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     Врз основа на член 94 точка 26 од Законот за високото образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола, на 197-та седница одржана на ден 29.12.2021 година, го донесе  
следниов 

 
 

     П Р А В И Л Н И К 
      за изменување на 

      П Р А В И Л Н И К О Т 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА  ДЕЈНОСТ  

НА  УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 
 
 
 

Член 1 
 Во Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола (септември - 2018), во членот 10, ставот 2 се брише. 
 Ставот 3 од членот 10, станува став 2. 

 
 
 

Член 2 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 
 
 
 
 
 
 

                
                                                                             Проф. д-р Пеце Николовски, с.р. 
                      Претседател на Сенат 
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГ (50325), 
ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИЈА (50302), ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА (50327) И 

ДРУГО (50329) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА 

 

Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки при Универзитетот 
“Св. Климент Охридски” - Битола, со Одлука бр. 02-776/3 од 29.11.2021 година формира 
Рецензентска комисија за избор на наставник од научните области Маркетинг (50325), 
Применета економија (50302), Економска статистика (50327) и Друго (50329), во состав: 
1. Д-р Трајан Дојчиновски, редовен професор во пензија на Факултетот за биотехнички 

науки - Битола, Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола (претседател) 
2. Д-р Татјана Петковска-Мирчевска, редовен професор на Економскиот институт - 

Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ - Скопје (член) 
3. Д-р Благој Ѓорѓиевски, редовен професор на Правниот факултет - Кичево, 

Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола (член). 
По разгледувањето на приложената документација Рецензентската комисија го 

поднесува следниот 

 

 

     И З В Е Ш Т А Ј 

 

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања од 
научните области 50325 – Маркетинг, 50302- Применета економија, 50327 – Економска 
статистика и 50329 – Друго, во дневните весници “Нова Македонија” и “Коха“ на 
12.11.2021 година се пријави само кандидатот д-р Катерина Бојковска. 

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

 

Д-р Катерина Бојковска е родена на 15.05.1981 година во Битола, каде го завршила 
основното и средното образование. Со високо образование се стекнала на Економскиот 
факултет – Прилеп, на насоката маркетинг-менаџмент. На 02.12.2003 година успешно 
дипломирала со одбрана на дипломска работа по предметот меѓународен маркетинг и се 
стекнала со стручен назив Дипломиран економист. Во академската 2004/2005 година се 
запишала на последипломски студии на Економскиот институт – Скопје на насоката 
Агробизнис. Магистрирала на 24.12.2007 година одбранувајќи го магистерскиот труд под 
наслов “Управување со инструментите на маркетинг миксот во производството на млеко и 
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млечни производи” со што се здобила со научен степен Магистер по економски науки од 
областа агробизнис.  

На 29.12.2008 година од Научниот совет на Економскиот институт - Скопје, 
одобрена и е изработка на докторска дисертација под наслов: “Креирање на меѓународни 
маркетинг стратегии за извоз на млеко и млечни производи на странските пазари”, 
пришто со упрешната јавна одбрана на 19.04.2012 година се стекнала со научен степен 
Доктор на економски науки. 

На 16.01.2004 година е избрана во звање помлад асистент по група агроекономски 
предмети на Факултетот за биотехнички науки – Битола (Одлука бр.07-69/12), а на 
26.05.2008 година е избрана во асистент од областа на статистика, организациони науки и 
управување (менаџмент) во агроиндустријата и фармерското производство на истиот 
факултет (Одлука бр. 07-547/1-2). Со Одлука број 07-460/12 од 25.05.2012 година е 
избрана во наставно научно звање доцент, а од 2017 година е вонреден професор од 
областите Маркетинг (50325), Применета економија (50302), Економска статистика 
(50327) и  Друго (50329) на Факултетот за биотехнички науки, Универзитет “Св. Климент 
Охридски”- Битола (Одлука бр. 02-231/6 од 16.03.2017). 

Од странските јазици активно го владее англискиот јазик. 

Во текот на нејзиното професионално усовршување д-р Катерина Бојковска има 
реализирано студиски престој на Аграрниот Универзитет во Пловдив, Република 
Бугарија во периодот од 30.03.2015 до 03.04.2015 година каде одржува предавања од 
областите во кои е бирана како добитник на стипендија во рамките на Erasmus+ 
програмата за мобилност на наставен кадар. 

Добитник е и на стипендија во рамките на CEЕPUS програмата при што има 
остварено студиски престој каде одржува гостувачки предавања на Техничко-
технолошкиот факултет во Јамбол, Р. Бугарија во рамките на Тракискиот Универзитет 
во Стара Загора – Р. Бугарија, во периодот од 04-10 Март 2019 година.  

Д-р Катерина Бојковска е постојан член на Македонското здружение за маркетинг 
“Маркетинг” – Скопје (Одлука бр. 01-1/1 од 04.06.2021 год.). 

Од 14.01.2014 до 24.04.2015 година д-р Катерина Бојковска ја обавува функцијата 
Продекан за финансии на Факултетот за биотехнички науки – Битола (Одлука бр. 07-30/4 
од 14.01.2014) и со Одлука бр. 07-263/5-2 на Универзитетскиот сенат при Универзитетот 
“Св. Климент Охридски” – Битола назначена е за член на Комисијата за материјално-
финансиски прашања и инвестиции на Универзитетот.   

Во периодот од 2015 до 2019 година ја обавува функцијата раководител на 
центарот за агроекономски развој на Факултетот за биотехнички науки – Битола (Одлуки 
број: 02-991/19 од 16.10.2015 год., 02-130/11 од 27.01.2016 год. и 02-117/9 од 12.01.2018 
год.).  
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Од 28.10.2019 година до денес ја извршува функцијата Продекан за финансии на 
Факултетот за биотехнички науки - Битола (Одлука бр. 02-949/8-7 од 28.10.2019) и од 
Универзитетскиот сенат назначена е за член на Комисијата за материјално-финансиски 
работи и инвестиции на Универзитетот ”Св. Климент Охридски” – Битола (Одлука број 
14-1331/12-3 од 30.10.2019). Со Одлука бр. 02-425/2 од 18.08.2020 од страна на Наставно-
научниот совет на Факултетот за биотехнички науки - Битола избрана е за Секретар на 
Советот на Докторски студии на Факултетот.  

Од своето вработување во Факултетот за биотехнички науки – Битола, д-р 
Катерина Бојковска континуирано работи на своето научно и стручно усовршување во 
доменот на едукативната, научната, стручната и апликативна дејност преку активности 
насочени кон унапредување на наставната, научно-истражувачката и применетата дејност.  

  

 

2.РЕЗУЛТАТИ И ИСКУСТВО ВО НАСТАВНАТА ДЕЈНОСТ И ПОДГОТВУВАЊЕ 
НА НАСТАВЕН И НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПОДМЛАДОК 

 

Д-р Катерина Бојковска е активно вклучена во изведување на наставно-образовната 
дејност на Факултетот за биотехнички науки – Битола при што ангажирана е во 
изведување на теоретска и практична настава на прв, втор и трет циклус на студии.  

На прв циклус на студии изведува настава по предметите: Статистика, Маркетинг на 
агропрехранбени производи, Вовед во менаџмент, Трошоци и цени на агропрехранбените 
производи, Анализа на работење, Осигурување во земјоделството и агропрехранбената 
индустрија. На втор циклус на студии е носител на следните наставни дисциплини: 
Применети методи и модели на операциони истражувања во агроиндустрискиот комплекс, 
Трошоци и цени на агропрехранбените производи, Комерцијално и надворешнотрговско 
работење, Маркетинг и комерцијални стратегии во агробизнисот, Организација и 
менаџмент на трговски друштва, Европска земјоделска политика, Системи за управување 
со квалитетот на храната. На третиот циклус на студии ги води следните наставни 
дисциплини: Одбрани поглавја од маркетинг на прехранбени производи, Одбрани 
поглавја од трошоци и цени на прехранбените производи, Експериментална статистика и 
Одбрани поглавија од финансиски менаџмент и калкулации.  

Од академската 2019/2020 до денес изведува настава на Технолошко-технички 
факултет – Велес, Универзитет”Св. Климент Охридски” – Битола по наставната 
дисциплина Претприемништво, менаџмент и маркетинг на втор циклус на студии на 
студиските програми Нутриционизам (едногодишни) и Нутриционизам (двогодишни 
студии) по добиена согласност за вршење на високообразовна дејност донесена од страна 
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на Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки – Битола (Одлука број 
02-479/4 од 16.05.2019 година). 

Д-р Катерина Бојковска активно се ангажира во континуирано осовременување во 
релизацијата на теоретската и практичната настава. За наставните содржини на прв циклус 
на студии има подготвено дигитални ресурси за предавања и вежби поставени на онлајн 
платформата Google Drive за далечинско учењe. 

Предметот Маркетинг на агропрехранбени производи (прв циклус на студии) го има 
понудено како предмет-прозорец на мобилност чија настава може да се реализира и на 
англиски јазик.  

Предава нов наставен предмет Меѓународна трговија и бизнис кој за прв пат е воведен 
во студиската програма Агроменаџмент на прв циклус на студии. 

Во периодот по изборот во звање вонреден професор д-р Катерина Бојковска е ментор 
на петнаесет (15) дипломски работи и член во тринаесет (13) комисии за одбрана на 
дипломски работи.  

Вонреден проф. д-р Катерина Бојковска има значаен придонес и во едукација и 
подготовка на научно-истражувачки подмладок. Во последните пет години била ментор на 
шест (6) магистерски трудови и член во пет (5) комисии за подобност, оценка и одбрана на 
магистерски трудови. Има напишано и мислењe за изработена докторска дисертација. 

Д-р Катерина Бојковска била член на три (3) рецензентски комисии за избор во 
наставно-научни и соработнички звања (Одлука бр. 02-247/3 од 18.03.2020 година, Одлука 
бр. 12- 177/1 oд 06.07.2020 година, Одлука бр. 02-425/3 од 18.08.2020 година). 

Од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование 
кандидатката е акредитирана за ментор на трет циклус на студии на Факултетот за 
биотехнички науки – Битола (Решение бр. 1409-464/2 од 12.03.2019 година). 

Врз основа на извршената самоевалуација во Факултетот за биотехнички науки, 
Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола и спроведената студентска анкета за 
оценување на реализацијата на наставно-образовната дејност на академскиот кадар, 
кандидатката д-р Катерина Бојковска е позитивно оценета во изминатите пет години, 
а во академската 2020/2021 година оценета е со просечна оцена (4.9). 

Во текот на нејзиниот работен ангажман на Факултетот за биотехнички науки – 
Битола, кандидатката активно учествува во изработка на елаборати за акредитација и 
реакредитација на студиски програми на трите циклуси на студии на Факултетот за 
биотехничлки науки – Битола. Во последните пет години учествува во изработка на 
Елаборатите за реакредитација на студиските програми: Технологија и безбедност на 
прехранбени производи за терт циклус студии (Одлука бр.02-969/3 од 07.12.2016) 
Агроменаџмент за прв циклус студии (Одлука бр. 02-841/6 од 05.10.2018 година и Одлука 
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бр.02-726/5 од 04.11.2021 година) и Агроменаџмент за втор циклус на студии Одлука бр. 
02-545/8 од 02.09.2021 година). 

Коавтор е на универзитетското учебно помагало “Статистика”, збирка на решени 
задачи (2018), наменето за студентите на Факултетот за биотехнички науки – Битола. 

 Автор е на монографија “Маркетинг-стратегии за извоз на агропрехранбените 
производи на странските пазари” (2021) наменета за студентите на Факултетот за 
биотехнички науки – Битола. 

Кадидатката д-р Катерина Бојковска коавтор е на публикација: Bojkovska Katerina, 
Panovski Aleksandar: “Internship and career development guide for young people in Western 
Balkan Counties”, Center for educational and development initiatives INNOVA LAB Bitola, 
Јули 2020, во рамки на проектот “HEI Student Internship in NGOs – towards a functional 
bridge across WB” – (HEIntern<> NGO), WEB4YES - Western Balkan Civil Society for Youth 
Employment Support, кофинансиран од Европската Унија (2019-2020), 
https://www.web4yes.eu/news/139/publication---internship-and-career-development-guide-for-
young-people-in-western-balkan-countries-project-heinter-ngo-within-web4yes.html. 

 Со сите горенаведени активности кандидатката вонреден проф. д-р Катерина 
Бојковска дава свој придонес врз развојот на наставно-образовната дејност на факултетот 
и унапредувањето на млади академски кадри. 

 

 

3.РЕЗУЛТАТИ ОД НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

 

 Покрај наставната дејност д-р Катерина Бојковска активно е вклучена и во 
реализација на научно-истражувачката дејност, при што учествувала во реализација на 
вкупно осум научно-истражувачки проекти. После изборот во вонреден професор 
учествувала во реализација на шест проекти (од наведените осум).  

2009-2012:   “Using local resources for micro regional development sustainable 
agribusiness and tourism in the southern Balkans” – SATIS Tempus Project 
JP 159143. 

2012-2013:  “Regional Certification of Professional Skills on AGRO TOURISM sector” 
-ATC, IPA – Cross Border Programme, Greece – The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia 2007-2013, From neighborhood to partnership 
2007-2013.  

2013-2018: “Физибилити студија за развој на агропрехранбениот сектор во 
Пелагонија”, Факултет за биотехнички науки – Битола (2013-2016), 
Главен истражувач 
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2015-2017:    “Soil degradation assessment and rehabilitation strategies for sustainable 
land use planning“ – TERRA MED IPA- Cross Border Programme, 
Greece –The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013, From 
neibrohood to partnership 2007 -2013. 

2018-2021:   “Намалување на ризик факторите на млечните фарми со цел 
подобрување квалитетот на млекото и млечните производи”, Факултет 
за биотехнички науки, Битола (2018-2021). 

2019-2020:   “HEI Student Internship in NGOs – towards a functional bridge across WB” 
– (HEIntern<> NGO), in the frame of WEB4YES - Western Balkan Civil 
Society for Youth Employment Support, Grant Contract No IPA 2017/394-
387, financed by EU  

01.02-31.10.2021 “WB Tourism through the Lens of Youth”, Regional Youth Cooperation    

                               Office  - RYCO Contract Number: CfP2020 – 21606133  

01.03.2021–01.10.2022 “Квалитетот и безбедноста на храната во Пелагонискиот регион,  

                                  како значаен аспект од одржливиот систем за производство”,   

                                 Факултет   за биотехнички науки-Битола 

 

Објавени научни и стручни трудови 

 

Д-р Катерина Бојковска е автор и коавтор на вкупно 90 научни и стручни трудови, 
публикувани во меѓународни списанија, меѓународни публикации, презентирани на 
меѓународни конгреси и симпозиуми. 

Од вкупниот број на трудови 64 се веќе рецензирани за избор во претходни звања, тоа: 

- 2 трудови се рецензирани во билтен број 257 од 31.12.2003 на Универзитетот “Св. 

Климент Охридски” – Битола за избор во звање Помлад асистент, 

- 16 трудови се рецензирани во билтен број 305 од 01.04.2008 година на 
Универзитетот Св. Климент Охридски” – Битола за избор во звање Асистент,  

- 14 трудови се рецензирани во билтен број 362 од 02.05.2012 година на 
Универзитетот Св. Климент Охридски” – Битола  за избор во звање Доцент и 

- 32 струдови се рецензирани во билтен број 424 од 01.02.2017 година на 
Универзитетот Св. Климент Охридски” – Битола за избор во звање Вонреден 
професор. 



10 
 

Трудовите објавени во извештајниот период (по изборот во звање вонреден професор) 
достапни се на електронскиот репозиториум на УКЛО, како и на профилот на 
кандидатката на Google Scholar:  

http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Bojkovska=3AKaterina=3A=3A.html 

https://scholar.google.com/citations?user=ZKLCJOkAAAAJ&hl=en 

Од профилот на кандидатката д-р Катерина Бојковска на Google Scholar 
(https://scholar.google.com/citations?user=ZKLCJOkAAAAJ&hl=en), може да се констатира 
дека објавените публикации во последните 5 години бележат 20 цитирања во референтни 
научни публикации.  

 

Трудови приложени за рецензија - објавени од последниот избор во вонреден 
професор (2016-2021) 

 

По изборот во звање Вонреден професор, кандидатката продолжила со својата 
континуирана научно-истражувачка работа што резултира со објавени 26 научни и 
стручни трудови во релевантни стручни и научни меѓународни и домашни списанија. 

 

1. Najdovski Blagojche, Tomovska Dzulijana, Mihajlovski Goran, Jankulovski Nikolche, 
Vesna Karapetkovska Hristova, Makarijoski Borche, Bojkovska Katerina, Trajkovska 
Biljana (2016): Applying different ways of accessing and learning in information systems 
for e-learning, International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer 
Science (IJETTCS), ISSN 2278-6856, Volume 5, Issue 6, pp. 132-134, Thomson Reuters, 
IF=5.663 (2016)  

2. Nikolche Jankulovski, Emiliana Silva, Katerina Bojkovska, Angjelka Jankulovska 
(2017): Rural Development in a Function of Local Economic Development: Case Study 
of Municipality of Krushevo. International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, 
No. 1; 2017 ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728 Published by Canadian Center of 
Science and Education, pp. 162-168 

3. Vesna Grozdanovska, Nikolche Jankulovski, Katerina Bojkovska (2017): International 
Business and Trade. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research 
(IJSBAR); ISSN 2307-4531, Published by GSSRR, Impact Factor (0.227), pp. 105-114  

4. Vesna Grozdanovska, Katerina Bojkovska, Nikolche Jankulovski (2017): Financial 
management and financial planning in the organizations. European Journal of Business 
and Management; ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online) Vol.9, No.2, 2017, 
Published by IISTE, Impact Factor (7.17), pp. 120-125  

5. Vesna Grozdanovska, Nikolche Jankulovski, Katerina Bojkovska (2017): Sources of 
Business Financing. European Journal of Business and Management. ISSN 2222-1905 
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(Paper) ISSN 2222-2839 (Online) Vol.9, No.2, 2017, Published by IISTE, Impact Factor 
(7.17), Vol 9, No 1., pp. 71-79  

6. Monika Angeloska-Dichovska, Julijana Siljanoska, Katerina Bojkovska (2017): 
Managing of Integrated Marketing Communication as a Key Factor in Creating 
Competitive International Tourist Offer: Case of Republic of Macedonia. Proceedings of 
International Balkan And Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), 4-5 
March 2017, Edrine, Turkey, pp. 1098-1104 

7. Ivan Casitovski, Vesna Karapetkovska Hristova, Borche Makarijoski, Elena Joshevska, 
Katerina Bojkovska, Biljana Trajkovska, Stefce Presilski (2017): A survey of snail 
farming technology (Helix aspersa maxima) in Pelagonia region, R. Macedonia. 
Conference: Scientific works of the Union of scientists in Bulgaria - Plovdiv, Vol. XV, 
pp. 130-133   

8. Vangelica Jovanovska, Zlatko Sovreski, Mila Arapceskа, Gordana Dimitrovska, 
Katerina Bojkovska, Elena Joshevska, Katerina Jovanovska (2017): Devices for 
bactofugation in the function of providing quality long–life milk. Banat`s Journal of 
Biotechnology. Timisoara, Romania, ISSN 2068-4673, Vol. VIII (15). pp: 12-17. DOI: 
10.7904/2068–4738–VIII(15)–12.  

9. Mihajlovski Goran, Dojcinovski Trajan, Bojkovska Katerina, Jankulovski Nikolche 
(2017): Catering as a sustainable business idea in times of economic crisis. Proceedings 
of the 64rd Scientific Conference with International Participation “Food Science, 
Engineering and Technology – 2017”, Volume 64, Issue 1, E-ISSN 2535-1311 online 
version,  University of food technologies, Plovdiv Bulgaria, pp. 325-329  

10. Dojcinovski Trajan, Jankulovski Nikolce, Bojkovska Katerina, Mihajlovski Goran 
(2017): Risk in animal insurance in Republic of Macedonia with special review to fish 
insurance, Proceedings of the 64rd Scientific Conference with International Participation 
“Food Science, Engineering and Technology – 2017”, Volume 64, Issue 1, University of 
food technologies, Plovdiv Bulgaria, pp. 277-281  

11. Mihajlovski Goran, Dojcinovski Trajan, Bojkovska Katerina, Jankulovski Nikolche 
(2018): Agroturism as a measure for economic development on the rural environment, 
International Journal Knowledge, Institute of Knowledge Management, ISSN: 1857-923, 
Vol.23.1, pp. 336-340, IF=1,322  

12. Joshevska Elena, Stojanovski Mitre, Dimitrovska Gordana, Bojkovska Katerina, 
Todorovski Sasho (2018): Slaughter and quantitative characteristics of the meat from 
laying hens”, Animal Science Journal Series D, Volume LXI, No. 1, pp. 163-166, ISSN 
2285-5750, ISSN online 2393-2260 

13. Stojanovski Mitre, Chakarova Anita, Kuzelov Aco, Joshevska Elena, Dimitrovska 
Gordana, Tomovska Dzulijana, Bojkovska Katerina (2018): Changing in fatty acid 
composition of poultry meat after heat treatment”, Journal of Agriculture and plant 
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sciences, Goce Delcev University, Faculty of agriculture - Shtip, Republic of Macedonia, 
Volume 16, Number 1, pp. 103-109  

14. Bojkovska Katerina, Joshevska Fanche, Velevska Andrijana, Bojkovski Sasho (2018): 
Modern aspects of marketing research application as determinant of promotional mix in 
business entities from milk processing industry in the Republic of Macedonia, 
International Journal: Food and Environment Safety, Food Engineering Faculty, Ştefan 
cel Mare University - Suceava, Romania, ISSN 2068-6609, Vol: 17, Issue: 3, Pages: 309 
– 316.  

15. Jankulovski Nikolche, Bojkovska Katerina, Mihajlovski Goran (2018):  Agricultural 
Financing in the European Union: The Cap Framework, Journal of Economics and 
Sustainable Development, Vol. 9, No. 18, ISSN 2222-2855 (Online), pp. 64-68 Impact 
Factor (7.15)  

16. Goran Mihajlovski, Trajan Dojcinovski, Katerina Bojkovska, Nikolce Jankulovski 
(2018): The emergence of a new product on the market and its impact on consumers, 
Proceedings of the 65th Scientific Conference with International Participation “Food 
Science, Engineering and Technology – 2017”, Volume LXV, Issue 1, University of food 
technologies, Plovdiv Bulgaria, 2018, pp. 277-281  

17. Nikolche Jankulovski, Katerina Bojkovska, Goran Mihajlovski, Trajan Dojchinovski 
(2018): Major Trade Trends and Competitiveness of the European Union Food Industry, 
Scientific Works of University of Food Technologies Proceedings of the 65rd Scientific 
Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology 
– 2018” Volume 65, Issue 1, E-ISSN 2535-1311 online version  

18. Trajan Dojcinovski, Nikolce Jankulovski, Katerina Bojkovska, Goran Mihajlovski 
(2018): The Entrepreneurship in Agro-complex in Republic of Macedonia, Scientific 
Works of University of Food Technologies Proceedings of the 65rd Scientific Conference 
with International Participation “Food Science, Engineering and Technology – 2018” 
Volume 65, Issue 1, E-ISSN 2535-1311 online version  

19. Gordana Dimitrovska, Aleksandra Grozdanovska, Vesna Karapetkovska-Hristova, B. 
Makarijoski, Katerina Bojkovska (2019): Quality of ewes’ milk as a raw material in the 
dairy industry in the Republic of North Macedonia, Journal Krmiva 61, Zagreb 1: 29-35 
https://doi.org/10.33128/k.61.1.2 

20. Jankulovski N., Bojkovska K., Mihajlovski G., Jankulovska A., (2020): Profitability 
Development of Dairy Farms in Slovenia, Journal of Agricultural Science; Vol. 12, No. 
11; ISSN 1916-9752 E-ISSN 1916-9760 Published by Canadian Center of Science and 
Education, https://doi.org/10.5539/jas.v12n11p150 

21. Bojkovska K., Jankulovski N., Mihajlovski G., Momirceski J. (2020): Analysis of 
market opportunities for raspberry production in the Republic of North Macedonia. 
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International Journal of Research -GRANTHAALAYAH ISSN (Print): 2394-3629 
December 2020, Vol 8(12), 149 – 154 DOI:  

22. Mihajlovski G., Bojkovska K., Jankulovski N., Makarijoski B. (2020): Development of 
entrepreneurship in conditions of economic transition, International Scientific Congress 
for business, economy, sport and tourism ICONBEST 2020, University of tourism and 
management – Skopje, Macedonia, pp. 320-324 

23. Bojkovska K., Joshevska F., Tosheva E., Momirceski J. 2021. Global raspberry market 
trends and their impact on Macedonian raspberries market. International Journal of 
Research and Review. Vol.8, Issue: 2, February 2021, E-ISSN: 2349-9788; P-ISSN: 
2454-2237.  

24. Bojkovska K., Bozinoska A., Joshevska F., Siljanoska J., Survey of the coffee 
consumers' preferences in Republic of North Macedonia, Macedonian International 
Journal of Marketing, Macedonian Marketing Association, Year 7, No 14, ISSN 1857-
9787, pp. 54-67, 2021 

25. Bojkovska K., Runchevska M. Analysis of the changes of milk and dairy products 
consumption behavior during pandemic with COVID 19 in the Republic of North 
Macedonia., International Journal Knowledge, Institute of Knowledge Management, 
ISSN: 1857-923, Vol.46. No 3, pp. 409-415, 2021 

26. Tosheva E., Bojkovska K., Angeloska –Dichovska M. Analyses of the gender inequality 
in the Macedonian labour market and recommendations for women entrepreneurship 
development, IJSSHR - International Journal of Social Science and Humanities Research, 
Vol 4 No 08 (2021), pp. 26-39, Impact Factor: 1.765 

 

Анализа на приложените трудови објавени од последниот избор во вонреден 
професор (2016-2021) 

 

Во трудот под реден број 1 презентирано е значењето на е-учењето како значајно 
откритие кое наоѓа најголема примена во образовните институции. Направена е 
компаративна анализа и претставени се два типа на системи, од кои едниот се користи на 
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола, додека другиот се користи на 
Универзитетот во Кенија. Утврдени се предностите и недостатоците на двата системи, 
како и можностите што ги нудат истите. Резултатите од спроведеното истражување 
укажуваат на значењето на електронското учење кое овозможува да се комбинираат 
модерните методи на учење и стекнување на знаење, како и современите методи кои ќе 
овозможат подобра евалуација на знаењето.  
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Во трудот под реден број 2 анализирани се можностите за рурален развој во Македонија 
преку спроведена SWOT анализа на руралниот развој во Општина Крушево. Резултатите 
од спроведеното истражување покажуваат дека руралниот развој е во состојба во поголема 
мера да ги задоволи потребите на современиот човек, кои урбаната средина не е во 
состојба да им го овозможи тоа. Преку позитивните финансиски резултати се создаваат 
услови за економски раст и се зголемуваат можностите за вработување, следење на 
глобалните трендови насочени кон создавање одржливост во руралните региони. 
Анализата покажува дека најголем дел од општините во Република Македонија се уште се 
во рана фаза на развој на идејата за локален економски развој, поради фактот што 
подготовката на општинските стратегии и акциони планови се единствените активности 
кои досега се спроведуваат во оваа насока. 

 

Во трудот под реден број 3 направена е анализа на сите форми на меѓународниот бизнис 
вклучувајќи ги комерцијалните активности кои се применуваат за да се промовира 
трансферот на стоки, услуги, ресурси, луѓе, идеи и технологии преку националните 
граници.  

 

Во трудот под реден број 4 прикажана е улогата на финансискиот менаџмент кој се 
однесува на примена на општи принципи за управување со различните финансиски 
ресурси кои се проектираат. Исто така, направена е и детална анализа на планирањето, 
организирањето, насочувањето и контролата на финансиските активности во компаниите. 

 

Во трудот под реден број 5 авторите ги прикажуваат различните финансиски извори на 
пазарот кои се дизајнирани да одговараат на потребите на малите, големите и новите  
воспоставени бизниси. Добиените резултати укажуваат на фактот дека за да може 
бизнисот да расте, на компаниите им се неопходни соодветни финансии кои позитивно ќе 
влијаат на нивната ефикасност и профитабилност. 

 

Во трудот под реден број 6 прикажана е состојбата во туристичкиот сектор во Република 
Македонија и заложбите на носителите на македонската туристичка понуда за 
имплементација на интегрираните маркетинг-комуникации во промоцијата и пласирањето 
на македонскиот туристички производ на меѓународниот туристички пазар. Врз основа на 
истражување спроведено преку анкетирање на субјекти од областа на туристичкиот 
сектор со претходно структуриран прашалник утврдена е примената на интегрираните 
маркетинг-комуникации во креирањето на нивната туристичка понуда при 
претставувањето на меѓународниот туристички пазар.  
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Во трудот под реден број 7 се прикажува технологијата на производство на Helix aspersa 
maxima полжавите во приватна фарма во Пелагонискиот регион во Република 
Македонија. Целта на оваа студија е да се стави акцент на технологијата на производство 
на полжави одгледувани во еколошки услови во нашата земја, приносот и квалитетот на 
овој производ наменет за европскиот пазар. Резултатите од истражувањето покажуваат 
дека периодот на целиот производствен процес трае од мај до октомври, при што 
просечната тежина на возрасен свеж полжав приближно изнесува 20-23 g.  

 

Во трудот под реден број 8 авторите го прикажуваат влијанието на процесот на 
бактофугација, како значаен механички процес на отстранување на бактериите без 
загревање, на долготрајниот квалитет на млекото. Резултатите од истражувањето 
покажуваат дека бактофугацијата овозможува механичко отстранување на 
микроорганизми, со помош на центрифугална сила со цел производство на квалитетно 
млеко со долг век на траење без дополнителна термичка обработка на истото. 

 

Во трудот под реден број 9 анализиран е кетерингот како одржлива бизнис идеја во 
услови на економска криза и прикажани се можностите и егзистенцијалните начини за 
негов опстанок во такви услови. Резултатите од истражувањето покажуваат дека сепак 
кетерингот претставува одржлива бизнис идеја која е во пораст и како такава константно  
ќе се развива. 

 

Во трудот под реден број 10 авторите даваат осврт на осигурувањето на животни кое е 
особено значајно бидејќи сточарството е изложено на голем број на ризици што можат да 
предизвикаат големи штети. Истражувањето во овој труд  се однесува на осигурување на 
рибите кои се одгледуваат во посебени услови и нивното одгледување е поврзано со 
специфични ризици. 

 

Во трудот под реден број 11 авторите прават анализа  на развојот на агротуризмот како 
значаен бизнис модел за развој на руралните средини чии земјоделски производи се со 
намалена конкурентност на пазарот. Имено, агротуризмот претставува интерактивна 
туристичка дејност која е насочена кон задоволување на потребите на луѓето во урбаните 
средини. Резултатите од истражувањето во трудот покажуваат дека развојот на руралниот 
туризам или агротуризмот има големо економско значење и е тесно поврзан со 
социјалните и природните фактори кои влијаат на развој на руралните средини. 

 

Во трудот под реден број 12 целта на истражувањето на авторите е да се добијат 
компаративни показатели за колење и квантитативни карактеристики на кокошките 
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несилки од различни хибридни линии. По колењето на кокошките направени се мерења на 
секој труп и утврдено е учеството на основните делови во масата на чистиот труп. 

 

Во трудот под реден број 13 авторите прават анализа на промените во составот на 
масните киселини во месото од живина по термичка обработка, односно после пржење во 
различни видови и комбинации на масти (сало, сончогледово масло, палмино масло и 
нивни комбинации). Резултатите од спроведеното истражување покажуваат дека после 
термичка обработка на месото во три дела од палмино масло и еден дел од сончогледово 
масло се забележува зголемување на содржината на масни киселини. 

 

Во трудот под реден број 14 прикажано е значењето на маркетинг истражувањето во 
современи услови за работа на компаниите од областа на млекопреработувачката  
индустрија во Република Македонија бидејќи дава значајни информации за пазарот, 
потребите, желбите и барањата на потрошувачите, побарувачката за одреден вид 
производи, влијанието на цените на одлуката на потрошувачите за купување млеко и 
млечни производи, зголемување на обемот на продажбата, зголемување на профитот на 
компанијата и подобрување на конкурентската предност на компаниите од областа на 
млекарската индустрија. 

 

Во трудот под реден број 15 авторите преку статистички податоци укажуваат на тоа дека 
земјоделството претставува критична економска активност во Европската унија (ЕУ). 
Статистичката анализа покажува дека земјоделството како развоен сегмент на 
економијата во Европската Унија поддржува 44 милиони работни места особено во делот 
на прехранбената индустрија и ЕУ од извоз на храна на годишно ниво заработува 130 
милјарди евра во делот на прехранбената индустрија. Врз основа на резултатите 
прикажани во овој труд може да се согледа клучната улога на земјоделството за 
економскиот развој на економијата во Европската Унија. 

 

Во трудот под реден број 16 анализирана е развојната стратегија на воведување на нов 
производ на пазарот и сите аспекти кои треба да се земат во предвид, а  кои се однесуваат 
на изборот на дизајн, начинот на презентирање на новиот производ, неговите технички 
карактеристики итн. Резултатите од истражувањето во овој труд го прикажуваат 
влијанието на факторите на купување при изборот на нов производ на пазарот од страна 
на потрошувачите.  

 

Во трудот под реден број 17 направено е истражување на конкурентноста на европската 
прехранбена индустрија на глобалниот пазар, анализирани се, исто така и тековните 
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проблеми во земјоделско-прехранбениот сектор и соочувањето со предизвиците. 
Резултатите од статистичката обработка на податоците од истражувањето во трудот го 
покажуваат придонесот на земјите членки на Европската Унија и нивните надворешно-
трговски партнери во воспоставувањето на надворешно-трговскиот биланс во областа на 
прехранбената индустрија. 

 

Во трудот под реден број 18 авторите прават детална анализа на претприемништвото во 
агрокомплексот во Македонија кое има голема улога и значење за развој на овој сектор. 
Целта на трудот е земјоделците од Пелагонискиот регион да се стекнат со соодветни 
знаења за улогата и значењето на агропретприемништво, од една страна, а од друга страна 
преку спроведено анкетно испитување да се добие јасна претстава за нивното мислење, 
ставови, и критериуми по однос на неговата примена и развој. 

 

Во трудот под реден број 19 спроведена е анлиза на физичко-хемиските и 
микробиолошки параметри на овчо млеко од различни делови на Република Северна 
Македонија кои се употребуваат како суровина во млекарската индустрија. Резултатите од 
спроведените испитувања покажуваат дека микробиолошката и хигенската состојба на 
анилизираните примероци на овчо млеко биле со слаб хигиенски квалитет. 

 

Во трудот под реден број 20 истакнати се финансиските перформанси и профитабилниот 
развој на фармите за млеко во Словенија преку истражување на производството на млеко. 
Резултатите од истражувањето покажуваат многу силна корелативна зависност на 
варијаблите што го претставуваат бројот на крави, површината под фуражни култури и 
производството. Големината на фармата има влијание врз односот на трошоците, 
ликвидноста и повратот на средства како и долговите. Интеракциите на овие значајни 
фактори се оценуваат како враќање на инвестиции. 

  

Во трудот под реден број 21 направена е анализа на производството на малини во 
Република Северна Македонија и целта е да се согледа неговото место на светскиот пазар 
на малини, како и  анализирани се можностите на пазарот за производство на малини во 
Република Северна Македонија. Резултатите од истражувањето покажуваат дека во 
Република Северна Македонија се бележи драстичен пораст во производството на малини 
во однос на претходните периоди, во државата постојат неопходните услови за 
производство на малини, но сепак оваа гранка не е целосно развиена. 

 

Во трудот под реден број 22 направена е анализа на развојот на 
претприемништвото во Македонија. Резултатите од истражувањето покажуваат дека 
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претприемништвото во Македонија одамна е развиено во ограничени социо-
економски услови, ниска материјално-финансиска база и неразвиена економска  структура 
при што во денешни услови на македонското претприемништво му недостига 
соодветна системска поддршка. 

 

Во трудот под реден број 23 прикажано е значењето на одгледувањето на малини како 
профитабилен агробизнис во Република Северна Македонија поради богатиот принос, 
неограничената продажба, високите откупни цени и европската заработка на 
производителите на овој вид на овошје. Целта на истражувањето во овој труд е да се 
разбере состојбата на светскиот пазар на малини и како таа влијае на пазарот на малини во 
Република Северна Македонија. Направена е анализа на увозот и извозот на малини во 
светот и анализирани се најголемите светски извозници и увозници на малини. Сето ова 
придонесува за согледување на влијанието на светската трговија со малини врз 
можностите за производство и одгледувањето на малини во Република Северна 
Македонија. 

 

Во трудот под реден број 24 спроведено е истражување со цел да се согледаат ставовите, 
желбите и преференциите на потрошувачите при купување на кафе. Предмет на 
истражување во овој труд е испитување на факторите кои влијаат на купувањето и 
потрошувачката на кафе во Република Северна Македонија при што е применет методот 
на онлајн анкетно испитување. Добиените резултати од истражувањето ќе можат да се 
применуваат како значајна основа за донесување на значајни одлуки на производителите 
на кафе во однос на согледување на пазарниот потенцијал и факторите кои влијаат на 
купувањето на кафе.  

 

Во трудот под реден број 25 авторите спроведуваат истражување со цел да се согледа 
однесувањето на потрошувачите при купување на млеко и млечни производи во 
Република Северна Македонија во услови пред и за време на пандемија со Ковид 19 со 
примена на методот на онлајн анкетно испитување. Резултатите од истражувањето се 
обработени со соодветни статистички методи при што добиените резултати покажуваат 
дека нема некоја драстична промена во потрошувачката на млеко и млечни производи во 
услови на пандемија со Ковид 19 и пред да настапи пандемијата. Откако започна 
пандемијата зголемени се неделните и месечните набавки на млеко и млечни производи од 
страна на потрошувачите во Македонија, а најчесто се купува стерилизираното млеко, 
јогурт и павлака.  
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Во трудот под реден број 26 направена е критичка анализа на моменталната положба на 
жената на македонскиот пазар на труд при што се укажува на можностите и бариерите за 
македонските жени претприемачи. Резултатите од истражувањето покажуваат дека 
жените во Република Северна Македонија сè уште имаат помало учество во работната 
сила, страдаат од повисоки стапки на невработеност, а женското претприемништво е 
недоволно развиено и недостига владина поддршка во конкретните политики. 
Финансиите, недостатокот на информации и знаење за тоа како да се води и управува 
бизнис, како и предизвикот да се балансираат работните и семејните ангажмани се 
главните проблеми со кои се соочуваат жените претприемачи во Република Северна 
Македонија. Други ограничувања вклучуваат социо-културни бариери; бариери кои се 
однесуваат на мрежи на информации и помош и пристап до финансии и инвестициски 
фондови. 

Д-р Катерина Бојковска е член на научниот одбор на меѓународното списание 
SCIREA Journal of Economics, кое го издава Science Research Association и рецензент на 
списанието “Engineering Management Research” кое го издава Канадскиот центар за 
наука и образование. Во периодот 2017-2019 избрана е за член на уредувачкиот одбор на 
меѓународното списание Economics World.  

Д-р Катерина Бојковска активно учествува како рецензент на трудови во домашни 
и меѓународни списанија (Horizons, Italian Journal of Food Science, Southeast European 
Review of Business and Economics-SERBE). 

Од страна на Министерството за образование и наука ангажирана е за рецензент 
на билатерални научно-истражувачки проекти меѓу Република Северна Македонија и 
Сојузна Република Австрија (Барање од МОН бр. 20-9797/17 од 01.11.2021 година).  

 

 

4. СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Во периодот од 2015 до 2019 година од страна на наставно-научниот совет на 
Факултетот за биотехнички науки – Битола, назначена е за член  на  Комисијата  за  
самоевалуација на Факултетот (Одлука бр.02-365/11 од 14.05.2015 година). 

Д-р Катерина Бојковска назначена е за претседател на Конкурсна комисија за 
реализација на Конкурсот за запишување на студенти на прв циклус на студии (Одлука 
бр. 02-470/8 од 29.05.2018 година и Одлука бр.02-608/5 од 20.06.2019 година) и член на 
Конкурсна комисија за реализација на Конкурсот за запишување на студенти на трет 
циклус на студии (Одлука бр. 02-350/8 од 30.06.2020 година и Одлука бр. 02-453/15 од 
29.06.2021 година) на Факултетот за биотехнички науки - Битола.  

Со Одлука бр.02-482/2 од 03.09.2020 год. на Деканатската управа на Факултетот за 
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биотехнички науки – Битола, д-р Катерина Бојковска е назначена за член на 
уредувачкиот одбор на Монографија по повод 60 години јубилеј на Факултетот за 
биотехнички науки – Битола. 

Во периодот од 2013 до 2017 година ангажирана е како надворешен соработник на 
Државниот испитен центар како контролор на прашања/задачи за екстерно 
проверување на постигањата на учениците во основното и во средното образование од 
Економска и трговска област (Договори бр: 03-3215/2 од 04.12.2013; 03-36/30 од 
16.03.2015 и 03-36/91 од 04.12.2015;03-38/30 од 01.03.2016 и 03-38/15 од 22.03.2017 
година). 

Д-р Катерина Бојковска во 2018, 2019 и 2020 година назначена е за надворешен 
експерт за мрежата Евридика на Националната агенција за европски образовни програми и 
мобилност при што учествувала во изработка на Извештајот за платите на наставниците и 
училишните директори за 2018, 2019 и 2020 година на мрежата Евридика (Договор бр. 03-
1264/1 од 19.10.2018, 03-1629/1 од 24.12.2019 и 18-1770/1 од 30.12.2020).  

Избрана е како член на комисија за верификација на посебни програми од страна 
на Центар за образование на возрасни - Скопје и тоа за програма Претприемништво 
(Решение бр. Уп110-93 од 05.09.2019 година) и за програма Претприемнички вештини 
(Решение бр. Уп110-121 од 02.12.2019 година).   

Д-р Катерина Бојковска од 15.02.2021 година избрана е за експерт за заштита на 
правата на потрошувачите во рамки на проектот “Чувар на правдата за потрошувачите: 
Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации и медиумите за мониторинг, 
промоција и застапување на заштитата на потрошувачите во Северна Македонија“ 
(Watchdog of Consumer Justice: Strengthening Capacities of CSOs and Media to Monitor, 
Promote and Advocate for Consumer Protection in North Macedonia), кој го спроведува 
Институтот за стратешки истражувања и едукација – ИСИЕ од Скопје во периодот 
Декември 2019 – Декември 2020 година.  

Од 2020 година е еден од основачите на невладината организација ИНОВА ЛАБ 
Битола, каде избрана е и за координатор за меѓународна соработка. 

Во извештајниот период кандидатката д-р Катерина Бојковска била вклучена во 
промоција на студиските програми на Факултетот за биотехнички науки – Битола. 

Има учествувано на голем број на семинари и работилници од областа на 
образованието, економијата и агробизнисот меѓу кои најповеќе се истакнуваат: 

- Семинар организиран од Организација на жени на Општина Битола:”Денови за 
едукација на жените претприемачки од Пелагонискиот регион”, 31.01.2017 
година. 

- TERRA MED Project Seminar:”Evaluation of Environmental pressure and soil 
degradation in area around REK Bitola”, Hotel “Kapri” – Bitola, 31 March 2017. 
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- Работилница за “Споделување искуства за техники на евалуација на наставни 
програми и нивна примена во практика” во рамки на EU Twinning Project 
“Developing cooperation between higher education institutions, the private sector and 
relevant public bodies”, 12.04.2017 год., Битола.  

- “Стандардизација  за безбедност на храна и амбалажа на храна“ семинар во 
организација на Институтот за стандардизација на Република Македонија – ИСРМ, 
11 Мај 2017 година, Битола. 

- “Работилница за финансиската поддршка што ја овозможува ЕУ” - Г. Никола 
Бертолини, раководител на секторот за соработка на делегацијата на Европската 
Унија, претставени можностите за финансирање што ги нуди ЕУ и начините како 
да се користат тие, 26.09.2018 година, хотел „Епинал“, Битола. 

- Работилница од проектот SMecoMP: “Алијанса на знаење во Еко-
иновативно претприемништво за зголемување на конкурентноста на малите и 
средни претпријатија“ од програмата Balkan-Med Interreg, 03.10.2018 год., хотел 
Кристал Палас, Прилеп. 

- “Обука за зелена економија и социјално претприемништво” – во рамки на EU 
проектот “WE MAKE: Женско претприемништво за конкурентност”, GTF – 
Initiative for Sustainable Growth и здружение на бизнис жени, 25.10.2018 год, 
Мегасофт, Битола. 

-  “Форум за успешно наследување на семеен бизнис во Македонија” – 
Здружение на граѓани CEFE Македонија, во рамки на проект кофинансиран од 
програмата на Европската Унија Еразмус+, 21-22 Ноември 2019 година, хотел 
Милениум – Битола, Македонија. 

- “Развој на зелен и конкурентен бројлерски подсектор кој има цел да придонесе 
за намалување на сиромаштијата и подобрена исхрана за населението” 
(TCP/MCD/3605), Работилница за проценка на можностите за развој на стручно 
образование и примена на “Одржливо бројлерско производство во Северна 
Македонија – Водич за вредносен ланец на добра практика”, ФАО, 13 Декември 
2019. 

- ‘Leadership Challenges and Opportunities During the Current Pandemic 
Crisis’ featuring Mike Zafirovski, Co-Founder and Board Member at Macedonia2025, 
28 May 2020. 

- Обука за стратешко планирање и креирање на проектен циклус, Legal 
Advocacy Sustainability Support to Local CSOs Project, Macedonian 
Young Lawyers Association (MYLA), 15-29 Јуни 2020. 

- Обука за младински активизам и градење на капацитети на младите и 
Младинскиот совет на Општина Новаци, во рамки на проектот “Општина по 
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мерка на младите” – Граѓански ресурсен центар, проект финансиран од ЕУ, Јули 
2020. 

- „Интелигентен пограничен акцелератор за иновативни ИКТ старт-апи 
(иПГА)“, IPA проект, онлајн состанок за стимулација на 
соработката на локални чинители, 26 Октомври 2020. 

-  “Вебинар за цуркуларна економија – преку редизајн на производите до 
минимизирање на отпадот и зголемување на профитот”, YES Foundation, 26-27 
Ноември 2020. 

-  Онлајн мотивациски настан за иновативни стартапи во рамки на проектот 
„Интелигентен пограничен акцелератор за иновативни ИКТ старт-апи 
(иПГА)“, финансиран од Европската Унија, 18 Декември 2020. 

- Онлајн oбука за работа со статистички пакет SPSS, Afganistan Legal and 
Environmental Studies Organization (ALESO), 01.01.2021. 

- „Зелената агенда за Западен Балкан како поттик за заштита на водите во 
Република Северна Македонија”, Институт за комуникациски студии, Институт 
за европска политика, подготвен во рамки на проектот „Поврзи ги точките: 
Подобрени политки преку граѓанско учество” финансиран од Владата на 
Обединето Кралство, 3 Март 2021. 

- “Greening Western Balkans” – online conference, Balkan Youth Council, 16 March 
2021. 

- “Национална конференција за климатски промени”, онлајн конференција во 
рамки на проектот “Да зборуваме за климатските промени”, 29 Март-09 Април 
2021.  

- Обука - Smart Rural Entreprenship Model, Модул 1: Бизнис активности во 
руралните средини, Работилница бр.1: Вовед во политиките на паметно рурално 
претприемништво, во рамки на IPA INTERREG, Balkan Mediterranean Smart Rural, 
online, 6 Мај 2021. 

- “Trends and new rural business opportunities”, работилница бр. 2 во рамки на 
IPA INTERREG, Balkan Mediterranean Smart Rural, online, 12 Мај 2021. 

- “Паметно рурално претприемништво за паметен рурален развој”, Работилница 
бр. 3, Модул 1: Бизнис активности во руралните средини во рамки на IPA 
INTERREG, Balkan Mediterranean Smart Rural, online, 18 Мај 2021. 

- CreatINNES – “Можности за поддршка на креативни бизниси и старт-апи. Како 
до развој и брз раст на еден креативен бизнис”, онлајн настан, 24 Јуни 2021. 

- BE-Rural Capacity building Workshop for researchers and SMEs “How to participate in 
international research and innovation”, Virtual event, 25 и 27 Октомври 2021. 
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- Meet Up настан за Циркуларна економија (Western Balkan and the EIT 
Community – Circular Economy MeetUp in North Macedonia), ко-организиран од 
European Institute of Innovation & Technology (EIT Community) и Економски 
факултет – Скопје  при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје во рамки на 
проектот EIT Western Balkan HEI Capacity Building on Circular Economy, online, 2 
Декември 2021. 

 

 

ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО 
ЗВАЊЕ 

 

Кандидатката д-р Катерина Бојковска покрај тоа што во целост ги исполнува 

општите услови предвидени во член 166 став 3 од Законот за високо образование 

(“Службен весник на Република Македoнија” број 82 од 8.5.2018 година), таа ги 

исполнува и посебните услови предвидени во член 14 и 17 од Правилникот за посебните 

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

наставни и соработнички звања на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски” – Битола 

(Билтен на УКЛО број 446 од 03.10.2018 година). 

Д-р Катерина Бојковска исполнува вкупно 32 услови (со Правилникот се 

предвидени најмалку седум), од кои 23 припаѓаат на првите две групи критериуми (со 

Правилникот се предвидени најмалку пет). За исполнетоста на условите кандидатката 

има доставено соодветна документација и истите се прикажани во Табелата за 

исполнетоста на посебните услови за избор во звања. 
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА 
ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

 

 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

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

 
 
 

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/) 

 
 

X 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од 
предвидениот број со општитите 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 

 
X 

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

 

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

 
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 

 
X 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања  
Член   е   во 
институции 

домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или  
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) 

 
X 

вкупно исполнети услови од прв критериум
 

10 
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ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно- 

истражувачки подмладок 
УСЛОВИ X 

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

 
X 

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

 
X 

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

 
X 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите за 
најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за далечинско учење 
(Moodle и сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот 

 
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 докторскин студии на 
Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска 
комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

 
 
 
  X 

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

  X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 13 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ X 
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, елаборат, 
идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, правилник, 
статут, закон и сл. 

   
   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 

 
X 

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

   
X 

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    9 

                                                         ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ 
КРИТЕРИУМИ 

 

 
32 
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З А К Л У Ч О К   И   П Р Е Д Л О Г 

 

Врз основа на анализата на приложената документација и личното познавање на 

кандидатката, Рецензентската комисија може да заклучи дека д-р Катерина Бојковска во 

досегашната активност покажала забележителни резултати како во наставно-

образовната, научно-истражувачката дејност така и во стручно-апликативната дејност. 

Тоа може да се согледа од досегашниот ангажман во наставно-образовната дејност, 

објавените научни и стручни трудови во домашни и меѓународни списанија, учеството 

на конгреси и симпозиуми во земјата и во странство, учеството во реализација на 

научно-истражувачки проекти и реализираната стручно-апликативна дејност. 

Рецензентската комисија нагласува дека кандидатот д-р Катерина Бојковска се 

карактеризира со висок степен на професионалност, исполнителност на поставените 

задачи, одговорност и совесност, при што низ својата наставно - образовна дејност се 

потврдува како квалитетен кадар за што зборува и нејзината позитивна оценка од 

самоевалуацијата како и научно-истражувачката и стручно апликативна дејност. 

Врз основа на приложената документација на кандидатката д-р Катерина 

Бојковска, Рецензентската комисија заклучи дека кандидатката ги исполнува општите 

услови предвидени со член 166 став 3 од Законот за високото образование (“Службен 

весник на Република Македoнија” број 82/2018) и посебните услови од критериумите за 

избор во наставно-научно звање редовен професор, предвидени во член 14 и 17 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 (Билтен на УКЛО број 446 од 03.10.2018 година). 

Со оглед на гореизнесеното, Рецензентската комисија има чест да му предложи на 

Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки - Битола да ја избере д-р 

Катерина Бојковска за наставник од областите Маркетинг (50325), Применета економија 

(50302), Економска статистика (50327) и Друго (50329) во звањето РЕДОВЕН 

ПРОФЕСОР. 
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РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 
 

1. Д-р Трајан Дојчиновски (претседател), с.р. 

Редовен професор во пензија на Факултетот за биотехнички науки  

Универзитет “Св. Климент Охридски“– Битола 
 
2. Д-р Татјана Петковска-Мирчевска (член), с.р. 

Редовен професор на Економскиот институт – Скопје 

 Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје 
 

3. Д-р Благој Ѓорѓиевски (член), с.р. 

Редовен професор на Правниот факултет - Кичево 
Универзитет “Св. Климент Охридски“- Битола 
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  РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО ПОДРАЧЈЕТО  

ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ (6), ПОЛЕ  НАУКА ЗА КНИЖЕВНОСТA (612), ОБЛАСТ 
АНГЛИСТИКА (64004) 

 
 
 

 
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет - Битола во состав на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола со одлука бр. 02-461/6 од 17.12.2021 
избра Рецензентска комисија за избор на наставник во насловно звање во состав:  
                                            
 
- проф. д-р Виолета Христовска, редовен професор во пензија на Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ - Скопје 
- проф. д-р Силвана Нешковска, вонреден професор на Педагошки факултет-Битола 
- проф. д-р Зоран Николовски, вонреден професор на Економски факултет-Прилеп 
 
 

На распишаниот конкурс во дневните весници Вечер и Коха на 24.11.2021 година 
за избор на еден наставник во насловно звање во подрачје: 6 Хуманистички науки, поле: 
612 Наука за книжевност, област: 64004 Англистика, се пријави само кандидатката д-р 
Елена Китановска-Ристоска.  
 

Врз основа на приложената документација и доставените трудови, предвидени со 
условите на конкурсот, Рецензентската комисија до Наставно-научниот совет на 
Педагошкиот факултет-Битола го поднесува следниов 

 
 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

Биографски податоци и податоци за активноста на кандидатката 
 

Кандидатката д-р Елена Китановска-Ристоска е родена во 1981 год. во Битола. 
Основно и средно образование завршила во Битола со одличен успех. Во академската 
1999/2000 се запишала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески”- Скопје, наставна 
насока. Во 2003 год. со просек 8,18 дипломирала на Катедрата за англиски јазик и 
книжевност по што се стекнала со називот дипломиран професор по англиски јазик и 
книжевност. Потоа се запишала на постдипломски студии на Катедрата за англиски јазик 
и книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески" - Скопје, коишто ги завршила 
со просек 9,54. Во 2009 год. таа го одбранила својот магистерски труд и се стекнала со 
научниот степен магистер на филолошки науки. Во 2016 година се стекнала со 
научниот степен доктор на филолошки науки по успешната одбрана на докторскиот 
труд со наслов „Дискурсот на мајчинството и односите мајка/ќерка и обратно во дела на 
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Тони Морисон, Џејн Хамилтон, Дороти Алисон, Ана Квиндлен, Лилјана Пандева и Кица 
Колбе“ 
 

Од 2005 година наваму, кандидатката д-р Елена Китановска-Ристоска е вработена 
како советник во Ректоратот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 
Работата во високообразовна институција ѝ овозможила да биде вклучена во повеќе 
активности кои се особено интересни од професионален аспект. Тука би го споменале 
учеството на повеќе конференции, семинари и работилници од кои како позначајни би ги 
навеле: Креативна настава и учење (Педагошки факултет - Битола), Јазични малцинства 
(Филозофски факултет - Скопје во организација на АТА), Квалитет на менаџмент 
(Универзитет „Св.Климент Охридски” - Битола), Европска мрежа на наставни работници 
– ETEN (работилница организирана во соработка на Универзитетот од Гринич, В. 
Британија и Педагошкиот факултет од Битола), Активно учење во големи студентски 
групи – невозможност или предизвик – работилница поддржана од страна на Американски 
совети во РМ и Македоснко-американската алумни асоцијација, Прва меѓународна 
балканска конференција за жените во деловниот свет, организирана од страна на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и Универзитетот Тракија од Едирне, 
Турција, Културолошка разновидност, меѓународен семинар во организација на ASPAT, 
Американската амбасада во Македонија, Американската култура и туризмот, 
меѓународен семинар во организација на ASPAT, Американската амбасада во Македонија, 
Меѓународна научна конференција во рамки на проектот TERRA_MED од програмата за  
прекугранична соработка и др.  

Покрај учеството на меѓународни настани, таа е дел од проектниот тим на 
меѓународните проекти од програмата за прекугранична соработка како што е проектот 
„Проценка на деградација на почвата и рехабилитациони стратегии за планирање на 
одржливо искористување на земјиштето“/“Soil degradation assessment and rehabilitation 
strategies for sustainable land use planning” со акроним TERRA_MED.  

Кандидатката е поставена за судски преведувач од македонски на англиски јазик и 
обратно, со решение бр. 13/2-3131/2005-2 од 2005 година издадено од Министерство за правда. 
Таа исто така е член на Македонската асоцијација на преведувачи, МАТА.   

 
 
 

Наставно-образовна дејност  
 

Во академската 2004/2005 кандидатката д-р Китановска-Ристоска е избрана во 
звањето лектор по предметот Англиски јазик на студиските програми: Учители и 
Воспитувачи на Педагошкиот факултет во Битола каде што активно изведува настава. Во 
2009 год. е избрана во знањето виш лектор по предметот Англиски јазик на Факултетот за 
биотехнички науки во рамки на Универзитетот во Битола, каде исто така активно изведува 
настава. 

Од 2017 година кандидатката е избрана во звањето насловен доцент од областа на 
Англистика, во полето Наука за книжевност и изведува настава на прв, втор и трет циклус 
на студиската програма Англиски јазик и книжевност на Педагошкиот факултет во 
Битола. Од изборот во звање насловен доцент таа ги предава следните предмети: Англиска 
книжевност, Шекспирологија и Американска книжевност на студиската програма за 
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Англиски јазик и книжевност на прв циклус студии, Литературни основи на наставата по 
Англиски јазик заедно со проф. д-р Силвана Нешковска, на втор циклус студии и 
Современи книжевни теории заедно со проф. д-р Ранко Младеноски на трет циклус. Таа 
била ментор на 17 дипломски проекти и член на Комисија за одбрана на два магистерски 
трудови.  

Кандидатката д-р Елена Китановска-Ристоска има позитивна оценка од 4,5 од 
спроведените самоевалуации на Педагошкиот факултет – Битола во последните пет 
години. Таа исто така редовно учествува во промотивни активности на Универзитетот.  
 
 
 
 
Список на стручни и научни трудови 
 

Д-р Елена Китановска-Ристоска е автор на повеќе трудови  меѓу коишто позначајни 
се:          
 
- Китановска Елена, Феминистичките идеи во претставувањето на жените и 
нивните улоги во семејството и во општеството во делата од авторите Максин 
Хонг Кингстон, Џин Рис и Петре М. Андреевски. (магистерски труд, 2009 година) Во 
овој труд авторката ги користи феминистичките теории и критики за да ја објасни улогата 
на жените во семејството и општеството во трите дела: Woman warrior, Wide Sargasso Sea 
и Небеска Тимјановна. Преку спојот на дела од американската, англиската и 
македонскатата литература авторката  прави пресек на традициите и културите од кои 
потекнуваат авторите на трите дела.  
 
- Китановска-Ристоска Елена, Интертекстуалноста во поетското остварување 
„Фенс“ на Роберт Лоуел е труд во кој интертекстуалноста се применува на еден 
конкретен пример а тоа е поемата Фенс од Роберт Лоуел. Во трудот се споменува и 
врската на Фенс со дела објавени претходно, кои се смета дека го инспирирале авторот 
Лоуел. Овој труд е објавен во Хоризонти, научно списание на Универзитетот „Св.Климент 
Охридски“ - Битола, 2009. 
 
-  Китановска-Ристоска Елена, Херменевтичко толкување на романот Дези Милер од 
американскиот автор Хенри Џејмс, објавен во Хоризонти, 2010 во себе ја содржи 
основата на херменевтичкото учење, односно теоријата на толкувањето.  

 
- Китановска-Ристоска Елена, Ликот во наративната структура на расказот 
Смртта на градинарот од Живко Чинго, објавен во Хоризонти, 2011, ги инкорпорира 
теориите на литературата при разработката на едно конкретно литературно дело што во 
случајот припаѓа на категоријата краток расказ.  

 
- Китановска-Ристоска Елена,  Две различни реалности – ликовите на Безимена жена 
и Фа Му Лан во романот Жена воин од авторката Максин Хонг Кингстон, објавен во 
меѓународно списание Хоризонти, 2012. 
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- Китановска-Ристоска Елена, Ликот на Антоанет во романот Широко Саргасово 
море од Џин Рис, објавен во меѓународното списание Хоризонти 2014. 
 
-  Китановска-Ристоска Елена,  Дискурсот на мајчинството и односите мајка/ќерка 
и обратно во дела на Тони Морисон, Џејн Хамилтон, Дороти Алисон, Ана Квиндлен, 
Лилјана Пандева и Кица Колбе, докторска дисертација, одбранета во 2016 година. Оваа 
докторска дисертација е темелна студија создадена врз основа на исцрпно истражување во 
областа на хуманистичките науки, науката за литературата и англистиката. Таа е концизно 
структурирана, презицна и соодветна за научно-истражувачката дејност. Со употреба на 
теоријата на дискурсот на Мишел Фуко, Михаил Бахтин и Дајен Мекдонел, 
психоаналитичката феминистичка теорија на Елен Сиксу, Лис Иригаре, Јулија Кристева, 
Едриен Рич и Џесика Бенџамин, преку социолошката теорија на Ненси Чодоров и Мелани 
Клеин, кандидатката, во докторскиот труд ги поткрепува извршените анализи и сознанија.  

Докторската дисертација на д-р Елена Китановска-Ристоска претставува особен 
придонес во развојот на научната мисла и како таква може да биде основа за понатамошни 
продлабочени истражувања од областа на феминистичката литературна теорија и критика.  
кандидатката ја користи современата литературна теорија како основа за обработка и 
анализа на шест романи карактеристични по моќниот мајчински дискурс.  
 
 
 
 
Научни трудови објавени во меѓународни научни спсанија, литературни преводи и 
други изданија (2017-2021) 
 
- доц. д-р Китановска-Ристоска Елена,  Девојчето со жиците - драма (The Little Wire Girl), 
Маја Хрговиќ, Aна Бунтеска, превод на стихови од македонски на англиски јазик, 2018. 
- уредник и автор на текст на Монографија Our  40 years, 40 години УКЛО, 2019 
- доц. д-р Китановска-Ристоска Елена, Имплементација на креативно читање во 
наставата по литаратура – важен елемент во развојот на креативноста на 
студентите (Implementation of creative reding in literary studies-an important element in 
improving the creativity of students), Зборник на трудови на втората меѓународна 
конференција, Надарените и талентираните креатори на прогресот, Педагошки факултет, 
Битола, 2020 
- доц. д-р Китановска-Ристоска Елена, Дискурсот на мајчинството и односот мајка-
ќерка во романот Нешто Вистинско од Ана Квиндлен (The discourse of motherhood and 
mother-daughter relationship in the novel One true thing by Anna Quindlen), објавен во 
меѓународното научно списание Хоризонти, Серија А, 2020. 
- доц. д-р Китановска – Ристоска Елена, Дискурсот на мајчинството и односот мајка-
ќерка во романот Сула од Тони Морисон (The discourse of motherhood and mother-daughter 
relationships in the novel Sula by Toni Morrison), објавен во меѓународно научно списание 
Thesis, 2020 
- доц. д-р Китановска-Ристоска Елена, Воведување на концептот на креативно пишување 
како значаен елемент за развој на кретивноста на студентите на додипломски студии 
(Introducing the concept of creative writing as an important element of improving the creativity 



33 
 

of students at tertiary education level), објавен во меѓународно научно спсиание Учител, 
(Teacher), 2021 
- доц. д-р Китановска-Ристоска Елена, Мајчинството како (не)возможна мисија за 
мајките робинки претставено во романот Љубена од Тони Морисон (Motherhood as an 
(im)possible mission for slave mothers as presented in Beloved by Toni Morrison), труд објавен 
во меѓународното научно списание Visions, 2021.  
- доц. д-р Китановска – Ристоска Елена, Само глас – драма, Нина Плавањац, превод на 
стихови од англиски на македонски јазик, 2021.  
- доц. д-р Китановска-Ристоска Елена, проф. д-р Силвана Нешковска, доц. д-р Весна 
Продановска–Попоска, Согледувањата на студентите за подучувањето книжевност во 
наставата по англиски како странски јазик: Различни можности за креирање интересни 
иискуства во наставата (Students’ perspectives on teaching literature in EFL classes: 
Various possibilities for creating exciting classroom experinces), РЕАС, Меѓународна научна 
конференција, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 2021, меѓународно научно 
списание Хоризонти, Серија А, 2021. 
- доц. д-р Китановска-Ристоска Елена, Борбата за женскиот идентитет во 
тоталитарните општества – случајот со Приказната на робинката од Маргарет 
Атвуд (Struggling female identity in totalitarian societes – the case of the Handmaid’s Tale by 
Margater Atwood) (во фаза на објавување) во меѓународно научно списание Thesis, 2021. 
 

Покрај овие трудови д-р Елена Китановска-Ристоска е автор на бројни преводи за 
потребите на универзитетското работење.  Уредник е на универзитетските изданија, како 
што се научно списание Хоризонти – Серија А и Серија Б, Билтенот на УКЛО и учествува 
во припремањето за печатење на други изданија на УКЛО Битола.  

Кандидатката била член во Секретаријатот за организирање на Меѓународната 
научна конференција „Улогата на високото образование во развојот на општеството“, 
организирана од страна на УКЛО во септември, 2021.  

Таа исто така е рецензент на научни трудови од областа на книжевноста во 
годишниот зборник на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. 
 
 
 
 
Учество на меѓународни собири, конференции, симпозиуми 

- Седма годишна конференција, Безброј нијанси на книжевниот превод, МАТА, Скопје,     
14.12.2019 

- Осма меѓународна конференција организирана од Здружението на преведувачи и 
толкувачи на Република Северна Македонија, Скопје, 07.11.2020 

- Second International Conference – The gifted and talented progress- creators, Faculty of 
Education, University St. Kliment Ohridski – Bitola, 28.10.2020 

- ELT Together 2020: Assessing online: Adapting our assessment practices to the new normal, 
Oxford professional development webinar, 01.10.2020 

- ELT Together 2020: teaching Advanced level Learners in the ELT Classroom,  Oxford 
professional development webinar, 08.10.2020 

- Language Assessment Literacy, Oxford professional development webinar, 14.10.2020 
- ELTOC 2021, Oxford professional Development Conference, 25-27, February, 2021 
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- REAS International Scientific Conference  “The role of education in society advancement”– St. 
Kliment Ohridski University , 24-26 September, Ohrid 

- Westernization, Europeanization and Identity formation in the Western Balkan countries, AAB 
International Virtual Academic Conference: Second edition, 23 October, 2021 

-  Деветта меѓународна конференција организирана од Здружението на преведувачи и       
толкувачи на Република Северна Македонија, Скопје, 19.11.2021 

- Forum for educators, 2021, Deepening Digital Divide, Oxford University Press. October, 2021 
 

Кандидатката д-р Елена Китановска – Ристоска целосно ги исполнува општите услови за 
избор во наставно-научно звање насловен вонреден професор утврдени со Законот за 
високото образование. Покрај тоа, таа исто така ги исполнува и посебните услови за избор 
во наставно-научно звање насловен вонреден професор предвидени со Правилникот за 
посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, 
наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 
Имено, кандидатката исполнува вкупно 21 од сите три критериуми наведени во Табелата 
за оценување на исполнетоста на посебните услови за избор во звања, од кои 11 се 
исполнети во првите две групи критериуми. Исполнетоста на посебните услови за секој 
критериум е дадена во табелата за озценување на исполнетоста на посебните услови за 
избор во звања (Анекс 1 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во 
наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработникчки звања на УКЛО).  

 

 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 

- секој исполнет услов се обележува со Х-  

Покрај општите услови предвидени во Законот за високо образование, д-р Елена 
Китановска-Ристоска ги исполнува и посебните услови за избор во звање предвидени со 
Правилникот за избор во звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола. Од 
наведените критериуми во Анекс 1 од Правилникот кандидатката ги исполнува условите 
обележани со X. 

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

УСЛОВИ  
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 Х 

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

 
 

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

 
Х 

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

 
 

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

 

 
 
Х 

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

 
 

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

 

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува 
во научно-истражувачки проект кој е во тек 

 
Х 

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

 

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

Х 

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

 

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

 
 

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

Х 

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

 

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

 

                                                                  вкупно исполнети услови од прв критериум 5 
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Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за 
студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за 
далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната на единицата или 
Универзитетот 

 
Х 

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

Х 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

Х 
 

                                                                 вкупно исполнети услови од втор критериум 6 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ  

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, 
стратегија, правилник, статут, закон и сл. 

Х 
 

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

 
Х 

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

 
Х 

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

 
Х 

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

потребите на стопанските и нестопанските дејности 
 

X 
 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето  
сеесббббБИРАБИРАизбира 

 
Реализирал превод на книга или дел од книга X 
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 

Х 

Учествувал во промотивни активности на факултетот Х 
Бил уредник на речник или енциклопедија  
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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 Х 
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за 
стопанството 

 
 

                                                                   вкупно исполнети услови од трет критериум 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ     21 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

Врз основа на изложените биографски податоци и успешната дејност на д-р Елена 
Китановска-Ристоска, како и врз основа на доставената документација, комисијата 
констатира дека се работи за исклучително солидна кандидатка која континуирано 
напредува и се усовршува, почнувајќи од додипломските, постдипломските студии и 
успешно одбранетиот докторски труд. Истовремено, кандидатката активно учествува во 
наставно-образовниот процес на Педагошкиот факултет. Таа има позитивна оценка од 
самоевалуацијата што ја потврдува нејзината успешна педагошка дејност.  

Објавените трудови во домашни и меѓународни списанија, учеството на 
меѓународни конференции и научни собири го потврдуваат академскиот капацитет на 
кандидатката и нејзиниот професионален развој. 

Според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и 
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, д-р Елена Китановска-Ристоска ги 
исполнува сите услови да биде избрана во звањето насловен вонреден професор во 
подрачјето: 6 Хуманистички науки, поле: 612 Наука за книжевност, област: 64004 
Англистика. 

Врз основа на претходното образложение, чест ни е да му предложиме на 
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет-Битола да ја избере д-р Елена 
Китановска-Ристоска во звање насловен вонреден професор во подрачјето: 6 
Хуманистички науки, поле: 612  Наука за книжевност, област: 64004 Англистика.  
 
 
 
 
                                                                                            Рецензентска комисија 
                                                                         

 
 
1. ред. проф. д-р Виолета Христовска 

с.р. 
 

2. вонр. проф. д-р Силвана Нешковска 
с.р. 
 

3. вонр. проф. д-р Зоран Николовски 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: (10203) БАКТЕРИОЛОГИЈА, (10210) 

МИКРОБИОЛОГИЈА, (10219) ИМУНОЛОГИЈА И (10215) ДРУГО  НА 
ВЕТЕРИНАРНИОТ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ''- БИТОЛА. 
 

Наставно-научниот Совет на 47 седница одржана на ден 10.12.2021 година, а во 
врска со изборот на наставник во сите наставно-научни звања во научните области, 
(10203) Бактериологија, (10210) Микробиологија, (10219) Имунологија и (10215) 
друго, донесе Одлука (бр 02-334/3 од 10.12.2021 год.) за формирање на Рецензентска 
комисија за преглед и оцена на научните и стручните трудови на кандидатот пријавен 
за избор на наставник во наставно-научно звање редовен професор во наставните 
области Бактериологија, Микробиологија и Имунологија на Ветеринарен факултет при 
Универзитетот ,,Св.Климент Охридски'' во Битола. 

Комисијата е во состав: проф. дбн Искра Иванова, редовен професор во 
пензија на Биолошкиот факултет Софиски Универзитет,, Св. Климет Охридски", 
Република Бугарија-Председател; проф. д-р Пенка Мончева, редовен професор во 
пензија, на Биолошки факултет Софиски Универзитет,, Св. Климент Охридски", 
Република Бугарија-член; и проф. д-р сц. Борис Атанас Ангелков, редовен професор  
во пензија на Факултетот за биотехнички науки, Битола, при Универзитетот  
,,Св.Климент Охридски''-Битола, Р.С.Македонија-член.  

После разгледувањето на пристигнатите материјали по распишаниот и објавен 
конкурс, согласно член 172 од Законот за високото образование (Сл. Весник на Р.М. 
бр.82/2018), потоа  член 255 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-
Битола и членот 25 од Правилникот за посебни услови  и постапката за избор во 
наставно - научни, наставно стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ - Битола, Рецензентската комисија се заблагодарува за укажаната 
доверба и чест и со задоволство ја прифати оваа задача со внимание ја разгледа и 
вреднува доставената докумнетација и на Наставно- научниот совет на Ветеринарниот 
факултет -Битола му го поднесува следниот: 
 

ИЗВЕШТАЈ 
На распишаниот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања 

за научните области Бактериологија, Микробиологија и Имунологија на 
Ветеринарниот факултет при Универзитетот ,,Св.Климент Охридски" во Битола, 
објавен во весниците ,,Нова Македонија'' и,, Коха'' од 24.11.2021 година,во 
предвидениот рок  се пријави само кандидатот д-р Сашо Стојановски, вонреден 
професор, кој е веќе вработен во Ветеринарниот факултет во Битола и одржува 
континуирано настава по предметите  Бактериологија.  Микробиологија и 
Имунологија. (види пријава, докази и останата докумнетација доставени лично во 
Архивата на Ветеринарниот факултет Битола  на 25.11.2021).. 

 Кон пријавата кандидатот д-р Сашо Стојановски доставил докази за 
исполнетост на општите и посебните услови за избор во наставно научно звање 
согласно барањата во објавениот Конкурс , како и останата потребна документација .  

Рецензионата комисија констатира дека доставената пријава, доказите и 
останатата документација се навремени и комплетни, дека ги исполнуваат сите општи 
и посебни услови предвидени со Законот за работните односи, Законот за високото 
образование, актите на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола и актите на 
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Ветеринарниот факултет-Битола, поради што прифати да ги разгледа, да ги вреднува и 
да достави Реферат за избор на еден наставник до Наставно-научниот совет на 
Ветеринарен факултет. 

I.Биографски податоци, образование и професионален развој на кандидатот                           
Кандидатот д-р Сашо Стојановски е роден на 30.01.1982 година во Битола, Р. 

С.Македонија (приложени Уверение за државјанство; Извод од матичната книга на 
родени). Основно образование завршил во Битола, а средното ветеринарно училиште 
го завршил во ЗУЦ „Кузман Шапкарев“-Битола. Високото образование го започнува 
2000 година на Факултетот за биотехнички науки во Битола, каде во 2005 година 
дипломирал и се стекнал со право на стручен назив дипломиран инженер за преработка 
на анимални производи. Истата година е примен како студент на магистерската 
програма ,, Микробиологија и микробиолошка контрола“ на Биолошкиот факултет при 
софијскиот Универзитет ,,Св.Климент Охридски", во Република Бугарија, каде во 2007 
година го завршува со одличен успех, со одбрана на магистерската тема под наслов: 
„Истражување на протеолитичката активност на млечно – киселинските бактерии и 
присутво на сурови белковини“, и се стекна со звањето магистер на молекуларна 
биологија. Потоа на 01.11.2007 е примен како редовен докторант на катедрата ,,Општа 
и специјална микробиологија'' на Биолошкиот факултет на Софијскиот Универзитет, Р. 
Бугарија и се стекна со титулата Доктор на биолошки науки од областа 
микробиологија. 

Кандидатот д-р Сашо Стојановски владее повеќе јазици (приложено Уверение 
за посета на настава по англиски јазик) и се служи со француски јазик (приложено 
Уверение за завршен курс по француски јазик). Исто така, активно ги користи 
компјутерските програми Windows, Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Internet и  
Facebook.  

Во однос на 12 годишното работно искуство исклучиво на Ветеринарниот 
факултет во Битола започнува на 01.09.2009 кога е избран од Матичната комисија за 
основање на Ветеринарен факултет-Битола, при Универзитетот ,,Св.Климент 
Охридски''- Битола и вработен најпрво како асистент на предметите: Молекуларна 
биологија, Микробиологија со Имунологија1, Микробиологија со Имунологија 2, 
Хранливи и лековити растенија, Биологија на клетка, Ветеринарна генетика, Генетика 
со Биостатистика. 

Како особено значајни датуми во неговиот постепен и континуиран напредок во 
кариерата на Факултетот, после успешно одбранета докторска дисертација на 
07.10.2011година  под наслов: „Истражување на млечно-киселинските микроорганизми 
на сурово-сушени традиционални бугарски колбаси тип -Луканка“и со тоа се стекнал 
со академски научен степен доктор на биолошките науки (микробиологија). На 
19.06.2012 година е избран во наставно-научно звање доцент во научните области 
Микробиологија и Имунологија на Ветеринарниот  факултет-Битола (Билтен на 
Универзитетот. бр 360). 

Во 2014 година е назначен за шеф на Катедрата за општо-образовни предмети 
на истиот факултет. На 19.10.2016 година е поставен за Продекан за настава и 
Раководител на Центарот за научно-истражувачка дејност (ЦНАД) при факултетот. На 
23.11.2016 година е избран за член на Сенатот на Универзитетот ,, Св. Климент 
Охридски“ во Битола. Во 2017 год. (Билтен бр. 424 од 01.02.2017 год.) д-р Сашо 
Стојановски е реизбран во звањето вонреден професор со што успешно ќе се носи со 
задачите и одговорностите  што ги претпоставува ова звање последните скоро цели пет 
години, до овој реизбор.Во периодот од 14.01.2018 год. до 10.11.2018 година тој за овој 
кус период ја обавува и функцијата декан на Ветеринарниот факултет-Битола. 
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II. Наставно-образовна работа и подигнување на наставен и научно 

истражувачки подмладок  
Професионалното работно искуство во научно-истражувачка и наставно 

образовна област кандидaтот д-р Сашо Стојановски го започнува уште во 2009 година 
кога е избран за асистент по молекуларна биологија. Во 2011година тој продолжува 
како редовен докторант и учествува во одржувањето на предавањата по предметите: 
Микробиологија и Имунологија. Во 2012 година продолжува покрај со наставно-
образовната да се бави и  со наставно-истражувачка дејност кога е избран за доцент во 
научните области микробиологија и имунологија. Развојниот пат и кариера во научно-
истажувачката и наставно-образовната дејност,  на кандидатот д-р Сашо Стојановски е 
во континуитет со избороот во вонреден професор научните области микробиологија и 
имунологија од започнување, што ни дава за право да констатираме дека истиот 
постепено се оформува во добар и квалитетен педагог кој успева  несебично и 
ефикасно  да го пренесува своето знаење и искуство на новите генерации  студенти. Во 
наставно-образовниот процес во делот на реализација на предавањата и вежбите, 
кандидатот д-р Сашо Стојановски успешно ги извршува своите работни задачи, 
залагајќи се за осовремување на наставниот процес, што евидентно го забележуваат  и 
самите студенти. 

Кандидатот д-р Стојановски има подготвено учебно помагало практикум по 
основи на микробиолошката лабораториска техника, интерни скрипти, план за 
реализација на предметна програма-силабус и презентации за сите предмети кои ги 
предава на Ветеринарен факултет- Битола, во научните области, Бактериологија, 
Микробиологија и Имунологија (http://vfb.uklo.edu.mk/2021/02/08/prof-dr-sasho-
stojanovski/) 

За успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност на кандидатот  
д-р Сашо Стојановски, зборува и добиената позитивна оценка во процесот на 
последната спроведена самоевалвација на Универзитетот, со вкупна просечна оценка  
од 4.18. добиена со анонимно анкетирање на 51 студент кое извршено 
2015годна.(прилог Билтен бр 424) 

Воедно кандидатот Д-р Сашо Стојановски е ангажиран и на друга единица на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски “ Битола на Техничко-технолошкиот факултет-
Велес на предметот Микробиологија на храна  на студиската програма „ Иновативни 
технологии за храна и нутриционизам“, на третиот циклус студиска програма 
почнувајќи од 27.09.2019 година па до денес (прилог бр. 5/1, 2,), како и соработката со 
Центарот за обука и примена – Битола, каде држи предавање на тема  „Основи од 
микробиологија“, во рамките на Меѓународната обука за безбедност на храната и 
нутриционизмот,   во месец септември 2021 год. (прилог бр. 5 /3 види сертификат) . 
 

III. Научно-истражувачка работа 
3.1.Предходно објавени научно-истражувачки трудови 
Покрај магистерскиот труд и докторската дисертација, кандидатот д-р Сашо 

Стојановски како автор или ко-автор има објавено голем број научни и стручни 
трудови во списанија, зборници и други референтни научни публикации,  истражувања 
и сл., кои се од значење за развојот на науката и струката, а со кои може да се потврди 
неговото  владеење на проблематиката, т.е. ветеринарната микробиологијата и 
имунологијата .Кон пријавата, а во контекст на својата научно-истражувачка работа, 
кандидатот д-р Сашо Стојановски  доставил „Список на научни и стручни трудови“ 
заклучно со октомври 2021. За поголема прегледност, кандидатот д-р Стојановски  го 
поделил Списокот на три дела:  
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Предходно објавените и рецензирани научно-истражувачки трудови и 
сертификати на кандидатот д-р Сашо Стојановски се наведени во рефератите за избор 
во предходните  звања доцент и вонреден професор (Билтени  бр 360 од 04.06.2012 на 
Универзитетот ,, Св. Климент Охридски''- Битола  и  бр.424 од 01.02.2017 година). 
Од целокупната листа на дотогаш  објавените трудови посебно се за истакнување 
седумте трудови кои постигнаа релативно голема цитираност (41 цитат), читаност          
(2931), и со значаен истражувачки интерес и импакт фактор (види прилог Список на 
цитати на профилот на кандидатот на Google Scolar) и тоа како следуваат  кај 
посочениве седум трудови: 
 

 1.Characterization of enterococci isolated from homemade Bulgarian cheeses and katuk              
(2011)Nikolay Kirilov, Svetoslav Dimov, Michèle Dalgalarrondo, Tseteslava Ignatova, Stanimir 
Kambarev, Saso Stoyanovski, Svetla Danova, Ilia Iliev, Thomas Haertlé, Jean MarcChobert and 
Iskra Ivanova,  European Food Research and Technology December 2011, Volume 233, Issue 6, 
pp 1029-1040, ISSN: 14382377, 14382385   First online: 15 October 2011, Quartile: Q1                                       
12 меѓународни цитати од автори  во пет земји во светот   
181 гледаност -читаност 
0,2 истражувачки  интерес   
I.F.(импакт фактор) 1.566 
 
2. API ZYM enzymatic profile of lactic acid bacteria isolated from traditional Bulgarian 
meat    product “Lukanka” (2013) S. Stojanovski, Z Gacovski, S Antonova-Nikolova, N 
Kirilov, I Ivanova, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (2), 86-8, ISSN: 13100351 
Quartile: Q4                                                                                                                         
9 меѓународни цитати од автори во осум земји во светот  
771 гледаност-читаност  
11,5 истражувачки интерес  
I.F.(импакт фактор) 0.136 
 

 3. Utilization of xylooligosaccharides from different Lactobacillus strains (2012) 
Maria Ananieva1, Tanya Mandadzhieva 1, Irina Koliandova1, Sasho Stoyanovski 2, Ilia Iliev3, 
Iskra   Ivanova1, J. BioSci. Biotech., SE/ONLINE: 147-150, ISSN:1314-6246 (online) 

  9 меѓународни цитати од автори во шест земји во светот  
  731 гледаност-читаност  
  11,7 истражувачки интерес  
  I.F. (импакт фактор) 0.235 

 
                4.Characterization of lactic acid bacteria from dry sausages, (2009), S.Stoyanovski                  

V.Chipeva, Ѕ.G. Dimov, S Danova, I Dimitrova, L Yocheva, Biotechnology & 
Biotechnological  Equipment  2 ,  23 (sup1), 870-873, ISSN:13102818, 13143530. Quartile: 
Q4 

                  8 меѓународни цитати од автори во пет земји во светот  
233 гледаност-читаност  
5.0  истражувачки интерес  
I.F. (импакт фактор) 0.291 

 
5.Assessment of Cell Density and Acidifying Properties Variation of Forty-  
Two Lactobacillus Strains Isolated from “Lukanka” Sausage, (2010) S.Stojanovski, 
S.G.Dimov, I Ivanova, D Vassilev, Biotechnology & Biotechnological Equipment 2010 24 
(sup1), 708-711, ISSN:13102818, 13143530 Quartile: Q3 



56 
 

 
 

1. меѓународен цитат   
357 гледаност-читаност  
2,9 истражувачки интерес  
I.F. (импакт фактор) 0.503 
 
6. Antibacterial Activity of Lactic acid Bacteria Isolated from Bulgarian Homemade Cow 
and Sheep Yoghurts (2015) S. Stojanovski, Z Gacovski, P Moncheva, V. Chipeva, I Iliev, 
I.V. Ivanova, Science & Technologies, 2015, 100-102, ISSN: 1314-4111 (Online) 

                  1 меѓународен цитат 
                  377 гледаност-читаност  
                  2,5 истражувачки интерес  
 

7.   Molecular Typing of Lactobacilli Isolated from Dry Sausage “Lukanka”: Comparison 
of Whole Cell Protein (WCP) Versus DNA-Based Methods, (2010) S.G. Dimov, S 
Stojanovski, R. Stoyanova, N Kirilkov, S Antonova-Nikolova, Biotechnology & 
Biotechnological Equipment 2010  24 (sup1), 598-601, ISSN:13102818, 13143530 Quartile: 
Q3 
1 меѓународен цитат   
281 гледаност-читаност  
0,8 истражувачки интерес  
I.F.(импакт фактор) 0.503 
 

Во продолжение следува вториот дел од списокот  на трудовите објавени во последните пет 
години пред објавување на огласот за избор: 

 

3.2. Објавени научно-истражувачки трудови во последните пет години во 
меѓународни научни списанија, или меѓународни научни публикации  
индексирани во некоја од следниве бази на податоци: ЕBSCO, Emerald, Scopus, 
Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank 
(објавените трудови треба да се нотирани во универзитетскиот Репозиториум 
http://eprints.uklo.edu.mk/) 1 
 Од целокупната листа на 16 објавени трудови  во последниве пет години за 
истакнување  е првиот труд кој постигна голема цитираност (46 цитати) , читаност 
(546), и со значаен истражувачки интерес (1,3) и 0,865 импакт фактор (види прилог 
Список на цитати на профил на кандидатот д-р Сашо Стојановски на Google Scolar и 
УКЛО Репозиториум ) и тоа како следуваат  кај посочениве 16 трудови: 
 
3.2.1.Technology and safety assessment for lactic acid bacteria isolated from traditional  
Bulgarian fermented meat product “lukanka” (2017) Svetoslav Dimitrov Todorova∗,             
Saso Stojanovski b,1, Ilia Iliev , Penka Moncheva b1 , Luis Augusto Neroa, Iskra Vitanova Ivanovab 
a Universidade Federal de Vic¸osa, Departamento de Veterinária, Campus UFV, Vic¸osa, Minas 
Gerais, Brazil bSofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Department of General 
and Industrial Microbiology, Sofia, Bulgaria cDepartment of Biochemistry and Microbiology, 
Faculty of Biology, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Bulgaria. Brazilian Journal of 
Microbiology, 48, 576-586, ISSN: 15178382 Quartile: Q3 
46 меѓународни цитати од автори во 16 земји на светот  
546 гледаност -читаност 
1,3 истражувачки интерес  
IF (импакт фактор) 0.865 
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1. Isolation and characterization of bacteria that cause periodontitis in dog breeds 
Poodle, Pekingese in Bitola region. (2019) ,,Saso Stojanovski*1, Cvetanka 
Stojanovska1, Blagica Trajanoska1, Pance Dameski1, Natasa Pejcinovska1, Rosen 
Dimitrov2, Kamelia Stamatova-Yovcheva2, David Yovchev2, “Science and technologies” 
ISSN: 1314-4111 (Online), Stara Zagora 9(4):52-56 
223 гледаност-читаност 
1,1 истражувачки интерес 
 

3. The Influence of Vitamin C over the Production Performances of the Laying Hens in 
Conditions of Thermal Stress (2020) Goce Cilev1*, Ivana Crnec1, Dragan Sefer2, 
Radmila Markovic2, Ljupche Kochoski3, Saso Stojanovski1, Nikola Pacinovski4. 

      International Journal, “Bulgarian Journal of Animal Husbandry” 57 (1): 29-35, ISSN: 
0514-7441 (Print),  ISSN: 2534-9856 (Online), Indexing: EBSCO, CABI.              

107 гледаноист –читаност 
       0,8 истражувачки интерес  
 
4. The Influence of Different Part of Soybean in Mixture for Nutrition of One-Day 
Chick to 18 Weeks Age Chickens from Italian Breed in Individual Conditions (2020) 
Goce Cilev1*, Zlatica Pavlovski2, Stamen Radulovic3, Saso Stojanovski1, Nikola 
Pacinovski4, Zivko Davidovski1, International Journal, “Bulgarian Journal of Animal 
Husbandry” 57 (4): 38-47, ISSN: 0514-7441 (Print),  ISSN: 2534-9856 (Online), Indexing: 
EBSCO, CABI.             .  
 
      211 гледаност-читаност  
      1,2 истражувачки интерес 
 
  5.  Diversity of Lactobacillus microflora in homemade raw sausages during the 

ripening (2020) S.Stojanovski1*, G.Cilev2, B.Trajanoska3, K.Stamatova-Yovcheva4, 
D.Yovchev4, “Agricultural Science and Technology” (AST) P-ISSN: 1313-8820, E-
ISSN:1314-412X, Indexing: AGRIS (FAO), CABI, EBSCO-host, ROAD and 
DOAJ.Stara Zagora 12(4): 371-374 

      211 гледаност-читаност  
      1,2  истражувачки интерес  
 
6.  Isolation and Characterization of Bacteria that Cause Subclinical Mastitis in Cows 
breed Holstein-Friesian in Bitola Region, North Macedonia (2020) Saso Stojanovski1*, 
Blagica Trajanoska1, Goce Cilev1, Rosen Dimitrov2, Blagovesta Goceva3, Tatјаna Kalevska4, 
Journal, “Bulgarian Journal of Animal Husbandry “, 57 (4): 54-59, ISSN: 0514-7441 (Print),  
ISSN: 2534-9856 (Online), Indexing: EBSCO, CABI.             .  
 
      207 гледаност –читаност 
      2,1  истражувачки интерес 
 
7. Most Commonly Found Bacteria That Cause Dental Plaque Inflammation in German 
Shepherd Dogs (2021) Saso Stojanovski1*, Goce Cilev1, Blagica Trajanoska2, 

Меѓународно списание International Journal, “Bulgarian Journal of Animal Husbandry” 58 
(5): 59-67, ISSN: 0514-7441 (Print),  ISSN: 2534-9856 (Online), Indexing: EBSCO, CABI.             
.  
      216 гледаност-читаност  



58 
 

 
 

      0,4 истражувачки интерес 
 
8. Bacteria variety causing clinical mastitis in Holstein-Friesian cows in Pelagonia 

region,North Macedonia (2021) S.Stojanovski1*, G.Cilev2, B.Trajanoska3 “Agricultural 
Science and Technology” (AST) P-ISSN: 1313-8820, E-ISSN: 1314-412X, 
Indexing: AGRIS (FAO), CABI, EBSCO-host, ROAD and DOAJ.  Stara 
Zagora 13(3):307-312  

      202 гледаност-читаност  
      0,3 истражувачки интерес 
 

9. Investigation of the Proteolytic Potential of Isolates of the Genus Lactobacillus 
Obtained from Homemade Bulgarian Cow, Sheep, Buffalo yoghurt and lactic acid 
products, for the Hydrolysis of Whey Proteins using Tris-Tricine-SDS Polyacrylic 
Amide Gel Electrophoresis (2021) Saso Stojanovski1*, Goce Cilev1, Blagica Trajanoska2, 
Tatjana Blazhevska3 International Journal,  "Bulgarian Journal of Animal Husbandry" 58 (2): 
53-65 , ISSN: 0514-7441 (Print),  ISSN: 2534-9856 (Online) 

      225гледаност-читаност                                                                                                        
0,8 истражувачки интерес 

 

10. Isolation and characterization of Lactobacillus microflora from homemade white 
sheep‘s milk cheeses during ripening (2021) S.Stojanovski1*, G.Cilev2, B.Trajanoska3 
“Agricultural Science and Technology” (AST) P-ISSN: 1313-8820, E-ISSN: 1314-412X, 
Indexing: AGRIS (FAO), CABI, EBSCO-host, ROAD and DOAJ.Stara Zagora  13(1):79-
82  

      238 гледаност-читаност  
      1,6 истражувачки интерес 
 
  11. Antibiogram of bacteria that cause pneumonia in some breeds of dogs (2020) 
      Saso Stojanovski1*, Blagica Trajanoska1, Goce Cilev1, Zlatko Dimeski2,      

Меѓународно списание “Science and technologies” ISSN:1314-4111 (Online), Stara 
Zagora 10 (4):14-18  

      240 гледаност-читаност  
      0,4 истражувачки интерес 
 
 12. Isolation and characterization of bacteria that cause otitis externa in dog breeds 

Poodle, German Shepherd, Doberman and Labrador Retriever in Bitola region   
(2019), Saso Stojanovski*1, Blagica Trajanoska1, Mimi Ristevski1, Cvetanka 
Stojanovska1, Rosen     Dimitrov2, Kamelia Stamatova-Yovcheva2, David Yovchev2, 

      Меѓународно списание “Science and technologies” ISSN:1314-4111 (Online), Stara 
Zagora 9(4):46-51  

      216 гледаност-читаност  
      1,2 истражувачки интерес 
 
13. Isolation and characterization of bacteria that cause tonsillitis in dog breeds English 

Buldog and German Boxer in Bitola region (2019), Saso Stojanovski*1, Ivica 
Mitrevski1, Blagica Trajanoska1, Goce Cilev1, Fejzula Fejzulah2, Rosen Dimitrov3, 
KameliaStamatova-Yovcheva3, DavidYovchev3.Меѓународно списание “Science and 
technologies“, ISSN:1314-4111 (Online), Stara Zagora 9(4):57-60  

      331 гледаност-читаност  
      0,9 истражувачки интерес   
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14. Microbiological characteristics and hygienic-sanitary aspect of the water from Black 

River  in the Pelagonija region-North Macedonia (2021), Tatjana Blazhevska1*, 
Мarija Меnkinoska1, Valentina Pavlova1, Viktorija Stamatovska1, Goce Cilev2, Saso 
Stojanovski2, Nina Dimovska3 “Bulgarian Journal of Soil Science Agrochemisty and 
Ecology” ISSN: 0861-9425, Indexing: EBSCO, CABI, AGRIS, AGRICOLA, Sofia 
55(1):15-20  

      40 гледаност-читаност   
      0,7 истражувачки интерес 
 
15. Milk fever (paresis puerperalis) nutrition problem or metabolic disease in intensive 

and extensive conditions of breeding of high dairy cows in Radovish region- North 
Macedonia (2020) Goce Cilev1*, Ljupche Kochoski2, Saso Stojanovski1, Tatjana 
Blazhevska3, Krasimira Uzunova4, NinaDimovska5, Dimche Domazetovski6,      
Meѓународно списание “Science and technologies” ISSN:1314-4111(Online 10(4) 34-
44  

      80 гледаност-читаност   
      2,0 истражувачки интерес 
 
16. Splenic torsion in 6 year old German Boxer as a cause of atipical acute abdomen- 

splenectomy clinical case (2020), Zlatko Dimeski*1, Blagica Trajanoska1, Saso 
Stojanovski2, Меѓународно списание “Science and technologies” ISSN:1314-4111 
(Online), Stara Zagora 10(4):19-24  

      78 гледаност-читаност  
      0,2 истражувачки интерес 
 

Дел од трудовите се објавени во списание или публикација индексирани во 
базите, со напомена дека трудовите се нотирани на универзитетскиот репозиториум 
http://eprints.uklo.edu.mk/.  Исто така, дел од трудовите се цитирани од автори чии што 
трудови се објавени во референтни научни публикации. На пример, според 
евиденцијата на цитираност на Google Scholar, трудовите се цитирани во 90 
референтни научни публикации. Според базата на податоци со научна информација 
Scopus, трудовите на д-р Сашо Стојанов имаат добиено 59 цитати во списанија 
реферирани и индексирани во светски познати бази на податоци, а неговиот h-индекс 
според Scopus е 4. 

 
Научните трудове на д-р Сашо Стојановски  
Третиот дел од списокот се однесува на учество во научно-истражувачки 

проекти како следува:  
IV. Учество во научно-истражувачки проекти 
Д-р Сашо Стојановски уште за време на докторските студии учествувал во 5 

научно истражувачки проеки, од кои два се финансирани од Фондот за научни 
испитувања на Софијски Универзитет „Св. Климент Охридски“, а два од 
Министерството за образобвание на Република Бугарија и еден е проект на NATO. кои 
обработуваат теми главно од областа на микробиологијата, што е прегледно од 
следната листа: 

 
1.Study of antimicrobial and hypoallergenic products of lactic acid bacteria. 
SfP 982 164, NATO, (2006-2010), раководител, проф дбн Искра Иванова. 
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2. Проект Рила 3/1014 Reduce of allergenic effect of lactic acid proteins by 
application of lactic acid bacteria (2007-2009), раководител, проф дбн Искра 
Иванова. 
 
3. Проект Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
BG051РО001- 3.3.04/32 „Ефективно обучение на докторанти и 
подпомагане развитието и реализациjaта на постдокторанти и млади 
учени во приоритетни области на микробиологиjата” , Европски 
Социален Фонд (2007 – 2013 ) – Р.Бугариja, МОН, Оперативна програма 
„Развитие на човечките ресурси”, раководител: доц. д-р Венета Грудева. 
 
4. Проект за фонд на научни истражувања на СУ,,Скрининг на некои 
родови прокариоти за продукциjа на протеазни инхибитори“ договор № 
196/ (15.05.2009), раководител доц. д-р Благовеста Гочева. 
 
5. Проект за фонд на научни истражувања на СУ ,, Изолиране и 
проучување на бактериоцин подобни видови на лактобацили изолирани 
од бугарски и македонски колбаси“ договор № 168/20.05.2009 год. 
раководител доц д-р Борис Бакалов. 

 
V. Учество на меѓународен собир со свое предавање или модератор на 

програма за меѓународна обука или научна конференција (Сертификати стекнати 
во последните пет години) 
 

1. ,,Diversity of Bacteria that Cause Clinical Mastitis in Holstein-Frisian High 
Dairy Cows in Pelagonia Region-North Macedonia” ,, Diversity of Bacteria 
that Cause Clinical Mastitis in Holstein-Frisian High Dairy Cows in 
Pelagonia Region-North Macedonia” S. Stojanovski, Научна коференција со 
меѓународно учество одржана на 27.05.2021 година во Стара Загора, 
Република Бугарија (прилог бр. 5/1 и 3 сертификат) 
  
2. „Основи од микробиологија“(септември 2021),Меѓународна обука за 
безбедност на храната и нутриционизам, Центар за обука и примена –
Битола, ( прилог бр. 5 /3 сертификат ). 
 
Исто така, кандидатот д-р Стојановски има забележителна присутност на 
одреден број настани во земјата и во странство (конференции, семинари, 
тркалезни маси, работилници и др)  за дел од нив добивал и соодветни 
сертификати. Во продолжение следуваат настаните на кои кандидатот д-р 
Стојановски учествувач  во последните пет години пред објавување на 
огласот за избор. 
 
3.,,Трети семинар по генетика со меѓународно учество,, 2019 година со 
наслов,, Isolation and characterization of bacteria that cause tonsillitis in dog 
breeds English bulldog and German  Boxer in Bitola region’’(сертификат) 
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VI. Објавени рецензиран учебник или практикум од научната област за која се 

избира. 
 

1. Практикум по основи на микробиолошката лабораториска техника (ISBN 
978-9989-870-86-6), 2020 Сашо Стојановски, Универзитет „Св. Климент Охридски“ 
Битола, (Билтен бр. 475) 

  
VII. Кандидатот д-р Стојановски бил анонимен рецензент на трудот: 

 
7.1. Изготвена рецензија за научен труд на 07.10.2021 година објавен во 
Меѓународно списание Agricultural Science and Technology (AST) P-ISSN: 1313-
8820, E-ISSN: 1314-412X, Indexing: AGRIS (FAO), CABI, EBSCO-host, ROAD and 
DOAJ. на темa,, Molecular characterization of indigenous Bradyrhizobium species from 
savannah soil and evaluation of their nodulating properties in soybean plant’’.(доказ 
confirmation letter) 

  
VIII. Ангажмани, функции и членство во последните пет години 

 
 

1. Одбрана на завшен труд на кандидатот Ивица Митревски со наслов,, Бактерии 
кои предизвикуваат tonsillitis  кај кучиња од расите англиски булдог и 
германски боксер” успешно одбранет во 2017 година на Ветеринарен факултет- 
Битола 
 

2. Одбрана на завршен труд на кандидатот Благица Трајановска со наслов,, 
Бактерии кои предизвикуваат otitis externa кај кучиња од расите германски 
овчар и пудлица” успешно одбранет во 2017 година на Ветеринарен факултет- 
Битола 

 
3. Ветеринарен факултет-Битола, декан на Факултетот од 14.01.2018 до година. До 

10.11.2018година (Одлука бр 14-1858/4 од 27.12.2017). 
 

4. Универзитет,, Св.Климент Охридски”, Битола , сенатор на Универзитетскиот 
сенат, од 23.11.2016 година. до 13.01.2018 година. (Одлука бр 02-320/2) 
 

5. Одбрана на завршeн труд со наслов,, Млекото како анимален производ и 
примена на зоохигенските мерки со цел подобрување на неговиот квалитет” 
(Одлука бр 02-130/3 од 17.06.2020)  
 

6. Македонско Научно Друштво –Битола како член во Одделението за природни 
науки  (од 2008 до денес)  
 

7. Сојузот на учени Стара Загора, Република Бугарија како преставник од 
Македонија (од 2011до денес) 
 

8. Центар за обука и примена- Битола едукатор 2021година. (доказ Одлука на TIC 
Битола) 
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 ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ 

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 
(-секој исполнет услов се обележува со X) 

табелата е составен дел од Рефератот за избор во сите звања, на  
Кандидатот вонреден професор Сашо Стојановски 

( го пополнува  рецензионата комисија) 
 

 

 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

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

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

 

X 

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

X 

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

X 

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 

 

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

 

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

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања  
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или институ. 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    8   
 

1 Лицата кои веќе имаат засновано работен однос на единицата на којашто конкурираат за избор во 
звање, имаат обврска нивните трудови да ги објават на универзитетскиот репозиториум 
http://eprints.uklo.edu.mk 
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ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно- 

истражувачки подмладок 
УСЛОВИ  

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

X 

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

Х 

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 високооб.установа (гостувачко, стручно, почесно и сл. X 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите 
за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за далечинско учење 
(Moodle и сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот 

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 студ. програма X 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прoграма 
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 докторскин студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член 
на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3, 5 од спроведените самоевалуации во последните 5 
г.. 

X 

 вкупно исполнети услови од втор критериум  12 
 

2 Овој критериум за избор во звање редовен професор ќе се применува до влегувањето на 
сила на членот 166 став (3) точка 5 од ЗВО (Сл.в. на РМ 82/2018), а потоа истиот станува дел 
од општите критериуми за избор во звање во редовен професор и не може да се вреднува 
како исполнет услов од посебните критериуми 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ 
 

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 меѓ. 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 

Х 

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

X 

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 Х 
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 заиндустриска 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 Х 
Учествува (л) во лабор. и теренски истражувања или мерење наменети за стопанството 
 

X 

вкупно исполнети услови од трет критериум  12 

 

 
Имајќи го предвид горе-наведеното, покрај општите услови за избор во наставно-
научно звање редовен професор, кандидатот д-р Стојановски  има исполнето вкупно 32 
посебни исполнети услови од сите три критериуми, односно од првиот критериум 
„Резултати од научно - истражувачка работа“ има исполнето вкупно 8 услови, од 
вториот критериум „Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на 
наставен и научно-истражувачки подмладок“ има исполнето вкупно 12 услови и од 
третиот критериум „Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност“ има 
исполнето вкупно 12 услови. 

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ     32 
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X. ЗАКЛУЧОК  
После подробното разгледување на приложената документација и според оценката на 
наставно-образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност на 
кандидатот, Комисијата се увери во квалитетните особини на кандидатот и на научно-
изтражувачкиот тимови со кои соработува, што е евидентно од резултатите потврдени 
со цитираноста, читаноста, научниот интерес и импакт факторот за сите досега 
објавени трудови. Од овие причини Комисијата е на мислење дека вонр.проф д-р Сашо 
Стојановски ги исполнува основните и посебните критериуми да биде избран во 
звањето редовен професор по предметите од областа на Бактериологија,  
Микробиологијата, Имунологијата и друго на Ветеринарниот факултет во 
Битола. 
 
XI. ПРЕДЛОГ  
Рецезентската комисија, имајќи ги во предвид изнесените биографски 
податоци,работно искуство, целокупната оценка од досегашната наставно-образовна, 
научно-истражувачка и стручно-апликативна дејност, а во согласност со Законот за 
високо образование, Статутот на Универзитетот,, Св. Климент Охридски"- Битола, 
Правилнкот за критериуми и постапки за избор во наставно-научно, наставно-стручни 
и соработнички звања на Универзитетот ,,Св.Климент Охридски"- Битола и 
Правилникот за внатрешни односи и работење на Ветеринарен факултет-Битола, има 
чест да му предложи на Наставно-научниот Совет на Ветеринарен факултет-Битола, 
при Универзитетот,, Св. Климент Охридски"-Битола, пријавениот кандидат вонреден 
професор д-р Сашо Стојановски да го избере во наставно-научно звање РЕДОВЕН  
ПРОФЕСОР за следниве научни области, (10203) Бактериологија, (10210) 
Микробиологија, (10209) Имунологија и (10215) Друго. 
 
 

    Рецензиона комисија: 
 

                                                    Проф дбн Искра Иванова, претседател, с.р, редовен 
                                                    професор во пензија на Биолошки факултет-Софија, 
                                                    Универзитет ,, Св. Климент Охридски",Р.Бугарија. 

                                                         
 

 
                                                    Проф д-р Пенка Мончева –член, с.р, редовен професор, 
                                                    во пензија Во Биолошки факултет-Софија, Универзитет,,   

Св. Климет Охридски", Р. Бугарија 
 

 
 

                                                    Проф.д-р сц Борис Атанас Ангелков,член, с.р, редовен  
професор во пензија, Ветеринарен факултет-Битола, 
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PAPER 

ON SELECTION OF TEACHER IN ALL TEACHING-SCIENTIFIC TITLES IN THE SCIENTIFIC 
FIELDS: (10203) BACTERIOLOGY (10210) MICROBIOLOGY, (10219) IMMUNOLOGY AND 

(10215) OTHER, AT THE VETERINARY FACULTY BITOLA, ST. KLIMENT OHRIDSKI 
UNIVERSITY '' - BITOLA. 

The Teaching-Scientific Council at its 47th session held on December 10th 2021, regarding the election of 
a teacher in all teaching-scientific titles in the scientific fields, (10203) Bacteriology, (10210) 
Microbiology, (10219) Immunology and (10215) other, made a Decision (No. 02-334 / 3 from December 
10th 2021) on the establishment of a Review Committee for review and evaluation of scientific and 
professional papers of the candidate applied for election as a teacher in the teaching-scientific title Full 
Professor in the teaching field Bacteriology, Microbiology and Immunology at the Faculty of Veterinary 
Medicine at the University "St. Kliment Ohridski" in Bitola. 

The commission is composed of: Head Prof. Iskra Ivanova, Dsc, retired full professor at the Faculty of 
Biology, Sofia University, St. Kliment Ohridski ", Republic of Bulgaria - President; Prof. Penka 
Moncheva PhD, retired full professor at the Faculty of Biology, Sofia University, St. Kliment Ohridski ", 
Republic of Bulgaria - member; and Prof. spc. Boris Atanas Angelkov PhD, retired full professor at the 
Faculty of Biotechnical Sciences, Bitola, at "St. Kliment Ohridski" University - Bitola, RS Macedonia - 
member. 

After reviewing the received materials following the declared and announced competition, in accordance 
with Article 172 of the Law on Higher Education (Official Gazette of R.M. No. 82/2018), then Article 
255 of the Statute of the University "St. Kliment Ohridski ”- Bitola and Article 25 of the Rulebook on 
special conditions and the procedure for selection in teaching-scientific, teaching-expert and associate 
titles at the University“  St. Kliment Ohridski ”- Bitola, the Review Committee is grateful for the trust and 
honor and gladly accepted this task, carefully reviewed and evaluated the submitted documentation and to 
the Teaching-Scientific Council of the Veterinary Faculty - Bitola submits the following: 

REPORT 

On the announced competition for selection of a teacher in all teaching-scientific titles for the scientific 
fields Bacteriology, Microbiology and Immunology at the Faculty of Veterinary Medicine at the 
University "St. Kliment Ohridski" in Bitola, published in the newspapers "Nova Makedonija" and "Koha" 
'from November 24th 2021, only the candidate Sasho Stojanovski, PhD, associate professor, who is 
already employed at the Faculty of Veterinary Medicine in Bitola and maintains continuous teaching in 
the subjects Bacteriology. Microbiology and Immunology. (see application, evidence and other 
documentation submitted in person at the Archive of the Veterinary Faculty Bitola on November 25th 
2021). 

Along with the application, the candidate Sasho Stojanovski,PhD submitted evidence for fulfillment of 
the general and special conditions for selection in a teaching scientific title in accordance with the 
requirements of the announced competition, as well as other necessary documentation. 

The review commission concludes that the submitted application, evidence and other documentation are 
timely and complete, that they meet all general and special conditions provided by the Law on Labor 
Relations, the Law on Higher Education, the Acts of the University "St. Kliment Ohridski ”- Bitola and 
the Acts of the Veterinary Faculty-Bitola, due to which it accepted to review, evaluate and submit a Paper 
on the selection of a teacher to the Teaching-Scientific Council of the Veterinary Faculty. 
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I. Biographical data, education and professional development of the candidate 

The candidate Sasho Stojanovski, PhD was born on January 30th 1982 in Bitola, R. S.Macedonia 
(attached Certificate of citizenship; Birth certificate). He finished primary education in Bitola, and he 
finished the secondary veterinary school in ZUC "Kuzman Shapkarev" -Bitola. He started his higher 
education in 2000 at the Faculty of Biotechnical Sciences in Bitola, where in 2005 he graduated and 
acquired the right to a professional title Graduate Engineer for Processing Animal Products. In the same 
year he was admitted as a student of the master program "Microbiology and microbiological control" at 
the Faculty of Biology at the Sofia University "St. Kliment Ohridski", in Republic of Bulgaria, where in 
2007 he graduated with honors, defending his master's thesis entitled: "Research on the proteolytic 
activity of lactic acid bacteria and the presence of crude proteins", and obtained the title of Master of 
Molecular Biology. Then, on November 1st 2007, he was admitted as a full doctoral student at the 
Department of General and Special Microbiology at the Faculty of Biology at the Sofia University, R. 
Bulgaria obtained the title of Doctor of Biological Sciences in the field of microbiology. 

The candidate Sasho Stojanovski, PhD, speaks several languages (Certificate of attending English classes) 
and utters French (Certificate of Completion in French attached). He also actively uses the computer 
programs Windows, Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Internet and Facebook. 

Regarding the 12 years of work experience exclusively at the Faculty of Veterinary Medicine in Bitola, he 
started on September 01st 2009 when he was elected by the Home Commission for establishing the 
Veterinary Faculty-Bitola, at the University "St. Kliment Ohridski" - Bitola and employed first as an 
assistant at subjects: Molecular Biology, Microbiology with Immunology1, Microbiology with 
Immunology 2, Nutrients and Medicinal Plants, Cell Biology, Veterinary Genetics, Genetics with 
Biostatistics. 

As particularly important dates in his gradual and continuous progress in the career at the Faculty, after 
successfully defending his doctoral dissertation on October 07th 2011 entitled: "Research of lactic acid 
microorganisms on raw-dried traditional Bulgarian sausages type -Lukanka", and with this obtained an 
academic degree of Doctor of Biological Sciences (Microbiology). On June 04th 2012, he was elected 
assistant professor in the teaching-scientific title in the scientific fields of Microbiology and Immunology 
at the Veterinary Faculty-Bitola (University Bulletin. No. 360). 

In 2014 he was appointed head of the Department of General Education at the same faculty. On October 
19th 2016, he was appointed Vice Dean for Teaching and Head of the Center for Scientific Research 
(CNAD) at the Faculty. On November 23rd 2016 he was elected a member of the Senate of the University 
"St. Kliment Ohridski” in Bitola. In 2017. (Bulletin no. 424 from February 1st 2017) Sasho Stojanovski, 
PhD has been re-elected to the title of associate professor, which will successfully carry out the tasks and 
responsibilities that this title assumes for the last almost five years, until this re-election. From January 
14th 2018 until November 10th 2018, for this short period, he holds the position of Dean of the Faculty of 
Veterinary Medicine in Bitola. 

 

II. Teaching-educational work and raising of teaching and scientific youth 

The candidate Sasho Stojanovski, PhD started his professional work experience in scientific research and 
education in 2009 when he was elected as an assistant in Molecular Biology. In 2011 he continued as a 
full-time doctoral student and participated in lectures on the subjects: Microbiology and Immunology. In 
2012, in addition to education, he continues to engage in teaching and research when he was elected 
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assistant professor in the scientific fields of Microbiology and Immunology. The development path and 
career in the scientific research and teaching-educational activity, on the candidate Sasho Stojanovski, 
PhD is consistent with the election as an associate professor in the scientific fields of Microbiology and 
Immunology from the beginning, which gives us the right to conclude that he is gradually forming into a 
good and valuable pedagogue who manages to selflessly and efficiently transfer his knowledge and 
experience to new generations of students. In the teaching-educational process in the part of realization of 
the lectures and exercises, the candidate Sasho Stojanovski, PhD successfully performs his work tasks, 
advocating for modernization of the teaching process, which is evidently noticed by the students 
themselves. 

The candidate Stojanovski, PhD has prepared a teaching aid practicum based on microbiological 
laboratory technique, internal scripts, syllabus and presentations for all courses he teaches at the Faculty 
of Veterinary Medicine - Bitola, in the scientific fields, Bacteriology, Microbiology Immunology 
(http://vfb.uklo.edu.mk/2021/02/08/prof-dr-sasho-stojanovski/) 

The success in the realization of the teaching-educational activity of the candidate Sasho Stojanovski, 
PhD, speaks about the obtained positive grade in the process of the last self-evaluation of the University, 
with a total average grade of 4.18, obtained by anonymous surveying of 51 students who performed in 
2015. (Attachment Bulletin No. 424) 

At the same time, the candidate Sasho Stojanovski, PhD is engaged in another unit of the University "St. 
Kliment Ohridski ”Bitola at the Technical-Technological Faculty-Veles on the subject Food 
Microbiology of the study program “Innovative Food Technologies and Nutrition”, on the third cycle of 
study program starting from September 27th 2019 until today (Appendix No. 5/1, 2,), as well as the 
cooperation with the Center for Training and Application - Bitola, where he holds a lecture on 
"Fundamentals of Microbiology", within the International Training for food safety and nutrition, in 
September 2021. (Appendix No. 5/3 see certificate). 

 

III. Scientific research work 

3.1. Previously published scientific research papers 

In addition to the Master's Thesis and Doctoral Dissertation, the candidate Sasho Stojanovski, PhD as an 
author or co-author has published a number of scientific and professional papers in journals, collections 
and other reference scientific publications, researches, etc., which are important for the development of 
science and profession, and which can confirm his mastery of the problem, i.e. Veterinary Microbiology 
and immunology. Towards the application, and in the context of his scientific research work, the 
candidate Sasho Stojanovski, PhD submitted a "List of scientific and professional papers" as of October 
2021. For greater clarity, the candidate Stojanovski, PhD distributed the List in three parts: 

Previously published and peer-reviewed scientific research papers and certificates of the candidate Sasho 
Stojanovski, PhD are listed in the papers for election in the previous titles of assistant professor and 
associate professor (Bulletins no. 360 from June 4th 2012 at the University "St. Kliment Ohridski" - Bitola 
and no.424 from February 1st 2017). 

From the entire list of papers published so far, the seven papers that achieved relatively high citation (41 
citations), readership (2931), and significant research interest and impact factor are especially noteworthy 
(see attachment List of citations on the Google Scholar candidate profile) these seven papers are as 
follows: 
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 1. Characterization of enterococci isolated from homemade Bulgarian cheeses and katuk (2011) 
Nikolay Kirilov, Svetoslav Dimov, Michèle Dalgalarrondo, Tseteslava Ignatova, Stanimir Kambarev, 
Saso Stoyanovski, Svetla Danova, Ilia Iliev,Thomas Haertlé, Jean MarcChobert and Iskra Ivanova. 
European Food Research and Technology December 2011, Volume 233, Issue 6, pp 1029-1040, ISSN: 
14382377, 14382385 First online: 15 October 2011 Quartile: Q1                                                                                                                     

12 international citations by authors in five countries around the world 

181 viewership-readability 

0.2 research interest 

I.F. (impact factor) 1.566 

 

2. API ZYM enzymatic profile of lactic acid bacteria isolated from traditional Bulgarian meat 
product “Lukanka” (2013) S. Stojanovski, Z Gacovski, S Antonova-Nikolova, N Kirilov, I Ivanova, 
Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (2) , 86-8 ISSN: 13100351  Quartile: Q4                                                                                                                     

9 international citations by authors in eight countries worldwide 

771 viewership-readability 

11.5 research interest 

I.F. (impact factor) 0.136 

 

 3. Utilization of xylooligosaccharides from different Lactobacillus strains (2012) 

Maria Ananieva1 Tanya Mandadzhieva1 , Irina Koliandova1, Sasho Stoyanovski2, Ilia Iliev3 , Iskra 
Ivanova1, J. BioSci. Biotech, SE / ONLINE: 147-150. ISSN:1314-6246 (online) 

  9 international citations by authors in six countries worldwide 

  731 viewership-readability 

  11.7 research interest 

  I.F. (impact factor) 0.235 

 

4.Characterization of lactic acid bacteria from dry sausages, (2009), S.Stoyanovski V.Chipeva, Ѕ.G. 
Dimov, S Danova, I Dimitrova, L Yocheva, Biotechnology & Biotechnological Equipment 2, 23 (sup1), 
870-873. ISSN:13102818, 13143530. Quartile:Q4 

8 international citations by authors in five countries worldwide 

233 viewership-readability 

5.0 research interest 

I.F. (impact factor) 0.291 
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5.Assessment of Cell Density and Acidifying Properties Variation of Forty- Two Lactobacillus 
Strains Isolated from “Lukanka” Sausage, (2010) S.Stojanovski, S.G.Dimov, I. Ivanova, D. Vassilev, 
Biotechnology & Biotechnological Equipment 2010 24 (sup1), 708 -711. ISSN:13102818, 13143530 
Quartile:Q3 

1. International quote 

357 viewership-readability 

2.9 research interest 

I.F. (impact factor) 0.503 

 

6. Antibacterial Activity of Lactic acid Bacteria Isolated from Bulgarian Homemade Cow and 
Sheep Yoghurts (2015) S. Stojanovski, Z. Gacovski, P. Moncheva, V. Chipeva, I. Iliev, I.V. Ivanova 
“Science & Technologies”, 2015 100-102. ISSN:1314-4111 (Online) 

1 international quote 

 377 viewership-readability 

 2.5 research interest 

7. Molecular Typing of Lactobacilli Isolated from Dry Sausage “Lukanka”: Comparison of Whole 
Cell Protein (WCP) Versus DNA-Based Methods, (2010) S.G. Dimov, S Stojanovski, R. Stoyanova, N 
Kirilkov, S Antonova-Nikolova, Biotechnology & Biotechnological Equipment 2010 24 (sup1), 598-601. 
ISSN:13102818, 13143530  Quartile: Q3 

1 international quote 

281 viewership-readability  

0.8 research interest 

I.F. (impact factor) 0.503 

 

The following is the second part of the list of papers published in the last five years before the 
announcement of the selection: 

3.2. Published research papers in the last five years in international scientific journals, or 
international scientific publications indexed in one of the following databases: EBSCO, Emerald, 
Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank 
(published papers should be noted in the University Repository http://eprints.uklo.edu.mk/) 1 

From the overall list of 16 published papers in the last five years, the first paper that achieved a large 
citation (46 citations), readability 

(546), and with significant research interest (1,3) and 0,865 impact factor (see attachment List of citations 
on the profile of the candidate Dr. Sasho Stojanovski, PhD on Google Scholar and UKLO Repository) 
and how they follow in the indicated 16 papers: 
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3.2.1.Technology and safety assessment for lactic acid bacteria isolated from traditional Bulgarian 
fermented meat product “lukanka” (2017) Svetoslav Dimitrov Todorova∗, Saso Stojanovski b1, Ilia 
Iliev, Penka Moncheva b1, Luis Augusto Neroa, Iskra Vitanova Ivanovab a Federal University of Vic¸osa, 
Department of Veterinary Medicine, UFV Campus, Vic¸osa, Minas Gerais, Brazil bSofia University “St. 
Kliment Ohridski ”, Faculty of Biology, Department of General and Industrial Microbiology, Sofia, 
Bulgaria cDepartment of Biochemistry and Microbiology, Faculty of Biology, Plovdiv University "Paisii 
Hilendarski", Bulgaria. Brazilian Journal of Microbiology, 48, 576-586, ISSN: 15178382 Quartile: Q3 

46 international citations by authors in 16 countries around the world 

546 viewership-readability 

1.3 research interest 

IF (impact factor) 0.865 

 

1. Isolation and characterization of bacteria that cause periodontitis in dog breeds Poodle, 
Pekingese in Bitola region. (2019) Saso Stojanovski * 1, Cvetanka Stojanovska1, Blagica Trajanoska1, 
Pance Dameski1, Natasa Pejcinovska1, Rosen Dimitrov2, Kamelia Stamatova-Yovcheva2, David 
Yovchev2, “Science and technologies” ISSN: 1314-4111 (Online), Stara Zagora (9) 4): 52-56 

223 viewership-readability 

1.1 research interest 

 

3. The Influence of Vitamin C over the Production Performances of the Laying Hens in Conditions 
of Thermal Stress (2020) Goce Cilev1*, Ivana Crnec1, Dragan Sefer2, Radmila Markovic2, Ljupche 
Kochoski3, Saso Stojanovski1, NikolaPacinovski 4, International Journal, “Bulgarian Journal of Animal 
Husbandry” 57 (1): 29-35, ISSN: 0514-7441 (Print),  ISSN: 2534-9856 (Online), Indexing: EBSCO, 
CABI.        

       107 views - readability 

       0.8 research interest 

 

4. The Influence of Different Part of Soybean in Mixture for Nutrition of One-Day Chick to 18 
Weeks Age Chickens from Italian Breed in Individual Conditions (2020) Goce Cilev 1*, Zlatica 
Pavlovski2, Stamen Radulovic3, Saso Stojanovski 1, Nikola Pacinovski 4, Zivko Davidovski1 , 
International Journal, “Bulgarian Journal of Animal Husbandry” 57 (4): 38-47, ISSN: 0514-7441 (Print),  
ISSN: 2534-9856 (Online) 

211 viewership-readability 

1.2 research interest 

  5. Diversity of Lactobacillus microflora in homemade raw sausages during the ripening (2020) 
S.Stojanovski1 *, G.Cilev2, B.Trajanoska3, K.Stamatova-Yovcheva4, D.Yovchev4, “Agricultural Science 
and Technology” (AST) P- ISSN: 1313-8820, E-ISSN: 1314-412X, Indexing: AGRIS (FAO), CABI, 
EBSCO-host, ROAD and DOAJ. Stara Zagora 12 (4): 371-374 



72 

 

      211 viewership-readability 

      1.2 research interest 

 

6. Isolation and Characterization of Bacteria that Cause Subclinical Mastitis in Cows breed 
Holstein-Friesian in Bitola Region, North Macedonia (2020) Saso Stojanovski1*, Blagica 
Trajanoska1, Goce Cilev1, Rosen Dimitrov2, Blagovesta Goceva3, Tatiana Kalevska4, International 
Journal, “Bulgarian Journal of Animal Husbandry “, 57 (4): 54-59, ISSN: 0514-7441 (Print),  ISSN: 
2534-9856 (Online)       

      207 views - readability 

      2.1 research interest 

 

7. Most Commonly Found Bacteria That Cause Dental Plaque Inflammation in German Shepherd 
Dogs (2021) Saso Stojanovski 1*, Goce Cilev1, Blagica Trajanoska2, International Journal, “Bulgarian 
Journal of Animal Husbandry” 58 (5): 59-67, ISSN: 0514-7441 (Print), ISSN: 2534-9856 (Online) 

      216 viewership-readability 

      0.4 research interest 

 

8. Bacteria variety causing clinical mastitis in Holstein-Friesian cows in Pelagonia region, North 
Macedonia (2021) S.Stojanovski1*, G.Cilev2, B.Trajanoska3, “Agricultural Science and Technology” 
(AST) P-ISSN: 1313-8820, E-ISSN: 1314-412X, Indexing: AGRIS (FAO), CABI, EBSCO-host, ROAD 
and DOAJ. Stara Zagora 13 (3): 307-312 

      202 viewership-readability 

      0.3 research interest 

 

9. Investigation of the Proteolytic Potential of Isolates of the Genus Lactobacillus Obtained from 
Homemade Bulgarian Cow, Sheep, Buffalo yoghurt and lactic acid products, for the Hydrolysis of 
Whey Proteins using Tris-Tricine-SDS Polyacrylic Amide Gel Electrophoresis (2021) Saso 
Stojanovski1*, Goce Cilev1, Blagica Trajanoska2, Tatjana Blazhevska3 , International Journal,  
"Bulgarian Journal of Animal Husbandry" 58 (2): 53-65 , ISSN: 0514-7441 (Print),  ISSN: 2534-9856 
(Online) 

225 views-readability  

0.8 research interest 

 

10. Isolation and characterization of Lactobacillus microflora from homemade white sheep's milk 
cheeses during ripening (2021) S.Stojanovski1*, G.Cilev2, B.Trajanoska3, “Agricultural Science and 
Technology” (AST) P-ISSN: 1313-8820, E-ISSN: 1314-412X, Indexing: AGRIS (FAO), CABI, EBSCO-
host, ROAD and DOAJ.Stara Zagora 13 (1): 79-82 
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238 views-readability  

1.6 research interest 

 

  11. Antibiogram of bacteria that cause pneumonia in some breeds of dogs (2020) Saso 
Stojanovski1*, Blagica Trajanoska1, Goce Cilev1, Zlatko Dimeski2, International Journal, "Science and 
Technologies" ISSN: 1314-4111 (Online), Stara Zagora 10 (4): 14-18 

240 views-readability  

0.4 research interest 

 

 12. Isolation and characterization of bacteria that cause otitis externa in dog breeds Poodle, 
German Shepherd, Doberman and Labrador Retriever in Bitola region (2019), Saso Stojanovski *1, 
Blagica Trajanoska1, Mimi Ristevski1, Cvetanka Stojanovska1, Rosen Dimitrov2, Kamelia Stamatova- 
Yovcheva2, David Yovchev2, International Journal, “Science and Technology”, ISSN: 1314-4111 
(Online), Stara Zagora 9 (4): 46-51 

      216 viewership-readability 

      1.2 research interest 

13. Isolation and characterization of bacteria that cause tonsillitis in dog breeds English Buldog and 
German Boxer in Bitola region (2019), Saso Stojanovski *1, Ivica Mitrevski1, Blagica Trajanoska1, 
Goce Cilev1, Fejzula Fejzulah2, Rosen Dimitrov3, KameliaStamatova-Yovchev3, International Journal, 
"Science and technologies", ISSN: 1314-4111 (Online), Stara Zagora 9 (4): 57-60 

      331 viewership-readability 

      0.9 research interest 

 

14. Microbiological characteristics and hygienic-sanitary aspect of the water from Black River in 
the Pelagonija region-North Macedonia (2021), Tatjana Blazhevska1*, Marija Menkinoska1, Valentina 
Pavlova1, Viktorija Stamatovska1, Goce Cilev2, Saso Stojanovski2, Nina Dimovska3 , “Bulgarian Journal 
of Soil Science Agrochemisty and Ecology ” ISSN: 0861-9425 Indexing: EBSCO, CABI, AGRIS, 
AGRICOLA, Sofia 55 (1): 15-20 

40 views-readability  

0.7 research interest 

 

15. Milk fever (paresis puerperalis) nutrition problem or metabolic disease in intensive and 
extensive conditions of breeding of high dairy cows in Radovish region- North Macedonia (2020) 
Goce Cilev1*, Ljupche Kochoski2, Saso Stojanovski1, Tatjana Blazhevska3, Krasimira Uzunova4, Nina 
Dimovska5 , Dimche Domazetovski6, International Journal, “Science and Technology” ISSN: 1314-4111 
(Online 10 (4) 34-44 

      80 viewership-readability 
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      2.0 research interest 

 

16. Splenic torsion in 6 year old German Boxer as a cause of atipical acute abdomen- splenectomy 
clinical case (2020), Zlatko Dimeski *1, Blagica Trajanoska1, Saso Stojanovski2, International Journal, 
"Science and technologies" ISSN: 1314-4111 (Online), Stara Zagora 10 (4): 19-24 

      78 viewership-readability 

      0.2 research interest 

 

Some of the papers are published in a journal or publication indexed in the databases, noting that the 
papers are noted at the university repository http://eprints.uklo.edu.mk/. Also, some of the papers are 
quoted by authors whose papers have been published in reference scientific publications. For example, 
according to Google Scholar citation records, papers are cited in 90 reference scientific publications. 
According to the Scopus scientific information database, Sasho Stojanov's papers have received 59 
citations in journals referenced and indexed in world-renowned databases, and his Scopus h-index is 4. 

The scientific papers of Sasho Stojanovski, PhD 

The third part of the list refers to participation in scientific research projects as follows: 

IV. Participation in scientific research projects 

Sasho Stojanovski, PhD, participated in 5 scientific research projects during his doctoral studies, two of 
which are funded by the Fund for Scientific Research at Sofia University "St. Kliment Ohridski”, two 
from the Ministry of Education of the Republic of Bulgaria, and one is a NATO project, covering topics 
mainly in the field of microbiology, which can be seen in the following list: 

 

1. Study of antimicrobial and hypoallergenic products of lactic acid bacteria. SfP 982 164, NATO, 
(2006-2010), Head, Prof. Iskra Ivanova, Dsc. 

 

2. Project Rila 3/1014 Reduce of allergenic effect of lactic acid proteins by application of lactic acid 
bacteria (2007-2009), Head, Prof. Iskra Ivanova, Dsc. 

3. Project Operational Program "Human Resources Development" BG051RO001- 3.3.04 / 32 
"Effective training of doctoral students and supporting the development and realization of 
postdoctoral students and young learners in priority areas of microbiology" - European Society Fund 
(2007 - 2013) Bulgaria, MES, Operational Program "Human Resources Development", Head: Assoc. 
Prof. Dr. Veneta Grudeva. 

 

4. Project for scientific research fund of SU "Screening of some genera prokaryotes for production 
of protease inhibitors" contract № 196 / (15.05.2009), Head: Assoc. Dr. Blagovesta Gocheva. 

5. Project for scientific research fund of SU "Isolation and study of bacteriocin suitable species of 
lactobacilli isolated from Bulgarian and Macedonian sausages" agreement № 168 / 20.05.2009. 
Head: Assoc. Prof. Dr. Boris Bakalov. 
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V. Participation in an international gathering with a lecture or moderator of an international 
training program or scientific conference (Certificates obtained in the last five years) 

 

1. ,, Diversity of Bacteria that Cause Clinical Mastitis in Holstein-Frisian High Dairy Cows in 
Pelagonia Region-North Macedonia ”,, Diversity of Bacteria that Cause Clinical Mastitis in 
Holstein-Frisian High Dairy Cows in Pelagonia Region-North Macedonia” S. Stojanovski, Scientific 
Conference with International Participation held on 27.05.2021 in Stara Zagora, Republic of Bulgaria 
(Annex No. 5/1 and 3 Certificate) 

2. "Fundamentals of Microbiology" (September 2021), International Training on Food Safety and 
Nutrition, Center for Training and Application - Bitola, (Annex No. 5/3 certificate). 

 

Also, the candidate Stojanovski, PhD, has a noticeable presence at a number of events in the country and 
abroad (conferences, seminars, round tables, workshops, etc.) for some of them received appropriate 
certificates. The following are the events in which the candidate Stojanovski, PhD, participated in the last 
five years before the announcement of the election. 

 

3. "Third seminar in genetics with international participation", 2019 entitled "Isolation and 
characterization of bacteria that cause tonsillitis in dog breeds English bulldog and German Boxer in 
Bitola region" (certificate) 

VI. Published peer-reviewed textbook or practicum of the chosen scientific field. 

 

1. Practicum on the basics of microbiological laboratory technique, (ISBN 978-9989-870-86-6), 
2020 Sasho Stojanovski, University "St. Kliment Ohridski ”Bitola, (Bulletin no. 475) 

  

VII. The candidate Dr. Stojanovski was an anonymous reviewer of the paper: 

 

7.1. Prepared for scientific paper review on 07.10.2021 published in the International Journal of 
Agricultural Science and Technology (AST) P-ISSN: 1313-8820, E-ISSN: 1314-412X, Indexing: AGRIS 
(FAO), CABI, EBSCO-host, ROAD and DOAJ on the topic "Molecular characterization of indigenous 
Bradyrhizobium species from savannah soil and evaluation of their nodulating properties in soybean 
plant". (confirmation letter) 

VIII. Engagements, functions and membership in the last five years 

1. Defense of the final paper of the candidate Ivica Mitrevski entitled "Bacteria that cause tonsillitis in 
dogs of the English Bulldog and German boxer breeds" successfully defended in 2017 at the Faculty of 
Veterinary Medicine - Bitola 
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2. Defense of the final paper of the candidate Blagica Trajanoska entitled "Bacteria that cause otitis 
externa in dogs of the German Shepherd and Poodle breeds" successfully defended in 2017 at the Faculty 
of Veterinary Medicine - Bitola 

 

3. Faculty of Veterinary Medicine - Bitola, Dean of the Faculty from January 14, 2018 until. Until 
10.11.2018 (Decision no. 14-1858 / 4 from 27.12.2017). 

 

4. University "St. Kliment Ohridski", Bitola, senator of the University Senate, from 23.11.2016. until 
13.01.2018. (Decision No. 02-320 / 2) 

5. Defense of the completed paper entitled "Milk as an animal product and application of zoohygienic 
measures in order to improve its quality" (Decision No. 02-130 / 3 from 17.06.2020) 

 

6. Macedonian Scientific Society - Bitola as a member of the Department of Natural Sciences (from 2008 
until today) 

 

7. The Union of Scholars Stara Zagora, Republic of Bulgaria as a representative from Macedonia (from 
2011 until today) 

 

8. Center for training and application - Bitola educator 2021. (Proof: Decision of TIC Bitola) 
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TABLE FOR ASSESSMENT OF THE FULFILLMENT OF THE SPECIAL CONDITIONS FOR 
SELECTION IN TITLES 

(-every fulfilled condition is denoted by X) 

The table is an integral part of the Report for selection in all titles, of the Candidate Associate Professor 
Sasho Stojanovski 

(filled in by the review committee) 

FIRST CRITERION 
Results of scientific research work 

CONDITIONS 
The candidate is cited in at least one paper (for selection as assistant professor, supervisor or senior 
lecturer), two papers (for selection as associate professor or professor of higher vocational school), 
ie three papers (for selection as full professor) by authors whose papers are published in a reference 
scientific publication. The citation of the papers is confirmed by a written proof with the submission 
of the papers where the candidate is quoted or through a web search engine for citation (Google 
Scholar candidate profile or similar) 

X 
 

Of the total published papers in the last five years, has published a paper in journal or publication 
indexed in one of the following databases: EBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of 
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (published papers should be noted at the 
university repository http://eprints.uklo.edu .mk /) 1 

X 
 

Has published at least three additional papers in reference scientific publications from the number 
provided with the general conditions for selection in the appropriate title 

X 
 

Is accredited as a mentor of the third cycle of studies (whether in the last 5 years)  
Managed or participated in a research project or manages or participates in an ongoing research 
project 

X 
 

Held a plenary or honorary lecture at an international gathering or moderated a scientific conference 
session 

X 
 

Has been or is a member of the editorial (organizational) or scientific (program) board of an 
international scientific conference or international scientific journal 

 

Has been a reviewer of at least one scientific research or professional paper X 
 

Has been a reviewer of at least one university textbook, aid, monograph, practicum, collection of 
assignments, etc. 
 

 

Has been a reviewer of project proposals and / or final reports from approved projects  
Has been a reviewer of proposals for national and international awards for scientific achievements  
Is a member of domestic or foreign scientific associations, societies or institutes. X 

 
Has realized or is in the process of realization of postdoctoral studies abroad  
Received a state or international award for scientific achievements in the wider scientific field in 
which he deals professionally 

 

Has published a peer-reviewed textbook, monograph, practicum or collection of assignments from 
the scientific field for which he / she is selected (as an author or co-authored) 

X 
 

total conditions met from the first criterion 8 
1 Persons who have already established employment in the unit to which they are applying for a title, are obliged to publish their papers at the 
University Repository http://eprints.uklo.edu.mk 
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SECOND CRITERION 
Results and experience in the teaching activity and preparation of teaching and scientific-research youth 

CONDITIONS 
Has been or is employed as a teacher in another unit of the University or in another higher education 
institution from the country or abroad 

X 
 

Participated in a commission for selection of other teachers and / or collaborators X 
 

Participated or participates in the realization of the teaching of the second or third cycle of studies X 
 

Realized international mobility of a foreign university or foreign higher education institution on 
various grounds 

X 
 

Participates or has participated in a study program taught in English or offered a subject in English 
as a mobility window 
 

 

Realized lecture at a foreign higher education institution (guest, professional, honorary, etc. X 
 

Prepared digital resources (presentations, exercises, questions, quizzes, etc.) for students for at least 
one subject and placed them on an online platform for distance learning (Moodle, etc.) or on the 
website of the unit or University 

X 
 

Has been a member of the Commission for evaluation or defense of master, specialist or doctoral 
thesis 

X 
 

Has been a mentor or a member of the commission for defense of diploma thesis X 
 

Has taught or is teaching a new subject that is being introduced to the study program for the first 
time. 

X 
 

Participated or participates in the preparation of a report for accreditation of a study program of the 
first, second or third cycle of studies 

X 
 

Has gained experience in higher education as: Rector; Vice-Rector; Dean / Director; Vice Dean / 
Deputy Director; Head of Internal Organizational Unit / laboratory; Member of the University 
Senate; Member of a Faculty or university Commission; Head of ECTS at the University / Unit; 
Member of the Council for Doctoral Studies at the University / Unit; member of the Self-Evaluation 
Commission; member of the Interuniversity Commission; member of the Accreditation and 
Evaluation Board. 

X 
 

Has a positive assessment of at least 3, 5 of the conducted self-evaluations in the last 5 years. X 
 

total fulfilled conditions from the second criterion 12 
2 This criterion for selection as a full professor will be applied until the entry into force of Article 166 paragraph (3) item 5 of the Law (Official 
Gazette of RM 82/2018), and then it becomes part of the general criteria for selection in title of full professor and cannot be valued as a condition 
of special criteria 
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THIRD CRITERION 
Professional-applied or professional-artistic activity 

 
CONDITIONS 

 
Participated or participates in a working group / body for preparation of study, revision, report, 
conceptual design, expert analysis, expertise, architectural solution, strategy, rulebook, statute, law, 
etc. 

X 
 

He attended trainings, seminars, round tables, courses, forums, workshops, etc. of professional or 
professional character organized by inter. or domestic institutions 

X 
 

Holds a certificate or authorization for expert or professional development issued by a relevant 
institution 

X 
 

Is or was hired as an expert by an international or domestic professional organization, institution or 
association 

X 
 

(Co) author of a book / monograph in a professional field / dictionary / encyclopedia X 
 

Participated in the realization of training / seminar / course / workshop / summer school for the 
needs of commercial and non-commercial activities 

X 
 

Has been or is a member of a national or international jury in the field in which he is elected  
Realized a translation of a book or part of a book  
Participated in the design, development or implementation of software or ICT solutions X 

 
Participated in the implementation of project activities in projects funded by the EU or other 
domestic or foreign funds 

X 
 

Participated in promotional activities at Faculty X 
 

Has been the editor of a dictionary or encyclopedia 
 

 

Registered patents / innovations accepted by the State Office of Industrial Property  
Reviewed a textbook for primary or secondary education in the narrower or wider area for which the 
selection is made 

 
X 

 
Has published a professional article in domestic or foreign publications (magazine, newspaper, 
collection of papers, etc.) 

X 
 

Proofreader of papers in foreign / Macedonian language X 
 

Participates in a laboratory and field research or measurement intended for the economy 
 

 

total requirements of the third criterion 12 
TOTAL REQUIREMENTS OF ALL THREE CRITERIA 32 

 

Having in mind the above, in addition to the general conditions for election to the title of full professor, 
the candidate Stojanovski, PhD, has met a total of 32 special requirements from all three criteria, i.e. the 
first criterion "Results of scientific research" the candidate has met a total of 8 conditions, from the 
second criterion "Results and experience in the teaching activity and preparation of teaching and research 
youth" has met a total of 12 conditions and from the third criterion "Professional-applied or professional-
artistic activity" has met a total of 12 conditions. 
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X. CONCLUSION 

After a detailed review of the attached documentation and the assessment of the teaching-educational, 
scientific-research and professional-application activity of the candidate, the Commission was assured of 
the quality characteristics of the candidate and the scientific-research teams with which he cooperates, 
which is evident from the results confirmed by citation, readability, scientific interest and impact factor 
for all papers published so far. For these reasons the Commission is at the opinion that Associate 
Professor Sasho Stojanovski, PhD, meets the basic and special criteria to be elected full professor in the 
field of Bacteriology, Microbiology, Immunology and other at the Faculty of Veterinary Medicine in 
Bitola. 

XI. PROPOSAL 

The Review Committee, having in mind the presented biographical data, work experience, the overall 
assessment of the current teaching-educational, scientific-research and professional-applicative activity, 
and in accordance with the Law on Higher Education, the Statute of the University "St. Kliment Ohridski 
"- Bitola, the Rulebook on criteria and procedures for selection in teaching-scientific, teaching-
professional and associate titles at the University" St. Kliment Ohridski "- Bitola and the Rulebook on 
internal relations and operation of the Faculty of Veterinary Medicine-Bitola, has the honor to propose to 
the Teaching-Scientific Council of the Faculty of Veterinary Medicine-Bitola, at the University "St. 
Kliment Ohridski "-Bitola, to apply the candidate associate professor Dr. Sasho Stojanovski PhD in the 
teaching-scientific title REGULAR PROFESSOR for the following scientific fields, (10203) 
Bacteriology, (10210) Microbiology, (10209) Immunology and (10215) other. 

 

Review committee: 

Head Prof. Iskra Ivanova, DSc, president, retired full professor, p.s,  

at the Faculty of Biology-Sofia, University "St. Kliment Ohridski ", Republic of Bulgaria.  

 

Prof. Dr. Penka Moncheva - member, retired full professor, p.s,  

at the Faculty of Biology-Sofia, St. Klimet Ohridski ", R. Bulgaria 

 

Prof. Dr. spc. Boris Atanas Angelkov, member, retired full professor, p.s,  

at the Faculty of Veterinary Medicine, Bitola, 
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ДО НАСТАВНО НАУЧЕН СОВЕТ  

НА ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ 

 

Предмет: Извештај за оценка на докторски труд, доставува 

Со одлука бр. 08-580/14 на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-
Скопје донесена на седницата одржана на 17.9.2021 г. е формирана Комисија за оцена на 
докторскиот труд на тема „Мека моќ за пристапување на Црна Гора кон Европската Унија 
во секторот за животна средина“ од кандидатката м-р Срна Судар, во состав: 

- д-р Цане Мојаноски, редовен професор на Факултетот за безбедност-Скопје, избран 
за предметот Методологија на истражување на безбедносни појави (Претседател); 

- д-р Марина Малиш-Саздовска, редовен професор на Факултетот за безбедност-
Скопје, избрана во научната област Социологија на правото и криминалистиката 
(51117) и Социологија на норми и организација (51121); 

- д-р Жидас Даскаловски, редовен професор на Факултетот за безбедност-Скопје, 
избран во научната област Политички науки (50700) и Современи политички 
системи (50702); 

- д-р Александар Иванов, вонреден професор на Факултетот за безбедност-Скопје, 
избран во научната област Друго (51610); и 

- д-р Тони Милески, редовен професор на Институт за безбедност, одбрана и мир, 
Филозофски факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје,  избран во 
научната област Интегрална безбедност. 

Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, а по проучувањето на докторскиот 
труд имаме задоволство и чест до Наставно научниот совет на Факултетот забезбедност 
Скопје, членка на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, даго поднесеме 
следниов: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

за оценка на докторската дисертација „Мека моќ за пристапување на Црна Гора кон 
Европската Унија во секторот за животна средина“ 

 

Содржина на извештајот: 

1. Биографски податоци, образование, педагошка и научно-истражувачка 
дејност 

2. Информации и податоци за докторската дисертација 

3. Структура и приказ на докторската дисертација 

4. Оценка на докторската дисертација 
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5. Заклучок и предлог 

 

 

1. Биографски податоци, образование, педагошка и научно-истражувачка 
дејност  

Срна Судар е родена на 5.8.1973 во Сиднеј, Австралија. Дипломирала Биологија 
на Универзитетот „Црна Гора“ во 1996 г.  

Магистрирала на државниот универзитет во Њујорк, САД, на Факултетот за 
науки за животната средина и шумарство (State University of New York, College of 
Environmental Science and Forestry – SUNY-ESF, NY, USA), после што се запишува 
на докторските студии на Факултетот за безбедност-СКопје, Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ Битола.  

Денес таа работи како Раководител на Центарот за трансфер на технологии 
на Универзитетот „Црна Гора“. Инаку, во изминатите 20 години Срна Судар 
претставува искусен лидер, експерт за одржлив развој, управување со животната 
средина, учествува во процеси со кои се остварува соработка на сите нивоа, 
управувајќи со проекти со кои се воспоставуваат партнерски односи со државни и 
меѓународни органи и организации, како и цивилното општество. Во текот на 
својот развој низ професионалното искуство за Срна Судар говорат повеќе од 40 
Меѓународни проекти согласно националните и меѓународните ЕУ и IFI 
стандарди(ESMF/ESIA), со што може да се забележи дека кај м-р Срна Судар 
изградиле споспобност за стратешко планирање, воспшоставување на иницијативи, 
способностѕ за водење и контролирање на повеќе проекти, заклучно со нивна 
успешна реализација.  

 За време на дологогодишното искуство на роководни позиции во 
Меѓународни организации и преку парнетрство со сите релеавтни актери на 
национално, регионално и меѓунароно ниво, м-р Срна Судар се стекнала со 
референци од областа на лидерство, стратешко планирање и размислување, 
спроведување на проекти, организициски вештини, управување со конфликти со 
создавање на градење на атмосфера за тимска работа.  

Срна Судар учествувала на повеќе од 100-на конференции/семинари на теми 
поврзани со одржлив развој, енергетска ефикасност, управување со природни 
ресурси, заштита на биодиверзитетот, економски развој, градење на капацитетите 
на државните институции, стопанските субјектиу и организациите од цивилното 
општество и тн.  

Објавени публикации: 

2020 Srna Sudar, Aleksandar Ivanov, Structural analysis of the higher education of 
Montenegro in the scientific fields related to EU chapter 27 - environment and climate 
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change, 11h International Scientific Conference - „The euro-atlantic values in thebalkan 
countries“, Ohrid/Skoplje, North Macedonia, 2020 

2020 Aleksandar Ivanov, Snezhana Nikodinovska-Stefanovska, Srna Sudar, Theoretical 
approaches in explaining security (International Relations, Human Security and 
Environmental Security), 11h International Scientific Conference - „The Euro-Atlantic 
values in the Balkan countries“, Ohrid/Skoplje, North Macedonia, 2020 

2020 Srna Sudar, Guidelines for smart tourism community development in Montenegro - 
D.T2.2.1 - Smart Tourism Community: Roles and Dynamics, Ministry of Economy, 
Directorate for Investments, Development of Small and Medium Enterprises and 
Management of EU Funds (August 2020) 

2020 EcoEnergy Consulting, dr Jasmina Ćetković Srna Sudar, Jovana Žarić. Milica 
Šarančić, Danilo Barjaktarević, "Analiza ispunjenosti pravnih, insitucionalnih, 
ekonomskih i finansijskih ciljeva definisanih Početnim mjerilom za Poglavlje 27 – 
Životna sredina i klimatske promjene", Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne 
Gore, Podgorica, Crna Gora (maj, 2020) 

Srna Sudar, Montenegro’s road to achieving the EU Chapter 27 standards - The way 
forward to reaching the Eu closing benchmarks for Montenegro in 2019-2020, 10th 
International Scientific Conference – The Great powers influence on the security of small 
states, Volume I, Ohrid/Skoplje, North Macedonia, June 2019 

2019 Srna Sudar, Koraci za realizaciju obaveza iz Evropske agende za Poglavlje 27 za 
period 2019-2020, Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, Podgorica, Crna 
Gora (mart, 2019) 

Aleksandar Ivanov, Vladimir Cvetkovic, Srna Sudar, Theoretical foundations related to 
natural disasters and measuring the resilience of the communities before disasters 
happen- establishing proposal variables, 
http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Tom%20I.pdf, Conference proceedings, 
Contemporary trends in social control of crime, Ohrid, North Macedonia, 2016. 

Srna Sudar, Aleksandar Ivanov, Vladimir Cvetkovic, Environmental and social 
management framework (ESMF) for fostering environemtnal protection and security in 
drina river basin riparian countries, 
http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Tom%20IV.pdf, Conference proceedings, 
Contemporary trends in social control of crime, Ohrid, North Macedonia, 2016. 

2015 Aleksandar Ivanov, Vladimir Cvetković, Srna Sudar, Recognition and perception of 
risks and Environmental hazards on the part of the student population in the Republic of 
Macedonia, International Scientific Conference Researching security - approaches, 
concepts and policies, Ohrid, Faculty of Security Skoplje, University of “St. Kliment 
Ohridski” – Bitola, Ohrid, North Macedonia, 2015. 

2015 Srna Sudar, Aleksandar Ivanov, Conservation and protection process of natural, 
cultural and recreational resources in new work state, USA -state parks, International 
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Scientific Conference Researching security - approaches, concepts and policies, Ohrid, 
Faculty of Security Skoplje, University of “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Ohrid, North 
Macedonia, 2015 

2015  Srna Sudar, Pedeset jednostavnih stvari koje Ti (pojedinac) možeš uraditi kako bi 
sačuvao planetu Zemlju, Univerzitet “Sv. Kliment Ohridski”, Bitola, Sjeverna 
Makedonija 

2015  Srna Sudar, Ratovi za vodu, Univerzitet “Sv. Kliment Ohridski”, Bitola, Sjeverna 
Makedonija 

Srna Sudar, Mogućnosti implementacije sadržaja odživog razvoja u obrazovni sistem 
Cme Gore, REC, Podgorica, Crna Gora 

2015  Srna Sudar, Metodološko  uputstvo  za implementaciju  programa,  Obrazovanje  
za održivi razvoj  u okviru  područja aktivnosti  u predškolskom  vaspitanju  i 
obrazovanju  (od 3 do 6 godina)",  REC,  Podgorica,  Crna Gora 

2015 Srna Sudar, Environmental and Social Management Plan for cross border Drina 
project, World Bank 

2002 Srna Sudar, Turistički plan za ekološku stazu jezera, okruga Vaine i Caiuga, 
Njujork“,SUNI-ESF, Siracuse, NY, SAD/ “A Tourism Plan for the Lakeshore Ecology 
Trail, Wayne & Cayuga Counties, New York”, SUNY-ESF, Syracuse, NY; USA, 

2002 Srna Sudar, Izvještaj-teza „Stažiranje/Rad Biroa za planiranje, Državne kancelarije 
za parkove, rekreaciju i istorijsko očuvanje države Njujork“, Albani, država Njujork, 
SAD / Report-theses “A Graduate internship with the Planning Bureau of the New York 
State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation of State New York, Albany, 
NY, USA” 

2. Информации и податоци за докторската дисертација 

Обем, содржина и структура на делото. Трудот е во обем од 448страници, 
(комјутерски внесен текст со проред од 1, од кои 321 страници основентекст,10 страници 
користени библиографски единици и 117 страници прилози кон основниот текст во форма 
на користен инструментариум и прикази од статистичка обработка на податоците.  

3.Структура и приказ на докторската дисертација 

Ракописот е структуриранво 5 дела.  
Првиот дел се однесува на теоретскометодолошката основа на истражувањето, на 

предметотна истражувањето,гидефинира основните поими, целите, како инаучната и 
општествена оправданост на истражувањето.Во овој дел сеотворени основните прашања 
што се предмет научна елаборација и обработка на трудот, опишана е методолошката 
постапка  користената литератураи се анализрани  актуелни општествени, политички, 
економски и географски услови, како и геополитички основи на пристапот на Црна Гора 
кон Европската унија, низ приказот наадминистративниот процес на пристапување на 
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Црна Гора, донесените одлуки и акти поврзани со пристапшниот процес, на поглавјето за 
животната среедина.  

Во вториот дел на трудот се обработени тематските целини кои се поврзани со 
евроатланските интеграции и меката моќ. Запознавањето со историјата и вредносниот 
систем на ЕУ има голема важност од причина што, сепак, европскиот проект е уникатен 
во историјата. Особено важно, е тоа што во овој дел во трудот се разгледува прашањето за 
меката моќ низ призмата на науката за меѓународните односи. Ова дотолку повеќе има 
вредност од причина што основниот предмет на меѓународните односи преставува 
зачувување на колективниот мир и безбедност. Европската унија е успешен проект во таа 
смисла, помеѓу другото и поради тоа што во односите помеѓу државите ги вметнува 
вредностите на либералната теорија, од која несомнено и разгледувањето на животната 
средина како безбедносно релеватно прашање е непосреден резултат.  

Особено важно во овој дел на трудот е сеопфатното, длабинско и аналитичко 
истражување на меката моќ како семантички поим, но и како дел од науката за 
меѓународните односи, од причина што тоа претставува и суштина на оваа дисертација. 
Досега прашањето на пристап на европската унија обично се перцепира и истражува како 
„збир на административни, политички чекори кон достигнување на одредени 
критериуми“. Но всушност, како што знаеме со примерот на земји членки на ЕУ како 
Романија и Бугарија, пристапот во Унијата е повеќе од само административен збир на 
чекори. Се работи и за примена на основните претпоставки за стапување на државите во 
сојузи засновани на реализмот.Токму затоа, оваа теоретска елаборација има големо 
значење. Бидејќи недвосмислено отвора многу прашања низ призма на декларираните 
вредности и критериуми од една, и геополитичките одлуки од друга страна.При тоа, 
интепретацијата нанаучните концепти, на Тукидид, Волц, Хобс, Вебер, Моргентау и на 
научната мисла и стекнатите сознанијаод истражувањата, резултира со раздвојување на 
моќта на „тврда“ и „мека“, а втората пак во процесот на глобализација и презема 
првенство во однос на своето влијание.  

Европските интеграции се засноваат на политички одлуки на земјите кандидати, но 
основа на тој процес претставува самата потреба овие општества да развиваат свои 
демократски принципи и да станат дел од организација чија „мека моќ“ обликувана во 
културолошка/политичка толеранција, партнерство, знаење и поврзаност, како и 
финансиска мека моќ која се манифестира во слободно движење на стоки, услуги и луѓе, 
всушност е и најпривлечната моќ што европската унија има да ја понуди.  

Политичката волја на државите и желбата за интеграција, ја следат 
административни и инфраструктурни ресурси. Оттука потребно е да се води сметка за 
потребата од зајакнување на човечките ресурси кои треба да го спроведат исклучително 
комлицираниот процес на транспонирање и хармонизација со еу законодавството, но и 
негова примена, се разбира. Колешката Судар, особеностите и компликациите на процесот 
на интеграција исклучително детално го анализирала во ова поглавје, како преку приказ 
на нормативните претпоставки, преговарачката процедура и структура, со особен осврт на 
поглавјето со најмногу побарувања – 27 (животна средина и климатски промени), со што 
се дава одличен основ за теоретска елаборација и потребата за добро управување со 
човечките ресурси во дадената област, а за чиј предуслов потребно е да се обезбеди 
соодветно образован кадар.  

 
Во третиот дел на трудот, се анализираат концептите и искуствата поврзани со 

животната средина, потребата од нејзина заштита, но и пристапите на спроведување на 
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заштитата на истата анализирано и претставено низ призмата на историјата, политичкиот 
контекст, како и развојот на демократските процеси и глобализацијата.  

Промените во индустрискиот развој, начинот и квалитетот на живот, во 
настанувањето, но и јакнењето на меката моќ во меѓународните политички односи 
резултираат со подлабока меѓузависност на државите и економиите. Дадената 
меѓуависност влијае и на потребата за интеграција, а со самото тоа и на свеста на луѓето за 
обединување, хармонизација, почитување на демократските принципи, но и потребите за 
заштита на животната средина. 

Фактот дека технолошкиот развој и политичките трендови влијаат на 
обликувањето на Меѓународните односи, се пренесува и на политиката на заштита на 
животната средина, како и на научното истражување во насока на тоа дека сите треба да 
сносат одговорност и сите имаат обврска да придонесат за намалување на негативните 
влијанија и деградацијата на ресурсите предизвикани од антропогени активности.  

Освестувањето за заштита на животната срединаво дадена политичка конотација 
може да се каже дека се обединуваат во поимот на одржлив развој и истите 
антропоцентричниот пристап го ставаат во однос на управување со процесите, но и 
минимизирање на негативното и „недомаќинско“ однесување спрема ресурсите и 
животната средина.  

Со новата парадигма на одржлив развој, квалитетот на живот тесно и 
недзосмислено се поврзува со ресурсите и квалитетот на животната средина. Со цел да се 
постигне поголем степен на консензус во врска со меѓународните организации и кај 
политичките лидери, се користи меката моќ со цел да се влијае на јакнење на свеста, 
знаењето и вештините за спроведување на неопходните активности за заштита на 
животната средина и прилагодување на економскиот развој и употребата на технологијата 
на начин со цел да се намали нивното негативно влијание во однос на ресурсите, а да се 
подобри квалитетот на живот на луѓето. Сетоа тоа се постигнува со разни меѓународни 
инструменти како што се конвенции и директиви, како и партнерства, чија улога освен 
што е суштинска, претставува и политичка платформа каде државите и економиите исто 
така ја спроведуваат меката моќзаради своите економии, додека помалку развиените 
држави ги користат со цел нивна интеграција.  

На глобален план во однос на процесирање на меката моќ, влијанието и знаењето, 
со истражувачки и иновативен капацитет и моќ на влијание, Европската унија се труди да 
се позиционира како лидер кој ја обединува меката моќ преку заедницата на држави, како 
и нивните човечки, технички и економски ресурси, како и политичката волја прашањето 
на опстанокот на цивилизацијата од аспект на климатските промени предизвикани од 
човекот, да го доведе на едно одржливо ниво.  

Со самото тоа, политиката на заштита на животната средина на европската Унија, 
нејзините стандарди и принципи претставуваат комплексен систем кој се испрепрелува со 
меѓународните обврски и националното законодавство на државите членки, а со кој се 
постигнува меѓузависност и потреба од обединување и хармонизација.  

Согледувајќи ја таа комплексност на системот на регулација на заштитата на 
животната средина во ЕУ, вочетвртиот дел од трудот се анализираат и актуелизираат 
посебноста на националниот институционален контекст, во однос на одговорноста и 
обврските на институциите кои се бават со различни области на заштита на животната 
средина, а со кое се зајакнува потребата од меѓуресорска соработка, но и интегративниот 
пристап за користење на расположливите човечки, технолошки и економски ресурси на 
државите, како за актуелните актисноти на полето на заштита на животната средин, така и 
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за самиот преговарачки процес и меѓународната дипломатија во процесот на 
пристапување на земјата кон ЕУ.  

Со цел обезбедување на актуелни податоци кога е во прашање подготовката на 
идниот професионален кадар и службениците од јавната администрација од областа 27, во 
докторската дисертација се анализирани и интерпретирани истражувачките резултати на 
две  емпириски истражувања. Едното е спроведено помеѓу студентите на Факултетот за 
биологија на Универзитетот Црна Гора (единствен таков факултет во државата), каде што 
истражувањето на свеста и знаењето на студентите од сите години за заштитата на 
животната средина, со што би можело да се утврди развојот во студиите од I до IV година 
стекнато на студиите, како и поврзаноста со местото на живеење и видот на средно 
образование на испитаниците. Второто истражување е спроведено во 2020 г., а се 
однесува на вештините на вработените кај двете клучни институции за преговарачкото 
поглавје 27, Министерствотот за одржлив развој и туризам, како и Агенцијата за заптита 
на природата и животната ссредина на Црна Гора. На тој начин кандидатката врши 
поврзување на сознанијата за потребата од заштита на животната средина помеѓу 
студентите од урбаниот и руралниот дел, понатаму направена е споредба меѓу трите 
региони на Црна Гора, поврзани со стекнато знаење за време на годините на студии, и на 
тој начин согледувајќи го придонесот на соодветното високо образование во стекнувањето 
на нови знаења и повисока свест во дадената област.  

Истражувачките резултатистатистички се обработенисо примена на бројни 
аналитички постапки, со осврт на  дескриптивните показатели, но и примената на  Hi 
квадраттестот,  ANOVA и t-test. Во обработката на податоците за потребите на ова 
истражување фокусот е насочен кон триангулација на податоците, кои се добиени од три 
различни извори: истражување со анкетен прашалник (мај 2015), фокус група (септември 
2016) и интервју со професори од Универзитет (октомври 2016), на начин што резултатите 
од истражувањето од мај 2015 г., служат како основ за анализирање на одговорите 
добиени преку фокус групи, и на крај со најрецизни информации и ставови од професори 
од Универзитетот.  

Спроведеното истражување е користено како инструмент за анализа на знаењата и 
вештините што ги поседуваат студентите и вработените во администрацијатаза 
изведување на разновидни, комплексни и сложени задачии оспособеностаза примена на 
различни методи и техники. Всушност е применето апликативнолинеарното истражување 
што овозможило преку анализата на  бројните податоци за кадровските потенцијали, да се 
увиди меката моќ на администрацијата на Црна Гора што запреговарачкиот процес за 
поглавјето 27. На тој начин во трудот севрши проценка и се остварува увид во потребните 
мерки за подобрување на состојбата, и позиционирањето на меката моќ (знаење, свест и 
вештини) на Црна Гора за завршување на преговарачкиот процес.  

Во трудотизвршена екомпаративна анализа на начин што во текот на јули 2021 г., 
спроведено е истражување за знаењето и свеста за заштитата на животната средина кај 
студентите во Северна Македонија и тоа: 1. На факултетот за безбедност-Скопје, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола; и 2. Институт за безбедност одрбана и мир 
на Филозофскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје. Добиените 
податоци компаративно се обработени со податоците добиени со истражувањето 
спроведено во Црна Гора, а кое произвело значајни и симптоматични податоци во 
високообразовните системи во дадената област, и несомнено поттикнуваат и 
претставуваат основа за понатамошни истражувања. Исто така спроведена е статистичка 
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обработка на податоците со примена на Hi квадрат тестот, ANOVA и t-test, со цел 
целесообразност на споредбата на резултатите.  

Не постоењето, во најголем дел, на статистички значајни разлики помеѓу 
популацијата кои доаѓаат од руралните делови (а каде е поголем контактот со животната 
средина и природните ресурси) и популацијата од урбаните делови, во двата сегменти – 
свест и знаење, резултира со поголема одговорност на образовниот систем да се развива 
со поттикнување на проширување на знаењето и свеста. Овој заклучок според резултатите 
е релевантен како за Црна Гора, така и за Северна Македонија. 

 
Во петтиот дел, логично и целеисходно надоврзувајќи се на претходните делови, 

како и на основа на истражувањето и добиените резултати, формирала заклучоци и 
препораки во областите кои се предмет на оваа докторска дисертација, а се разбира 
согледувајќи ја главната и посебните хипотези.  

Заклучоците ја следат областа на истражување. Структурата на студентите на 
Универзитетот Црна Гора, со осврт на програмите кои се поврзани со заштита на 
животната средина; Знаење и свест на студентите за заштитата на животната средина – 
високо образовниот систем на Црна Гора; и вештините на вработените во Министерството 
за одржлив развој и туризам, како и Агенцијата за заштита на природата и животната 
средина на Црна Гора. 

Земајќи предвид дека пристапниот процес на ЕУ го карактеризира променливоста 
на законодавството на ЕУ, се доведува до постојана потреба на прилагодување на 
националното законодавство со правните текови на ЕУ, што за последица подаразбира 
потреба од континуирано планирање и зајакнување на човечките капацитети, како и 
административните и економските капацитети за прифаќање и спроведување на обврските 
кои произлегуваат од транспонирањето од една, како и примената на стандардите и 
обврските од друга страна.  

Даденото истражување и добиените резултати доведуваат до генерален заклучок, а 
тоа е дека државата направила прилично во изградба на образованата инфраструктура, но 
потребно е да работи на проширување на студиките програми, како од аспект на темите и 
областите значајни за поглавјето 27, така и за сегментот на мултидисциплинарниот 
пристап за заштита на животната средина и одржливиот развој. Со самото тоа се 
согледува неускладеноста на образовниот систем со реалните потреби за заштита на 
животната средина, а што пак за последица има недостаток на кадри и решенија за 
проблемите на животната средина. Како резултат на наведениот потенцијал на меката моќ 
– вештините на кадрите кои се клучни за институциите поврзани со поглавјето 27 
претстаува сериозен предизвик за потребите на преговарачкиот процес во областа на 
заштита на животната средина.  

Исто така може да се заклучи дека кадровската политика претставува клучна 
активност на планирање, а која во себе вклучува континуирани полугодишни обуки за 
зајакнување на компетенциите и вештините на постоечките кадри од областа на меката 
моќ, како што се: информатичка писменост; напредно ниво/знаење на англиски јазик; 
високо ниво на познавање на деловен англиски јазик; поголем степен на познавање на 
друг странски јазик кој е надвор од ЕУ; познавање на друг странски јазик во рамки на ЕУ; 
зајакнување и напредно ниво на вештини на комуникација.  

На крај, во согледување на сите податоци и информации, во трудот се констатира 
дека сепотврдува главната хипотеза:  
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“Soft power” (мека моќ) во процесот на пристапување на Црна Гора кон 
Европската Унија во областа на заштитата на животната средина е структурен дел 
од преговарачкиот процес и процесот на хармонизација на националната законска 
рамка со законодавството на ЕУ во рамки на Поглавјето 27 – Животна средина и 
климатски промени, како и трите помошни хипотези:  

Во Црна Гора географското подрачје на живеење на студентската 
популација не влијае на афинитетот за студирање на теми поврзани со 
заштитата на животната средина; Процесот на пристапување на Црна Гора 
кон Европската унија не влијае на изборот за упис на одредена студиска 
програма на Универзитетот на Црна Гора од области кои му припаѓаат на 
Поглавјето 27 – Животна средина и климатски промени; 

Вработените во државните институции кои го водат процесот на 
хармонизација на националната законска рамка со законодавството на ЕУ во 
однос на Поглавјето 27 – Животна средина и климатски промени не 
поседуваат вештини кои преговарачкиот процес за даденото поглавје ќе го 
направат ефикасен и ќе обезбедат негово затворање во согласност со 
завршните мерила. 

Третата помошна хипотеза, на основ на истражувањето не се 
потврдува. Имено во Црна Гора системот на високо образование НЕ ја 
зголемува свеста и знаењето на заштитата на животната средина кои се 
потребни за преговарачкиот процес и процесот на хармонизација со 
европското законодавство. 

 
 
4. Оценка на докторската дисертација 

Докторската дисертацијаепридонес во анализита напристапниот процес на Црна 
Гора кон Европската Унија проследен со променливоста на законодавството и другите 
правни норми што условува, постојана потреба од прилагодување на националното 
законодавство, што подразбира континуирано планирање и зајакнување на човечките 
потенцијали, како и административните и економските капацитети за прифаќање и 
спроведување на обврските кои произлегуваат од транспонирањето од една, како и 
примената на стандардите и обврските од друга страна. Таа е  солидно истражување кое 
упатува на заклучокот дека државата остварила напредок во изградба на образованата 
инфраструктура и работи на проширување на студиските програми, значајни затемите и 
областите одпоглавјето 27, така и за мултидисциплинарниот пристап за заштита на 
животната средина и одржливиот развој.  

Докторската дисертација е емпириско и апликативно истражување заструктурата 
на студентите на Универзитетот Црна Гора, застудиските програми кои се поврзани со 
заштита на животната средина, зазнаењата и свест на студентите за заштитата на 
животната срединаи нависоко образовниот систем на Црна Гора, но, исто така ианализа на 
вештините на вработените во Министерството за одржлив развој и туризам, како и 
Агенцијата за заштита на природата и животната средина на Црна Гора. Таа врши и 
успешна компаративна анализа со свеста, знаењата и вештините на македонските студени 
од високошколските организации поврзани со безбедноста.  
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Од анализата на докторската дисертација може да се констатира дека кандидатката 
покажала способност бројните теоретски концепти да ги операционализира и да ја 
користи добиената богата емпириска граѓа за да ги потврди веќе етаблираните теоретски 
поставки, но и да придонесе за развој на дополнителни знаења поврзани со 
евроинтеграцијата на Црна Гора. 

Преку изработката на докторската дисерација, кандидатката покажа дека ги владее 
методолошките правила и постапки за реализација на индивидуална научно-истражувачка 
работа и умее да примени соодветна истражувачка постапка, како во однос на создавањето 
на податоци, така и во однос на примената на аналитичките постапки за нивна анализа и 
интерпретација.Таа јасно го дефинира предметот на истражувањето и соодветно ја 
поставила основната, како и посебните хипотези. Дисертацијата содржи конзистентна 
структура и потребен степен на научна прегледност. Во трудот е извршена наративна и 
компаративна анализа на бројни пристапи и концепти поврзани со меѓународните односи, 
животната средина, одржливиот развој и евроатланските односи. 

 
Главнитепридобивкинаоваистражувањеможатдасесумираатнаследниот начин: 

- запознавањето со историјата и вредносниот систем на Европската Унија е 
значајно затоа што европскиот проект е уникатени штопрашањето за меката моќ на оваа 
институција се анализира преку основнитетеоретски концепти, постулати и законитости 
на науката за меѓународните односи, посебно концептите за зачувување на колективниот 
мир и безбедност. Во таа смисла, Европската унија е успешен проект и поради тоа што во 
односите меѓу државите ги вградува вредностите на либералната теорија и 
разгледувањето на животната средина како безбедносно релевантно прашање; 

- дисертацијата преку продлабочена анализа ја надминува перцепцијата на Унијата 
како „збир на административни, политички чекори кон достигнување на одредени 
критериуми“ипрекуградењето на свеста и процесот на освестувањето за заштита на 
животната средина во дадена политичка конотација го афирмира концептотодржлив 
развој во користењето на ресурсите и животната средина; 

- сеафирмира политиката на заштита на животната средина на европската Унија, 
нејзините стандарди и принципи претставуваат комплексен систем кој се испреплетува со 
меѓународните обврски и националното законодавство на државите членки, а со кој се 
постигнува меѓузависност и потреба од обединување и хармонизација. 

- докторската дисертација претставува солидно теориски заснована и со емпириски 
сознанија поткрепена анализа за„меката моќ“на пристапување кон европската Унија, 
согледана низ призмата на свеста, знаењето и вештините во одредена област,што на 
докторската теза и дава обележја на  иновативност во пристапот и структурата. 

При евентуалното објавување, текстот на дисертацијата треба да се синтетизира и 
да се ослободи од опишаните детали во процесот на пристапувањето на Црна Гора во 
европската уника, како и да се изостават од приказ некои од податоците кои не можат или 
не се користат во аргументацијата на хипотезите.  

 
5. Заклучок и предлог  

Врз основа на сите претходно наведени факти и констатации, Комисијата за оцена 
на докторската дисертација заклучува дека: 



92 
 

- докторската дисертација претставува самостоен научен труд со научен придонес во 
однос на дескриптивната и теоретско-интерпретативната функција и цел на 
науката, а сосвојатасодржина, обем ипостигнатотонивонаквалитетгизадоволува и 
исполнувакритериумитепотребнизаизработка надокторскадисертација; 

- дисертацијата според својата структура, содржина и и применетаметодолошка 
постапкаукажува дека кандидатката има квалитети на самостоен научен работник и 
истражувач  во областа набезбедносните,криминолошките икриминалистичките 
истражувања; 

- во согласност со наводите од Извештајот ги исполнува сите законски услови за 
пристапување кон одбрана на докторската дисертација во постапката за стекнување 
на докторат на науки. 

Врз основа на претходно наведеното, особено имајќи предвид дека станува збор за 
труд кој ги исполнува стандардите за докторска дисертација, како и дека се исполнети 
потребните услови и критериуми за негова одбрана, со задоволство му предлагаме на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност да го прифати Извештајот за 
оценка на докторската дисертација:„Врз основа на претходно наведеното Комисијата за 
оцена на докторскиот труд на тема „Мека моќ за пристапување на Црна Гора кон 
Европската Унија во секторот за животна средина“ од кандидатката м-р Срна Судар, 
да го објави во Билтенот на Универзитетот и да формира Комисија за нејзина јавна 
одбрана. 

 

Скопје, 8.12.2021 година  

Комисија за оценка на докторски труд: 

 
проф.д-р Цане Мојаноски (Претседател)    с.р. 

 
проф.д-р Марина Малиш-Саздовска (Член)    с.р. 

 
проф.д-р Жидас Даскаловски (Член)    с.р. 

 

проф.д-р Тони Милески (Член)    с.р. 

 

Вон. проф.д-р Александар Иванов (Член – ментор)   с.р. 
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____________________________ 

* Врз основа на Известувањето од Деканот бр 03-822/6 од 29.12.2021 и Известувањето-Барањето бр. 03-
822/3 од 14.12.2021 од Рецензентската комисија во состав: ред. проф. д-р Томе Батковски, ред. проф. д-р 
Борис Мургоски и ред. проф. д-р Саше Герасимоски, во врска со изборот на наставник во сите 
наставно-научни звања од областите Друго-Безбедност во приватниот сектор и Друго – Безбедносни 

науки на Факултетот за безбедност-Скопје, се повлекува Рефератот на наведената Рецензентска 
комисија објавен во Билтен бр. 489 од 01.12.2021 
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ДО 
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА        
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И 
УГОСТИТЕЛСТВО - О Х Р И Д 

 
 

 Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и 
угостителство-Охрид, бр.02-472/3-9 од 23.11.2021година, формирана е Комисија за 
оценка на докторски труд со наслов: 
 
 

АНАЛИЗА НА ЕФЕКТИТЕ ОД КВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ ВРЗ 
ЗАДОВОЛСТВОТО НА КЛИЕНТИТЕ КОН ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ 

ВО КОСОВО 
 

поднесена од кандидатот М-р Албан Фејза. 
 
 По прегледувањето и проучувањето на текстот на докторскиот труд, Комисијата 
во состав: 

1. Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска 
2. Проф. Д-р Снежана Дичевска 
3. Проф. Д-р Вехби Рамајж 
4. Проф. Д-р Митре Аврамоски 
5. Проф. Д-р Зоран Тунтав 

 
 на Наставно-научниот совет му го поднесува следниов 
 

  
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
Во докторска дисертација со наслов: Анализа на ефектите од квалитетот на 

услугите врз задоволството на клиентите кон одржлив развој на туризмот во 
Косово, кандидатот М-р Албан Фејза имал за цел да го истакне значењето на 
квалитетот на услугите врз задоволството на клиентите. Апликативноста на темата се 
гледа во можноста за имплементирање на резултатите, заклучоците и предлог мерките 
кои произлегуваат од анализа на ефектите од квалитетот на услугите врз задоволството 
на клиентите, се со цел да се постигне одржлив развој на туризмот во Косово 

Врз основа на спроведените прелиминарни истражувања кои се во тесна врска 
со докторската дисертација, тематската преокупација на трудот се однесува на  
 

Општата хипотеза гласи: 
 
КВАЛИТЕТОТ НА ТУРИСТИЧКАТА УСЛУГА ИМА ПОЗИТИВНО ВЛИЈАНИЕ 

ВРЗ ЗАДОВОЛСТВОТО НА КЛИЕНТОТ И ВРЗ ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА 
ТУРИЗМОТ 

Во истражувањето, обработката на податоците како и презентирањето на 
резултатите кандидатот применува повеќе методи и методолошки постапки. 
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Во докторскиот труд со наслов „Анализа на ефектите од квалитетот на 
услугите врз задоволството на клиентите кон одржлив развој на туризмот во 
Косово“, кандидатот М-р Албан Фејза имал за цел да го испита влијанието на 
квалитетот на услугите врз задоволството на клиентите, притоа разултатите од таквата 
анализа да се насочат кон одржливиот развој на туризмот во Косово. Во таа насока, 
кандидатот спровел опсежна анализа како на квалитетот на услугите, така и на 
задоволството што се предизвикува кај клиентите, и како тие делуваат врз 
постигнувањето на одржливост на развојот на туризмот во Косово, а притоа користејќи 
релевантната стручна литература, но и спроведени теренски истражувања. 
 
 Во истражувањето, кандидатот ја поставил основната хипотеза: 
 

КВАЛИТЕТОТ НА ТУРИСТИЧКАТА УСЛУГА ИМА ПОЗИТИВНО 
ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЗАДОВОЛСТВОТО НА КЛИЕНТОТ И ВРЗ ОДРЖЛИВИОТ 
РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ 

 
 

ПОСЕБНИ ХИПОТЕЗИ 
Одосновнатахипотезавоистражувањетопроизлегуваатследнивепосебнихипотези: 
H1 Квалитетот на туристичката услуга има позитивно влијание врз 
задоволството на клиентот. 
H2 Квалитетот на услугите за туризам има позитивно влијание врз одржливиот 
развој на туризмот. 
H3 Задоволството на клиентите значително влијае на одржливиот туризам. 

 
Врз основа на дефинираниот предмет и цел на истражувањето, се 

идентификуваат следниве задачи на кои се очекува да одговори ова истражување: 
Кое е местото и улогата квалитетотнауслугата? 
Кое е местото и улогатазадоволството на клиентот? 
Коисекарактеристиките и типовитеназадоволствотонаклиентот 
Кои се современите тенденции во развојот на одржливоста на туризмот? 
Кое е значењето на ова истражување во развојот на одржлив туризам на 
Косово? 

 
Во  истражувањето на овие прашања, кандидатот се послужил со бројни техники на 

прибирање, обработка и систематизирање на податоците, како и користење на 
соодветна научна и стручна литература од областа. 

 
Концепциската поставеност на докторскиот труд е одредена во согласност со  

поставената цел и задачи, преку кои кандидатот го спровел целокупното истражување 
и ги изложил резултатите до кои дошол, како и своите согледувања, заклучоци и 
предлози, а се состои од вовед, шест поглавја и завршни согледувања: 

 
 
 

ВОВЕД 

I. МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ 

1. Определување на предметот на научното истражување и операционална 
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дефиниција 

2. Поставување на целите на научното истражување 

3. Утврдување на задачите на научното истражување 

4. Специфицирање на методите за научно истражување 

II. КВАЛИТЕТ НА УСЛУГАТА НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО 

1. Дефинирање на квалитет на услугата 

2. Вредност на квалитетот на услугата за клиенти 

3. Улогата на квалитетот на услугите во развојот на туристичката индустрија 

4. Мерење на квалитетот на услугата меѓу давателите на хотелски услуги 

III. ЗАДОВОЛСТВО НА КЛИЕНТИТЕ СО ХОТЕЛСКИ УСЛУГИ 

1. Дефиниција на поимот задоволство на клиентот 

2. Значење на задоволство на клиентот 

3. Различни димензии на задоволство на клиентот 

4. Врската помеѓу квалитетот на услугата и задоволството на клиентот 

5. Мерење на задоволство на клиентот меѓу давателите на хотелски услуги 

IV. ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ 

1. Дефиниција и улога на одржлив туризам 

2. Влијанието на квалитетот на услугите врз развојот на одржлив туризам 

3. Влијанието на задоволство на клиентот врз развојот на одржлив туризам 

4. Практики на одржлив туризам 

V. ЕМПИРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЕФЕКТИТЕ ОД КВАЛИТЕТОТ НА 
УСЛУГИТЕ ВРЗ ЗАДОВОЛСТВОТО НА КЛИЕНТИТЕ КОН ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 

1. Истражување на ефектите од квалитетот на услугите врз задоволството на 
клиентите 

2. Истражување на ефектите од квалитетот на услугите врз одржливиот развој 
на туризмот 

VI. ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ТОЛКУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО 

ЗАКЛУЧОК 

Користена литература 
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Во воведот на докторската дисертација даден е осврт на актуелноста и 
атрактивноста на темата и нејзиното значење, што всушност претставува и основен 
мотив за изработка на оваа тема, но, исто така и накратко е презентирана и глобалната 
структура на тезата.  

Во првиот дел, Методологија на научното истражување, јасно е определен 
предметот на научното истражување и дадена е операционална дефиниција на 
проблемот како рамка на истражувањето. Со цел да се определи смислата на научното 
расветлување на проблемите, поставени се целите, а во функција на остварување на 
целите воспоставени се задачите на истражувањето. Специфицирањето на методите е 
неопходно за да се откријат законитостите кои се карактеристични за научното 
истражување. Сложеноста, комплексноста и ширината на предметот на проучување 
подразбира примена на бројни научни методи. Во ова истражување користени се 
методите: анкета, интервју, компаративна анализа и математички и статистички 
методи кои соодветствуваат со предметот на истражување. 

Добиените сознанија како и заклучоците од истражувањето кое се однесува на 
овој труд, ќе дадат придонес при анализирањето на ефектите од квалитетот на услугите 
врз задоволството на клиентите кон одржлив развој на туризмот во Косово. 

 
Во вториот дел од докторската дисертација со наслов Квалитет на услугата 

на хотелиерството дадена е јасна дефиниција за квалитетот на туристичките услуги 
бидејќи ако терминот на квалитетни услуги е јасно разбран и прецизно дефиниран, 
тогаш може да се објасни улогата што ја имаат во другите фази од развојот на 
туризмот. Важноста на туристичката индустрија и концептот и димензиите на 
квалитетот на услугите првично се ревидирани, а потоа е направена анализа на 
нивното влијание врз туризмот и врз задоволството на клиентите. 

 
Во рамките на третата глава од дисертацијата-Задоволство на клиентите со 

хотелски услуги, вниманието е насочено кон задоволство на клиентите корисници на  
хотелските услуги. Посебно значење во овој дел од дисертацијата е посветен на 
општото задоволство на клиентите од услугите што ги добиваат за време на нивниот 
престој во хотелот. Потоа тоа се комбинира со квалитетот на услугите што ги 
добиваат, но исто така се анализираат и како вредности на развој на одржлив туризам. 

 
Одржлив развој на туризмот е четвртиот дел од трудот. Во овој дел од 

дисертацијата дефиниран е одржливиот туризам, бидејќи важно е да се создадат 
одржливи практики во туризмот. Овде исто така анализирани значењата на одржливост 
и одржлив туризам и влијанието на квалитетот на туристичките услуги и задоволство 
на клиентите од хотелски услуги врз развојот на одржливиот туризам, а на крајот од 
овој дел ќе бидат презентирзни практиките од одржливиот туризам. 

 
Емпириското истражување на ефектите од квалитетот на услугите врз 

задоволството на клиентите кон одржлив развој е петтиот дел од докторската 
дисертација во кој е опфатено паралелно истражување на ефектите од квалитетот на 
услугите врз задоволството на клиентите и истражување на ефектите од квалитетот на 
услугите врз одржливиот развој на туризмот. 

Во шестиот дел, кој ќе се однесува на Презентација и толкување на 
резултатите од истражувањето фокус е ставен на поспецифичен и аналитички начин 
на презентација на резултатите добиени преку собирање на податоци од сопственици 
на хотели и нивни клиенти со нивно рефлектирање во разни табеларни и графички 
форми. 
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  Во исто време, во овој дел од трудот се обработени податоците и презентирзни 
резултатите со нивна статистичка анализа за јасно утврдување на нивото на 
задоволство на клиентите со квалитетот на услугите што ги добиле за време на 
нивниот престој во Косово. 

Понатака, овие резултати се споредуваат со наодите на други истражувачи со 
цел да се направат споредби и да се обезбедат совети и препораки до давателите на 
услуги, односно на хотелите во земјата. 
 

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 11,19%) 

 
 
 

ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 
 

Докторскиот труд со наслов АНАЛИЗА НА ЕФЕКТИТЕ ОД КВАЛИТЕТОТ 
НА УСЛУГИТЕ ВРЗ ЗАДОВОЛСТВОТО НА КЛИЕНТИТЕ КОН ОДРЖЛИВ 
РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО од кандидатот М-р Албан Фејза претставува 
самостоен научен труд во кој со примена на современа методолошка постапка 
кандидатот дошол до значајни резултати, податоци и заклучоци во врска со 
потенцијалите за одржлив развој на туризмот на Косово. Опсежното теоретско и 
емпириско истражување му овозможило на кандидатот да дојде до релевантни 
информации во врска со предметот на истражување, што пак во понатамошната 
постапка резултирало со значајни заклучоци, но и предлози.  

Сето ова зборува за актуелноста на темата во сегашниот момент во развојот на 
туризмот на Косово, а уште повеќе поради фактот што ваквите истражувања за 
влијанието на квалитетот на услугите врз задоволството на клиентите и одржливиот 
развој на туризмот се се` уште малубројни. Со тоа се зголемува прагматичната 
вредност на трудот, кој во некој иден временски период би можел да им биде корисен 
на релевантните фактори за развој на туризмот на Косово.  

 
Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, Комисијата 

едногласно смета дека докторскиот труд со наслов: АНАЛИЗА НА ЕФЕКТИТЕ ОД 
КВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ ВРЗ ЗАДОВОЛСТВОТО НА КЛИЕНТИТЕ КОН 
ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО 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.  

Спрема тоа комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставно- 
научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид да го прифати овој 
извештај и да закаже јавна одбрана на докторската дисертација под наслов АНАЛИЗА 
НА ЕФЕКТИТЕ ОД КВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ ВРЗ ЗАДОВОЛСТВОТО НА 
КЛИЕНТИТЕ КОН ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО, изработена 
од кандидатот М-р Албан Фејза.    
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*Врз основа на барањето-Отповикување на објава во Билтен на Факултетот 
за туризам и угостителство – Охрид бр. 03-488/1 од 13.12.2021, се повлекува 
објавата на Паравилникот за систематизација на работните места на 
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, објавен во Билтен бр. 486 
од 01.09.2021 


