020: Вебинар: „Проблеми во исхрана и сон кај деца со АСН“ во рамки 

на проектот „Социјални вештини и позитивно родителство кај деца со 

АСН“– Македонско научно здружение за аутизам, 28 мај, платформа 

ZOOM 

 

- 2020: Вебинар: „Родителски групи за поддршка“во рамки на проектот 

„Социјални вештини и позитивно родителство кај деца со АСН“– 

Македонско научно здружение за аутизам, 4 јуни, платформа ZOOM 
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- 2020: Онлајн конференција „Домашната Vs. Меѓународната паракса 

за дислексија“ - Здружение за дислексија Ајнштајн, 30 октомври, 

платформа ZOOM 

 

 

 

8. Останати домашни и странски научни собири, конференции и 

симпозиуми на кои зема учество: 

 

- 2006: Програма „Креативна настава и учење“, - Развој на курикулуми 

во светлото на Болоњскиот процес – ЕКТС како врска меѓу 

академското признавање, квалификациона рамка и обезбедувањето 

квалитет, 29 јануари – 1 февруари, Охрид, Р. Македонија 

 

- 2006: Програма „Креативна настава и учење“, - Семинар за 

модернизација на образованието и обуката за наставници, 1 – 3 јуни, 

Охрид, Р. Македонија 

 
- 2006: Програма „Креативна настава и учење“, - Семинар за 

обновување на студиските програми за образование на наставници, 

14 – 17 септември, Охрид, Р. Македонија 

 
- 2006: Програма „Креативна настава и учење“, - Обука за образование 

за социјална правда, 24 – 26 ноември, Охрид, Р. Македонија 

 
- 2008: Учество во проектот темпус ЈЕП 442-2005 -  Интегрирање на Е - 

учењето во курикулумот на учители, 11 – 12 март, Педагошки 

факултет – Штип, Р. Македонија 

 
- 2008: Програма „2nd BALKAN SCIENTIFIC CONFERENCE“, The 

Science, the Education and the Art in 21st Century, 26 – 27 септември, 

Благоевград, Р. Бугарија 
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- 2009: Програма ,,First international scientific conference”, Gifted and 

talented creators of the progress, 16 – 17 октомври, Охрид, Р. Македонија 

 
- 2009: Работилница ,,How to Integrate Interships in the University 

Curriculum?”, 30 октомври, Економски факултет – Прилеп, Р. 

Македонија 

 
- 2010: Програма ,,World Conference on Educational Sciences”, 04 – 08 

февруари, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey 

 
- 2010: Петтинаученсобир: ,,Образованиезахуманоопштество”, 

,,Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј”, Скопје, Педагошкифакултет 

,,Св.КлиментОхридски” - Скопје, 28-29 мај, Охрид, Р.Македонија 

 

- 2010: III Balkan Scientific Conference:“The Science, the education and the 

art in the 21 century”, „ЈугозападенуниверзитетНеофитРилски“ 9 - 10 

септември 2010, Благоевград  - Бугарија 

 

- 2011: Работилница во рамките на УНИЦЕФ проектот: „Градење на 

капацитетите за јазична и математичка писменост за 

унапредување на резултатите од учењето кај учениците“, кој се 

реализираше во партнерска соработка со МЦГО –15,16 и 17 мај, Охрид, 

Р. Македонија 

 

- 2011: 17 Okruglisto: „Darovitostimoralnost“, Visokaskolastrukovnihstudija 

za obrazovanjevaspitaca„Mihailo Pavlov“, 1 Jули 2011, Вршац – Србија 

 

- 2011:Семинар натема: „Изготвување на национална програма за 

професионален развој за ран детски развој“ - УНИЦЕФ -  31 Aвгуст – 2 

Септември, Скопје, Р. Македонија 
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- 2011: Работилница во рамките на УНИЦЕФ проектот: „Градење на 

капацитетите за јазична и математичка писменост за 

унапредување на резултатите од учењето кај учениците“, кој се 

реализираше во партнерска соработка со МЦГО –15- 17 Септември, 

Охрид, Р. Македонија 

 

- 2011: Прва интернационална конференција First International Balkan 

Woman and Business conference,УниверзитетСв. КлиментОхридски – 

Битола, Trakya University Edirne, R.Turkey - 30 Септември, Битола, Р. 

Македонија 

 
 
9. Список на објавени книги: 

 

- Милошевска, М. (2008) Самоевалуација, постигањата на учениците – 

успешност на наставникот, Битола: Киро Дандаро 

 

- Ристевска,М.(2012)Педагошкииндикатори и 

показателизасамоевалуацијавоосновнотоучилиште, Битола: 

КироДандаро 

 

- Стојановски,Т., Ристевска,М., Станојевиќ,И.(2014)Читам, размислувам, 

пишувам...содржини и активностизапочетночитање и пишувањеза 

II одделение, Скопје:Топер 

 

-  Стојановски, Т., Ристевска,М., Гулевска, 

В.,Станојевиќ,И.(2015)Сознавам, размислувам, раскажувам... 1 

/Содржини и активности за општество во прво одделение, 

Скопје:Топер 

 

- Стојановски, Т., Ристевска,М., Гулевска, 

В.,Станојевиќ,И.(2015)Сознавам, размислувам, раскажувам... 2 
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/Содржини и активности за општество во второ одделение, 

Скопје:Топер 

 

- Стојановски, Т., Ристевска,М., Гулевска, 

В.,Станојевиќ,И.(2015)Сознавам, размислувам, раскажувам... 3 

/Содржини и активности за општество во трето одделение, 

Скопје:Топер 

 

- Ристевска, М., Кочоска, Ј., Стојановски, Т. (2017) Прирачник за 
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До  
Наставно-научниот совет на  
Педагошкиот факултет – Битола  
Универзитет „Св.Климент Охридски“ 
 Б и т о л а  
 

Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола на својата редовна 
седница одржана на 02.11.2021година донесе Одлука за формирање Комисија за оценка 
на докторски труд на тема Семантизацијата во наставата по германски јазик како 
странски јазик.Со одлуката бр. 02-381/6 избрани сме за членови на Комисијата: 
 

- Проф. д-р Јаготка Стрезовска  
- Проф. д-р Елена Цицкоска  
- Проф. д-р Александра Гојков Рајиќ  
- Проф. д-р Виолета Јанушева  
- Проф. д-р Златко Жоглев  

 
Врз основа на темелното разгледување на предложената докторска дисертација, 

имаме чест до Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет - Битола да го 
доставиме следниот  
 

И З В Е Ш Т А Ј  
 

за оценка на докторската дисертација на тема Семантизацијата 
во наставата по германски јазик како странски јазик од 

кандидатот  од м-р Алида Емини. 
 

Докторската дисертација под наслов Семантизацијата во наставата по 
германски јазик како странски јазик изработена од кандидатот  од м-р Алида 
Еминипретставува самостоен научен труд во кој се обработува вокабуларот како 
основен услов за учење странски јазик. Темата на докторската дисертација на 
кандидатката е научно, социјално и методолошки исклучително релевантна. 
Кандидатката темелно ја има проучувано научната литература од областа на 
лингвистиката по германски јазик, која не само што ја има цитирано, туку и го 
презентира судот и сопственото мислење во форма на конструктивно-критичка научна 
анализа за секое размислување, секоја теорија поврзана со семантизацијата во 
наставата. Во целиот труд, кандидатот покажа зрелост и темелност во методолошкиот 
пристап, што се покажува со научните методи што се користат при изготвувањето на 
докторската дисертација. 

Учењето на вокабуларот има важна улога во сите јазични вештини (слушање, 
зборување, читање и пишување) и усвојувањето на соодветен речник е од суштинско 
значење за успешна употреба на странскиот јазик затоа што без опширен речник не 
можат да се користат структурите и функциитеза успешна комуникацијата.  

Многу малку може да се учи без граматика, но ништо не може да се научи без 
вокабулар. Вокабуларот во наставата може да биде проблематичен затоа што 
наставниците не се баш сигурни во најдобрата практика што треба да ја употребат на 
часот и понекогаш не знаат како да започнат да се фокусираат на учење на 
вокабуларот. Големиот речник е, се разбира, е од суштинско значење за усвојувањето 
на јазик.Од друга страна, вокабуларот  се препознава како најголем извор на проблеми 
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за учениците што изучуваат странски  јазик.Оваа може да рефлектира дека отвореноста 
на системот на зборовите од учениците се перципира како причина за тешкотии.  

Кандидатот Алида Емине од нејзиото истражување заклучува дека само мал 
број на учебници нудат помош при семантичкиот развој на зборовите. Правилата за 
формирање зборови се важни за разбирање на значењата, но мора да се земе предвид 
дека правилата за формирање зборови честопати се повеќе правила и конвенции. 
Наставниците по јазици и применетите лингвисти сега, генерално, ја препознаваат 
важноста од учењето на вокабуларот и бараат начини за тоа поефикасно да го 
промовираат.  

Според различни извори, процесот на поучување за вокабуларот може да се 
подели во различни фази. Фазата на претставување е прва фаза во усвојување странски 
јазик. Во оваа фаза, ученикот за првпат го изучува странскиот вокабулар. Во 
последните неколку децении, забележливо внимание добива процесот на поучување на 
вокабуларот и, пред сè, процесот на давање значење. При презентирање на новиот 
вокабулар, не само што треба да се објасни значењето туку треба да се земе предвид и 
формата на лексичката единица. Според Heyd кога ќе се претстави новиот вокабулар, 
во процесот на медијација има пет чекори: демонстрација, употреба во типичен 
контекст,воспоставување логичка референца, објаснување преку поединечни познати 
зборови и превод.При усвојување нов вокабулар, треба да се почитуваат и принципот 
на мрежно и контекстуализирано учење и принципот на повеќеканално учење. При 
презентирање на новиот вокабулар, не само што треба да се објасни значењето туку 
треба да се земе предвид и формата на лексичката единица. 

Втората фаза во процесот на предавање на вокабуларот е таканаречената фаза 
на консолидација. Во оваа фаза, се повторува новиот вокабулар. Во фазата на 
консолидација, исто така, треба да се почитуваат некои правила. Во оваа фаза, 
акцентот мора да се стави на фреквенцијата, поделбата на времето и повторувањето. 
Принципите на мрежно и повеќеканално учење, исто така, може да се применуваат во 
оваа фаза.Кога станува збор за мрежното учење, треба да се повторуваат новите 
зборови и изрази во контекст и да не се запаметува новиот вокабулар изолирано. 
Фазата на апликација е последната фаза во усвојувањето на новата содржина од 
одреден предмет. Во оваа фаза, новиот наставен материјал треба да се примени во 
својата природна форма. Фазата на апликација не се практикува многу на час бидејќи 
често има малку време за тоа. 

Презентацијата на вокабуларот или фазата на медијација при усвојување 
странски јазик, е првата фаза во која ученикот се среќава со новиот вокабулар за 
првпат. Оваа прва средба на ученикот со новите зборови може да биде спонтана или 
планирана. 

Одредени истражувачи зборуваат за спонтана средба, на пример, кога 
наставникот спонтано користи нов збор во својот говор, а ученикот го регистрира овој 
нов збор. Меѓутоа, многу често, наставникот треба внимателно да ја планира 
презентацијата на новиот вокабулар. Презентацијата на новите зборови треба да ги 
следи принципите на мрежното и контекстуализираното учење, како и принципите на 
повеќеканалното учење. Презентација на новиот вокабулар се прави најчесто според 
седум чекори: 

1. Прв чекор: Точен изговор на зборот од наставникот.  
2. Втор чекор: Семантизација. 
3. Трет чекор: Повторување според изговорот на наставникот.  
4. Четврт чекор: Презентација на пишаната форма  
5. Петти чекор: Читање на новиот збор.  
6. Шести чекор: Користење на новиот збор во реченица.  
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7. Седми чекор: Препишување на новиот збор.  
Во семантизацијата, индивидуалните процеси се користат, во зависност од 

специфичната ситуација во наставата, возраста на учениците и други фактори, како 
што е структурата на специфичниот јазик. 

Презентацијата на новиот вокабулар е важна фаза во усвојувањето вокабулар, 
но практикувањето и консолидацијата се  главниот фокус при работа со нов вокабулар. 
Треба да се практикуваат сите компоненти на зборот (графички, фонетски, семантички, 
граматички). При усвојување на вокабуларот, треба да се размисли дали новиот збор е 
наменет за продуктивно или рецептивно усвојување (реклама). Повторувањето е друга 
фаза во усвојувањето на вокабулар, првенствено, наменета за освежување и 
консолидирање на новите лексички единици.  

Анализата  за фазата на медијација со конкретни примери од книгата Studio d, 
B2/1 и B2/2, Cornelsen Verlag покажа дека вежбите за вокабулар се погодни за оваа 
фаза на учење вокабулар: 

1. Вежби за невербална семантизација: преку слики во учебникот, демонстрација, 
аудиција, преку употреба на изрази на лицето и гестови. 

2. Вежби за вербална семантизација на странскиот јазик: вметнување во 
семантизирачки контекст, парафраза на зборот, значи со други зборови што 
ученикот ги знае да се објасни новиот збор. 

ГЕНЕРАЛНА ХИПОТЕЗА: 
Семантизацијата во учебниците кои се користат во  училиштата е недоволно 

прикажана, објаснета и нема доволно вежби. Неопходно е теориско и практично 
збогатување на програмите и содржината во учебниците и воведување на 
дополнителни материјали за подобро совладување и изучување на новите зборови во 
наставата по германскиот јазик. 
ПОСЕБНА ХИПОТЕЗА 1: 

Учебниците, работните тетратки и прирачниците кои се користат во наставата 
по германски јазик во училишта се добри, доволни и соодветни на наставната програма 
и со нив може да се постигне наставната цел односно совладување на вокабуларот. 

Независни варијабли:Програмата во училиштата, број на часови, обем 
(страници), број на поглавја (лекции), визуелни помагала, број на вежби, возраст на 
ученици. 

Индикатори:содржина 
Зависна варијабла:Совладување на вокабуларот во германскиот  јазик од 

страна на учениците.  
Индикатори: мислења и ставови 

ПОСЕБНА ХИПОТЕЗА 2: 
Учебниците, работните тетратки и прирачниците кои се користат во наставата 

по германски јазик во училиштата не се соодветни на наставната програма односно се 
недоволни за постигнување на наставната цел и ефикасни резултати при совладување 
на вокабуларот. 

Независни варијабли:Програмата во училиштата, број на часови, обем 
(страници), број на поглавја (лекции), визуелни помагала, број на вежби, возраст на 
ученици. 

Индикатори: содржина 
Зависна варијабла:Совладување на вокабуларот во германскиот  јазик од 

страна на учениците.  
Индикатори: мислења и ставови 
Во ова истражување користени се следните методи: дескриптивен метод, 

аналитичко-синтетички метод, метод на класификација и метод на потврдување и 
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оспорување.  Во ова истражување се користат техниките: анализа на содржина и 
анкетирање. Во ова истражување, популацијата не е конечна бидејќи истражувањето се 
одвива во Р. Македонија и ги опфаќа официјалните учебници: Studio d, B2/1 и B2/2, 
Cornelsen Verlag. Вака конципирано истражувањето се реализира преку следнава 
планирана ориентациска рамка: 
I Дел: Теоретски пристап на проблемот на истражување 

1.1 Дефинирање на проблемот во трудот ............................................................................  
1.2 Цел на трудот ...................................................................................................................  
2. Дефиниции ..........................................................................................................................  
2.1 Вокабулар (речник) ..........................................................................................................  
2.1.1 Дефиниција ....................................................................................................................  
2.1.2 Вокабулар, усвојување на вокабуларот, вокабуларот во наставата ‒ објаснување 
на поимите ..............................................................................................................................  
2.1.3 Обем на вокабуларот ....................................................................................................  
2.1.4 Структура на вокабуларот ............................................................................................  
2.2 Мемориско-психолошки аспекти на наставата по вокабулар .....................................  
Тешкотии во учењето при усвојување вокабулар ..............................................................  
2.3 Настава за вокабулар: теорија за учење и дидактички основи ....................................  
2.3.1 Основи ............................................................................................................................  
2.3.1.1 Видови учење .............................................................................................................  
2.3.2 Стекнување семантички вештини ...............................................................................  
2.3.2.1 Теоретски модели за развој на поими и значења ....................................................  
2.3.2.1.1 Некои значајни модели ...........................................................................................  
2.3.2.1.2 Обид за класификација на теоретските модели ...................................................  
2.3.2.1.3 Поддршка на аспектите во развојот на поимите и значењата ............................  
2.3.2.2 Интерактивно усвојување јазик ................................................................................  
2.3.3 Психолошки аспекти на наставата по вокабулар ......................................................  
2.3.3.1 Наставен вокабулар ...................................................................................................  
2.3.3.1.1 Опис на вокабуларот ..............................................................................................  
2.3.3.1.2 Критериуми за избор на вокабуларот ...................................................................  
2.3.2.1.3 Изучување на вокабуларот .....................................................................................  
2.3.2.1.4 Стратегии за учење вокабулар ...............................................................................  
2.3.2.1.5        Учење на вокабуларот .....................................................................................  
2.3.2.1.6  Процес на предавање на вокабуларот ..................................................................  
2.3.2.1.7 Дел од определување на говорот ...........................................................................  
2.6 Семантика .........................................................................................................................  
2.6.1 Лексичка семантика ......................................................................................................  
2.6.2 Семантика на зборови и реченици ..............................................................................  
2.6.3 Семантички вештини и прагматика ............................................................................  
2.6.4 Семантички вештини кај билингвалните деца ...........................................................  
3. Важноста на работата со вокабуларот и принципите на предавање во учењето 
јазик .........................................................................................................................................  
3.1 Работа со вокабулар .........................................................................................................  
3.1.1 Дефиниција на вокабуларот .........................................................................................  
3.1.1.1 Теоретски и методолошки основи на концептот вокабулар ..................................  
3.1.1.2 Вокабуларот од психолошка и психопатолошка гледна точка .............................  
3.1.2 Стратегии за учење вокабулар .....................................................................................  
3.2. Работата со вокабулар од историска перспектива .......................................................  
3.4 Класификација на типот на изразување.........................................................................  
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3.5 Наставни принципи во учењето јазик ............................................................................  
4. Ментален лексикон ............................................................................................................  
4.1 Дефиниција на поимите ..................................................................................................  
4.1. Монолингвална ментална лексика ................................................................................  
4.2. Повеќејазична ментална лексика ..................................................................................  
5. Формирање на концепт .....................................................................................................  
5.1. Формирање на термини при усвојување прв јазик ......................................................  
5.2. Формирање на концепти при усвојување втор јазик ...................................................  

II Дел: Емпирски дел на истражувањето 

6. Емпириска студија .............................................................................................................  
6.3.2 Анализа на работата со вокабуларот во учебникот Studio D B2/1 и B2/2 од 
Coрnelsen Verlag .....................................................................................................................  

III Дел: Резултати и резиме 

6.4 РЕЗУЛТАТИ .....................................................................................................................  
7. Дискусија ............................................................................................................................  
8. Резиме .................................................................................................................................  
9 Заклучок ...............................................................................................................................  
Литература и извори ..............................................................................................................  

Прилози кон истражувањето ............................................................................................. 
 
Секој од овие делови има свои аспекти што се истражуваат и што имаат големо 

значење во проблематиката за значењето на семантизацијата во наставата по германски 
јазик. Со изработка на докторската дисертација и спроведеното истражување се добија 
корисни одговори на прашањата поврзани со поуспешно изучување на вокабуларот во 
германскиот јазик и поефикасна настава по германски јазик.  

 
 

ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 
 

Изработката на докторската дисертација под насловСемантизацијата во 
наставата по германски јазик како странски јазикпретставува сериозен обид да се 
утврди значењето и потребата од семантизација во наставата по Германски јазик со цел 
да се подобри и унапреди наставата по германски јазик. Преку теоретски и 
апликативни истражувања, кандидатот м-р Алида Емини успеала мошне умешно да 
обработи современа тема која се однесува на наставата по германски јазик.  

Дисертацијата научно ги проблематизира и синхроно и дијахроно ја анализира 
суштината на семантизацијана, ставајќи го фокусот на своето истражување на 
усвојување на вокабуларот во наставата по германски јазик. Користената научна 
методологија, научен материјал, обработка на податоци и употребената и цитирана 
литература се на завидно научно ниво, а резултатите од истражувањето претставуваат 
значителен научен придонес кон науките за јазик и комуникација, не само во  
Македонија, туку и пошироко. 

Според добиениот Извештај од системот за проверка на плагијати при 
Министерството за образование и наука на Република Македонија, се потврдува дека 
овој труд е оригинален (со процент 4.87%). 
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Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, Комисијата 
едногласно смета дека докторската дисертација под наслов Семантизацијата во 
наставата по германски јазик како странски јазик, во целост ги задоволува 
критериумите и барањата со кои се дефинира успешно изработена докторска 
дисертација и дека кандидатот успеал да реализира квалитетен и оригинален научно - 
истражувачки труд.  

Врз основа на тоа, Комисијата му предлага на Наставно - научниот совет на 
Педагошкиот факултетот во Битола да го прифати овој извештај и да закаже јавна 
одбрана на докторската дисертација под наслов Семантизацијата во наставата по 
германски јазик како странски јазик изработена од кандидатот  од м-р Алида Емини. 
 
Битола, 11.2021 год.     ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА 
 

1. Проф. д-р Јаготка Стрезовска с.р. 
 

2. Проф. д-р Елена Цицкоска с.р. 
 

3. Проф. д-р Александра Гојков Рајиќ с.р. 
 

4. Проф. д-р Виолета Јанушева с.р.  
 

5. Проф. д-р Златко Жоглев с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА  

ВО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ “СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВОТО И 
КРИМИНАЛИСТИКАТА (51117)” И “СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА (51123)” 

 

Врз основа на член 172 од Законот за високо образование (Службен весник бр. 
82/18), член 255 од Статутот на Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола и член 25, 
26 и 29 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, 
наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот “Св. 
Климент Охридски”- Битола, Наставно-научниот совет на Правен факултет - Кичево 
донесе Одлука бр. 02 – 419 / 3од 24.09.2021 година на седницата одржана на ден 
24.09.2021 година, со која е формирана Рецензентска комисија за избор на наставник во 
сите наставно-научни звања во научните области “Социологија на правото и 
криминалистиката (51117)” и “Социјална патологија (51123)” во состав:  

 
1. Проф. д-р Али Пајазити, претседател 
2. Проф. д-р Љупчо Печијарески, член  
3. Проф. д-р Пере Аслимоски, член 

 
Рецензентската комисија по разгледувањето на добиените материјали предвидени 

со условите на распишаниот конкурс, и врз основа на член 173, став 8 и 10 од Законот за 
високо образование и член 31 и 32 од Правилникот за посебните услови и постапката за 
избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, на Наставно-научниот совет на 
Правниот факултет – Кичево му гоподнесува следниот 

 
ИЗВЕШТАЈ 

 
На конкурсот објавен во дневните весници “Нова Македонија” и “Лајм” на 

31.08.2021 година во предвидениот рок се пријавил само кандидатот д-р Александар 
Јованоски, избран за вонреден професор во научната област “Социјална патологија 
(51123)”на Правниот факултет – Кичево. 

 
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

 
Пријавениот кандидат д-р Александар Јованоски е роден на 22.06.1978 година во 

Скопје. Основно и средно образование (гимназија “Кирил Пејчиновиќ” – Тетово) 
завршува во Тетово. Додипломските студии ги завршува во 2001 година на Институтот за 
Социологија кој е во рамките на Филозофскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и 
Методиј” - Скопје, со што се стекнува со стручен назив: дипломиран социолог. Студиите 
ги завршил со просек 8.6.Непосредно по дипломирањето во академската 2001/2002 
година, бил ангажиран како демонстратор по предметот “Политички систем на РМ со 
основи на човекови права” на Филозофскиот Факултет. Во 2005 година кандидатот д-р 
Александар Јованоски магистрирал исто на Институтот за Социологија кој е во рамките на 
Филозофскиотфакултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, (просек 9,81) 
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со што се стекнал со стручен назив: магистер по социолошки науки, каде што со успех ја 
одбранил магистерската теза со наслов: “Граѓанственоста во плуралните општества: 
Нормативна Англо-американска општествена теорија и правно-политички искуства”, и 
сестекнал со научен степен: магистер по социолошки науки. Во меѓувреме во периодот од 
2005 до 2008 кандидатот д-р Александар Јованоски бил ангажиран како стручњак од 
пракса на политичките студии на Правниот Факултет Јустинијан Први во Скопје и 
реализирал предавања по предметите Современи политички теории, Политичка 
филозофија и Интеркултурна комуникација и медиуми. Во 2011 година на Институтот за 
Социологија кој е во рамките на Филозофскиот Факултет при Универзитетот Св. Кирил и 
Меотдиј во Скопје,д-р Александар Јованоски со успех ја одбранил докторската 
дисертација со наслов: “Теорија за делиберативната демократија: Интегрирање на 
социологијата на политика и политологијата во современата социјална наука”, и се 
стекнал со научен степен: доктор по социолошки науки. Во 2008 година е вработен како 
асистент во социолошка наставно-научна област на Правниот факултет – Кичево каде ги 
реализирал вежбите по предметите “Социологија на право”, “Социјална патологија”, 
“Филозофија на право” и “Реторика и право”.Во 2011 год.д-р Александар Јованоски е 
избран во звање доцент и во тоа својство започнува да ги предава предметите 
“Социологија на право” и “Социјална патологија” на прв циклус студии на Правниот 
факултет - Кичево. Во 2016 година е избран за вонреден професор во научната област 
“Социјална патологија (51123)” и ги предава предметите “Социологија на 
право”,“Социјална патологија” и “Реторика и право” на прв циклус студии на Правниот 
факултет - Кичево. Исто така, кандидатот во континуитет е ангажиран и како наставник на 
втор и трет циклус студии на Правниот факултет – Кичево. 

 
Кандидатот д-р Александар Јованоски одлично говори англиски јазик, како и 

поседува компјутерски вештини за работа во Microsoft office, SPSS, Adobe Photoshop, Corel 
Draw идр. 

 
 

2. ПЕДАГОШКА ДЕЈНОСТ 
 

Во периодот 2016-2021 година, покрај законски пропишаните педагошки обврски 
кои произлегуваат од конкретното работно место на Правниот факултет – Кичево 
кандидатотд-р Александар Јованоски реализира предавањана трите циклуси на студии. 

На прв циклус (додипломски) студии ги предава предметите: “Социологија на 
право”; “Реторика и право”и “Социјална патологија”. 

На втор циклус (постдипломски) студии ги предава предметите: “Социологија на 
политика”, “Социологија на право”и “Семејно насилство”. 

На трет циклус (докторски) студии го предава предметот “Социологија на 
политика”. 

Кандидатот своите педагошки обврски ги остварува одговорно, во постојана 
соработка со студентите, остварува консултации и им помага во подготовката на 
активности кои произлегуваат од предметите кои тој ги предава. Во својата работа, 
кандидатот се одликува со трудољубивост, инвентивност и колегијалност, реализирајќи ги 
предвидените содржини од наставните програми во насока на подобро совладување на 
предметната материја од страна на студентите. 
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Бил член на комисии за одбрана на дипломски и бил ментор на најмалку две 
дипломски работи, последната е на кандидатот Борче Наумоски со наслов “Социјалните 
карактеристики на проститутките во Тетово”. 

Додека, за потребите за изведување на настава на англиски јазик на Правниот 
факултет – Кичево, како прозорец на мобилност по барање на Универзитетот “Св. 
Климент Охридски” – Битола, кандидатот понудил и одржал предавања по предметот 
“Социологија на право” за студентка од Полска. 

Кандидатот д-р Александар Јованоски во континуитет е позитивно оценуван на 
студентските анкети за самоевалуација на наставниот кадар, што претставува потврда за 
успешноста во реализацијата на педагошката дејност. Според резултатите од објавените 
извештаи за самоевалуација на Правен факултет – Кичево, во академската 2017/2018 
година во зимскиот семестар, кандидатот е оценет со просечна оценка 4,40 од максимум 
5.0. додека во летниот семестар е оценет со просечна оценка од 4.84 од максимум 
5.0поени, Во академската 2018/2019 година, во зимски семестар има добиено просечна 
оценка од 4.62 од максимум 5.0 поени, додека во летниот семестар просечната оценка 
изнесува 4.84 од максимум 5.0 поени. Во академската 2019/2020 година во зимскиот 
семестар, кандидатот е оценет со просечна оценка од 4.91 од максимум 5.0 поени, додека 
во летниот семестар просечната оценка изнесува 4.84 од максимум 5.0 поени. Во 
академската 2020/2021 година во зимскиот семестар, кандидатот е оценет со просечна 
оценка од 4,60 од максимум 5.0 поени. Оттука, може да се заклучи дека кандидатот д-р 
Александар Јованоски континуирано одржувал настава, одговорно ги исполнувал своите 
наставни обврски, остварувал средби и консултации со студентите, со високо ниво на 
оперативност, кооперативност, одговорност и дисциплина при исполнувањето на 
пропишаните обврски и со тоа придонел кон добивање на позитивна оценка од 
спроведените самоевалуации во последните 5 (пет) години. 

 
 

3. СТРУЧНА, НАУЧНА И ОПШТЕСТВЕНА ДЕЈНОСТ 
 

2021 -2024 – Индивидуален член на МеѓународнатаСоциолошка организација  
                  (International Sociological Association) Број на членска карта 8947 
2021-2024 претплата на списанието Меѓународна социологија/ International  
Sociology (journal subscription) 
2021 – Раководител на истражување кое го спроведува Правниот Факултет –  
Кичево, во соработка со Универзитетот на Југоисточна Европа –  
Факултет за Современи општествени науки – Тетово и Меѓународниот  
Балкански Универзитет во Скопје: ЗАВИСНОСТАОДИНТЕРНЕТКАЈ 
СТУДЕНТСКАТАПОПУЛАЦИЈА И КАРАНТИНИТЕПОРАДИ 
ПАНДЕМИЈАТАСО COVID-19. 
2018 – Член на научниот и програмски комитет за организирање на  
                ,,Меѓународната конференција за општествени науки и хуманизам:  
                 Одржлив развој: Трендови и можности“организирана од  
                 Меѓународниот Балкански Универзитет – Скопје (4-6 Мај, 2018)  
INTERNATIONALCONFERENCEONSOCIALSCIENCESAND 
HUMANITIES  “SustainableDevelopments: TrendsandOpportunities” 
2018       Избран како рецензент на трудот WITNESSESINTHEESTABLISHMENT 
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OF ORAL WILL, THEIRDUTY во Списанието на Универзитетот Св.  
Климент Охридски – Битола ,,ХОРИЗОНТИ” 
2014 - 2017 член(индивидуален) на Меѓународната социолошка организација 
ISA (International Sociological Association)  
2014 – 2017 член на Истражувачкиот комитет на Меѓународната  
                социолошка организација за Социологија на политика 
                (Research Comity POLITICAL SOCIOLOGY under ISA) 
2014 – 2017 претплата на списанието Современа Социологија / Current Sociology  
(journal subscription) 
2014 – 2017 претплата на списанието Меѓународна социологија/ International  
Sociology (journal subscription) 
2014 – 2019 член на македонскиот истражувачки тим во меѓународното  
лонгитудинално истражување Европско истражување на вредности 
                 (European Values Study) –главен координатор Универзитетот Тилбург во  
Тилбург (Холандија) 
2016      Избран како рецензент на трудови во списанието YOUNG – Nordic Journal  
                of Youth Research, издавач SAGE PUBLICATIONS United Kingdom –  
списание со THOMPSON REUTERS IMPACT FACTOR: 0.977Ranked: 39  
                out of 93 in Social Sciences, Interdisciplinary, 67 out of 142 in Sociology. 
2011 – 2016 Член на Редакцискиот одбор на ГОДИШНИК на Правниот  
                 Факултет – Кичево.ISBN 978-9989-870-65-1 
2014       - 21.06 - 23.06. KNOWLEDGE – CAPITAL OF THE FUTURE, 2nd 
                International Scientific Conference, Ohrid, Republic of Macedonia 
2013       - 26.11 – 27.11. Mladeženeirodna ramnopravnost u postjugoslavenskim 
društvima: iztraživanja, prakse I politike (MEĐUNARODNAZNANSTVENA 
KONFERENCIJA) Zagreb, Republika Hrvatska 
2013.       – 13.09 - 15.09. European Value Study, Workshop in Bar, Montenegro 
2010 – 2015Член на Издавачкиот совет на Социолошка ревија – Списание на  
                 здружението на социолозите на Република Македонија и на Институтот  
                 за социологија при Филозофскиот Факултет – Скопје. ISSN–1409-553   
УДК –316. 
2010 – 2011 Во својство на млад истражувач ангажиран во Научно  
                истражувачкиот проект ,,Истражување на европски вредности во  
                Република Македонија“ . Овој проект е финансиран од Министерството  
                за образование и наука на РМ, врз основа на решение бр. 13-3568/1 од  
                 27.07.2010. 
2010      - 08.06  – 11.06.Second Workshop on European Value Survey Zagreb  
                Croatia, во својствона претставник на македонскиот тим од ова европско  
лонгитуднално истражување. 
                -15.06 – 18.06. Society, Education and Economy 3rd Joint  Austrian- 
                German-Polish-Macedonian Sociological Seminar Organized by Faculty of  
                Philosophy, Institute of Sociology  
2008       `Raising Quality of Education in Sociology in a Knowledge-based  
Society` -  SEE FDP 2005/Unit Partnership, Open Society Institute –  
Budapest, Project Code E1316учество на годишен семинар од тригодишен  
Меѓународенпроект на покана на Катедрата за Социологија при  
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Универзитетот Св. Климент Охридски 18 - 21 Јули Софија, Р Бугарија. 
2002       Human Rights for Non-Layers04 – 07 Април, Скопје 
2001       Микросоциолошки проекти  Јануари, Софија Р Бугарија 
За време на студиите има иницирано и учествувано во уште неколку студентски 
истражувања, како и учество на неколку семинари во и надвор од државата. 
* по сопствено убедување повеќе не е член на Здружението на Социолози на Република 
Северна Македонија. 
 

СТРУЧНА, НАУЧНА, ИСТРАЖУВАЧКА И АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 
 

4.1. Список на селектирани трудови објавени во референтни научни публикации 
(во последните 5 години) 

 

- Jovanoski, A. and Sharlamanov, K. 2021 “John Rawls and His Contribution to The Theory of 
Deliberative Democracy”, in International Journal of Scientific & Engineering Research 
Volume 12, Issue 8, August-2021 pISSN 2229-5518 

- Jovanoski, A. and Sharlamanov, K. 2021 “Jurgen Habermas and His Contribution to the Theory  
of deliberative Democracy”, in American International Journal of Social Science Research  
Volume 8, Issue 1 August – 2021 p 36 – 47.  
DOI: https://doi.org/10.46281/aijssr.v7i1.1296Indexed/abstracted inEBSCO, CEEOL, BazEkon, 
CEJSH, DOAJ, Crossref, ERIH PLUS, Google Scholar, Index Copernicus Journal Master List 
(ICV 2019 – 80,33), Social Science Open Access Repository, etc. 
 
-  Jovanoski, A. and Rustemi, A.2021. PROSTITUTION AND HUMAN TRAFFICKING:  
SOCIOLOGICAL VIEWS OF THE BALKAN ROUTE, in International Journal of Scientific  
& Engineering Research Volume 12, Issue 7, July-2021 p 616 -624 ISSN 2229-5518. 
 
- Jovanoski, A. and Rustemi, A. 2021. “Labeling Theory: Contemporary Concepts of the 

Sociological Understanding of Deviance” in International Journal of Scientific & 
Engineering Research Volume 12, Issue 7, July-2021 p 607 – 615 ISSN 2229-5518 

- Rustemi, A. and Jovanoski, A. 2021. “The heritage of Otto Von Bismarck and William  
    Beveridge on shaping the future of Europe” in VISIONS MAGAZINE Issue No. 37 p. 457 – 
466 Skopje. ISSN: 1409-8962. 
 
- Jovanoski, A. and Rustemi, A. 2021. THE CONTROVERSY BETWEEN NIKLAS 
LUHMANN AND JŰRGEN HABERMAS RELATED TO SOCIOLOGICAL APPROACH TO 
LAW in SEEU Review Volume 16 Issue 1 (July, 2021) p. 3-13 DOI: 10.2478/seeur-2021-
0004Indexed/abstracted inEBSCO, CEEOL, BazEkon, CEJSH, DOAJ, Crossref, ERIH PLUS, 
Google Scholar, Index Copernicus Journal Master List (ICV 2019 – 80,33), Social Science Open 
Access Repository, etc. 
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- Jovanoski, A. and Sharlamanov. K. 2021. Male as a Victims: Domestic Violence from a 
Different Perspective in International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 
12, Issue 3, March-2021 p. 903 – 912 ISSN 2229-5518 

 
- Jovanoski, A. and Sharlamanov, K. 2021. “Gambling: Social influence to gain addiction 

(Sociological perspective)” in International Journal of Scientific & Engineering Research 
Volume 12, Issue 3, March-2021 p. 897 – 902 ISSN 2229-5518 

 
- Sharlamanov, K and Jovanoski, A. 2018. Poverty in Republic of Macedonia, KNOWLEDGE – 

International Journal Vol. 23.5, Budva Montenegro, May 2018, p. 1589 – 1595 
 
- Sharlamanov, K and Jovanoski, A. 2016. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF SPIN AND SPIN 

DOCTORS, in International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 7, Issue 
12, December-2016 p. 74-77 ISSN 2229-5518 

 
- Petkovska, A.  Minoski, K. Dimitrovska, M. Jovanovski, A. 2016. ``The Challenges for Young 

Women in Transitional Societies: The Case of the Republic of Macedonia`` in Security 
Dialogues Vol. 7, No. 1, 2016 pp 25-43. ISSN 1857-7172 

 
- Sharlamanov, K and Jovanoski, A. 2016 ``Migration in Balkan Countries  as a social 

phenomenon`` in  Wulfenia Vol.  23 No. 9 Klagenfurt Austria 
 

Покрај неопходните 6 (шест) рецензирани трудови во референтни научни 
публикации предвидени со општите услови од Законот за високото образование, 
кандидатот објавил дополнителни 6рецензирани трудови, односно вкупно 12 објавени 
рецензирани трудови во референтни научни публикации. Во списокот се нотирани и 
трудовите објавени во референтни научни публикации индексирани во EBSCO,Scopus 
итн.Сите наведени трудови се депонирани во репозиториумот на Универзитетот “Св. 
Климент Охридски” – Битолана следниот линк: 
http://eprints.uklo.edu.mk/cgi/users/home?screen=Items&_buffer_order=lastmod&_buffer_page
_size=12 
 

4.2. АВТОР НА ОБЈАВЕНИ ДРУГИ СТРУЧНИ И НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, 
УРЕДНИК НА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОД НА КНИГИ 

 
4.2.1. Список на книги во кои кандидатот е автор или коавтор 
 
- Јованоски, А. и Рустеми, А. 2021. Практикум по социјална патологија, Кичево: 

Правен Факултет Кичево 
- Јованоски, А. 2021. Социологија на право, Кичево: Правен Факултет Кичево 
- Sharlamanov, K. Jovanoski, A. 2017. Social Transformation of Macedonian Society, 

LAPLambert Academic Publishing 
- Sharlamanov, K. and Jovanoski, A. 2014. COMMUNICATION IN  POLITICAL 

CAMPAIGNS, Saarbrűcken Germany: LAP Lambert Academic Publishing  
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4.2.2. Цитираност на кандидатот од автори чиишто трудови се објавени во 
референтни научни публикации 

 

Кандидатот д-р Александар Јованоски е цитиран во повеќе трудови објавени во 
референтни научни публикации, од кои тука ги издвојуваме следниве 4: 

 
1. Sadiyah El Adawiyah, Aida VitayalaHubeis, Titi Sumarti, Djoko Susant, 2020.  

Political Communication of Indonesian Female Regional Leaders, Journal ASPIKOM, Vol. 5, 
No. 2, July 2020, pp. 365-372, P-ISSN: 2087-0442, E-ISSN: 2548-8309, DOI: 
http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v5i2.655, 
https://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/655/227 
 

2. Andrea Marchesi 2019. The Measurement of Political Ideologies and Its Implications 
for Education, Scuolademocratica, 4/2019, special issue, pp. 133-147 ISSN: 1129-731X 
DOI: 10.12828/96367  
 https://www.rivisteweb.it/doi/10.12828/96367. 
 

3. Anzhelika Dosenko, Oksana Garachkovska, Viktoria Shevchenko, Аnastasiia 
Bessarab, 2019. Media as a Tool for Forming the President's Image (On the Example of the 2019 
Election Process), International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 
(IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-1, November 2019, 
https://www.academia.edu/42104834/Media_as_a_Tool_for_Forming_the_Presidents_Image_O
n_the_Example_of_the_2019_Election_Process_ 

4. MaijaZakrizevska2018. THECOMPONENTSOFANIDEALPOLITICIAN'SIMAGE: 
THEVIEWSOFPOLITICIANS,ConferencePaper5th International Multidisciplinary Scientific 
Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, 23 - 26 October, 2018 
DOI: 10.5593/sgemsocialF2018/1.6/S01.024 
https://www.sgemsocial.org/index.php/jresearch-article?citekey=Zakrizevska20181193202 
 
 
*Профил на кандидатот д-р Александар Јованоски на Google Scholar: 
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=o3P5pHgAAAAJ 
** Профил на кандидатот д-р Александар Јованоски на Research Gate: 
https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar-Jovanoski-2 
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5. ПОСЕБНИУСЛОВИЗАИЗБОРВОНАСТАВНО – НАУЧНИЗВАЊА 

ПРВКРИТЕРИУМ 
Резултатиоднаучно-истражувачкаработа 

УСЛОВИ Х 
Кандидатот е цитираннајмалкувоедентруд (заизборводоцент, 
предвачиливишпредавач), дватрудови 
(заизборвовонреденпрофесорилипрофесорнависокастручнашкола), 
односнотритрудови (заизборворедовенпрофесор) 
одавторичииштотрудовисеобјавенивореферентнанаучнапубликација. 
Цитираностанатрудовитесепотврдувапрекуписмендоказсодоставанатрудовитекаде
што е цитиранкандидатотилипреу web пребарувачзацитираност 
(профилнакандидатотна Google Scholar илисличеннанего). 

 
 
X 

Одвкупнообјавенитетрудовивопоследнитепетгодини, 
имаобјавенотрудвосписаниеилипубликацијаиндексиранивонекојаодследнивебази: 
ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, 
SCImago Journal Rank 
(објавенитетрудовитребадасенотиранинауниверзитетскиотрепозиториум 
http://eprints.uklo.edu.mk/)  

 
X 

Имаобјавенонајмалкутридополнителнитрудавореферентнинаучнипубликацииодпр
едвидениотбројсоопштититеусловизаизборвосоодветнотозвање. 

X 

Акредитиран е заменторнатретциклусстудии (безразликадаливопоследните 5 
години). 

 

Раководелилиучествувалвонаучно-
истражувачкипроектилираководиилиучествувавонаучно-истражувачкипроекткој е 
вотек. 

X 

Одржалпленарноилипочеснопредавањенамеѓународенсобирилибилмодераторнасе
сијананаучнаконференција. 

 

Билили е членвоуредувачки (организациски) илинаучен (програмски) 
одборнамеѓународнанаучнаконференцијаилимеѓународнонаучносписание. 

X 

Билрецензентнанајмалкуеденнаучно-истражувачкиилистручентруд.  
Билрецензентнанајмалкуеденуниверзитетскиучебник, учебнопомагало, 
монографија, практикум, збирказадачи и сл. 

 

Билрецензентнапредлогпроекти и/илипериодични и 
конечниизвештаиододобренипроекти. 

 

Билрецензентнапредлозизадржавни и меѓународнинаградизанаучниостварувања  
Член е водомашниилистранскинаучниздруженија, друштва, 
асоцијацииилиинституции. 

X 

Реализиралили е вотекнареализацијанапостдокторскистудиивостранство.  
Добилдржавнаилимеѓународнанаградазанаучнипостигнувањаодпоширокатанаучн
аобластсокојапрофесионалносезанимава. 

X 

Имаобјавенрецензиранучебник, монографија, 
практикумилизбирказадачиоднаучнатаобластзакојасеизбира 
(какоавториливокоавторство). 

X 

Вкупноисполнетиусловиодпрвкритериум 8 
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ВТОРКРИТЕРИУМ 
Резултати и искуствовонаставнатадејност и подготвувањенанаставен и научно-

истражувачкиподмладок 
УСЛОВИ Х 

Билили е 
ангажиранкаконаставникнадругаединицанаУниверзитетотилинадругависокообраз
овнаустановаодземјатаилистранство. 

 

Учествувалвокомисијазаизборнадругинаставници и/илисоработници.  
Учествувалилиучествувавореализацијананаставатанавторилитретциклусстудии. X 
Реализиралмеѓународнамобилностнастранскиуниверзитетодносностранскависоко
образовнаустановапоразличниоснови. 

 

Учествуваилиучествувалвостудискапрограмачијаштонаставасеизведуванаанглиск
инаставенјазикилипонудилпредметнаанглискијазиккакопрозорецнамобилност. 

 

Реализиралпредавањенастранскависокообразовнаустанова (гостувачко, стручно, 
почесно и сл.). 

 

Подготвилдигиталниресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) 
застудентитезанајмалкуеденпредмет и иститегипоставилна online 
платформазадалечинскоучење (Moodle и сл.) илина web 
странатанаединицатаилиУниверзитетот. 

 

БилчленвоКомисијазаоценкаилиодбрананамагистерски, 
специјалистичкиилидокторскитруд. 

 

Билменториличленнакомисијазаодбрананадипломскитруд. X 
Предавалилипредавановнаставенпредметкојзапрвпатсевоведувавостудискапрогра
ма. 

 

Учествувалилиучествувавоизработканаелаборатзаакредитацијанастудискапрграма
напрв, вторилитретциклусстудии. 

 

Имастекнатоискуствововисоко-образовнадејносткако: ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменикдиректор; 
раководителнавнатрешнаорганизационаединица/лабораторија; 
членнауниверзитетскисенат; членнафакултетскаилиуниверзитетскакомисија; 
раководителнаЕКТСнаУниверзитет/единица; 
членнаСоветнадокторскистудиинаУниверзитет/Единица; 
членвоКомисијазасамоевалуација; членнаИнтеруниверзитетскакомисија; 
членвоОдборзаакредитација и евалуација. 

X 

Имапозитивнаоценкаоднајмалку 3,5 одспроведенитесамоевалуациивопоследните 5 
години 

X 

Вкупноисполнетиусловиодвторкритериум 4 
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ТРЕТКРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачкаилистручно-уметничкадејност 

УСЛОВИ Х 
Учествувалилиучествувавоработнагрупа/телозаизработканастудија, ревизија, 
елаборат, идеенпроект, стручнаанализа, вештачење, арихитектонскорешение, 
стратегија, правилник, статут, закон и сл. 

 
 

Посетувалобуки, семинари, тркалезнимаси, курсеви, форуми, работилници и сл. 
Одструченилипрофесионаленкарактерорганизираниодмеѓународниилидомашниин
ституции. 

 
 

Поседувасертификатилипотврдазастручноилипрофесионалноусовршувањеиздаден
о oдрелевантнаинституција. 

 

Ангажиран е 
илибилангажиранкакоекспертодстрананамеѓународнаилидомашнастручнаорганиз
ација, институцијаилиасоцијација. 

 

(Ко)автор е накнига/монографијаодстручнаобласт/речник/енциклопедија. X 
Учествувалвореализацијанаобука/семинар/курс/работилница/летнашколазапотреб
итенастопанските и нестопанскитедејности. 

 

Билили е членнанационалнаилимеѓународнажирикомисијаодполетовокоесеизбира  

Реализиралпреводнакнигаилиделодкнига.  
Учествувалвопроектирање, 
развојилиимплементацијанасофтверскиилиИКТрешенија. 

 

УчествувалвореализацијанапроектниактивностивопроектифинансираниодЕУилид
ругидомашниилистранскифондови. 

 

Учествувалвопромотивниактивностинафакултетот.  
Билуредникнаречникилиенциклопедија.  
Регистриралпатенти/иновацииприфатениодДржавниотзаводзаиндустрискасопстве
ност 

 

Рецензиралучебникзаосновноилисреднообразованиеодпотеснатаилипоширокатаоб
ластзакојасевршиизборот 

 

Имаобјавеностручна/професионалнастатијаводомашниилистранскипубликации 
(списание, весник, зборникнатрудови и сл.). 

X 

Лекториралтрудовинастрански/ македонскијазик  
Учествува(л) волабораториски и 
теренскиистражувањаилимерењенаменетизастопанството 

 

Вкупноисполнетиусловиодтреткритериум 2 
 
Во согласност со член 17 од Правилникот за посебните услови и постапката за 

избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола е предвидено дека за избор во наставно-
научно звање редовен професор покрај општите услови, потребно е да бидат исполнети 
уште 7 услови од критериумите од Анекс 1, од коишто задолжително најмалку 5 услови од 
првите два критериума. 
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Од посебните услови предвидени со Правилникот за критериумите и постапката за 
избор во наставно – научни, наставни, наставно – стручни  и соработнички звања на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, кандидатот д-р Александар Јованоски 
исполнува вкупно 14 (четиринаесет) услови, односно од првиот критериум (резултати од 
научно-истражувачка работа) исполнува 8 (осум) услови,од вториот критериум 
(резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно-
истражувачки подмладок) исполнува 4(четири) услови, додека од третиот критериум 
(стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност) исполнува 2 (два) услова. За 
исполнетоста на условите, кандидатот има доставено соодветна документација. 

 
 

1. ПРЕДЛОГ И МИСЛЕЊЕ 
 

Рецензентската комисијаодприложената пријавасо соодветнатадокументација 
констатирадекакандидатотд-р Александар Јованоскиво целост ги исполнува општите 
условипредвидени во Законот за високо образование и посебните услови предвидени во 
Правилникот за посебните услови и постапката за избор вонаставно-научни, наставно-
стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент 
Охридски” - Битола за избор во наставно-научно звање редовен професор во научните 
области“ Социологија на правото и криминалистиката (51117)” и “Социјална патологија 
(51123)”. 
Рецензентската комисија констатира дека кандидатот д-р Александар Јованоски, во 
изминатиот период реализирал забележителна активност во сферата на педагошката, 
научно-истражувачката, стручната, издавачката и општествената дејност, учество на 
научно-стручни конференции во Р С Македонија и странство, како и учество во 
организирање и реализирање на активности во рамките на Правниот факултет – Кичево и 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола. Тука неопходно е да се потенцира и 
амбицијата на кандидатот за сопствена научно-истражувачка надградба, потврдена со 
иницирање и раководење на истражување кое го спроведува Правниот Факултет – Кичево, 
во соработка со Универзитетот на Југоисточна Европа – Факултет за Современи 
општествени науки – Тетово и Меѓународниот Балкански Универзитет во Скопје: 
ЗАВИСНОСТАОДИНТЕРНЕТКАЈСТУДЕНТСКАТАПОПУЛАЦИЈА И 
КАРАНТИНИТЕПОРАДИПАНДЕМИЈАТАСО COVID-19.Како и членство во 
научниот и програмски комитет за организирање на 
,,Меѓународнатаконференцијазаопштественинауки и хуманизам: Одржливразвој: 
Трендови и можности“ организирана од Меѓународниот Балкански Универзитет – Скопје 
(4-6 Мај, 2018) INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND 
HUMANITIES  “Sustainable Developments: Trends and Opportunities” 

 
Кандидатот д-р Александар Јованоски во изминатиот период согласно законот бил 

вклучен во одржување на настава на повеќе предмети на сите три циклуси на студии на 
Правниот факултет - Кичево, притоа покажувајќи голема посветеност, одговорност, 
трудољубивост, инвентивност, колегијалност и подготвеност за извршување на работните 
задачи, придонесувајќи за целосно остварување на наставните програми и планови. 
Воедно се истакнува улогата на кандидатот како ментор и член на комисии на повеќе 
дипломски. Во насока на потврда на стручната и општествената дејност се истакнува 
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работата на кандидатот во комисии и тела како на Правниот факултет – Кичево.Посебно е 
значаен научен опус на кандидатот изразен преку голем број на објавени трудови во 
референтни научни публикации, цитираноста на кандидатот од страна на други автори. 
За ова најдобро зборува и наградата на Министерството за образование на Р С 
Македонија, каде кандидатот д-р Александар Јованоски како ко-автор е награден за труд 
објавен во списание со фактор на влијание.Кандидатот активно иницира и партиципира и 
во научно-истражувачки проекти, со што се докажува и неговата способност за тимска 
работа. 

 
Комисијатаоценувадека се работи заквалитетен и перспективен кандидат кој се 

истакнува на сите полиња и едногласно и соособенозадоволствоима честда мупредложи 
наНаставно-научниот совет на Правен факултет - Кичевода го прифати овој реферат и да 
му предложи кандидатотд-р Александар Јованоскида биде избранво наставно-научно 
звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР во научните области “Социологија на правото и 
криминалистиката (51117)” и “Социјална патологија (51123)”, со оглед дека ги исполнува 
пропишаните критериуми и условите предвидени во Законот за високото образование за 
избор во наставно-научно звање и во Правилникот за единствените критериуми и 
постапката за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички 
звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола. 
 
 
 
 
 

Р Е Ц Е Н З Е Н Т С К А К О М И С И Ј А 
 

 
                                                            Проф. д-р Али Пајазити, претседател, с. р.  

 
 
Проф. д-р Љупчо Печијарески, член, с. р. 

 
 
Проф. д-р Пере Аслимоски, член, с. р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 
   
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА НА 
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ДРУГО –БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТНИОТ СЕКТОР 

(51610) И ДРУГО -БЕЗБЕДНОСНИ НАУКИ (51610)  
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ, ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ  

“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-БИТОЛА 
 
 
 
 

Деканот на Факултетот за безбедност – Скопје, единица во состав на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ - Битола, на 06.10.2021 година донесе Одлука бр. 08-697/2 за 
распишување на Конкурс за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања на 
научната област Друго – Безбедност во приватниот сектор (51610) и Друго –Безбедносни 
науки (51610), објавен на 06.10.2021 година, во дневните весници „Слободен печат“ и 
„Коха“. 
Врз основа на Конкурсот, Наставно-научниот Совет на Факултетот за безбедност во 
Скопје на седницата одржана на 21.10.2021 година, донесе Одлука број 08-697/2, за 
формирање на Рецензиона комисија за избор на наставник во сите наставно-научни звања 
во состав:  
 

1. Ред. проф. д-р Томе Батковски, професор во пензија, претседател 
2. Ред. проф. д-р Борис Мургоски, член  
3. Ред. проф. д-р Саше Герасимоски, член. 

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

 
 

 
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 
 

 
Рецензионата комисија констатира дека на објавениот конкурс за избор на еден наставник 
во сите наставно-научни звања на научната област Друго – Безбедност во приватниот 
сектор (51610) и Друго –Безбедносни науки (51610), на Факултетот за безбедност - Скопје 
единица во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, во предвидениот 
рок се пријавила само кандидатката д-р Татјана Гергинова (пријава, докази и останата 
документација доставени лично во архивата на Факултетот за безбедност - Скопје на 
07.10.2021).  Кон пријавата, кандидатката д-р Татјана Гергинова доставила докази за 
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исполнетост на општите и посебните услови согласно објавениот конкурс, како и останата 
потребна документација.  
I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 

Д-р Татјана Гергинова, е родена на 06.10.1967 година во Скопје. Основно и средно 
образование завршила во Скопје. На Правниот факултет во Скопје се запишала во 1986 
година, и дипломирала 1991 година, со просечен успех од 9,13 и била наградена како еден 
од трите најдобро дипломирани студенти во генерацијата. На Филозофскиот факултет во 
Скопје ги положила испитите за педагошка доквалификација со просек 10.  
 
На Филозофскиот факултет во Скопје ги завршила последипломските студии по Европски 
студии за интеграција и комуникации со просечен успех 8,12 и на 15.04.2005 година го 
одбранила магистерскиот труд и се стекнала со научен степен магистер по европски 
студии за интеграција и комуникации.   
 
Докторирала на Правниот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методи“ј-
Скопје, на 11.06.2012 година и се стекнала со научен степен доктор на правни науки.   
Во периодот од 1992 година до 1994 година работела во Основно јавно обвинителство-
Скопје и Основен суд Скопје 1 – Скопје. 
 
Во 1996 година се вработува во тогашниот Центар за образование на кадри за областа на 
безбедноста како наставник.  
 
Со основањето на Полициската академија, 2003 година, кандидатката преминува на работа 
во новооснованата институција и работи како наставник-инструктор во реализација на 
содржините од правно-криминалистичката област. 
 
Во периодот од 2001 – 2003 година, д-р Татјана Гергинова  работи  како Национален 
инструктор во тимска работа со ОБСЕ за образование на полициски кадри во областа на 
безбедноста, согласно Рамковниот договор, како и во реализација на курсевите за 
освежување на знаење, подготовка на слушатели полицајци за полагање на државен испит. 
Има работно искуство и како член на работна група составена од национални инструктори 
и инструктори од ОБСЕ за евалуација на наставните содржини утврдени со наставната 
програма во ЦОКОБ и ОБСЕ. 
 
Во текот на 2004 година, кандидатката работи како Наставник – инструктор на наставните 
содржини од правно – криминалистичката област опфатена со наставната програма на 
курсот за основна обука за гранична полиција и основна обука за инспектори (млади 
офицери). 
 
Во текот на 2005 година, кандидатката работи како Наставник – инструктор во 
реализацијата на наставните содржини од правно – криминалистичката област опфатена 
во наставната програма на курсот за основна обука за гранична полиција. 
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II. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 
За соработник во соработничко звање асистент д-р Татјана Гергинова по првпат е избрана 
со Одлука на Наставно-научниот совет на Полициската академија на седницата од 
27.09.2006 година (Одлука бр. 41-0701/64 од 09.10.2006 година), од кога и преминува на 
работа на работното место соработник, една година на предметот Вовед во полициски 
науки, а следните три години на студиската програма Криминалистика на предметите: 

- Основи на безбедност и безбедносен систем на Република Македонија и 
- Тактика на работа на разузнавачката служба и службата за безбедност и 

контраразузнавање. 
 

За соработник во соработничко звање асистент по втор пат е избрана со Одлука на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје (правен следбеник на 
Полициската академија)  на седницата од 19.08.2009 година (Одлука бр. 0701/173 од 
20.08.2009 година).  
Д-р Татјана Гергинова работела како асистент на предметите: 

 Студиска програма Криминалистика  
- Основи на безбедност и безбедносен систем на Република Македонија и 
- Тактика на работа на разузнавачката служба и службата за безбедност и 

контраразузнавање. 
 

 Студиска програма Безбедност и финансиска контрола 
- Основи на безбедност и безбедносен систем на Република Македонија и  
- Еден семестар работи како соработник на предметот Меѓународен тероризам 

 
Во наставно-научно звање доцент, кандидатката е избрана со Одлука на Наставно-
научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје, на седницата одржана на 04.10.2012 
година (Одлука бр. 0701/284 од 08.10.2012 година). 
 
Во наставно-научно звање вонреден професор, кандидатката е избрана со Одлука на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје, на седницата одржана на 
04.05.2017 година (Одлука бр. 08-5/61 од 04.05.2017 година). 
 
Денес д-р Татјана Гергинова, на прв циклус одржува настава на студиските програми 
Криминалистика и Безбедност по предметите: 

 Тактика и техника на обезбедување 
 Глобална безбедност 
 Корпоративна безбедност 
 Посебни системи на обезбедување 
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На вториот циклус студии предава на студиските програми Безбедност, Криминалистика и 
Кризен менаџмент на предметите: 

 Разузнавање и контраразузнавање 
 Разузнавачки служби 
 Тактика и техника на обезбедување 
 Корпоративна безбедност 
 Глобална безбедност – Современи предизвици, ризици и закани 
 Современи теории и концепти во приватна безбедност 

 
Вонр. проф. д-р Татјана Гергинова има добиено Решение за акредитација на ментор на 
студенти на Втор циклус студии бр. 17-155/2 од 19.10.2016 година, донесено од Одборот 
за акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија. 
 
На третиот циклус студии предава на студиската програма Безбедност на предметот 
Современи теории и концепти во приватната безбедност.  
 
Вонр. проф. д-р Татјана Гергинова има добиено Решение за Акредитација на ментори на 
докторски студии бр. 08-420/2 од 12.04.2021, со кое може да биде ментор на најмногу 
тројца кандидати на Студиската програма Безбедност.  Решението е добиено од Одборот 
за акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија. 
 
 
А. Трудови објавени во меѓународни научни списанија, меѓународни научни 
публикации и други публикации во последните пет години. 
 
Д-р Татјана Гергинова, во последните пет години, по изборот за вонреден професор, има 
објавено 35 научни и стручни трудови од областа на безбедноста, глобалната безбедност, 
националната безбедност, безбедносната политика и стратегија, разузнавањето, 
контраразузнавањето, приватната и корпоративна безбедност. 
 
По изборот во вонреден професор, кандидатката ги објавила следниве научно-стручни 
трудови: 
 

1. "European security environment with emphasis on national security policy of the 
Republic of Macedonia", труд објавен во Зборник на трудови од 10th "International 
Conference – Crisis Management Days – Security Environment and Challenges of Crisis 
Management",  која се одржа во hotel Well, Terme Tuhelj, Хрватска,  во организација 
на DKU Veleučilište Velika Gorica, University of applied sciences Velika Gorica, 2017. 
 

2. "Contemporary Security Challenges from the Viewpoint of Terrorism", труд објавен во 
Зборник на трудови од Меѓународна-научна Конференција со наслов "Security 
concepts and policies – new generation of risks and threats", во периодот 04.-06. Јуни 
2017 година, во организација на Факултетот за безбедност, Скопје 
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3. "Need for Privatization of Security with Emphasis on Private Security in Macedonia", 
труд објавен во Зборник на трудови преку проектот International Monograph of 
Scientific-Research Interdisciplinary Project, ФП ДХ/ПР2/01-12/2016, New Tendencies 
in Legislation and Practice of European Countries, Faculty of Business Studies and Law 
Faculty of Strategic and Operational Management, Belgrade, 2017. 

 
4. "Pojam društvenih devijacija", труд објавен во Зборникот на трудови со наслов "Аномија 

друштва и посљедице", од втората Меѓународна-научна Конференција со наслов 
"Друштвени девијации – Аномија друштва и посљедице", во организација на 
Центарот за модерни Знаења во Бања Лука, Година 2/број 2. 

 
5. "Efficient Operation of the Corporation", труд објавен во Зборникот на трудови на 

третата Меѓународно-научна и стручна Конференција со наслов "Безбедност и 
кризен менаџмент – теорија и пракса, "Безбедност за будућност 2017" (The Third 
International Scientific Professional Conference "Security and Crisis Management – 
Theory and Practice – Safety for Future 2017"). 

 
6. "Потреба од едукација на безбедносниот менаџмент во современите корпорации", 

труд објавен во Зборник на трудови од Научната Конференција „40 години високо 
образование од областа на безбедноста – теории и практики“, во организација на 
Факултетот за безбедност, Скопје, 05.12.2017. 

 
7. "The Term Corporation in Modern Global Conditions", труд објавен во Зборник на 

трудови од XVI Меѓународна Конференција "Економско/правно/комуникациски 
аспекти земаља Западног Балкана са посебним освртом на Босну и Херцеговину у 
процесу приступа Европској унији", која беше организирана од 
Интернационалниот универзитет Травник во Травник во соработка со академскиот 
партнер Нахичеван, Азербејџан, на 15-16.12.2017 година. 

 
8. "Business Operation of Corporate in Contemporary Global Conditions", труд објавен 

во Зборник на трудови од  The First International Scientific Conference on Economy 
and Security,  "Economy in Transformed Security Environment" – EKOB, 2018 во 
Белград, во организација на Center for Security, Management and International 
Politics. 

 
9. "Terrorism - A Global Threat for Security", труд објавен во Зборник на трудови од  

Втората Меѓународна-научна Конференција со наслов "Усоглашавање правне 
регулативе са правним тековинама (Acquis Communautaire) Европске Уније – 
Стање у Босни и Херцеговини и искуства других, во организација на 
Истражувачкиот Центар од Бања Лука и во соработка со Институтот за упоредно 
право од Белград, Република Србија на ден 30.03.2018. 

 
10. "The System for Securing People and Property in the Company – An Important 

Component for Effective Business Operations of the Corporation", труд објавен во 
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Зборник на трудови од  четвртата Меѓународна-научна и стручна Конференција со 
наслов "Интегрирана корпоративна безбедност и дигиталните трансформации – 
предизвик за академската заедница и модерните корпорации", во организација на 
Асоцијацијата  за корпоративна безбедност, владеење на правото и човекови права, 
Скопје, на ден 19.05.2018 година. 

 
11. "Security Policy of the Republic of Macedonia and its Contribution to the National, 

Regional and Global Security", труд објавен во Conference Proceedings of the 
International Scientific conference in Bitola, "Towards a Better Future: The Rule of Law, 
Democracy and Polycentric Development", Volume 2, Faculty of law - Kicevo, "ST. 
Kliment Ohridski" University – Bitola, Republic of Macedonia, 2018. 

 
12. "Security of the Republic of Macedonia in Contemporary Global Environment", труд 

објавен во Зборник на трудови од 11 Меѓународна-научна и стручна Конференција 
"Dani Kriznog Upravljanja 2018", во организација на Велеучилиште Велика Горица, 
Хрватска, која се одржа на Бриони на 24 и 25.05.2018 година. 

 
13. "Building International Security in Accordance with the European Union’s Global 

Strategy From 2016", труд објавен во Зборник на трудови од  IX International 
Scientific Conference "Security System Reforms as a Precondition for Euro-Atlantic 
Integrations", Охрид, 04-05.06. 2018, во организација на Факултетот за безбедност, 
Скопје. 

 
14. "Policy For Effective Realization of Corporate Security", труд објавен во Зборник на 

трудови од дванаесетта Меѓународна Конференција за криминална правда и 
безбедност во Централна и Источна Европа, 25-27.09.2018 година, Љубљана, 
Словенија. 

 
15. "Provision of Persons and Property in Contemporary Corporation", труд објавен во 

Зборник на трудови од  четвртата Меѓународна научно – стручна Конференција 
"Безбедност и кризен менаџмент – теорија и пракса-BeKMen-2018" (Security And 
Crisis Management–Theory and Practice), BEKMEN, 2018. 

 
16. "The Role of Intelligence Service in the Realization of National Security", труд објавен 

во Зборник на трудови од третата Меѓународна-научна Конференција со наслов 
"Усоглашавање правне регулативе са правним тековинама (Acquis Communautaire) 
Европске Уније – Стање у Босни и Херцеговини и со Институтот за упоредно право 
од Белград, Република Србија, на ден 15.03.2019. искуства других, во организација 
на Истражувачкиот Центар од Бања Лука и во соработка 

 
17. "Legal Regulation of the Republic of Macedonia in Combating Against Terrorism", труд 

објавен во Зборник на трудови од Меѓународна-научна и стручна Конференција 
Zagreb Police College Research Days – Keeping Pace with Security Challenges – Where 
Do We Stand?, одржана на 05.04.2019. 
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18. "The Impact of Globalization on the National Safety of the State", труд објавен во 

Зборник на трудови од X International Scientific Conference "The Great Powers 
Influence on the Security of Small States", Охрид, 23-25.06.2019, во организација на 
Факултетот за безбедност, Скопје, германската фондација "Hanns Seidel Stiftung" и 
Комората на Република Северна Македонија за приватно обезбедување. 

 
19. "National Security Agency – Republic of North Macedonia", труд објавен во Зборник 

на трудови од Меѓународната, научна и стручна Конференција со наслов 
"Реформата на националниот безбедносен систем во контекст на НАТО и ЕУ 
интеграцијата". Конференцијата се одржа на Европскиот Универзитет во Скопје и 
беше во организација на Association of Corporate Security, Rule of Law and Human 
Rights, и International Police Association – Section Skopje, 2019. 

 
20. "Activity Protection of Persons and Property in the Republic of Croatia and 

Montenegro", труд кој е објавен во научното списание "ХОРИЗОНТИ" за 2019 
година. 

 
21. "The Republic of North Macedonia and the Prevention of Terrorism", труд објавен во 

Зборник на трудови од петтата Меѓународна научно – стручна Конференција 
"Безбедност и кризен менаџмент – теорија и пракса, BeKMen 2019", одржана на 03. 
и 04.10.2019. 

 
22. "Rerorm of Security-Intelligence Services in the Republic of North Macedonia", труд 

објавен во Зборник на трудови од тематска монографија од меѓународно значење 
"Strategije Evropske Unije za Zapadni Balkan", во организација на Fakultet za poslovne 
studije i pravo Univerziteta "Union-Nikola Tesla", Beograd, Srbija, 2019.  

 
23. "National Security of the Republic of Croatia", трудот е објавен во "Меѓународниот 

годишник" на Факултетот за безбедност за 2019 година. 
 

24. "Political Intelligence as an Intelligent Component", труд објавен во Зборникот на 
трудови, број 4, 2020, од четвртата Меѓународна-научна Конференција со наслов 
"Усоглашавање правне регулативе са правним тековинама (Acquis Communautaire) 
Европске Уније – Стање у Босни и Херцеговини и искуства других, во организација 
на Истражувачкиот Центар од Бања Лука, Република Српска – БиХ и во соработка 
со Институтот за упоредно право од Белград, Република Србија, 2020. 

 
25. "Occurencies of Endangerment in Contemporary Corporation", трудот е објавен во 

Зборник на трудови од Меѓународна-научна и стручна Конференција "Dani Kriznog 
Upravljanja 2020" во организација на Велеучилиште Велика Горица, Хрватска, 
2020. 
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26. "Components of National Security", трудот е Објавен во Зборник на трудови во 
врска со втората Меѓународно-научна Конференција во организација на IRASA –  
International Research Academy of  Science and  Art, Belgrade, 2020. 

 
27. “Hate Speech - Terms and Remarks", трудот е објавен во Зборник на трудови од 

Меѓународната – научна Конференција со наслов “Hate Speech and the Concept of 
Hate Crimes: Acts of Perception and Compulsory Social Conformism?”, во 
организација на Правниот факултет при Универзитетот "Св. Климент Охридски" во 
Битола, одржана на 11.11.2019. 

 
28. "National Security of the Republic of Serbia", трудот е објавен во научното 

списание "ХОРИЗОНТИ" за 2020 година. 
 

29. "Swot Analysis of the Threats of Terrorism in the Republic of North Macedonia", трудот 
е објавен во Зброник на трудови во врска со шестата Меѓународна научно – 
стручна конференција "Безбедност и Форум кризен менаџмент – теорија и пракса, 
BeKMen, 2020". 

 
30. "Politics of National Security of Republic of Montenegro", труд објавен во 

Зборникот на трудови од 11th International Scientific Conference on the topic „The 
Euro-Atlantic Values in the Balkan Countries“, одржана во Охрид, 22-24.09.2020. 
Том I. Конференцијата беше во организација на Факултетот за безбедност, Скопје, 
германската фондација "Hanns Seidel Stiftung" и Комората на Република Северна 
Македонија за приватно обезбедување. 

 
31. "Корпоративна безбедност у условима ванредних ситуација", Хрестоматија – 

Превенција, заштита и спашавање у ванредним ситуацијама, Меѓународен Форум 
„Bezbednost za Budućnost", „Безбедност и кризен менаџмент – теорија и пракса-
BeKMen", 2020. 

 
32. "Intelligence in Modern Global Conditions", труд објавен во Зборникот на трудови од 

The11th International Scientific Conference “Legal System in the Period of the New 
Reality”, во организација на Правниот факултет при Универзитетот во Приштина, 
2020.  
 

33. "Evolution of the Security and Counter-Intelligence Service", труд објавен во 
Меѓународниот Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје за 2020 година. 

 
34. "The Role of Public-Privacy Partnership in Achieving Critical Infrastructure Protection", 

труд објавен во Зборникот на трудови од Sedmi Međunarodni Forum „Bezbednost za 
Budućnost“,  во организација на BeKMen, 2021. 

 
35. "Need for Protection of Critical Infrastructure in the Republic of North Macedonia", 

труд објавен во зборник на трудови од 12th International Scientific Conference 30 
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YEARS OF Independent Macedonian State, во организација на Факултетот за 
безбедност, Скопје, одржана во Охрид, 13.-15.09.2021. 

 
 
Објавени учебници, учебни помагала, монографии и др. 

Д-р Татјана Гергинова во изминатите пет години ги објавила следниве учебници:  
 

1. Тактика и техника на обезбедување, 2017, Факултет за безбедност, Скопје 
2. Корпоративна безбедност, 2017, Факултет за безбедност, Скопје 

 
Покрај тоа, кандидатката пред изборот за вонреден професор, во 2015 година, објавила и 
учебник Глобална безбедност, во издание на Факултетот за безбедност, Скопје. 
 
Б. Учество на меѓународни и национални конференции, семинари, обуки, 
работилници и други меѓународни и национални научни и стручни собири 
 
Д-р Татјана Гергинова, во последните пет години, по изборот за вонреден професор, 
учествувала на вкупно 51 научно-стручни собири од областа на безбедноста, глобалната 
безбедност, националната безбедност, безбедносната политика и стратегија, заштитата на 
човековите права и слободи, разузнавањето, контраразузнавањето, приватната и 
корпоративна безбедност. 

 
Учество на меѓународни и национални конференции, семинари, обуки, работилници и 
други меѓународни и национални научни и стручни собири во последните пет години: 
 

1. Учество на 6th "Euroasian Multidisciplinary Forum – EMF 2017", која се одржа во 
Виена, Австрија, во организација на European Scientific Institute, каде го 
презентирав на англиски јазик трудот со наслов: "New role of the EU in realization of 
international peace and security",  27.-28.04.2017. 
 

2. Во периодот 24.-26.05.2017 година зедов учество на 10th "Itnernational Conference – 
Crisis Management Days" – Security Environment and Challenges of Crisis 
Management, која се одржа во hotel Well, Terme Tuhelj, Хрватска, во организација 
на DKU Veleučilište Velika Gorica,University of applied sciences Velika Gorica. 

 
3. Учество на научна дебата на тема „Безбедносни предизвици и безбедносни студии: 

Перспективи од САД и Република Македонија“. Настанот се одржа на 01.06.2017 
година во Американското катче и истиот беше дел од активностите за 
одбележување на 40-от јубилеј од постоењето на Факултетот за безбедност, Скопје. 

 
4. Учество на Меѓународна конференција "Приватна и јавна безбедност: Соработка и 

партнерство“. Одржана на 26.10.2017 година во организација на Факултетот за 
безбедност, Скопје со Комората за приватно обезбедување на Република 
Македонија. 
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5. Учество на Научно-стручна дебата со наслов "Безбедносни дијалози за процесот на 

трансформација на Управата за безбедност и контраразузнавање и механизми за 
контрола на следење на комуникациите", во организација на Факултетот за 
безбедност, Скопје, на ден 09.11.2017 година. 

 
6. Учество на годишната конференција која се одржа во просториите на Факултетот 

за безбедност, Скопје, во организација на Факултетот за безбедност и 
Македонското политолошко друштво и Факултетот за безбедност, Скопје, при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“, Битола, со наслов: „Демократски и 
антидемократски трендови – политичките и безбедносни предизвици на 
демократијата во и вон институциите во регионот и Република Македонија“, на 
14.12.2017. 

 
7. Учество на VIII годишна конференција на Виктимолошкото друштво на Србија со 

наслов: "Жртве између безбедности, људска права и правде: локални и глобални 
контекст", која се одржа во Белград, Република Србија, во периодот 30.11.-
01.12.2017. Во тематската сесија 5: Безбедност, виктимизација и људска права, јас 
го презентирав мојот труд со наслов "Protection of Criminal Victims: The Right of 
Victims of Human Trafficking to Compensation". 

 
8. Учество на предавање на Амбасадорот на Обединетото Кралство на Велика 

Британија и Северна Ирска во Република Македонија, Н.Е. Чарлс Едмунд Гарет, на 
тема „Британските погледи на глобалната безбедност“, во рамки на Дипломатскиот 
форум на Факултетот за безбедност, Скопје на ден 21.02.2018 година.  

 
9. Учество на предавање на Министерот за одбрана на Република Македонија, м-р 

Радмила Шекеринска Јанковска, на тема „Иднината на трансатланските односи и 
кризата во меѓународната безбедносна архитектура“, на ден 26.02.2018 во Дом на 
АРМ, Скопје. 

 
10. Учество на предавање на Амбасадорот на Република Хрватска г-ѓа Даниела 

Баришиќ на ден 20.03.2018. Темата на нејзиното предавање беше „Евроатлантските 
интеграции: процесот на пристапување и членството во ЕУ". Предавањето беше во 
рамките на активностите на Дипломатски Форум на Факултет за безбедност, 
Скопје. 

 
11. Учество на втората Меѓународна-научна Конференција со наслов „Усоглашавање 

правне регулативе са правним тековинама (Acquis Communautaire) Европске Уније 
– Стање у Босни и Херцеговини и искуства других“, во организација на 
Истражувачкиот Центар од Бања Лука и во соработка со Институтот за упоредно 
право од Белград, Република Србија, на ден 30.03.2018. 
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12. Учество на Научната тркалезна маса „Алтернативи на и за НАТО: Интеграција на 
Република Македонија, политичка реалност, идни решенија и можности“, што се 
одржа во рамките на Дипломатскиот форум на Факултетот за безбедност, Скопје на 
ден 03.04.2018 година.  
 

13. Учество на предавањето кое го одржа амбасадорот на Руската Федерација, 
Н.Е. Олег Шчербак на ден 24.04.2018 година пред професорите и студентите на 
Факултетот за безбедност, Скопје. Темата на неговото предавање беше „Системите 
на колективна безбедност: историски и актуелни погледи од призма на Руската 
Федерација". 

 
14. Учество на Конференцијата со наслов "Train Brain Soft" (Меки вештини за 

приватно обезбедување) Development of Standardized Curriculum and E-tool fort 
Skills for Private Security Personnel, која се одржа на 04.09.2018 година, во 
организација на Комората на Република Македонија за приватно обезбедување.  

15. Учество на дванаесетта Mеѓународна Kонференција за криминална правда и 
безбедност во Централна и Источна Европа, 25-27.09.2018 година, Љубљана, 
Словенија. Twelfth Biennial International Conference Criminal Justice and Security in 
Central and Eastern Europe, 25 to 27 September, 2018, Ljubljana, Slovenia. 

 
16. Учество на четвртата Меѓународна научно - стручна Конференција "Безбедност и 

кризен менаџмент - теорија и пракса - BeKMen - 2018" (Security and Crisis 
Management-Theory and Practice-BEKMEN-2018), која се одржа во Обреновац, 
Белград, Република Србија, во периодот 11.-12.10.2018. 

 
17. Учество на Меѓународна-научна и стручна Конференција со наслов "Security, 

Political and Legal Challenges of the Modern World", во организација на 
Универзитетот "Св.Климент Охридски", Битола,  Факултет за безбедност, Скопје и 
Правниот факултет од Кичево, која се одржа во Битола, во периодот 19.-21.10 2018. 

 
18. Учество на научно-стручна расправа со наслов "Реформа на Управата за безбедност 

и контраразузнавање", која се одржа на ден 05.11.2018 година, во организација на 
Факултетот за безбедност, Скопје.  

 
19. Учество на научно-стручна расправа со наслов „Процесот на полициско 

евидентирање и статистичко прикажување на класичниот криминал од страна на 
полицијата (одредени заклучни согледувања и предлози)“, која се одржа на ден 
15.11.2018 во просториите на Факултетот за безбедност, Скопје. 

 
20. Учество на Косовско-Македонски Безбедносен Форум 2018 "Безбедност, 

регионална соработка и реформи – Косово и Македонија“, кој се одржа во 
Приштина, во периодот 10 и 11.2018 година, во организација на Факултетот за 
безбедност, Скопје и Универзитетот ААБ од Приштина. 
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21. Учество на научна дебата во организација на Македонското политолошко друштво 
и Православниот Богословски факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, 
Скопје на тема „Политиката и религијата“, на ден 13.12.2018 година, во 
просториите на Православниот Богословски факултет. 

 
22. Учество на настан на тема: “Заеднички цели: Стабилност на Балканот, Безбедност 

на Балтикот“, кој се одржа во амфитеатарот на Министерство за надворешни 
работи на ден 28.01.2019 година, во организација на Инфо центарот за 
евроатлантски интеграции, во соработка со Министерството за надворешни работи. 

 
23. Учество на третата Меѓународна-научна Конференција со наслов „Усоглашавање 

правне регулативе са правним тековинама (Acquis Communautaire) Европске Уније 
– Стање у Босни и Херцеговини и искуства других“, во организација на 
Истражувачкиот Центар од Бања Лука и во соработка со Институтот за упоредно 
право од Белград, Република Србија, на ден 15.03.2019. 

24. На ден 18.03.2019 година учество на јавна расправа во Комисијата за одбрана и 
безбедност во врска со Предлог Законот за Агенција за национална безбедност и 
Предлог Законот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница на 
Република Северна Македонија. Изработена авторска презентација во насока на 
подобрување на содржината на двата предложени закони и истата е доставена до 
Претседателот на Комисијата. 

 
25. Учество на научната конференција на тема: „Градење на вредносен и безбедносен 

систем-Услов за интеграција во НАТО“, која се одржа во амфитеатарот на 
Академијата на науките и уметностите на Република Северна Македонија, 
29.03.2019. 

 
26. Учество на 05.04.2019 година на Меѓународна-научна и стручна Конференција – 

Zagreb Police College Research Days – Keeping Pace with Security Challenges – Where 
So We Stand? 

 
27. Учество на првата Студентска научно-стручна Конференција на тема „Евро-

Атлантската перспектива на Република Македонија – Демократија, владеење на 
правото, слободи, безбедност и стандарди  во Европската Унија“, која се одржа на 
ден 19.04.2019, во просториите на Факултетот за безбедност, Скопје. 

 
28. Учество на X International Scientific Conference "The Great Powers Influence on the 

Security of Small States", Охрид, 23-25.06.2019. 
 

29. Учество на ден 18.10.2019 на Меѓународната научно-стручна Конференција со 
наслов "Реформата на националниот безбедносен систем во контекст на НАТО и 
ЕУ интеграцијата", во организација на Европски Универзитет со Association of 
Corporate Security, Rule of Law and Human Rights и International Police Association – 
Section Skopje, а се одржа во просториите на Европски Универзитет. 
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30. Учество на петтата Меѓународна научно-стручна Конференција "Безбедност и 

кризен менаџмент – теорија и пракса – BeKMen – 2019", одржана на Авала, 
Белград, Република Србија, на 03. и 04.10.2019 година. 

 
31. Учество на презентација на Уред за детекција на лаги на ден 13.11.2019 година, 

одржана во просториите на Факултетот за безбедност, Скопје. 
 

32. На ден 06.04.2020 учество на онлајн  дебата на тема „Членство во НАТО - 
Глобални ризици и закани, предизвици и можности во организација на Факултетот 
за безбедност-Скопје и Американскиот центар за образование. 

  
33. Учество на првата онлајн работилница, одржана на 05.05.2020, која студентско 

собрание од Факултет за безбедност, Скопје ја организираше заедно со 
Факултетското студентско собрание на Факултет за безбедност - Белград, со 
техничка поддршка на Американското катче. Работилницата беше на тема 
„Компаративна анализа на безбедносните системи на Република Македонија и 
Република Србија, со посебен осврт на справувањето на институциите со 
пандемијата на корона вирусот“. 

 
34. На ден 07.05.2020 учество на виртуелна тркалезна маса: „Човекови права во 

времињата на Коронавирус: Криминално однесување, владеење на правото и 
Демократија“, во организација на Правниот факултет, УКЛО, Битола, во соработка 
со Медитеранскиот меѓународен центар за истражување на човековите права.  

 
35. На ден 12.05.2020 година учество на онлајн настанот ,,Јавни политики за кризен 

менаџмент, заштита и спасување", организиран од Факултет за безбедност, Скопје, 
во соработка со Американско катче/Американски образовен центар, Скопје.  

 
36. На ден 14.05.2020 година учество на онлајн настанот „Регионалните безбедносни 

предизвици и новите државни актери за време и по кризата од пандемијата“, 
организиран од  УКЛО, Факултетот за безбедност, Скопје и Фондацијата „Конрад 
Аденауер“. 

 
37. На ден 20.05.2020 година учество на онлајн настанот Корона дијалози на тема: 

"Влијанието на новите предизвици од пандемијата врз туризмот и 
угостителството", во организација на Универзитет „Св.Климент Охридски“, 
Битола. 

 
38. Учество на четвртата Меѓународна-научна Конференција со наслов "Усоглашавање 

правне регулативе са правним тековинама (Acquis Communautaire) Европске Уније 
– Стање у Босни и Херцеговини и искуства других, во организација на 
Истражувачкиот Центар од Бања Лука, Република Српска, БиХ и во соработка со 
Институтот за упоредно право од Белград, Република Србија, 2020. 
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39. Учество на 11th International Scientific Conference, на тема „The Euro-Atlantic 

Values in the Balkan Countries“, Охрид, 22-24.09.2020. 
 

40. Учество на Веб Конференција  за Женско лидерство, активност во организација на 
Комората за приватно обезбедување во областа на женското лидерство, која се 
одржа на 24.02.2021 година. 

41. Учество во обуката за совладување на порталот Microsoft Office365.  
 

42. Учество на настанот кој е дел од 12-тото издание на Вечерите на женски 
права, коj се одржа на 08.03.2021 година, во киното Фросина на Младинскиот 
културен центар – МКЦ и на платформата ZOOM.   

 
43. Учество на 11.03.2021 на онлајн претставувањето на ЕОИ во Република Северна 

Македонија. Настанот бешее дел од активностите на Регионалната мрежа на 
Европското општествено истражување за Западен Балкан (https://wb-
europeansocialsurvey.org/), која е дел од проектот SUSTAIN 2, финансиран од 
програмата Хоризонт 2020 на Европската комисија.     

 
44. На ден 12.03.2021 учество на Online Panel on Science Journalism in the Western 

Balkans, дел од Science Engagement Programme.  
 

45. На ден 20.03.2021 учество на онлајн Меѓународната научна Конференција на тема 
„Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама (Acquis Communautaire) 
Европске Уније – Стање у Босни и Херцеговини и искуства других во Бања Лука“, 
во организација на Истраживачки центар на Бања Лука и во соработка со 
Институтот за упоредно право во Белград. Презентиран авторски труд со наслов 
"Need for Protection of Critical Infrastructure". 

 
46. Учество на онлајн предавањето од страна на Директорот на Агенција за 

Национална безбедност на Република Северна Македонија, д-р Виктор Димовски. 
Предавањето се одржа на ден 28.04.2021 година преку Microsoft Teams 
платформата, на тема „Местото и улогата на Агенцијата за национална 
безбедност во безбеднoсниот систем на Република Северна Македонија“. 
 

47. Учество на втората Научно-стручна Конференција со меѓународно учество со 
наслов „Заштита критичне инфраструктуре – обавеза држава и могућности 
приватног сектора безбједности“, одржана на ден 21.05.2021 година, во 
организација на Истраживачки центар на Бања Лука и во соработка со Sector 
Security. Презентиран авторски труд со наслов "Analysis of the Energy Infrastructure 
in the Republic of North Macedonia". 
 

48. На ден 22.06.2021 година учество на Конференцијата со наслов „Високото 
образование и бизнисот - заеднички предизвици и приоритети“, во заедничка 
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организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“, Битола и Стопанската 
комора на Северна Македонија. 

 
49. На ден 05.07.2021 година учество на јавна дебата за стратегија за градење 

отпорност и справување со хибридни закани во организација на Министерство за 
одбрана. 

 
50. Учество на 12th International Scientific Conference, “30 Years of Independent 

Macedonian State”, во организација на Факултетот за безбедност, Скопје, одржана 
во периодот 13.-15.09.2021 година. 

 
51. На ден 22.-23.09.2021 година учество на 14th International and scientific Conference, 

“Crisis Management Days”, во организација на Велеучилиште Велика Горица, 
University of Applied Sciences, Velika Gorica. На оваа Конференција на англиски јазик 
го презентирав трудот со наслов "Firebas: А Natural Threat to Critical Infrastructure". 

 

 

III. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК 
ИНТЕРЕС 
 
Кандидатката д-р Татјана Гергинова имала и други ангажмани на Факултетот за 
безбедност-Скопје, како дел од стручно-апликативна дејност и дејности од поширок 
интерес во последните пет години. 
 
А. Комисии и тела на Факултетот за безбедност – Скопје 
 

1. Претседател на Конкурсната комисија за спроведување на постапката за 
запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Факултетот за 
безбедност, Скопје, за академската 2017/2018 година. 
 

2. Член на Советот на втор циклус универзитетски студии на Факултетот за 
безбедност – Скопје за периодот 2017-2019 година. 
 

3. Член на Комисија за спроведување на тајно гласање за избор на Продекани на 
Факултетот за безбедност, Скопје, 2017. 

 
4. Член во Факултетска Изборна комисија за избор на Ректор на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски,“ Битола, 2019. 
 

5. Член во Уредувачкиот Одбор за издавање на Меѓународниот Годишник на 
Факултетот за безбедност за 2019 година. 
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6. Член во Конкурсна Комисија за спроведување на постапка за запишување студенти 
на Втор циклус студии за академската 2019/2020. 

 
7. Член во Комисијата за Издавачка дејност на Факултетот за безбедност во два 

мандатни париода од 2016 до денес. 
 

8. Член во Комисија за спроведување тајно гласање за избор на Декан на Факултетот 
за безбедност, Скопје, 2019. 

 
9. Член на Одборот за соработка и доверба со јавноста, 2021. 

 
10. Член на работна група за изработка на Елаборат за повторна акредитација на СП 

Криминалистика за Втор циклус студии, 2021. 
 

Б. Член на организационен или програмски одбор на научен / стручен собир и 
меѓународен научен / стручен собир 
 

1. Секретар на Меѓународниот програмски одбор на Конференцијата „40 години 
високо образование од областа на безбеноста-теорија и практика“.  

2. Член во Меѓународниот Одбор на Меѓународната научна Конференција во Охрид 
2020 година со наслов „Балканските земји и евроатланските интеграции“. 

 
3. Член во Организациониот одбор за организирање на Меѓународна-научна 

Конференција на тема „30 години независна македонска држава“, Охрид 2021 и 
член на Меѓународниот одбор на Конференцијата. 

 
4. Член во Научниот Одбор за организирање на Меѓународна-научна конференција со 

наслов „Усоглашавање правне регулативе са правним тековинама (Acquis 
Communautaire) Европске Уније – Стање у Босни и Херцеговини и искуства 
других“, во организација на Истражувачкиот Центар од Бања Лука и во соработка 
со Институтот за упоредно право од Белград, Република Србија (на сите 
Конференции) за 2020 година.. 
 

5. Член во Организациониот одбор за организирање на XI th International Scientific 
Conference on the topic 11th „Евротлантските вредности во балканските држави“, 
Охрид, 2020.  

 
6. Член во Организациониот одбор за организирање на Меѓународни конференции во 

организација на меѓународно-научна и стручна конференција со наслов 
"Безбедност и кризен менаџмент – теорија и пракса, „Безбедност за будућност“ 
BeKMen, Белград, Република Србија (2018 – 2021). 

 
В. Други стручно-апликативни активности, учество во меѓународна мобилност, 
проекти и реализирани предавања на други научно-стручни институции 
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Во изминатите пет години како вонреден професор, д-р Татјана Гергинова била рецензент 
на 7 научно-стручни трудови за национални и меѓународни научно-стручни списанија и 
собири.  
 
Била дел и од промотивните активности на Факултетот за безбедност во изминатиот 
петгодишен период, кои се однесувале на промовирање на можностите за упис на 
студенти на прв циклус студии пред учениците во средните училишта. 
 
Во изминативе пет години, д-р Татјана Гергинова била ментор на 8 студенти и член во 
Комисија за одбрана на дипломски труд на 14 студенти. Била член и на една Комисија за 
оценка и одбрана на  магистерски труд, како и член на три Комисии за оценка на 
подобноста на темата за изработка на магистерски труд на кандидати на вториот циклус 
студии. 
 
Во периодот од 20 до 24.09.2021, д-р Татјана Гергинова била дел од програмата Еразмус + 
за мобилност на академски кадар. Во оваа смисла, реализирала предавања на 
Универзитетот во Велика Горица, Факултет за кризен менаџмент, Хрватска. Предавањата 
се однесувале на соработката и споредбата на јавната и приватната безбедност во 
Македонија и Хрватска. 
Учествувала и во меѓународниот проект и изработката на публикацијата “International 
Monograph of Scientific”-Research Interdisciplinary Project, ФП ДХ/ПР2/01-12/2016, New 
tendencies in legislation and practice of European countries, Publisher: Faculty of Business 
Studies and Law Faculty of Strategic and Operational Management, Belgrade, 2017.  
 
Во 2019 година одржала предавања и пред вработените во Агенцијата за разузнавање на 
Република Македонија, во рамките на соработката помеѓу Факултетот за безбедност и 
Агенцијата за разузнавање. 
 
 
IV. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ 

 
Во однос на посебните критериуми за избор во звање предвидени согласно Правилникот 
за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, 
наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, 
Кандидатот д-р Татјана Гергинова исполнува 23 од предвидените услови, односно од:  

 
Анекс 1 - Прв критериум  - Резултати од научно-истражувачка работа – 9 услови; 
Анекс 2 - Втор критериум  - Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување 
на наставен и научноистражувачки подмладок – 8 услови; 
Анекс 3 - Трет критериум  - Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност – 6 
услови 
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Во продолжение се дадени листите предвидени во анексите на Правилникот за посебните 
услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 
 

 
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА 

ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 
-секој исполнет услов е обележан со X- 

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) 

 
 

X 
 

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

 
X 

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

 
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 
учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек 

 

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

X 

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

X 

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

 

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

 

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

X 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката 
научна област со која професионално се занимава 

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од 
научната област за која се избира (како автор или во коавторство)2 

X 

вкупно исполнети услови од прв критериум 9 
 

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 

X 

Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска 
високообразовна установа по различни основи 

X 

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 

X 

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

X 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд X 
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска 
програма 

X 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска 
прграма на прв, втор или трет циклус студии 

X 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна 
организациона единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на 
факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на 
Универзитет/единица; член на Совет на докторски студии на 
Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на 
Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација 
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Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во 
последните 5 години 

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 8 

 

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. 

 
X 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. 
од стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или 
домашни институции 

 
X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување 
издаден од релевантна институција 

X 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или 
домашна стручна организација, институција или асоцијација 

 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија  
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за 
потребите на стопанските и нестопанските дејности 

 

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

 

Реализирал превод на книга или дел од книга  
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ 
решенија 

 

Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од 
ЕУ или други домашни или странски фондови 

X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 
Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал 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.) 

X 

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 23 
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V. ОЦЕНКА 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 вонр. проф. д-p Татјана Гергинова е 
оценет со средна оценка 4 (четири).  Вреднувањето на успехот произлегува од 
пондерираната просечна оценка, односно просекот на евалуацијата на проф. д-p Татјана 
Гергинова по сите предмети врз база на методолошка постапка за пресметување на средна 
оценка за наставниците. Притоа, вонр. проф. д-р Татјана Гергинова била високо оценета 
по сите прашања врз основа на кои се изврши евалуацијата, а тука посебно би ги издвоиле 
следните: за време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес кај 
студентите; наставникот користи современи методи на наставна работа; наставникот 
стимулира дополнителна активност за студентите; наставникот го реализира 
предвидениот фонд на часови; наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна 
литература; наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата 
(компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.); наставникот е отворен и 
достапен за консултации и соработка со студентите; наставникот е соодветно подготвен за 
реализација на наставата; наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот 
процес; личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво; 
испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма и 
предвидената основна литература; содржината и структурата на 
испитните/колоквиумските прашања овозможуваат објективно оценување; оценката е 
одраз на знаењата и постигнувањата на студентите. Пондерирана просечна оценка се 
заснова на просек на оценките дадени по секое прашање во горенаведениот период. Како 
што е напоменато, од податоците произлегува дека со оглед на тоа што пондерираната 
просечна оценка за вонр. проф. д-p Татјана Гергинова во период 2017-2020 година на 
првиот циклус на студии на Факултетот за безбедност-Скопје е 4,44, средната оценка за 
наставникот е 4 (четири).  Притоа, просечната оценка за предметот Тактика на работа на 
безбедносната, контраразузнавачка и разузнавачка служба е 5, а просечната оценка за 
предметот Глобална безбедност е 4,27. 
 
VI. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 
Кандидатот вонр. проф. д-р Татјана Гергинова, во изминатите пет години како вонреден 
професор на Факултетот за безбедност-Скопје, покажува посветеност, професионален и 
одговорен однос кон работата и извршувањето на работните обврски и задачи.  Пројавува 
посебен интерес кон наставно-научната и истражувачката дејност и континуирано го 
надградува сопственото знаење преку следење на современа странска и домашна научно-
стручна литература од областите и учествува на домашни и меѓународни научно-стручни 
собири, на кои презентира и објавува свои и коавторски научно-стручни трудови.  
Комисијата посебно го истакнува бројот на објавени трудови по изборот во звањето 
вонреден професор, учеството во повеќе стручни комисии и работни тела на Факултетот 
во кои покажува значајна посветеност и професионалност, како и перманентното и 
посветено ангажирање во наставно-образовниот процес и работата со студентите.  
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Потврда за истото секако дека се и високите оценки за научно-стручната работа, однос и 
посветеност содржани во оценките на внатрешната самоевалуација.   
Врз основа на пристигнатата пријава и документацијата кон пријавата на вонр. проф. д-р 
Татјана Гергинова, а во врска со распишаниот конкурс за избор на еден наставник во сите 
наставно-научни звања на научните области Друго - Безбедност во приватниот сектор 
(51610) и Друго -Безбедносни науки (51610), Рецензионата комисија се стекна со 
неподелено уверување дека кандидатот вонр. проф. д-р Татјана Гергинова ги исполнува 
сите услови за избор во наставно-научно звање редовен професор, согласно чл. 125 од 
Законот за високото образование.  Следствено, Рецензионата комисија има чест и 
задоволство на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје да му 
предложи д-р Татјана Гергинова да биде избрана во звањето редовен професор во 
научните области Друго - Безбедност во приватниот сектор (51610) и Друго - 
Безбедносни науки (51610).  
 
 
Скопје, Ноември, 2021                                                       РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА 

 
                                                         1. Ред. проф. д-р Томе Батковски, претседател, с.р. 

  
 
 

                                                          2. Ред. проф. д-р Борис Мургоски, член, с.р. 
 
 
 

                                                          3. Ред. проф. д-р Саше Герасимоски , член, с.р. 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 
НА УЧЕБНИКОТ “УПРАВНО ПРАВО”ОД АВТОРИТЕ РЕД. ПРОФ Д-Р ИСКРА 

АЌИМОВСКА МАЛЕТИЌ И РЕД. ПРОФ. Д-Р ПРЕДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЌ 
 
 

Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“  Битола, со 
Одлука бр. 14-1126/12 од 27.10.2021 година ја прифати Предлог-одлуката за избор на 
рецензенти на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје, бр. 08-620/3 
од 29.09.2021 година, и не определи за рецензенти на учебникот „Управно право“од 
авторите Ред. проф. д-р Искра Аќимовска Малетиќ и Ред. проф. д-р Предраг 
Димитријевиќ. 

Во својство на рецензенти на учебникот „Управно право“од авторите Ред. проф. д-
р Искра Аќимовска Малетиќ и Ред. проф. д-р Предраг Димитријевиќ,изразуваме 
благодарност за укажаната чест и со задоволство до Ректорската управа на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“  Битола го поднесуваме следниов 

 
 
 
                                                И З В Е Ш Т А Ј 

 
I. Општ дел 
 
Обем, содржина и структура 

Ракописот „Управно право“ од авторите Ред. проф. д-р Искра Аќимовска Малетиќ 
и Ред. проф. Д-р Предраг Димитријевиќе резултат на долгогодишна соработка на 
авторите, кои се професори по управно право на државни универзитети во Република 
Северна Македонија и Република Србија и автори на учебникот Управно право издадено 
Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола 
во 2015 година. 

Ракописот на учебникот „Управно право“ од авторите Ред. проф. д-р Искра 
Аќимовска Малетиќ и Ред. проф. Д-р Предраг Димитријевиќе подготвен согласно 
предметната програма по Управно право на Факултетот за безбедност – Скопје, при 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола и првенствено е наменет за студентите 
на прв циклус студии на истиот факултет, но со оглед на содржината која сеопфатно ја 
покрива материјата на материјалното и процесното управно право може да се користи и од 
студентите од втор и трет циклус студии, како и за предметните програми по Управно 
право, односно Административно право на правните факултети.  

Ракописот е во обем од300 страници компјутерски подготвен текст, со стандарден 
проред од еден ред и големина на фонт. Истиот е соодветен на нормативот за 
универзитетски учебник според бројот на часови предвидени за предавања за 
предметот.Ракописот претставува оригинално дело имајќи ги во предвид релевантноста на 
проблематиката која се обработува и презентирањето на областа на истражување, 
структурираноста на трудот, методичките стандарди, темелноста и сериозноста на 
методолошкиот пристап.  

Содржината на ракописот е опфатена во 11 глави, кои се поделени според логична 
структура на повеќе точки. Користена е обемна, референтна и актуелнастранска и 
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домашна литература, релевантни правни прописи, документи и интернет извори или 
вкупно215 библиографски единици.Опфатени се следните глави - 1. Управно право, 2. 
Управа, 3. Организација на управата, 4. Кадри на управата, 5. Управна дејност.6. Контрола 
на Управата, 7. Одговорност на управата,8. Управна дејност поврзана со личниот статус 
на граѓните. 9. Управна постапка, 10. Управен спор и 11. Прекршоци и прекршочна 
постапка. Во предговорот од ракописот е наведенодекаПроф. д-р Димитријевиќ е автор 
наГлава 1, Глава 2, Глава 5, Глава 7 и Глава 10, а Проф. д-р Аќимовска Малетиќ е автор 
наГлава 3, Глава 4, Глава 6, Глава 8, Глава 9 и Глава 11. 

Во првата глава од ракописот насловена Управно право се врши анализа на 
управното право како гранка на јавното право и како позитивно-правна и конкретна-
правна наука. Во овој дел детално се разработуваат поимот, предметот, изворите, 
методите на проучување на управното право и односот на управното право со правните и 
други дисциплини, како што се науката за управата и правната информатика. 

Втората глава од ракописот под наслов Управа се занимава со определување на 
значењето на управата која ја става во контекст со правната држава како идеал на секој 
современ управно-правен систем. Особено внимание се посветува на положбата на 
управата во системот на поделбата на власта, какополитичко правно начело кон кое се 
тежнее со цел да се ограничи власта и да се подведе под правните прописи. Во одредување 
на поимот на управата се разгледуваат негативниот и позитивниот поим на управата како два 
различни основни пристапи од кои понатаму произлегува и појмовното вообличување на 
управата. При тоа самиот поим на управата како правен поимсе одредува во теоретско-правна и 
позитивно-правна смисла.Се истакнува утврдувањето на концептот на управата и 
управните модели, при што се констатира дека управата е еден комплексен и повеќеслоен 
систем на институции, кој се пројавува како вршење на специфични управни активности 
од страна на луѓето кои делуваат преку државните органи и многубројните организации 
вон државната структура.Во овој дел се разработени повеќе модели на управата како што 
се моделот на управата како државна („класна“) управа, моделот на управата како јавна 
служба ("servicepublic") и моделот на управата како т.н. „нова јавна управа“ 
(NewPublicManagement). 

Третата глава од ракописот е насловена Организација на управата, во која се 
разработува поимот,значењето и системот на организацијата на управата со посебен осврт 
на принципите на организација на управата. При тоа деталносе објаснети реалниот, 
ресорниот, функционалниот, територијалниот, персоналниот, хиерархискиот, 
монократски принцип (индивидуален, инокосен) и колегијален принцип на организација 
на управата.Во овој дел целосно е елабориран органот на управата, неговите 
карактеристики, видовите органи на управата (органи на државната управа и локални 
(нецентрални) органи на управата, самостојни органи на управата и органи во состав на 
самостојните органи, општи и посебниоргани на управата, вооружени и цивилни 
(граѓански) органи на државната управа, инокосни (индивидуални) и колегијални 
(збирни). Во оваа глава детално се обработува организацијата на управата согласно 
позитивното право во Република Северна Македонија. Покрај теоретска разработка на 
државната управа, локалната самоуправа и јавните службипретставени се решенија од 
позитивното право и со посочување на одредени примери се добива една заокружена 
целина.  
 Во четвртата глава од ракописот насловен Кадри на управата, сеобјаснуваат 
видовите кадри, најпрво осврнувајќи се на раководните управни функционери, 
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министрите и секретарите. Во овој дел детално и сеопфатно се анализирани најновите 
законски решенија кои се однесуваат на вработените во јавниот сектор и на 
административните службеници во Република Северна Македонија. Успешно се 
анализирани, претставени и систематизирани најзначајните прашања кои се однесуваат на 
статусот на оваа категорија на вработени и на еден прегледен начин им се овозможува на 
читателите на лесен начин да стекнат знаења поврзани со оваа проблематика. 

Во петтата глава под називУправна дејностсе објаснува управната дејност преку 
анализа на носителите на дејностите на државната управа и видовите дејности на органите 
на државната управа. Во овој дел посебно се елаборираат и анализираат актите кои ги 
донесува управата, особено конкретните управни акти и управните договори со што се 
постигнува една заокружена целина. 

Во шестата глава од ракописотсе дава сеопфатна разработка на Контролата на 
управата. Покрај разработување на поимот контрола детално се анализираат видовите 
контрола на управата, задржувајќи се на политичката, парламентарната, правната, управнатаи 
судската контрола на управата. Се елаборирауправната контрола на управата (управниот 
надзор) и надворешната управна контрола, која го опфаќаинспекциски надзор и управен 
надзор над локалната самоуправа.Како посебна се разработува контролата на управата која ја 
вршиинституцијата омбудсман – Народен правобранител. 

Одговорност на управата е седмата глава од ракописот, во којапрво се 
разработуваат нејзиниот поим и карактеристики преку утврдување на местото на 
одговорноста во системот на управното право. При тоа одговорноста на управата се става 
во контекст на контролата на управата, при што се заклучува дека контролата на 
управатае претпоставка на одговорноста, а одговорноста е крајна цел на контролата на 
управата. Во таа смисла одговорност има само ако постои организирана контрола. Целта 
на контролата е да се констатираат грешки во работата на управата и истите да се 
отстранат.Во оваа глава детално се обработени моралната, политичката и правната 
одговорност на управата.  
 Во осмата глава се обработува Управната дејност поврзана со личниот статус на 
граѓаните. За таа цел се дава осврт на личниот статус, овластувањата и должностите на 
органите на управата во врска со личниот статус, водењето на службени евиденции за 
елементи на личниот статус, надлежниот орган и издавањето на потврди за елементите на 
личниот статус. Во оваа глава претставени се позитивно-правните решенија поврзани со  
личното име, матичниот број на граѓанинот, личната карта, матичната евиденција, 
живеалиштето и престојувалиштето, патните исправи и државјанството на граѓаните на 
Република Северна Македонија. 

Управна постапка е деветтата глава од ракописот кој посебно го разработува 
поимот на управна постапка, видовите управни постапки, поимот на управна работа и 
управно-правен однос. Во оваа глава сеопфатно се обработува управната постапка 
согласно најновите законски решенија, задржувајќи се на основните начела за водење на 
управната постапка, водењето на првостепена постапка, донесувањето на првостепен 
конкретен управен акт, како и на управниот договор, реалениот акт и услугите од општ 
интерес. Понатаму се обработуваат правните лекови и вонредните случаи на укинување и 
поништување на управни акти. Покрај тоа се претставени и статусот, надлежноста и 
постапувањето наДржавната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос  во  втор  степен. 
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Во десеттата глава насловена како Управен спорсе обработени прашања поврзани 
со настанокот и развитокот на управниот спор и се анализира управниот спор во теоријата 
на управното право преку формалното и материјалното сфаќање на поимот на управен 
спор, задржувајќи се на видовите на управен спор и тоа на субјективните и објективните 
управни спорови, управниот спор за законитост (управен спор на ограничена 
јурисдикција) и управниот спор на полна јурисдикција. Во оваа глава се анализира 
позитивната законска рамка која го регулира управниот спор во Република Северна 
Македонијаи се врши разјаснување на предметот на управен спор, причините за водење на 
управен спор и управно-судската постапка. 

Единаесеттата глава од ракописотнасловенаПрекршоци и прекршочна 
постапка,прво го анализира местото на прекршоците во системот на правото, а 
потоагиобработувапрекршоците, прекршочната одговорност, прекршочната постапка, 
особено пред прекршочните органи, и прекршочните санкции согласнопозитивното право 
во Република Северна Македонија.  
 
II. Посебен дел  
 
Оценка и предлог 

Ракописот на учебникот „Управно право“ од авторите Ред. проф. д-р Искра 
Аќимовска Малетиќ и Ред. проф.д-р Предраг Димитријевиќ е оригинално дело 
(универзитетски учебник), кој е соодветен со насловот и со програмата за предметот 
Управно право на Факултетот за безбедност – Скопје, при Универзитетот “Св. Климент 
Охридски” – Битола. Во ракописот се изложени најновите научни сознанија и податоци за 
правните институти и се опфатени најновите законски решенија во областа. Очигледно е 
дека истиот е резултат на долгогодишното искуство, научна и стручна компетентност на 
авторите во областа што се обработува.  

Ракописот е напишан на јасен и разбирливначин, кој преку прегледен пристап 
овозможува лесно да биде прифатен од студентите, но и од пошироката научна и стручна 
јавност. Користена е рефернтна, актуелна и исцрпна литература и цитирани се релеватни 
странски и домашни автори поврзани со проблематиката на учебникот, чии сознанија се 
втемелени во основата на трудот и се поткрепени и вкрстени составовите на 
авторите.Ракописот има добра методолошкаоснова и цврста логична структура. Како 
позитивна карактеристика што треба да се истакне за овој ракопис е неговата сеопфатност,  
актуелност и систематичност во кој авторите успеале да ги опфатат сите значајни аспекти 
во оптимален обем согласно нормативите за печатење на истиот.Ракописот содржи 
теоретска разработка на содржините, анализа на позитивната правна рамка со употреба на 
соодветни примери што овозможува заокружување на оваа проблематика во една целина. 
Со тоа иако учебникот е наменет за студентите на прв циклус студии на Факултетот за 
безбедност – Скопје, при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, поради тоа 
штосодржината сеопфатно гоопфаќа материјалното и процесното управно право може да 
се користи и од студентите од втор и трет циклус студии, како и за предметните програми 
по Управно право и Административно право на правните факултети.  
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Со оглед на наведеното, ни претставува чест и задоволствода 

предложимеракописот “Управно право” од авторите Ред. проф. д-р Искра Аќимовска 
Малетиќ и Ред. проф. Д-р Предраг Димитријевиќ да биде издаден како 
универзитетски учебник. 

 
 
РЕЦЕНЗЕНТИ 

 
Ред. проф. д-р Добросав Миловановиќ с.р. 

 
                                                                        Ред. проф. д-р Зоран Лончар с.р. 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 
на ракописот “Управно право”од авторите  

Ред. проф. д-р Искра Аќимовска Малетиќ и Ред проф. д-р Предраг Димитријевиќ 
 
 

Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола на 
седницата одржана на 27.10.2021 година донесе Одлука бр. 14-1126/12 да го прифати 
предлогот на избор нарецензентинаНаставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-
Скопје, бр. 08-620/3од29.09.2021годинаи за рецензенти на ракописот „Управно право“од 
авторит еРед. проф. д-р ИскраАќимовскаМалетиќ и Ред. проф.д-р Предраг Димитријевиќ 
да се изберат Ред. проф д-р Добросав Миловановиќ,редовен професор на Правниот 
Факултет во Белград, Универитет во Белград, Ред. проф д-р Наташа Пеливанова, редовен 
професор на Факултетот за безбедност–Скопје, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - 
Битолаи Ред. проф д-р Зоран Лончар, редовен професор на Правниот факултет во Нови 
Сад, Универзитет во Нови Сад. Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, со 
особено задоволство го поднесувам следниот 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 

1. Општиподатоцизатрудот 
 
Обем, содржина и структура на трудот 

 
Трудот „Управно право“ од авторите Ред. проф. д-р Искра Аќимовска Малетиќ и 

Ред. проф.д-р Предраг Димитријевиќе наменет за студентите од прв циклус 
универзитетски студии на Факултетот за безбедност – Скопје, каде предметот Управно 
право е предвиден на студиските програми по Криминалистика и по Безбедност. Во таа 
смисла трудот е подготвен согласно предметната програма по Управно право на 
Факултетот за безбедност – Скопје, при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, 
но со оглед на содржината која сеопфатно ја покрива материјата на материјалното и 
процесното управно право може да се користи и од студентите од прв цисклус на студии 
кои ја изучуваат предметната програма по Управно право и прекршочно право, како и 
студентите од втор и трет циклус универзитетски студиина Факултетот за безбедност – 
Скопје, при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола. 

Трудоте напишан во обем од 300 страници компјутерски подготвен текст, со 
стандарден проред и фонт и одговара на бројот на часови предвидени за предавања на 
предметот. Истиот на оргинален начин ја обработува управната материја (материјалното и 
процесното право),имајќи ги во предвидструктурата на трудот, оптималноста на обемот 
ставена во рамка согласно нормативите за издавање на учебник, темелноста и 
сериозностанаметодолошкиотпристап.Користена е релевантна, актуелна, обемна, домашна 
и странска литература, правни прописи, документи и интернет извори (вкупно 215 
библиографски единици) 

Содржината на трудоте претставенавоединаесетглави, коилогички се поделени на 
повеќе точки.На почетокот на трудот е појаснето дека Проф. д-р Димитријевиќ е автор на 
Глава 1 (Управно право), Глава 2 (Управа), Глава 5 (Управна дејност), Глава 7 
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(Одговорност на управата) и Глава 10 (Управен спор), а Проф. д-р Аќимовска Малетиќ е 
автор на Глава 3 (Организација на управата), Глава 4 (Кадри на управата), Глава 6 
(Контрола на Управата), Глава 8 (Управна дејност поврзана со личниот статус на 
граѓните), Глава 9 (Управна постапка) и Глава 11 (Прекршоци и прекршочна постапка). 

Вопрватаглавасо наслов “Управно право”серазгледува управното право како 
гранка на јавното право и како позитивно-правна и конкретна-правна наука. При тоа во 
детали се анализираат поимот, предметот, изворите, методите на проучување на 
управното право и односот на управното право со правните и други дисциплини. 

Втората главасо наслов “Управа” се фокусира на определување на значењето на 
управата и ја става во контекст со правната држава како идеал на секој современ 
управноправен систем. Воодредувањенапоимотнауправатасеразгледуваатнегативниот и 
позитивниотпоимнауправатакакодваразличниосновнипристапиодкоипонатамупроизлегувавооб
личувањетонапоимот на управата.Притоасеодредува правниотпоимнауправатавотеоретско-
правна и позитивно-правнасмисла.За одбележување е утврдувањето на концептот на 
управата и управните модели, при што се разработуваат повеќе модели на управата како 
што се моделот на управата како државна („класна“) управа, моделот на управата како 
јавна служба ("servicepublic") и моделот на управата како т.н. „нова јавна управа“ 
(NewPublicManagement). 

Во третата глава од трудот со наслов “Организација на управата”, се 
разработуваатпоимот,значењето и системот на организацијата на управата ипосебно се 
дава осврт на принципите на организација на управата. Во овој дел целосно е разработен 
органот на управата, неговите карактеристики и видовите органи на управата.Детално е 
разработена организацијата на управата согласно нашата позитивна правна рамка.Во оваа 
глава се претставени теоретските основи поврзани со организацијата на државната управа, 
локалната самоуправа и јавните служби, нашата позитивно правна рамка, поткрепена со 
искуства и примери кои овозможуваат разјаснување на проблематиката претставена во 
оваа глава. 
 Во четвртата глава од трудот со наслов “Кадри на управата”, се дава 
објаснување на видовите кадри во управата. Прво се дава осврт на раководните управни 
функционери, министрите и секретарите. Потоа сеопфатно се анализира нашата 
позитивно правната рамка која се однесува на вработените во јавниот сектор и на 
административните службеници, при тоа адресирајќи ги најзначајните прашања кои се 
однесуваат на оваа категорија на вработени во управата. 

Во петтата главапод наслов“Управна дејност” сеобработува управната дејност 
преку претставување и анализирање на носителите на дејностите на државната управа и 
видовите дејности на органите на државната управа. Особено се обработени актите кои ги 
донесува управата, осврнувајќи се на конкретните управни акти и управните договори со 
што се дава целосна слика на оваа проблематика. 

Шестата глава од трудот со наслов “Контролата на управата” го разработува 
поимот на контрола и детално ги анализира видовите контрола на управата, осврнувајќи се на 
политичката, парламентарната контрола, правната, управна контрола и судската контрола на 
управата. Во овој дел се обработува управната контрола на управата (управниот надзор) и 
надворешната управна контрола, која го опфаќа инспекцискиот надзор, управниот надзор над 
локалната самоуправа, а како посебна контрола на управата се разработува контролата која ја 
врши институцијата Народен правобранител (омбудсман). 
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“Одговорност на управата” е седмата глава од трудот, во која се обработуваат 
поимот и карактеристиките преку утврдување на местото на одговорноста во системот на 
управното право. Одговорноста на управата се става во корелација со контролата на 
управата, при што се заклучува дека контролата на управатае претпоставка на 
одговорноста, а одговорноста е крајна цел на контролата на управата. Целта на контролата 
е да се констатираат грешки во работата на управата и истите да се отстранат. Во овој дел 
детално се обработени моралната, политичката и правната одговорност на управата.  

Во осмата глава под наслов“Управната дејност поврзана со личниот статус на 
граѓаните” се разработува личниот статус, овластувањата и должностите на органите на 
управата во врска со личниот статус, водењето на службени евиденции за елементи на 
личниот статус, надлежниот орган и издавањето на потврди за елементите на личниот 
статус. Во оваа глава се дава осврт на нашата позитивно правна рамка за личното име, 
матичниот број на граѓанинот, личната карта, матичната евиденција, живеалиштето и 
престојувалиштето, патните исправи и државјанството на граѓаните на Република Северна 
Македонија. 

Деветтата главаод трудот со наслов “Управна постапка” го разработува поимот 
на управна постапка, видовите управни постапки, поимот на управна работа и управно-
правен однос. Во оваа глава се дава осврт наопштата управна постапка согласно 
позитивната правна рамка, детално задржувајќи се на основните начела за водење на 
управната постапка, водењето на првостепена постапка, донесувањето на првостепен 
конкретен управен акт, на управниот договор, реалениот акт, услугите од општ интерес, 
правните лекови и вонредните случаи на укинување и поништување на управни акти. Во 
овој дел се претставени и статусот, надлежноста и постапувањето 
наДржавнатакомисијазаодлучувањевоуправнапостапка и 
постапкаодработенодносвовторстепен. 

Во десеттата глава од трудот со наслов “Управен спор” се обработуваат 
одредени прашања поврзани со настанокот и развитокот на управниот спор и се анализира 
управниот спор во теоријата на управното право преку формалното и материјалното 
сфаќање на поимот на управен спор. При тоа подетално се анализираатвидовите на 
управен спор. Во оваа глава се анализира законската регулатива,која го регулира 
управниот спор во Република Северна Македонија, со осврт на предметот на управен 
спор, причините за водење на управен спори управно-судската постапка.  

Во единаесеттата главаод трудот со наслов “Прекршоци и прекршочна 
постапка”, се дава соврт на местото на прекршоците во системот на правото и се 
анализираат прекршоците, прекршочната одговорност, прекршочната постапка, особено 
онаа која се води пред прекршочните органи, и прекршочните санкции согласно нашето 
позитивно право.  

 
II. Соодветност на насловот на делото со насловот на наставната дисциплина 
,Методичко-дидактички и други вредности на трудот 
 

Трудот „Управно право“ од авторите Ред. проф. д-р Искра Аќимовска Малетиќ и 
Ред. проф. д-р Предраг Димитријевиќ во целост ги задоволува барањата на наставната 
програма на предметоти соодветствува на потребите за наставата на студентите на 
Факултетот за безбедност во Скопје.При тоа насловот на трудоти неговата содржина се 
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компатибилни со насловот на предметната програмаУправно право на која тој се 
однесува. 

Трудот е напишаннајасен иразбирлив, штогоправидостапендостудентите, 
ониекоиработат на управната проблематика, како и напошироката читателска јавност. 
Текстоте изложен на еден прегледен начин, а содржинитесејасни, како во терминолошка 
така и воконцепциска смисла. Истите се доразјаснети со примери од позитивното право, 
што овозможува поврзување на теоријата и практиката. Трудот есодржинскикохерентен, 
методолошкидобропоставен итемеленвопоставувањетонатемите. Истиот успешно ја 
инкорпорира материјата на управното право во оптимален обем согласно нормативот за 
издавање на универзитетски учебник, што очигледно е резултат на долгогодишното 
научно и педагошко искуство на авторите, кои на еден оргинален, едноставен и лесно 
разбирлив начин ја доближуваат управно правната материја до студентите и читателите на 
овој ракопис. 

 
Мислење и предлог 

 
Имајќи го предвид претходното, сметам дека методолошкиот пристап, сестраната 

опфатност на прашањата предмет на трудот, вклучително и самиот пристап, 
терминологијата и изложувањето на темите што покажуваат познавање на современите 
трендови во оваа правна област, претставуваат јасна и концепциски успешна целина која 
го прави овој труд соодветен на сите критериуми и стандарди на универзитетски учебник.  

Ракописот„Управно право“ одавторитеРед. проф. д-р Искра Аќимовска Малетиќ и 
Ред. проф. д-р Предраг Димитријевиќецелосно прифатливкакоуниверзитетски учебник 
ипретставуваоригиналенизаокружентрудвокојавторитенапрегледен, 
јасениразбирливначинја елаборираат материјата од областа на управното право. 

Според согледаните научни, методолошки, апликативни и педагошки вредности, со 
задоволство предлагамда се прифати ракописот“Управно право” од авторите Ред. проф. 
д-р ИскраАќимовскаМалетиќ и Ред. проф. д-р Предраг Димитријевиќ и да се 
овозможи негово издавање како универзитетски учебник. 

 
 
 

РЕЦЕНЗЕНТ 
 

Ред. проф. д-р Наташа Пеливанова с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА 

на ракописот „Практикум-Криминалистичка тактика 2“ од авторите 

Редовен проф. д-р Марина Малиш-Саздовска и редовен проф. д-р Марјан 
Николовски 

 

Со Одлука на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола 
(бр. 08-697/8, од 21.10.2021 година) избрани сме за рецезенти на ракописот понуден 
како Прирачник со наслов „Практикум -Криминалистичка тактика 2“ од авторите  
редовен проф. д-р Марина Малиш-Саздовска и редовен проф. д-р Марјан  
Николовски. 

Од наша страна како рецензенти темелно го проучивме понудениот ракопис за 
практикум под горе наведениот наслов и во врска со ова го поднесуваме следниов  

 

И з в е ш т а ј 
 

Опис: 

Ракописот се состои од густо отчукан текст распослан на вкупно 138 страници во фонт 
12  прилози и библиографски единици од (24 домашни и 45 странски автори, одреден 
број правни и интернет извори). 

Според стилот и начинот на обработка на материјата, општо земени, трудот е на 
завидно ниво и ги задоволува сите критериуми на едно учебно помагалоПрактикум, во 
кој на сликовит начин се обработуваат истражните дејствија, со анализа на конкретни 
случаи во кои се разработени секоја поединечно истражна мерка, како на студентите 
им се овозможува освен теоретска разработка да можат да ги совладуваат тактиката на 
примена на истражните мерки со анализа на конкретни примери. 

Структурата на текстот ја сочинуваат повеќе глави и поглавја наведени според 
следниов редослед: 

Прв дел 

- Криминалистичко-оперативна дејност 
- Претрес  

o Претрес на отворен простор; 
o Претрес на превозни средства 
o Претрес на лица 

- Привремено обезбедување и одземање на предмети или имот 
- Сослушување на лица 

o Сослушување на осомничени 
o Сослушување на сведоци 

- Соочување 
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-  Вештачење 
o Ситуационо вештачење 

- Увид 
- Реконструкција 
- Експеримент 
- Предочување заради препознавање 

 
Втор дел 

- Тактика на спроведување на посебни истражни мерки 
- Принципи на примена на посебни истражни мерки 
- Видови посебни истражни мерки  
- Кривични дела за кои може да се определи примена на посебни истражни мерки 
- Наредба за примена на посебни истражни мерки 
- Времетраење на посебни истражни мерки 
- Аномизација  
- Тактика на примена на следење и снимање на телефонските и другите 

електронски комуникации 
- Следење и снимање на телефон кога се во прашање кривичните дела против 

одбраната, безбедноста и човековите права 
- Тактика на примена на следење и снимање во дом, затворен или заграден 

простор што му припаѓа натој дом или деловен простор означен како приватен 
или во возило и влез во тиепростории заради создавање на услови за следење на 
комуникации  

- Тактика на спроведување на тајно следење и снимање на лица и предмети со 
технички средства надвор од домот или деловен простор означен како приватен 

- Тактика на примена на таен увид и пребарување на компјутерски систем 
- Тактика на примена на автоматско или на друг начин пребарување или 

споредување на лични податоци 
- Тактика на примена на увид во остварени телефонски и други електронски 

комуникации 
- Тактика на примена на спроведување на симулиран откуп на предмети 
- Тактика на примена на спроведување  на симулирано давање и примање на 

поткуп 
- Тактика на примена на контролирани испораки и превоз на лица и предмети 
- Тактика на примена на користење на лица со прикриен идентитет 
- Тактика на примена на отворање на симулирана банкарска сметка 
- Тактика на примена на симулирано регистрирање на правни лица 
- Документација во криминалистичко-оперативна дејност 
- Записник за земање на кривична пријава 
- Кривична пријава 
- Посебен извештај како дополнение на кривичната пријава 
- Записник за увид 

 
 

 

Првиот дел од текстотод авторот редовен проф. д-р Марина Малиш-Саздовска се 
состои од неколку поглавја и тоа: 
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На самиот почеток на Практикумот, авторот го појаснува местото и улогата на 
криминалистичко-оперативната дејност во водење на криминалистички истраги во 
откривање и докажување на кривичните дела. На многу сликовит начин се појаснува 
кои се условите за заведување на криминалистичката контрола трнувајќи од основите 
на сомневање, кои оперативно-тактички мерки се превземаат, како и целт,а а тоа е 
масовната појава. Разработени се и условите за водење на криминалистичка обработка, 
тргнувајќи од основано сомнение, превземање на оперативно-тактички  и истражни 
дејствија кон објектот каде во конкретниот случај станува збор за поединечна појава. 

Во истиот дел авторот дава неколку конкретни задачи со кои се разјаснува разликата за 
сомневањето, како и мерките и дејствијата кои се превземаат кај криминалистичката 
контрола и криминалистичка обработка. 

Во наредниот дел разработенисе истражните  мерки како што се:  

- Претрес, услови за спроведување, видови претрес, процената постапка, 
криминалистичка тактика на вршење на претрес, правец на движење од лево кон 
десно во правец на стрелките на часовникот и сл. каде се дадени и конретни 
задачи да студентите ја појаснат тактиката на вршење на претрес на отворен 
простор, претрес на превозни средства, како и условите кога прегледот 
преминува во претрес. Дадени се неколку сценарија на кои студентите треба да 
ја појаснат постапката на вршење на претрес како и пополнување на 
документацијата за извршен претрес. 

- Тактика на сослушување на лица, водење на разговор со испитаник, фазите на 
водење на разговор (што треба да содржи воведен дел, слободно излагање и 
поставување на прашања.).Студентите добиваат задача сами да ги потполнат 
обрасците за водење на разговор за секоја фаза поединечно.  

- Ткатика на извршување на соочување како истражна мерка, разликата во 
тактика на соочување на:обвинет и обвинет; обвинет и сведок; -сведок и сведок. 
На студентите им се дава задача да изготват план на соочување и да ги појаснат 
разликите кај различните видови на соочување. 

- Вештачење како истражна мерка, прелиминарните анализи кои се превземаат 
во текот на вештачењето, теркот на изготвување на наод и мислење, за да на 
крајот студентите добијат формулар кој истите треба да го потполнат. 

- Увид. Особено внимание авторот посветува на тактиката на вршење на увид кој 
претставува еден од позначајните истражни мерки, а исто така и чето 
применувана мерка која дава валидни матријални докази во една судска 
постапка. Во текстот дадени се повеќе задачи кои треба да ги разработат 
студентите, а се поврзани со фазите на увид, обезбедување на периметарот, 
начини на скицирање и фотографирање, како и истите сами да изготват скица од 
извршен увид на лице место. 

- Кај реконструкција се утрвдуваат претходно утврдени факти при непосредно 
запазување од страна на лицата кои ја вршат реконструкцијата. Во овој дел 
студентите се насочуваат користење на комјутерска симулација при вршење на 
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реконструкција како и оспособување за изготвување на план и разработка на 
фазите на реконстукцијата.  

- Во разработка на експеримент како истражна мерка, студентите треба да 
направат разлика момеѓу реконстукција и експеримент, што е тоа што треба да 
се превземе во т.н. соба за ре-креирање на настанот (re-creationroom). 

- Разработена е и истражната мерка предочување заради препознавање каде на 
лицето му се презентираат повеќе истородни или слични објекти на 
идентификација, за да го препознае предметот кој е во врска со кривичното дело 
и кој го забележал во минатото. Зо задачите на крајот студетот треба да ги 
препознава фазите на препознавањето како и тактичките правила на 
предочување заради препознавање на лица 

 

Во вториот дел од учебникот од авторот редовен проф. д-р Марјан Николовски, се 
разработува тактиката на примена на посебните истражни мерки како и 
документициајта која се изготвува од страна на овластените слубжени лица на 
Министерството за внатрешни работи за превземените истражни мерки кои се 
разработени во првиот дел од текстот.  

Особена вредност на овој дел од Практикумот е што за прв пат во македонската 
криминалистичка литература се обработуваат криминалистичките аспекти на 
примената на посебните истражни мерки. Со примери од веќе процесуирани судски 
предмети се разработуваат тактките на примена на посебните истражни мерки.  

Одредени анализи укажуваат дека голем дел од кривичните пријави за кривични дела 
кои се темелат на посебните истражни мерки како доказ во судска постапка, се 
отфрлаат заради не почитување на законските одредби за примена на истите како и 
неправилности во тактика на примена на некоја од посебните истражни мерки. 

На самиот почеток на овој дел авторот ги разработува принципите кои треба да се 
почитуваат при примена на ПИМ. Се разработуваат конкретни случаи од пракса во кои 
се прави анализа дали се испочитувани предвидените принципи. За секој поединечен 
принцип е дадена посебна задача која ке овозможи попрактично совладување на оваа 
материја која е многу значајна кога станува збор за легитимитет во примена на ПИМ. 

Во натамошниот дел од текстот, аторот навлегува  подлабоко во разработка на тактика 
на примена на секоја поединечно од 12-те посебни истражни мерки и тоа : 

1. Следење и снимање на телефонските и другите електронски комуникации; 
2. Следење и снимање во дом, затворен или заграден простор што му припаѓа на 

тој дом или деловен простор, означен како приватен или во возило и влез во тие 
простории заради создавање на услови  за следење на комуникации; 

3. Тајно следење и снимање на лица и предмети со технички средства надвор од 
дом или деловен простор означен како приватен; 

4. Таен увид и пребарување во компјутерски систем; 
5. Автоматско, или на друг начин, пребарување и споредување на лични 

податоци; 
6. Увид во остварени телефонски и други електронски комуникации; 
7. Симулиран откуп на предмети; 
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8. Симулирано давање и примање  поткуп; 
9. Контролирана испорака и превоз на лица и предмети; 
10. Користење на лица со прикриен идентитет за следење и собирање на 

информации или податоци; 
11. Отворање симулирана банкарска сметка; 
12. Симулирано регистрирање на правни лица или користење на постојани 

правни лица за собирање на податоци. 
 

Во разработката на секоја од овие мерки се појаснува постапката од поднесување на 
барање, издавање на наредба, прием на барањето во Јавното обвинителство, постапката 
на формирање на единствен идентификациски број кој е единствен и важечки носечки 
број за целото времетраење на посебните истражни мерки кој се евидентира во 
интерната евиденција на Обвинителството. 

Разработени се повеќе примери на формирање на едниствен идентификациски број и се 
остава простор да студентите сами формираат единствен идентификациски број на 
имагинарни случаи, како и истите би биле подготвени и практично да ја изработуваат 
таа документација.  

Во текстот дадени се и конкретни примери со кои се појаснува процесот на 
Анимизација,  кој процес треба да ги содржи податоците за број на наредбата и органот 
кој ја издал;  техничките средства кои ќе се применат;  времетраењето на посебните 
истражни мерки и идентификацискиот број; и  видот на телекомуникацискиот систем, 
телефонскиот број или друг податок за идентификација, како и идентификацискиот 
број за секој од нив поодделно. 

Разработени се и неколку примери за самата постапка на анимизација  од наредбата за 
потребите на надзорот и контролата. Во истите примери студентите треба сами да ја 
појаснат постапката и да ја извршат анимизацијата на наредбата.  

За секоја поединечно посебна истражна мерка наведени се бланко формулари кои 
студентите треба да ги пополнат и тоа: 

- Барање за донесување на наредба за определување на спроведување на посебна 
истражна мерка, кое барање го доставува Јавното обинителство до надлежниот 
суд; 

- Наредба  со која се наредува примена на некоја од посебните истражни мерки 
Заради обезбедување податоци и докази неопходни за успешно водење на 
кривичната постапка кои на друг начин не може да се обезбедат, 

- Барање за издавање наредба за продолжување на примена на посебна истражна 
мерка, 

- Начинот на пополнување на образложението, 
- Разработена е постапката на примена на посебна истражна мерка кога е во 

прашање одбраната, безбедноста, 
- Барање  за донесување на наредба за запирање на спроведување на мерката. 

Во Прилог на разработка на секоја од 12-те посебни истражни мерки дадени се бланко 
формулари кои студентите ке треба да се оспособат на предавањата и на вежбите да ги 
потполнуваат и да ја совлаадаат целокупната постапка од водењето на посебните 
истражни мерки. 

Кај посебната истражна мерка тактика на примена на увид во остварени телефонски  и 
други комуникации, наведени се повеќе примери од кои студентите ке треба да се 
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оспособат сами да изготвуваат графикони со број и насоки на телефонски 
комуникации, изработка на графикон -табела повикувачки и повикани телефонски 
броеви, како и дијаграм на телефонските повици,  

Во последниот дел од текстот авторот ги разработува највеќе применуваните процесни 
документи кои ги потполнуваат овластените службени лица на Министерството за 
внатрешни работи и тоа: 

- Записник за земање на кривична пријава; 
- Кривична пријава; 
- Посебен извештај како дополнение на кривичната пријава и 
- Записник за увид 

Во овој дел од текстот авторот посветува особено внимание на разработка на одредени 
правила во пополнување на документацијата која има процесно значење. Со право 
авторот констатира за одредени пропусти кои најчесто ги извршуваат овластените лица 
на Министерството за внатрешни работи при изготувување на документацијата од веќе 
превземени истражни мерки, меѓу кои и посебните истражни мерки. Со самото 
неправилно пополнување на документацијата која не е во согласност со позитивните 
законски прописи, пред се со Законот за кривична постапка, целокупното квалитетно 
криминалистичко постапување се доведува во прашање и доаѓа до отфрлање на 
поднесените кривични пријави или нивно преквалификување во условно кажано 
поблаги инкриминации.  
 
Од тој аспект од особено значење е квалитетното пополнување на документацијата 
согласно позитивните законски прописи и преку истата документација прикажување на 
се она што е сработено во правец на утврдување на квалификација на кривично дело, 
утврдување на сторителите, како и обезбедување на квалитетни материјални докази 
кои би биле во прилог на издржаност на поднесеното обвинение.  
 
Особена вредност на текстот е што изобилува со конкретни практични примери за 
примена на истражните мерки, а особено посебните истражни мерки кои за прв пат се 
обработуваат од криминалистичка гледна точка. 
 
Токму поради ова, секој релевантен обид за давање придонес за развивање каква било 
специјализирана криминалистика литература е добредојдено. Гледано од ваква призма 
во делот на разработка на тактиката на примена напосебните истражни мерки, авторот 
прави сериозен квалитативен обид за систематизирање на криминалистичко-
теоретските сознанија во нивна примена во тактиакта на примената на посебните 
истражни мерки. 

 

 

 

 

 

Заклучок: 
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Практикумот  е напишан со познавање и разбирање на материјата, со јасен стил и 
речник, што подготвениот и претставениот текст го чини лесно совладлив и практичен 
за оние кои работат во делот на примена на  истражните дејствија. 

Во функција е и нашиот заклучок дека доставениот ракопис од авторите редовен проф. 
д-р Марина Малиш-Саздовска и редовеен проф. д-р Марјан  Николовски ги 
задоволува стандардите на еден Практикум и предлагаме истиот да биде издаден 
како Практикум  по предметната програма Криминалистичка тактика2. 

Топло им препорачувам на ценетите колеги, автори на овој Практикум, натамошната 
нивна научна работа да ја надоградуваат согласно новите појавни и се потешки појави 
на кривични дела кои за жал се нашата денешна реалност, со напомена пред 
истражните органи да превземат било кое процесно дејствие да изготвуваат план за 
нивно понатамошно постапување затоа што само плански превземените дејствија ќе не 
доведат до посакуваните резултати! 

 

 

Скопје, 11.11.2021 година     Рецензенти: 

       Проф. д-р Борис Мургоски с.р. 

            
                                                              Проф. д-р Владимир Пивоваров с.р. 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА  

ИЗБОР НА ЕДНО ЛИЦЕ ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ AСИСТЕНТ 

ВО СЛЕДНОТО НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ:   

БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ (4), НАУЧНО ПОЛЕ: НАУКА ЗА ЗЕМЈИШТЕТО И 
ХИДРОЛОГИЈА (401), НАУЧНИ ОБЛАСТИ: (40100) ПЕДОЛОГИЈА, (40105) ПЛОДНОСТ 
НА ЗЕМЈИШТЕТО И ФЕРТИЛИЗАЦИЈАИ ДРУГО (40110)ИЛИ НАУЧНО ПОЛЕ: 
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА (402) НАУЧНИ ОБЛАСТИ: (40200) ФИТОПАТОЛОГИЈА, 
(40201) ЕНТОМОЛОГИЈА  И (40209) ДРУГО  ИЛИ НАУЧНО ПОЛЕ:РАСТИТЕЛНО 
ПРОИЗВОДСТВО (403) НАУЧНИ ОБЛАСТИ:(40302) ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА, 
(40308) ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА НАРАСТИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО И (40309) 
ДРУГО. ИЛИ НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ: ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ (1), 
НАУЧНО ПОЛЕ ХЕМИЈА (107), ОБЛАСТИ: ХЕМИЈА (10700) И ДРУГО (10714) ВО 
НАУЧНИОТ ИНСТИТУТЗА ТУТУН-ПРИЛЕП. 

 
Научниот совет на Научниот институт за тутун - Прилеп на седницата одржана на 19.11.2021 
година донесе одлука бр. 15-906/2 за формирање на Рецензентска комисија за избор на едно лице 
во соработничко звање aсистент во состав:   

1. Проф. д-р Валентина Пеливаноска, научен советник, редовен професор, Научен 
институт за тутун – Прилеп,Универзитет “Св. Климент Охридски”, Битола,претседател 

2. Проф. д-р Биљана Гвероска, научен советник, редовен професор,Научен институт за 
тутун – Прилеп, Универзитет “Св. Климент Охридски”, Битола, член 

3. Проф. д-р Трајче Стафилов, редовен професор во пензија, Природно-математички 
факултет – Скопје,Универзитет“„Св. Кирил и Методиј“, Скопје, член 

4. Вонр. проф. д-р Каролина Кочоска, виш научен соработник, вореден професор,Научен 
институт за тутун – Прилеп,Универзитет “Св. Климент Охридски”, Битола,член 

5. Вонр. проф  д-р Билјана Јорданоска Шишкоска виш научен соработник, вореден 
професор, Научен институт за тутун – Прилеп, Универзитет “Св. Климент Охридски”, 
Битола,член 

 
 Комисијата постапи според Одлуката запазувајќи ги законски акти (чл.179 од Статутот 
наУКЛО Битола, чл. 29 од Правилникот за посебните услови, постапката за избор во наставно 
научни, наставно стручни, научни, наставни и соработнички звања на УКЛО Битола, чл.51-52 од 
Статутот на Научниот институт за тутун Прилеп), ги разгледа поднесените пријави и приложените 
документи на кандидатите и ги зеде предвид сите постигнати резултати во досегашниов период. 
Врз основа на сето тоа го поднесува следниов:  

И З В Е Ш Т А Ј 

 
 На конкурсот објавен во весниците “Слободен печат“ и “Koha“на 30.07.2021 година за 
избор на едно лице во соработничко звање aсистент се пријавиja следните кандидати: 

1. Жарко Бебиќ, магистер за фармерско производство 

Приложена документација: кратка биографија- роден на 12.08.1988 во Прилеп, уверение за 
државјанство, диплома за завршен прв циклустригодишни студии Факултет за Биотехнички 
науки-Битола, смер фармерско производство со просечен успех 9, Диплома за завршен втор 
цуклус студии за Фармерско производство при Факултет за Биотехнички науки-Битола, со 
просечен успех 8.78, потврда за присуство на основен курс по Шпански јазик и доказ за посебните 
услови согласно член 23 од правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-
научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот “Св. 
Климент Охридски”, Битола: 
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1. Diallel crosses trial-the basis for detection of restsitance to diseases in tobacco- Ana korubin 
Aleksoska, Zlatko Arsov, Gordana Miceska, Biljana Gveroska, Jane Aleksoski, Zarko Bebic, 
Tobacco Vol. 64, No.7-12, 2014. 

2. Study of quantitative characteristics in Oriental tobacco genotypes, Korubin – Aleksoska Ana, 
Mitreski Milan, Aleksoski Jane, Mohammad Ayaz Ahmad, Dojcinov Sime, Bebic Zarko, Journal 
of Agriculture and Plant SciencesVol. 16, No 2, 33-41, 2018. 

3. Association between Age at first calving and Milk yield in hosted in Cows reared in Pelagonia, 
Vesna Karapetkoska-Hristova, Zarko Bebic, Borche Makarijoski, Bardhyl Limani and Godswill 
Nitsomboh, Journal of Engineering and technology, ISSN online;2708-5163, 2021. 

4. Effect of calving season on the milk yueld and lactation at prim parous cows in Pelagonia region, 
Vesna Karapetkoska-Hristova, Zarko Bebic, Ljupce Kocoski, Biljana Trajkoska, Borche 
Makarijoski, Georgi Bonev I Gjoko Bunevski- Abstract од учество на 65 Конференција – Food 
science and technology, 2018. 

Бројни сертификати и потврди.  

Заклучок: Нема потполна документација (Потврда за познавање на странски јазик), но и  
стекнатото звање не е во согласност со конкурсот. 

2. Бојана Димовска Гоновска, магистер по хемиски науки 

Приложена документација: кратка биографија- родена на 15.09.1986 во Битола, уверение за 
државјанство, диплома за завршен прв циклус студии на УКИМ, Природно математички 
факултет, Институт за хемија, со просечен успех 9,40, Диплома за завршен втор цуклус студии 
УКИМ, Природно математички факултет, Институт за хемија, со просечен успех 9,83, потврда 
за познавање на Англиски јазик- ниво Б1 и доказ за посебните услови согласно член 23 од 
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-
стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски”, 
Битола: 

1. T. Stafilov, R. Šajn, A. Puteska, B. Dimovska, Geochemical atlas of Pelagonia, Faculty of 
Natural Sciences and Mathematics, Skopje, 2015, ISSN: 978-608-4762-03-4. 

2. Determination of atmospheric pollution around the thermoelectric power plant using a moss 
biomonitoring. Dimovska, B., Šajn, R., Stafilov, T., Bačeva, К.,Tănăselia,C. Air Qual. Atmos. 
Health 7, 541–557 (2014). https://doi.org/10.1007/s11869-014-0257-8 

3. Distribution of lead and zinc in soil over the bitola region, republic of macedonia, B. Dimovska, 
Trajce Stafilov, Robert Sajn, Katerina Bačeva Andonovska, Geologica Macedonica, Vol. 28, No. 
1, pp. 87-91 (2014). 

4. Moss biomonitoring of air pollution with arsenic in Bitola and the environs, Republic of 
Macedonia, B.Dimovska, Trajce Stafilov, Robert Sajn, Katerina Bačeva Andonovska, Geologica 
Macedonica, Vol. 27, No. 1 pp. 5-11 (2013). 

5. Distribution of chemical elementsin soil samples from the Pelagonia region, Republic of 
Macedonia, Ana Puteska,Bоjana Dimovska, Robert Sajn, Trajce Stafilov.Geologia Croatica 
68(3), 261-272, 2015. 

6. Monitoring of air pollution with heavy metals in Bitola and its environs, B. Dimovska, Robert 
Sajn, Katerina Baceva, Trajce Stafilov –XКонгрес по чиста и применета хемија на студентите 
од Македонија со меѓународно учество, Скопје, Книга на апстракти,стр. 20, 2013. 

7. A. Puteska, B. Dimovska, T. Stafilov, R. Šajn, Distribution of chemical elements in soil from 
Pelagonia Region, Republic of Macedonia,XXIII Congress of Chemists and Technologists of 
Macedonia with International Participation, 8-11 October 2014, Ohrid, Book of Abstracts, 
EN014, p. 124. 
 

- Потврда за учество во меѓународен научно-истражувачки проект –“Тера Мед”, коавтор на 
Геохемиски атлас на Пелагонија. 
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Кандидатот има комплетна документација од што може да се констатира дека ги исполнува сите 
услови согласно објавениот конкурс. 

 
3. Ирена Зографоска, магистер на земјоделски науки од областа на производство на тутун 

Приложенадокументација: кратка биографија- роден на 02.04.1978 во Прилеп, уверение за 
државјанство, диплома за завршен прв циклус студии УКИМ, Земјоделски Факултет-Скопје, 
поледелска насока, Диплома за завршен втор цуклус студии Универзитет “Св. Климент 
Охридски”, Битола, Научен институт за тутун – Прилеп со просечен успех 9.  

Потврда за познавање на Англиски јазик- ниво Б1.  

Кандидатот нема доставено доказ за просечен успех од прв циклус студии, како и докази за 
посебните услови согласно член 23 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во 
наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 
“Св. Климент Охридски”, Битола.  

4. Јорданчо Зографоски, магистер на земјоделски науки од областа на производство на тутун 

Приложена документација: кратка биографија- роден на 02.04.1978 во Прилеп, уверение за 
државјанство, диплома за завршен прв циклус студии УКИМ, Земјоделски Факултет-Скопје, 
поледелска насока, Диплома за завршен втор цуклус студии Универзитет “Св. Климент 
Охридски”, Битола, Научен институт за тутун – Прилеп со просечен успех 9.   

Потврда за познавање на Англиски јазик- ниво Б1.  

Кандидатот нема доставено доказ за просечен успех од прв циклус студии, како и докази за 
посебните услови согласно член 23 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во 
наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 
“Св. Климент Охридски”, Битола.  

З А  К  Л  У  Ч  О  К    И    П Р Е Д Л О Г 

Поаѓајќи од горе изнесените податоци презентирани во поднесените пријавикако и Врз 
основа на чл.179 од Статутот наУКЛО Битола, чл. 29 од Правилникот за посебните услови, 
постапкатаза избор во наставно научни, наставно стручни, научни, наставни и соработнички звања 
на УКЛО Битола, чл.51-52 од Статутот на Научниот институт за тутун Прилеп, како и од 
целокупната приложена документација на кандидатитесе утврди дека следните кандидати не ги 
исполнуваат наведените услови во конкурсот:  

1. Жарко Бебиќ, магистер за фармерско производство 
2. Ирена Зографоска, магистер на земјоделски науки од областа на производство на 

тутун 
3. Јорданчо Зографоски, магистер на земјоделски науки од областа на производство 

на тутун 

Бидејќи единствен кандидат кој во целост ги исполнува условите е Бојана Димовска 
Гоновска која поднесла документи согласно конкурост за научно подрачје: природно - 
математички науки (1), научно поле хемија (107), области: хемија (10700) и друго (10714), 
рецензентската комисија му предлага на Научниот совет при Научен инститит за тутун-Прилеп, да 
избере рецензентска комисија вогоре наведеното научно подрачје и соодветното поле и област. 

 
Членови на рецензентска комисија:  
 

1. Проф. д-р Валентина Пеливаноска, научен советник, редовен професор, Научен 
институт за тутун – Прилеп,Универзитет “Св. Климент Охридски”, Битола,претседател-
с.р. 
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2. Проф. д-р Биљана Гвероска, научен советник, редовен професор,Научен институт за 
тутун – Прилеп,Универзитет “Св. Климент Охридски”, Битола,член-с.р. 

 
3. Проф. д-р Трајче Стафилов, редовен професорво пензија, Природно-математички 

факултет – Скопје,Универзитет“„Св. Кирил и Методиј“, Скопје, член- с.р. 
 

4. Вонр. проф. д-р Каролина Кочоска, виш научен соработник, вореден професор,Научен 
институт за тутун – Прилеп,Универзитет “Св. Климент Охридски”, Битола,член-с.р. 

 
5. Вонр. проф  д-р Билјана Јорданоска Шишкоска виш научен соработник, вонреден 

професор, Научен институт за тутун – Прилеп, Универзитет “Св. Климент Охридски”, 
Битола,член-с.р. 
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РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА ЕДНО ЛИЦЕ ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ AСИСТЕНТ 
ВО ПОДРАЧЈЕТО НА ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ,  ОБЛАСТИ: 
ХЕМИЈА (10700) И ДРУГО (10714)ВО НАУЧНИОТ ИНСТИТУТЗА ТУТУН-

ПРИЛЕП 
 

Со одлука број 15-945/2 од 26.11.2021 Научниот совет при Научен институт за тутун-
Прилеп формира Рецензентска комисија за избор на едно лице во соработничко звање асистент, во 
научно подрачје: Природно - математички науки (1), научно поле хемија (107), области: хемија 
(10700) и друго (10714)во состав: 

1. Вонр. проф  д-р Билјана Јорданоска Шишкоска виш научен соработник, вонреден 
професор, Научен институт за тутун – Прилеп, Универзитет “Св. Климент Охридски”, 
Битола,претседател 

2. Проф. д-р Трајче Стафилов, редовен професорво пензија, Природно-математички 
факултет – Скопје,Универзитет“„Св. Кирил и Методиј“, Скопје, член 

3. Проф. д-р Валентина Пеливаноска, научен советник, редовен професор, Универзитет 
“Св. Климент Охридски”, Битола, Научен институт за тутун – Прилеп, член 

 
На конкурсот објавен во весниците “Слободен печат“ и “Koha“на 30.07.2021 година за избор на 
едно лице во соработничко звање aсистентво научно подрачје: Природно - математички науки (1), 
научно поле хемија (107), области: хемија (10700) и друго (10714) се пријави кандидатот м-р 
Бојана Димовска Гоновска. Како членови на Рецензентската комисија, врз основа на Законот за 
научно истражувачка дејност како и Актите на Научниот институт за тутун-Прилеп и 
Универзитетот “Св. Климент Охридски”, Битола и приложената документација, го поднесуваме 
следниов  

 
И З В Е Ш Т А Ј 

1. Основни биографски податоци 

Бојана Димовска Гоновска e родена 15.09.1986 год. во Битола. Основно и средно 
образование завршила во Битола. Дипломирала на Природно математичкиот факултет во Скопје, 
отсек хемија (применета) во 2009 годсо просечен успех 9.40. Во 2011 год се стекнала со звање 
дипломиран професор по хемија на Тетовскиот универзитет, а во 2014 магистрирала на 
Институтот за хемија на Природно математичкиот факултет во Скопје и се стекнала со звање 
магистер по хемиски науки со просечен успех 9,83. 

2. Професионален ангажман 
 06.05.2010 – 05.01.2012 – Битола, Хемиски инженер за контрола на квалитет на маслоза 

јадењево ДООЕЛ Млин Стојчев – Битола со работни обврски секојдневна контрола на 
квалитетот на маслото за јадење одприем на сирово (нерафинирано) па се до финален 
продукт. Примена на аналитички методи заутврдување на квалитет(титрација, 
спектрофотометрија). 

 20.01.2012 – до денес– Битола, Професор по хемијаООУ Св.Климент Охридски – Битола. 
Учество во воспитно-образовен систем по предметот хемија со работни обврски: изработка 
на лични планови и програми, учество во проектиорганизирани вон училишните 
активности.Учество со учениците на општински, регионални и државнинатпревари, со 
постигнати многу успеси. 

 
3. Научно-истражувачка дејност 

Кандидатката има објавено 1 научна монографија и 4 трудови во списанија со имакт 
фактор и во базата Scopus: 

1. T. Stafilov, R. Šajn, A. Puteska, B. Dimovska, Geochemical atlas of Pelagonia, Faculty of 
Natural Sciences and Mathematics, Skopje, 2015, ISSN: 978-608-4762-03-4. 
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2. Determination of atmospheric pollution around the thermoelectric power plant using a moss 
biomonitoring. Dimovska, B., Šajn, R., Stafilov, T., Bačeva, К.,Tănăselia,C., Air Qual. Atmos. 
Health 7, 541–557 (2014). https://doi.org/10.1007/s11869-014-0257-8 

3. Distribution of lead and zinc in soil over the bitola region, republic of macedonia, B. Dimovska, 
Trajce Stafilov, Robert Sajn, Katerina Bačeva Andonovska, Geologica Macedonica, Vol. 28, No. 
1, pp. 87-91 (2014). 

4. Moss biomonitoring of air pollution with arsenic in Bitola and the environs, Republic of 
Macedonia, B.Dimovska, Trajce Stafilov, Robert Sajn, Katerina Bačeva Andonovska, Geologica 
Macedonica, Vol. 27, No. 1 pp. 5-11 (2013). 

5. Distribution of chemical elementsin soil samples from the Pelagonia region, Republic of 
Macedonia, Ana Puteska,Bоjana Dimovska, Robert Sajn, Trajce Stafilov. Geologia Croatica 
68(3), 261-272, 2015. 

Исто така, кандидатката со свој труд учествувала на меѓународен конгреси и тоа: 

1. Monitoring of air pollution with heavy metals in Bitola and its environs, B. Dimovska, Robert 
Sajn, Katerina Baceva, Trajce Stafilov – XКонгрес по чиста и применета хемија на 
студентите од Македонија со меѓународно учество, Скопје, Книга на апстракти,стр. 20, 
2013. 

Кандидатката има учествувано и во следните проекти: 

09/2016 – 02/2017 Загаденоста на почвите, воздухот и пепелта од РЕКво Битолско- Како 
надворешен соработник на фирмата Фармахем вореализација на Тера Мед меѓународен 
проектот реализиран прекуфакултетот за Биотехнички науки - Битола, Институт за хемија 
приПМФ-Скопје, Влада на Р.С. Македонија и Влада на Р. Грција. 

2015 – 2015Изработка на геохемиски атлас на Пелагонија, Geochemical atlas of Pelagonija, 
Facilty of NaturalSciences and Mathematics, Skopje (References: Puteska, A.; Dimovska, B.; Šajn, 
R.; Stafilov, T.) 

2016 – 2016Изработка на геохемиски атлас на Р.Македонија, Geochemical Atlas of the Republic 
of Macedonia PM (References: Stafilov, T.; Šajn, R.; PhD students; MSc students(Dimovska, B.) 

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ НА РЕЦЕНЗЕНТСКАТА КОМИСИЈА 

 
Врз основа на целокупната доставена документацијаРецензентската комисија позитивно ја 

вреднува и ја оценува научно- истражувачката како и дејноста од поширок интерес на м-р Бојана 
Димовска Гоновска.Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката, 
Комисијата заклучи дека м-р Бојана Димовска Гоновскапоседува научни и стручни квалитети и ги 
исполнува сите законски услови за избор во соработничко звање.  

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на  
Научниот совет на Научниот институт за тутун-Прилепда бидеизбранаво соработничко звање – 
асистент во научното подрачје: Природно - математички науки (1), научно поле хемија (107), 
области: хемија (10700) и друго (10714). 

 
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 
1. Вонр. проф. д-р Билјана Јорданоска Шишкоска виш научен 

соработник, вонреден професор, Научен институт за тутун – Прилеп, 
Универзитет “Св. Климент Охридски”, Битола, претседател- с.р. 

 
2. Проф. д-р Трајче Стафилов, редовен професор во пензија, 

Природно-математички факултет – Скопје, Универзитет “Св. Кирил и 
Методиј“, Скопје, член –с.р 
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3. Проф. д-р Валентина Пеливаноска, научен советник, редовен 
професор, Научен институт за тутун – Прилеп, Универзитет “Св. Климент 
Охридски”, Битола, член–с.р. 

 

 
 


