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Врз основа на член 94 став 1 точка 14,во врска со член 98 став 1 точка 5 од Законот
за високото образование („Службен весник на РСМ“ бр.82/2018), а во согласност со
Финансискиот план – Расходи за 2022 година усвоен од страна на Универзитетскиот сенат, се
донесува следната:

ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
ЗА 2022 ГОДИНА
Член 1
Со Програмата за инвестиции на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
за 2022 година, во натмошниот текст (Програмата), се уредуваат потребите и планираните
инвестиции содржани во Финансискиот план за 2022 година, на расходните ставки од
групата 48 – капитални расходи.
Член 2
Програмата ги опфаќа потребите и планираните капитални расходи на Централната
стручна и административна служба (Ректоратот) и на единиците на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“– Битола.
Со Програмата е предвидено да се спроведе:
1. Набавка на компјутерска опрема за заедничките потреби на Универзитетот и
Единиците во негов состав,
2. Набавка на компјутерска опрема од страна на Единиците за создавање на
услови за подобрување на условите за реализација на настава и вежби и за
подобрување на функционирањето на Службите,
3. Набавка на кaнцелариска опрема за потребите на Универзитетот и
Единиците во негов состав,
4. Купување на опрема потребна за лабораториски вежби и истражувања во
рамките на реализација на наставните програми и содржини,
5. Набавка на опрема за планирање и реализација на истражувања за
наставниот, соработничкиот кадар и за потребите на студентите од прв, втор
и трет циклус на студии,
6. Други потреби за опремување со содветна опрема и машини,
7. Завршување на започнати инвестиции со реконструкција и адаптација на
објекти,
8. Реконструкции и адаптација на објекти за изведување на настава, вежби и
административен простор,
9. Реконструкција и адаптација на простории за лаборатории за потребите на
повеќе Единици за настава, вежби и создавање услови за јавно – приватно
партнерство,
10. Реконструкции на кровни конструкции на постари објекти,
11. Реконструкција, адаптација и ставање во функција на одделени објекти кои
се дадени на користење на Универзитетот, кои претходно се користеле за
други намени (објекти во касарна),
12. Санирање на оштетувања на постоечките објекти на Универзитетот и
Единиците во негов состав,

2
13. Други потреби од реконструкција, адаптација и санација на објектите
наУниверзитетот и Единиците во негов состав, и
14. Набавка на софтвер.
Член 3
Реализацијата на Програмата се врши по расходни ставки на Централната стручна
и административна служба (Ректоратот)и на единиците, согласно Финансискиот план за
2022 година.
Член 4
Финансиските средства од расходна ставка 480-Купување на опрема и машини,
наменети за купување на канцелариска, лабораториска и научно-истражувачка,
информатичка и видео опрема, опрема за греење и климатизација и друга опрема, се
наменети за:
1. Централнатастручна и административна служба (Ректоратот) на Универзитетот;
2. Педагошки факултет – Битола;
3. Висока медицинска школа – Битола;
4. Факултет за информатички и комуникацицски технологии – Битола;
5. Факултет за биотехнички науки – Битола;
6. Технички факултет – Битола;
7. Ветеринарен факултет – Битола;
8. Економски факултет – Прилеп;
9. Научен институт за тутун – Прилеп;
10. Правен факултет – Кичево;
11. Технолошко-техничкифакултет – Велес;
12. Факултет за безбедност – Скопје и
13. Факултет за туризам и угостителство – Охрид.
Член 5
Финансиските средства од расходна ставка 481-Градежни објекти, се предвидени за
реконструкција на деловниот објект на:
1. Научен институт за тутун – Прилеп.
Член 6
Финансиските средства од расходната ставка 482 –Други градежни објекти, се наменети
за реконструкција на други објекти и надзор над изградбата,на:
1. Централната стручна и административна служба (Ректоратот) на
Универзитетот;
2. Педагошки факултет – Битола;
3. Висока медицинска школа – Битола;
4. Факултет за информатички и комуникацицски технологии – Битола;
5. Факултет за биотехнички науки – Битола;
6. Технички факултет – Битола;
7. Ветеринарен факултет – Битола;
8. Економски факултет – Прилеп;
9. Научен институт за тутун – Прилеп;
10. Правен факултет – Кичево;
11. Технолошко-технички факултет – Велес;
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12. Факултет за безбедност – Скопје и
13. Факултет за туризам и угостителство – Охрид.
Член 7
Финансиските средства од расходна ставка 485- Вложувања и нефинансиски
средства, наменети за набавка на компјутерски софтвер, книги за библиотеки и учебници
и друго, се предвидени за набавки на:
1. Научен институт за тутун– Прилеп;
2. Технолошко – технички факултет – Велес и
3. Факултет за безбедност – Скопје.
Член8
Финансиските средства за реализирање на Програмата се обезбедуваат од страна на
Буџетот на Република Северна Македонија, на сметките од типот 603, од сопствени
приходи на сметките од типот 788, како и од донации на сметките од типот 785.
Член 9
Финансиските средства на расходна ставка 480- Купување на опрема и машини,
кои се обезбедени од страна на Буџетот на Република Северна Македонија за набавка на
опрема, се распоредуваат врз основа на направена анализа на реалните потреби на
Централната стручна и административна служба и на единиците и врз основа на
поднесените барања од единиците на Универзитетот, од страна на Секторот за финансии,
сметководство, инвестиции и развој и Проректорот за финансии и развој, со Одлука на
Ректорот.
Реализацијата на набавките за одобрените средства од став 1 од овој член, се
спроведува на ниво на конкретната единица на која и се доделени, согласно законските
прописи и актите на единицата.
Реализацијата на набавките за одобрените средства за Централната стручна и
административна служба од став 1 од овој член, се спроведува на ниво Централната
стручна и административна служба, согласно законските прописи и актите на
Универзитетот.
Член10
Анализа на потребите за инвестирање во градежниобјекти од Финансиските
средства на расходната ставка 482- Други градежни објекти, обезбедени во Буџетот на
Република Северна Македонија, се врши врз основа на направена анализа на реалните
потреби на Централната стручна и административна служба и на единиците и врз основа
на поднесени барања од единиците на Универзитетот,од страна на Секторот за финансии,
сметководство, инвестиции и развој и Проректорот за финансии и развој, со Одлука на
Ректорот.
Реализацијата на набавките за одобрените средства од став 1 од овој член, се
спроведува на ниво на конкретната единица на која и се доделени, согласно законските
прописи и актите на единицата.
Реализацијата на набавките за одобрените средства за Централната стручна и
административна служба од став 1 од овој член, се спроведува на ниво Централната
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стручна и административна служба, согласно законските прописи и актите на
Универзитетот.
Член 11
Финансиските средства за реализирање на Програмата кои се обезбедуваат од
сопствените приходи на сметките од типот 788, се распределуваат со одлука на Деканот
на конкретната единица за соодветната сметка, односно Ректорот за сметките на
Ректоратот.
Член12
Распределбата на финансиските средства обезбедени со донации на сметките од
типот 785, се врши согласно склучениот Договор за реализирање на соодветниот проект и
Правилникот за реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни
и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола.
Член13
Постапките за инвестиции започнатипред влегувањето во сила на оваа Програма,
ќе завршат согласно претходно донесените Одлуки.
Член 14
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.
__________________________
Проф. д-р Сашо Коруновски,
Ректор
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Врз основа на член 36 став 7 од Законот за високото образование, член 40 од
Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, член 49 од Статутот на
Универзитетското студентско собрание и Одлуката од Универзитетскиот сенат на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола бр. 14-37/7 од 25.01.2022 година,
Универзитетското студентско собрание на седницата одржана на ден 27.01.2022 година, ја
донесе следнава
СТАТУТАРНА ОДЛУКА
за изменување и дополнување на
СТАТУТОТ
на Универзитетското студентско собрание на
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски" во Битола

Член 1
Со оваа Статутарна одлука се врши изменување и дополнување на Статутот на
Универзитетското студентско собрание бр.02-1660/5 од 27.12.2019 година, објавен во
Анекс на Билтен бр.464 од 27.12.2019 година.
Член 2
Во членот 5, во ставот 3 од Статутот, на крајот од реченицата точката се заменува
со запирка и се допишува: „а во средината стои логото на Универзитетското студентско
собрание“.
Член 3
Во членот 15, после ставот 3 од Статутот, се додаваат два нови ставови 4 и 5 кои
гласат:
„Изборот на членови и на претседател на факултетските студентски собранија и
студентското собрание на Високата медицинска школа, се одржува секоја година во
месец октомври, на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање, во работните
денови во текот на неделата за настава.
Постапката за избор се уредува во статутите на факултетските студентски
собранија/студентското собрание на Високата медицинска школа“.
Член 4
Во главата VI. СТУДЕНСТКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ, членовите од 34 до 43 од
Статутот се бришат и се заменуваат со нови членови од 34 до 68 кои гласат:
„Заштита на правата на студентите
Член 34
Студентскиот правобранител на Универзитетот ги штити правата на студентите
утврдени со закон и со актите на Универзитетот и на единиците во состав на
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Универзитетот, кога им се повредени од органите на Универзитетот или друг член на
академската заедница на Универзитетот.
Независност и самостојност
Член 35
Студентскиот правобранител / Заменик студенски правобранител ја врши работата
од својата надлежност врз основа и во рамките на закон, Статутот на Универзитетот,
статутите на единиците и овој Статут.
Студентскиот правобранител / Заменик студенски правобранител e независен и
самостоен во вршењето на функцијата.
Функцијата Студентски правобранител / Заменик студенски правобранител е
неспоива со вршењето на функција во политичка партија.
При вршењето на својата функција, Студентскиот правобранител и Заменик
студенски правобранител се водат од принципите на непристрасност, недискриминација,
доверливост, достапност, одговорност, отчетност и законитост.
Соработка со Универзитетот
Член 36
Универзитетот и единиците во негов состав се должни да соработуваат со
Студентскиот правобранител / Заменикот студентски правобранител, на негово барање да
му ги обезбедат потребните податоци и информации и да му овозможат спроведување на
постапката за заштита на правата на студентите утврдени со Законот за високо
образование, Статутот на Универзитетот и овој Статут.
Универзитетот/единиците е должен на Студентскиот правобранител / Заменикот
студентски правобранител да му обезбеди просторија за работа и да му пружа
административно-техничка помош.
Финансиско и сметководствено работење
Член 37
За организирање настани, активности и слично од делокругот на работа,
Студентскиот правобранител поднесува писмено барање до Ректорот на Универзитетот за
одобрување на финансиски средства за реализација на истите. Ректорот на Универзитетот
го разгледува и дава одобрување на писменото барање.
На Студентскиот правобранител и лицата вклучени во настаните, активностите и
слично кои се организирани од негова страна, за службените патувања, доколку лицата
доаѓаат надвор од местото на организирање на настанот, од страна на Универзитетот ќе
им бидат рефундирани средства за патниот трошок, за што се должни да пополнат патен
налог кој го одобрува Ректорот на Универзитетот.
Финансиското и сметководственото работење на Студенскиот правобранител се
врши во согласност со законските прописи, подзаконските акти, актите на Универзитетот,
во рамките на финансиското и сметководственото работење на Ректоратот на
Универзитетот.
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Универзитетот врши надзор над наменското трошење на средствата кои ги
доделува на Студенскиот правобранител.
Надзорот опфаќа поднесување извештај за реализираните настани, активности и
слично од страна на Студентскиот правобранител до Ректорот на Универзитетот, за
наменското трошење на доделените средства за определен настан, активност и слично.
Неповикување на одговорност
Член 38
Студентскиот правобранител и Замениците студентски правобранители не можат
да бидат повикани на одговорност за дадена препорака и преземени дејствија во вршењето
на својата работа.
Седиште
Член 39
Студентскиот правобранител на УКЛО има седиште во просториите на
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ - Битола.
Лого, печат и штембил
Член 40
Студентскиот правобранител има свое лого, печат и штембил.
Ликовно-графичкиот приказ на логото на Студентскиот правобранител е следниов:

Печатот на Универзитетското студентско собрание има облик на круг чиј пречник
изнесува 30 мм. и ги содржи зборовите напишани на македонски јазик и неговото
кирилско писмо: Универзитет „Св. Климент Охридски“ –Битола, СТУДЕНТСКИ
ПРАВОБРАНИТЕЛ, а во средина е логото на Студентскиот правобранител.

Штембилот е правоаголен со димензии (60мм. x30мм.) и ги содржи зборовите
напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо: Универзитет „Св. Климент
Охридски“ – Битола, СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ, број _______ ________ 20___.
Година, Битола.
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Приемниот печат е правоаголен со димензии (60 мм.x30мм.) и ги содржи зборовите
напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо: Универзитет „Св. Климент
Охридски“ – Битола, СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ, Примено _______________,
Организациона единица ___________, Број _______, Прилог _______, Вредност
_________.

УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА СТУДЕНТСКИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ
Надлежен орган и мандат
Член 41
Студентски правобранител се избира од редот на редовните студенти на
Универзитетот.
Студентскиот правобранител се избира од Сенатот на Универзитетот, со
мнозинство гласови од присутните повеќе од половината членови на Сенатот, на предлог
на Универзитетското студентско собрание, по претходно објавен Конкурс.
Мандатот на Студентскиот правобранител е две години, без можност за реизбор,
заради што при утврдување на предлогот и изборот треба да се има во предвид
запишаната година на студии на пријавениот кандидат.
Услови за избор
Член 42
Студентскиот правобранител треба да е редовен студент на некој од
факултетите/Високата медицинска школа на Универзитетот и да е со просечна оценка од
најмалку 8.
Конкурс и избор на Студентски правобранител
Член 43
Конкурсот за избор на Студентски правобранител го распишува Универзитетското
студентски собрание и задолжително се објавува на Универзитетското студентско радио
УКЛО ФМ, веб страницата на Универзитетот, веб страниците и огласните табли на
факултетите/Високата медицинска школа.
За спроведување на постапката по Конкурсот, Универзитетското студентско
собрание од своите членови избира трочлена Конкурсна комисија, од кои еден е
претседател и два члена.
Конкурсот од став 1 на овој член се распишува најдоцна 1 месец пред истекот на
мандатот на постојниот Студентски правобранител.
Рокот за пријавување по објавениот Конкурс за Студентски правобранител е 15
дена од денот на неговото објавување.
Конкурсот за Студентски правобранител задолжително ги содржи условите за
пријавување на кандидатите предвидени во член 42.
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Конкурсот за Студентски правобранител задолжително ги содржи пoтребните
документи за пријавување:
- Пријава
- Потврда за редовен студент
- Потврда за просечна оценка од студиите од соодветниот факултет
- Кратко CV (биографија) во Europass формат
- Мотивационо писмо.
Конкурсната комисија, при разгледувањето на Пријавите и рангирањето на
кандидатите за Студентски правобранител, ги земаат во предвид, покрај основните услови
и дополнителните критериуми за избор (активно учество во проекти, невладини
организации и сл.), а по потреба може да направи интервју со пријавените кандидати.
Универзитетското студентско собрание, на предлог на Конкурсната комисија,
донесува предлог за Студентски правобранител со јавно гласање со мнозинство гласови
од присутните членови на седницата, најдоцна во рок од 8 (осум) дена по завршувањето на
објавениот Конкурс.
Сенатот на Универзитетот треба да избере Студентски правобранител најдоцна во
рок од 15 дена по поднесувањето на предлогот за Студентски правобранител од страна на
Универзитетското студентско собрание.
Паричен надоместот на Студентскиот правобранител
Член 44
Студентскиот правобранител има право на паричен надомест за неговата работа,
којшто се утврдува со Одлука на Универзитетскиот сенат, на предлог на
Универзитетското студентско собрание.
Заменик студентски правобранител
Член 45
На секоја единици на Универзитетот се избира Заменик студентски правобранител,
кој го избира Факултетското студентско собрание/студентското собрание на Високата
медицинска школа, по претходно објавен конкурс, од редот на редовните студенти на
единицата, на предлог на Конкурсна комисија, за време од две години, без можност за
реизбор.
Надлежноста, изборот, разрешувањето и работата на Замениците студентски
правобранители се утврдува со статутите на единиците на Универзитетот и статутите на
Факултетските студентски собранија / Студенското собрание на Високата медицинска
школа.
Поврзаност на Студенсткиот правобранител со Замениците студентски
правобранители
Член 46
Замениците студентски правобранители до Студентскиот правобранител и до
Наставно- научниот/Наставниот совет на единицата задолжително доставуваат Годишен
извештај за нивната работа, а по потреба и периодични извештаи.

10

Студентскиот правобранител ја координира работата на Замениците студентски
правобранители.
Доколку има потреба, Студентскиот правобранител може да свика состанок со
Замениците студентски правобранители.
Замена на Студентскиот правобранител
Член 47
Во случај на отсутност или спреченост на Студентскиот правобранител, него го
заменува еден од Замениците студентски правобранители од единиците на Универзитетот,
што тој ќе го определи.
НАДЛЕЖНОСТ И РАБОТА НА СТУДЕНТСКИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ
Член 48
Студентскиот правобранител постапува по поднесок од страна на студент или
сопствена иницијатива, доколку увидел дека е повредено право на студент од страна
Универзитетот, единиците на Универзитетот или друг член на академската заедница
Универзитетот.
Универзитетот и неговите единици се должни да постапат по укажувањата
Студентскиот правобранител.

по
на
на
на

Надлежност
Член 49
Студентскиот правобранител, во рамките на своите надлежности утврдени со
закон, актите на Универзитетот и единиците и овој Статут, е овластен:
- да посредува во спорови помеѓу студентите и органите на Универзитетот,
студентите и член на академската заедница на Универзитетот;
- да носи одлуки за отфрлање на Барањето, за неповедување и за поведување
постапка;
- да дава препораки во конкретни случаи со цел разрешување на спорови;
- да презема дејствија за кои е надлежен и по сопствено наоѓање. Ако започне
постапка по сопствена иницијатива, потребна е согласност од студентот на кого му
се повредени правата;
- да ги стави на јавна дискусија прашањата поврзани со системот на заштита на
студентските права и кршењето на студентските права, и заклучоците од тие
прашања да ги промовира со цел подобрување на квалитетот на високото
образование и заштитата на студентските права:
- да организира настани, активности и слично поврзани со својот делокруг на работа
со цел промовирање на работата на Студенскиот правобранител;
- да соработува со домашни и странски владини и невладини институции;
- да потпишува меморандуми за соработка.
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Член 50
Студентскиот правобранител постапува по поднесок-Барање на студент и/или
група студенти во случај кога станува збор за повреда на студентските права:
- Стекнување на статус на студент
- Престанок на статусот на студент
- Губење на статусот на студент во државна квота
- Ослободување од плаќање партиципација
- Проверка на знаењето
- Испитни рокови
- Оценување
- Објавување на резултати и право на увид
- Приговор заради оценка од проверка на знаењето
- Поништување на оценката и повторување на испитот
- Напредување на студентот
- Мирување на обврските на студентот
- Продолжување на прекинатите студии
- Паралелно студирање
- Рок за завршување на студиите
- Дисциплинска одговорност на студентот
- Други права на студентот, во согласност со Законот за високо образование,
Статутот на Универзитетот, Статутот на единицата и други акти.
Увид во досие на студентот
Член 51
Во постапката за заштита на правата на студентот, Студентскиот правобранител
може да изврши увид во досие на одреден студент, по претходно поднесено писмено
барање до деканот/директорот на единицата на Универзитетот. Деканот/директорот е
должен да му овозможи на Студентскиот правобранител увид во досието, а доколку
произлези потреба и да му издаде копија од одреден документ од досието.
Информирање на студентите
Член 52
Студентскиот правобранител е должен да ги информира студентите за нивните
права поврзани со статусот студент согласно со Законот за високото образование,
статутите и другите акти на Универзитетот.

Барање
Член 53
Барањето до Студентскиот правобранител се поднесува во писмена форма.
Барањето го поднесува студентот, односно негов полномошник, по пошта / лично на
адресата на седиштето на Студентскиот правобранител (Универзитет „Св. Климент
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Охридски“ Битола, Ул. Булевар 1-ви Мај бб, Битола) или на официјалната е-пошта:
studentski.pravobranitel@uklo.edu.mк.
Во итни случаи барањето може да се прими и по телефон, за што се составува
службена белешка, а во рок од 5 дена подносителот е должен Барањето да го поднесе и
писмено.
Содржина на Барањето
Член 54
Не постои определена форма или образец во кој Барањето треба да биде поднесено.
Тоа треба да содржи лични податоци на подносителот, околностите, фактите и
доказите врз кои се темели барањето, како и да биде наведен органот, односно лицето на
кое се однесува барањето. Доколку станува збор за прашање кое е од општ интерес (пр.
ако поголема група на студенти е засегната од проблемот) Барањето може да биде и
анонимно.
Подносителот не може да биде повикан на одговорност во врска со поднесеното
барање, а за тоа се грижи ректорот, односно деканот/директорот на единицата.
Подносителот е ослободен од плаќање такса за Барањето.
Совесно, непристрасно, ефикасно и одговорно постапување
Член 55
Студентскиот правобранител е должен по барањето да постапува совесно,
непристрасно, ефикасно и одговорно.
Сите информации и документи кои ќе ги добие Студентскиот правобранител по
службена должност во текот на постапката се од доверлив карактер. Студентскиот
правобранител се грижи за заштитата на идентитетот и приватноста на студентите кои
поднеле барање.
По секое поднесено Барање доколку утврди потреба, Студентскиот правобранител
остварува средби со сите засегнати страни, освен ако Барањето биде анонимно, врши увид
во документацијата на студентот и единицата на Универзитетот и презема други дејствија
со цел утврдување на фактичката состојба.
По утврдувањето на фактичката состојба, Студентскиот правобранител превзема
дејствија за отстранување на повредата и остварување на правото на студентот, до
деканот/директорот на соодветната единица на Универзитетот, а за тоа го известува и
Проректорот за студентски работи на Универзитетот.
Отфрлање на барањето
Член 56
Студентскиот правобранител ќе го отфрли Барањето доколку:
 барањето примено по телефон во определениот рок не се достави во писмена
форма;
 од податоците кои му стојат на располагање произлегува дека не се работи за
повреда на правата на студентот согласно закон и актите на
единиците/Универзитетот;
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по Барањето веќе постапувал и тоа е завршена работа, освен ако дополнително
се поднесат нови докази;
 Барањето е анонимно, освен кога се работи за прашање од општ интерес;
 Барањето е нејасно и некомплетно, а подносителот по претходното укажување
и дадениот рок од Студентски правобранител не го дополнил (кога барањето е
нецелосно, неразбирливо, не се доставени сите докази и сл.);
 Барањето се однесува на дејствие кое се случило пред повеќе од една година,
освен ако оцени дека подносителот го пропуштил рокот од оправдани причини;
 подносителот не е лично засегнат од дејствијата на кои се однесува Барањето,
односно Барањето е поднесено од неовластено лице;
 Барањето се однесува на приговор за оценка, а студентот не го искористил
правото согласно закон и актите на единиците/Универзитетот;
 постапувањето по Барањето не е во негова надлежност или предметот е во
постапка пред суд или друг надлежен орган;
 од доказите што му стојат на располагање произлегува дека не се работи за
повреда на правата на студентот согласно со закон и актите на Универзитетот.
Одлуката за отфрлање на Барањето треба да биде образложена.
Неповедување на постапка
Член 57
Студентскиот правобранител ќе донесе одлука за неповедување на постапка
доколку од расположливите докази утврди дека не постои повреда на правата на
студентот согласно со закон и актите на Универзитетот.
Одлуката за неповедување на постапка треба да биде образложена.
Поведување и рок за завршување на постапката
Член 58
Доколку Студентскиот правобранител не донесе одлука согласно со членовите 56 и
57 од овој Статут, донесува одлука за поведување на постапка.
Во текот на постапката, Студентскиот правобранител соработува со Замениците
студентски правобранители од единиците на Универзитетот.
Студентскиот правобранител ќе изготви финален извештај со констатации за
утврдената состојба по барањето, од донесувањето на одлука за поведување на постапка,
во рок од 30 дена од неговото поднесување, односно комплетирање. За посложени случаи,
рокот е 60 дена.

Препораки на Студентскиот правобранител
Член 59
Кога Студентскиот правобранител ќе констатира дека се повредени правата на
студентот, дава препораки за начинот на отстранување на констатираните повреди до
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деканот/директорот на единицата и до Проректорот за студентски работи на
Универзитетот и составува и потпишува Извештај со констатации за утврдената состојба.
Доколку деканот/директорот не постапат по препораките на Студентскиот
правобранител во рок од 7 дена од приемот на истото, односно за посложени случаи до 15
дена, а е констатирана повреда на правата на студентот, Студентскиот правобранител има
право после овој рок до Проректорот за студентски работи на Универзитетот да поднесe
информација со укажување за настанатото непостапување.
Проректорот за студентски работи на Универзитетот е должен во рок од 15 дена од
приемот на информацијата, да достави известување за преземените дејствија до
Студентскиот правобранител.
Доколку Проректорот за студентски работи на Универзитетот во утврдениот рок не
го извести Студентскиот правобранител за преземените дејствија, Студентскиот
правобранител има право за тоа да го извести Ректорот на Универзитетот.
Известување за текот на постапката
Член 60
Студентскиот правобранител, во текот на постапката, на барање на подносителот
на Барањето може да му овозможи увид во предметот и да го известува за текот на
постапката.
Финален извештај со констатации за утврдената состојба кога се
или не се повредени правата на студентот
Член 61
Доколку Студентскиот правобранител, врз основа на спроведената постапка,
констатира дека се или не се повредени правата на студентот, составува и потпишува
Финален извештај со констатации за утврдената состојба и го доставува до подносителот
на Барањето, деканот/директорот на единицата и до Проректорот за студентски работи на
Универзитетот.
Доверливост
Член 62
Сите информации и документи што ќе ги добие Студентскиот правобранител по
службена должност во текот на постапката се од доверлив карактер. Обврската за
доверливост ги обврзува и другите лица - учесници во постапката.
Студентскиот правобранител се грижи за заштитата на приватноста на студентите
кои поднеле барање.

Водење евиденција
Член 63
Барањата за заштита на правата на студентите и целокупната понатамошна
комуникација (во писмена или електронска форма) се заведуваат во помошна деловодна
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книга на Универзитетот од страна на архиварот во Ректоратот на Универзитетот, а по
нивно доставување од страна на Студенскиот правобранител.
Непостапување пред други органи
Член 64
Студентскиот правобранител, во остварувањето на неговата функција, не постапува
пред органи и организации надвор од академската заедница.
Извештај за работа
Член 65
За својата работа Студентскиот правобранител поднесува Годишен извештај до
Универзитетското студентско собрание и до Сенатот на Универзитетот.
Во случај кога Сенатот на Универзитетот не го прифати Годишниот извештај на
Студентскиот правобранител, за тоа го известува Универзитетското студентско собрание.
Неприфаќањето на Годишниот извештај на Студентскиот правобранител
претставува основ за поднесување предлог од Универзитетското студентско собрание за
поведување постапка за негово разрешување од страна на Сенатот на Универзитетот.
ПРЕСТАНОК HA МАНДАТОТ СТУДЕНТСКИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ
Причини
Член 66
На Студентскиот правобранител му престанува мандатот:
- ако поднесе оставка;
- поради трајна спреченост да ја извршува функцијата;
- поради истек на мандатот;
- поради престанок на статусот на редовен студент;
- ако биде разрешен поради неприфаќање на поднесениот Годишен извештај за
работа;
- во други случаи утврдени со закон и со актите на Универзитетот.
Разрешување на Студентскиот правобранител
Член 67
Предлог за покренување постапка за разрешување на Студентскиот правобранител
може да поднесе Универзитетското студентско собрание, кој се носи со мнозинство
гласови од присутните членови, доколку на седницата присуствуваат повеќе од
половината од вкупниот број членови на Универзитетското студентско собрание.
Одлука за разрешување донесува Сенатот на Универзитетот, со мнозинство
гласови од вкупниот број членови.
Предлогот од Универзитетското студентско собрание за покренување постапка за
разрешување на Студентскиот правобранител и Одлуката на Сенатот на Универзитетот за
негово разрешување, треба да бидат образложени.
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Определување Вршител на должност Студентски правобранител
Член 68
Доколку на Студентскиот правобранител предвремено му престанал мандатот, по
негово барање, поради разрешување и/или поради престанок на статусот на редовен
студент, Сенатот на Универзитетот, по предлог на Универзитетското студентско собрание,
од нивните членови, определува Вршител на должност Студентски правобранител, со
мандат не подолг од 3 (три) месеци.
Вршителот на должност Студентски правобранител ги има истите права и
должности како и Студентскиот правобранител.
Претседателот на Универзитетското студентско собрание е должен, во случај на
предвремен престанок на мандатот на Студентскиот правобранител, во рок од еден месец,
да објави Конкурс за Студентски правобранител.
Доколку Универзитетското студентско собрание не го распише конкурсот за избор
на Студентски правобранител во определениот рок, тогаш конкурсот го распишува
ректорот на Универзитетот.“
Член 3
Членовите од 44 до 53 од Статутот, стануваат членови од 69 до 78.
Член 4
Оваа Статутарна одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.

Претседател на
Универзитетско студентско собрание на УКЛО
Симона Наумовска, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТА РОМАНИСТИКА НА
ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП
Со одлука број 02-1318/2 од 27.12.2021 година, Наставно - научниот
совет на Економски факултет - Прилеп формира Рецензентска комисија за избор
на наставник во сите наставно-научни звања од областа Романистика, во состав:
1. проф. д-р Звонко Никодиновски, Филолошки факултет „Блаже Конески“Скопје,Универзитет „Св. Кирил и Методиј “ – Скопје
2. проф. д-р Маргарита Велевска, Филолошки факултет „Блаже Конески“Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј “ – Скопје
3. проф. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, Филолошки факултет „Блаже
Конески“- Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј “ – Скопје.
По разгледувањето на пристигнатите материјали, а врз основа на член
173 став 8 од Законот за високото образование и на чл. 31 и чл. 32 од
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни,
наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола, Рецензентската комисија го поднесува
следниов:

ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот, објавен од Наставно-научниот совет на Економскиот
факултет – Прилеп во дневните весници „Нова Македонија“ и ,,Лајм“, на ден 29
ноември 2021, за избор на наставник во сите наставно - научни звања од областа
романистика, се пријави кандидатот д-р Зоран Николовски, вонреден професор
на Економски факултет - Прилеп.
Врз основа на конкурсната пријава, биографските податоци, научната и
стручната активност на кандидатот го констатираме следново:
I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Д-р Зоран Николовски е роден на 21 ноември 1971 година во Битола каде
што завршил основно и средно образование со континуиран одличен успех.
Образованието го продолжил на Филолошкиот факултет “Блаже
Конески” во Скопје каде во месец април 1996 г. ги завршил додипломските
студии по француски јазик и книжевност - наставна насокасо просечен успех
8,30.
Стручно-научното усовршување д-р Николовски го продолжува на
Филолошкиот факултет “Блаже Конески” во Скопје, каде што во 1998 г. се
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запишува на постдипломските студии од областа на францускиот јазикшто ги
завршува со просечен успех 8,67. На 16.04.2002 г. Николовски го одбранил
магистерскиот труд под наслов: Современата јазична политика на Франција во
однос на францускиот и регионалните јазици (под менторство на проф. д-р
Алекса Попоски) и се стекнал со звањето магистер на филолошки науки.
Со титулата доктор на филолошки науки Зоран Николовски се стекнува
на 20.04.2012 година, кога на Филолошкиот факултет “Блаже Конески” во
Скопје ја одбранува својата докторска дисертацијапод наслов:Англиските
лексички заемки во францускиот јазик од 1945 до 2005 година (лингвистички и
социокултурен аспект)(под менторство на проф. д-р Звонко Никодиновски).
Покрај наведеното, д-р Николовски учествувал повеќепати на семинари
за француски јазик организирани од страна на Универзитетската агенција на
Франкофонијата. Престојувал и во неколку француски универзитетски институции: во Дижон каде што се здобил со диплома од највисок степен за
познавање на францускиот јазик, во Виши каде што се стекнал со диплома за
следење на интензивен курс за професори по француски јазик како странски
јазик. Преку програмата Темпус д-р Николовски престојувал и во
универзитетските центри во Нант и Анже во Франција, во Гетинген - Германија,
во Гент - Белгија и во Венло - Холандија, каде што се запознал со
организациската структура на соодветните универзитети.
Во текот на 2016 година, д-р Зоран Николовски реализира постдокторски
студиски престој на Факултетот за странски јазици и книжевности, при Универзитетот во Букурешт, Романија под наслов:Études des emprunts au français et
à l'anglais et les recherches sociolinguistiques en Roumanie.
II. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Во наставата по француски јазик, д-р Николовски пристапил најпрвин
како предавач по француски јазик и тоа три години по ред, од 1995-1998 година,
на курсевите организирани од Асоцијацијата за француски јазик и култура од
Битола.
Во високото образование д-р Николовски се вклучил во 1999 година кога
Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет во Битола го избрал за предавач по предметот француски јазик со неполно работно време. На Техничкиот
факултет - Битола, г. Николовски е ангажиранполни 14 години, од 1999 до 2013
година.
Истата 1999 година, д-р Николовски е избран и за предавач по предметот
француски јазик на Факултетот за учители и воспитувачи каде што одржува
настава и денес по предметите Француски јазик 1, 2 и 3. Од 2007 до 2009
година, д-рЗоран Николовски одржува настава и по предметите Современ
француски јазик, Лексикологија на францускиот јазик и Синтакса на
францускиот јазик за потребите на двопредметната група за француски и
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македонски јазик на Педагошкиот факултет во Битола (под менторство на проф.
д-р Звонко Никодиновски).
Универзитетската настава по француски јазик д-р Николовски ја продолжува, од 2000 година до денес, на Економскиот факултет во Прилеп, на Факултетот за угостителство и туризам во Охрид (2001-2006 г., 2018 г.-), како и на
останатите високообразовни установи од Универзитетот “Свети Климент
Охридски” од Битола: Педагошкиот факултет во Битола (1999г.-), Факултетот за
биотехнички науки - Битола (2000-2012; 2015-2017 г.), Високата медицинска
школа - Битола (2000-2021 г.) и на Студиите по јавна администрација во Битола
(2002-2005 г.) и од Скопје: Факултетот за безбедност – Скопје (2013-2017 г.).

Од учебната 2004/2005 г. д-р Николовски бил избран во редовен работен
однос во звањето виш лектор за предметот француски јазик на Економскиот факултет во Прилеп, а е преизбран во истото звање во 2008 година. Во 2012
година, Николовски е избран за доцент, а во 2017 година и за вонреден
професорво областа романистика на Економскиот факултет – Прилеп.
Од извештајот за самоевалуација, може да се констатира дека д-р Зоран
Николовски перманентно се стреми кон осовременување на наставата и презентирање на наставните содржини на начин којшто е прифатлив и разбирлив за
студентите. Неговата темелност, прецизност и систематичност во реализацијата
на наставно-образовната дејност е констатирана и преку позитивната просечна
оценка од самоевалуацијата во последните пет години која се движи од 4,79 за
академската 2017/2018 година до 5,00 за академската 2020/2021 година.
III. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Научниот интерес на д-р Зоран Николовски е насочен кон јазичната политика, социолингвистиката, јазиците во контакт и лексикологијата. Досега,
Николовски ги објавил следните трудови и книги:
Зоран Николовски: Современата јазична политика на Франција во однос
на францускиот и регионалните јазици, Педагошки факултет & Киро Дандаро,
Битола, 2003.
Зоран Николовски: „Поимот јазична политика“, Хоризонти, бр. 8, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола, 2012, 125-130.
Zoran Nikolovski: « Contribution de la Commission générale de terminologie et
de néologie à la traduction de certains anglicismes dans la langue française », Actes
du colloque international « Langues et métiers, langues et coutumes », Faculté des
Langues Étrangères, Université de Tirana, Tirana, 2013, 170-183.
Зоран Николовски: „Улогата на електронските лексикографски ресурси за
француски јазик во истражувања на заемките“, in Звонко Никодиновски (ред.),
Електронските ресурси и филолошките студии/Electronic resources and philolo-
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gical studies, Филолошки факултет “Блаже Конески”-Скопје, Скопје, 2013, 92103.
Zoran Nikolovski: "Terminological enrichment of the French language",
Teacher, International journal, Vol. 5, 2013, 201-208.
Zoran Nikolovski: "Language policy, language planning or language editing",
Horizons, Vol.15, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Bitola, 2014, 111-118.
Zoran Nikolovski: « Traduction de certains anglicismes dans le domaine de l'armement et de l'armée », in Sonia Berbinski (éd), Figement et imaginaire linguistiquede la langue à la traduction: expériences de linguiste-expériences de traducteur,
Editura Universitaţii din Bucureşti, Bucureşti, 2015, 215-225.
Zoran Nikolovski: « Emprunts lexicaux anglais en français dans l'aéronautique
et l'astronautique », in Actes du colloque international: "Langues sur Objectifs Spécifiques : Passé, Présent, Futur", Fon-Belgrade, Université de Belgrade, Belgrade,
2015, 363-373.
Zoran Nikolovski: "Language planning and language standardization",
Horizons, Vol. 17, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Bitola, 2015, 165-175.
Зоран Николовски: „Францускиот јазик во науката и техниката“, Зборник
на трудови од меѓународната научна конференција „Јазични и културни проникнувања низ преведувањето и толкувањето“, Филолошки факултет „Блаже
Конески“ - Скопје, 2015, 533-538.
Zoran Nikolovski: « Les emprunts lexicaux anglais en français dans l'économie
et les finances et leurs équivalents en macédonien », Тематски зборник радова са
међународне научне конференције „Језици и културе у времену и простору“, 5,
Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2016, 305-315.
Zoran Nikolovski: « Les recommandations par rapports aux emprunts lexicaux
anglais en français dans l’économie », Actes du colloque „Les Études françaises
aujourd’hui - Tradition et modernité“, Faculté de Philosophie de Niš, Niš, 2016, 163174.
Zoran Nikolovski: «Le même, le semblable et le différent au sein des
anglicismes en français dans les domaines de la psychologie et de la philosophie»,
Actes du Colloque international: le même, le semblable et le différent au sein de la
langue, de la littérature et de la culture dans les pays francophones, Département de
langues et littératures romanes de la Faculté de philologie "Blaže Koneski",
Université "Sts Cyrille et Méthode" de Skopje, Skopje, 2018, 310-320. ISBN 978608-234-058-6
Zoran Nikolovski: «Les anglicismes en français dans la société et la culture »,
Actes du Colloque international « Les Études françaises aujourd’hui », Dire, écrire,
agir en français 3, Nasledje, 40, Faculté des Lettres et des Arts, Université de
Kragujevac, Kragujevac, 2018, 317–328. 811.133.1'373.45:811.111
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Zoran Nikolovski: « Les recommandations terminologiques en français dans le
domaine de l'environnement », in Anca-Marina Velicu / Sonia Berbinski (dir),
Terminologie(s) et traduction. Les termes de l’environnement et l’environnement des
termes, Peter Lang, Berlin, 2018, 75-92.
Zoran Nikolovski: “Periods of contemporary language policy in France
regarding the French language”, Horizons, Series A Social Sciences and Humanities,
Vol.22, “St. Kliment Ohridski” University - Bitola, Bitola, 2018, 221-230.
Zoran Nikolovski: “An Overview of language policy in France”, PALIMPSEST /
ПАЛИМПСЕСТ, Vol. 3, n. 6, "Goce Delchev" University – Shtip, p. 93-100, 2018.
ISSN 2545-3998.
Zoran Nikolovski: “French language in mass media in France at the end of the
XX century”, Horizons,International scientific journal, Series A Social Sciences and
Humanities, Vol. 24, “St. Kliment Ohridski” University - Bitola, Bitola, 2020, 97104.
Зоран Николовски: „Интеракција меѓу францускиот јазик и јавните служби
на Франција во втората половина на 20 век“, in Analogies et interactions au sein
des études romanes (éd. Elisaveta Popovska et coéd. Snežana Petrova), Faculté de
philologie "Blaže Koneski", Skopje, 2020, 429-442.
Zoran Nikolovski : « Les anglicismes lexicaux en français dans les sciences
humaines et sociales », inContacts linguistiques, littéraires, culturels : Cent ans
d'études du français à l'Université de Ljubljana, Faculté des Lettres, Les presses
universitaires de l’Université de Ljubljana, Département de traduction et
d’interprétation, Université de Ljubljana, Ljubljana, 2020, 92-103.
Zoran Nikolovski : The Language Policy of France regarding the French
Language (La politique linguistique de la France à l’égard du français), LAP
LAMBERT Academic Publishing, Sarrebruck, 2021, 168. ISBN: 978-620-3-86078-8
Zoran Nikolovski : La politica linguistica della Francia riguardo alla lingua
francese, Chisinau, Edizioni Sapienza, 2021, 168. ISBN: 978-620-3-72529-2
Zoran Nikolovski : Het taalbeleid van Frankrijk met betrekking tot de Franse
taal, Chisinau, Uitgeverij Onze Kennis, 2021, 172. ISBN:978-620-3-72530-8
Zoran Nikolovski : Polityka językowa Francji w odniesieniu do języka
francuskiego, Chisinau, Wydawnictwo Nasza Wiedza, 2021, 168. ISBN: 978-620-372531-5
Zoran Nikolovski : La política lingüística de Francia respecto a la lengua
francesa, Chisinau, Ediciones Nuestro Conocimiento, 2021, 172. ISBN-13: 978-6203-72527-8
Zoran Nikolovski : A política linguística da França em relação à língua
francesa, Chisinau, Edições Nosso Conhecimento, 2021, 168. ISBN-13: 978-620-372532-2
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Zoran Nikolovski : Die Sprachpolitik Frankreichs in Bezug auf die französische
Sprache, Chisinau, Verlag Unser Wissen, 2021, 180. ISBN-13: 978-620-3-72526-1
Zoran Nikolovski : La politique linguistique de la France à l'égard de la langue
française, Chisinau, Editions Notre Savoir, 2021, 172. ISBN-13: 978-620-3-72528-5
Зоран Николовски: Языковая политика Франции в отношении французского языка,Chisinau, Sciencia Scripts, 2021, 184. ISBN-13:978-620-3-72533-9
Зоран Николовски: „За неколку лексички галицизми во македонскиот
јазик“, во Зборник на трудови од Тркалезната маса „Делото на Конески –
постојан извор на истражувања во науката за јазикот, литературата и
културата“, Педагошки факултет – Битола & Македонско научно друштво –
Битола, 2021, 140-148.
Зоран Николовски: Лексичките англицизми во францускиот јазик од 1945
до 2005 година, (Les anglicismes lexicaux dans la langue française de 1945 à 2005),
Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола, Економски факултет – Прилеп,
Прилеп, 2021.
Монографијата Лексичките англицизми во францускиот јазик од 1945 до
2005 година се состои од 480 страници компјутерски набран текст. Таа претставува придонес во проучување на односите меѓу францускиот и англискиот
јазик низ призмата на лексичките заемки што француското општество ги
востановило во својот јазик под влијание особено на американското општество
и донекаде на британското. Анализата на 1170 англиски лексички заемки во
францускиот јазик е спроведена по области или по центри на интерес. За таа
цел, авторот го позајмува моделот на францускиот лингвист Жан Турние кој во
повеќе свои дела предлага поделба на заемките во 6 главни области: 1.
Општествени и хуманитарни области 2. Природни и технички области 3.
Уметност 4. Секојдневен живот 5. Спортови и слободни активности и 6. Разно.
Ширината на зафатот, минуциозноста во истражувањето, прегледноста на
резултатите, се главните карактеристики на оваа студија. Овој труд на
очигледен и убедлив начин го предочува влијанието што англискиот јазик од
втората половина на XX – от век го има извршено врз францускиот јазик на
полето на лексиката и тоа во сите сфери од човековото живеење. Монографијата
се одликува како со теориска така и со практична вредност: со теориска, зашто
авторот ја докажува на дело поврзаноста меѓу јазикот, културата и општеството
и со практична, зашто авторот приложил детален опис на англиските лексички
заемки во францускиот јазик од 1945 до 2005 година.
Д-р Зоран Николовски учествувал, исто така, на следните конференциии
симпозиуми:
2012: Меѓународна научна конференција „Јазични и културни проникнувања низ преведувањето и толкувањето“, Катедра за преведување и толкување,
Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје, Скопје, 26-27 септември 2012,
(трудот е наведен погоре).

23
2012: Меѓународна научна конференција „Миграцијата и пазарот на трудот“, 19-20 октомври, Крушево, Здружение „Мариовско-мегленски културни
средби“-Прилеп, Институт за социолошки и политичко-правни истражувањаСкопје и Економски факултет-Прилеп.
2013: Conférence internationalе « Langues et métiers, langues et coutumes »,
organisée par le Département de Français de la Faculté des Langues Étrangères,
Université de Tirana, le 18 mars 2013, (трудот е наведен погоре).
2013 : Conférence internationale « Langage(s) et traduction », Figement et
imaginaire linguistique, Université de Bucarest, Bucarest,9-12 septembre 2013, (трудот е наведен погоре).
2013 : Меѓународен симпозиум „Електронските ресурси и филолошките
студии“, Филолошки факултет “Блаже Конески”-Скопје, 12-13 септември 2013
година, Скопје, (трудот е наведен погоре).
2014: IIIe Colloque international: « Langues sur Objectifs Spécifiques : Passé,
Présent, Futur» Fon-Belgrade-Université de Belgrade, Belgrade, 26-27 septembre
2014, (трудот е наведен погоре).
2015: Conférence internationale: « Langues et cultures dans le temps et dans
l'espace 5 », Faculté de Philosophie de Novi Sad-Université de Novi Sad, Novi Sad,
31 octobre 2015 (трудот е наведен погоре).
2015: Huitième Colloque: « Les Études françaises aujourd’hui - Tradition et
modernité », Faculté de Philosophie, Université de Niš, Niš, 13-14 novembre 2015
(трудот е наведен погоре).
2016: Formation: Méthodologie et technique de rédaction et de valorisation
des travaux scientifiques, Bureau Europe centrale et orientale de l'AUF, Bucarest, 2425 mai 2016.
2016: Journée d'études internationale "Langage(s), Discours et Traduction" Du mot aux discours", Faculté des Langues et des Littératures Etrangères, Université
de Bucarest/LEA, Université de Poitiers, Bucarest, 28 mai 2016.
2016: Colloque international: le même, le semblable et le différent au sein de
la langue, de la littérature et de la culture dans les pays francophones, Département de
langues et littératures romanes de la Faculté de philologie "Blaže Koneski",
Université "Sts Cyrille et Méthode" de Skopje, Skopje, 4-5 novembre 2016.
2017: Универзитетска интерна конференција „Науката на УКЛО искуства и перспективи“, Крушево, 29-30 септември 2017 година.
2017: Colloque internationaletpluridisciplinaire en littérature, linguistique et
didactique, « Les Études françaises aujourd’hui », Dire, écrire, agir en français 3,
Faculté des Lettres et des Arts de Kragujevac, Université de Kragujevac, Kragujevac,
Serbie, 3-4 novembre 2017.
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2017: Colloque international « Terminologie(s) et traduction. Les termes de
l’environnement et l’environnement des termes », Université de Bucarest, (série
« Langage(s), Discours et Traduction »), 13 - 14 novembre 2017, Bucarest.
2019 : Colloque international « Contacts linguistiques, littéraires, culturels :
Cent ans d'études du français à l'Université de Ljubljana », Faculté des Lettres,
Département des langues romanes, Département de traduction et d’interprétation, 1214 septembre 2019, Ljubljana.
2021: Тркалезна маса „Делото на Конески – постојан извор на истражувања во науката за јазикот, литературата и културата“, Педагошки факултет –
Битола и Македонско научно друштво – Битола, Битола, 1 јуни 2021.
IV. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Надоградувајќи го своето стручно усовршување, д-р Зоран Николовски
учествувал во работата на неколку работилници:
1998: Stage de formation à l’utilisation du dispositif multimédia “VIFAX”,
Agence de la Francophonie/Agence de coopération culturelle et technique,
Skopje,30.06-03.07.1998.
2004: Работилница: „Наставна методологија и планирање на наставни
курсеви“, Проект за поддршка на високото образование во општествените науки
во Македонија“, Civic Education Project-Македонија, Струга, 2-3 април 2004.
2004: Tрибина „Битола во светлината на француско - македонските односи“, XIV Меѓународна тркалезна маса „Франција, Македонија, Европа:
минато, сегашност и иднина“, 14.05.2004.
2007: Работилница за обука „Обезбедување квалитет во високообразовните установи“, Темпус проект „Надградување на системот за обезбедување
квалитет на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, Битола,
13.06.2007.
Освен тоа, д-р Николовски остварили повеќе студиски престои:
1995:Семинар за француски јазик, Бургоњски универзитет-Дижон, стипендист на француската влада.
1998:Престој во неколку универзитетски центри: Нант и Анже-Франција,
Гетинген-Германија, Генд-Белгија и Венло-Холандија, програма Tempus.
2000: Stage de formation intensive pour professeurs, CAVILAM-Vichy,
France, 31.07-25.08.2000, boursier du gouvernement français.
2002: Престој на École des arts culinaires et de l’hôtellerie-Лион, соработка
со Факултетот за угостителство и туризам-Охрид.
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2016: Постодокторски истражувачки престој на Факултетот за странски
јазици и книжевности, Универзитет во Букурешт (Études des emprunts au
français et à l'anglais et les recherches sociolinguistiques en Roumanie).
2017: Престој на Universités Bonjour du Monde, педагошка и
интеркултурна обука за професори по француски јазик како странски и втор
јазик, 24.07.2017-04.08.2017, Ница, Франција.
Во однос на другите активности поврзани со академското работење, д-р
Зоран Николовски бил член на рецензентска комисија за избор на наставник по
француски јазик на Педагошки факултет - Битола, член на рецензентска
комисија за избор на наставник по француски јазик на ФАМИС - Битола, член
на рецензентска комисија за избор на наставник по германски јазик на ФАМИС
-Битола, член на рецензентска комисија за избор на наставник по англиски јазик
на Економски факултет - Прилеп, член на рецензентска комисија за избор на
наставник по англиски јазик на Правен факултет - Кичево, член на рецензентска
комисија за избор на наставник по француски јазик на Правен факултет Кичево.член на рецензентска комисија за избор на наставник по француски
јазик на Педагошки факултет-Битола, член на рецензентска комисија за избор
на наставник по странски јазик за потесната област француски јазик на
Високата деловна школа за стручни студии (Висока пословна школа струковних
студија)-Лесковац, член на рецензентски комисии за избор на наставник во
насловно звање во областа Англистика на Педагошки факултет-Битола, член на
рецензентска комисија за избор на наставник од научното поле лингвистика за
англиски јазик на Универзитетот „Евро-Балкан“-Скопје. Исто така, д-р Николовски извршувал анонимни рецензии на трудови за потребите на научните
списанијаХоризонти на Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола и
Палимпсест на Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип.Д-р Зоран Николовски бил
рецензент на книгата „Rôle didactique de textes dans l’enseignement/apprentissage
de la terminologie spécialisée à l’exemple du français langue des affaires, langue
étrangère. Évaluation linguistique des textes“, на авторот Грзегорз Марковски
(Grzegorz Markowski) професор на Универзитетот во Познањ, Полска во 2017,
Рецензент на четвртото издание ма меѓународната конференција Langue et
Territoireодржана во Тренто, Италија во 2019 година, Рецензент на два труда за
Универзитетска интерна конференција „Науката на УКЛО - искуства и перспективи“ која се одржала во Крушево, 2017 година, како и Рецензент на
Научно – стручниот собир „Влијанието на пандемијата врз науката – искуства и
примери на професионални предизвици во општеството“ организиран од Македонското научно друштво – Битола во 2021 година.
Исто така, д-р Николовски бил модератор на меѓународниот научен
собир « Langage(s), Discours et Traduction », Du mot aux discours, одржан на
Универзитетот во Букурешт во 2016 година, модератор во научното подрачје
Хуманистички науки во рамките на Универзитетска интерна конференција
„Науката на УКЛО - искуства и перспективи“, Крушево, 2017 година и член на
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научен одбор на 14-та меѓународна и плуридисциплинарна научна
конференција за литература, лингвистика и дидактика « Les Études françaises
aujourd’hui » ─ DIRE, ÉCRIRE, AGIR EN FRANÇAIS 4, одржана на Филолошкоуметничкиот факултет во Крагуевац, Србија во 2021 година.
Проф. д-р Зоран Николовски, бил Член на Комисија за одбрана на
докторските трудови Креативна употреба на ИТ во развивање на вештината
слушање во наставата по стручен англиски јазик и Професионалната етика на
наставниците во основните училишта во Република Северна Македонија,
фактор кој влијае врз успехот во постигнувањата на учениците одбранети во
2018 и во 2021 година, а бил и член на комисии за одбрана на дипломски работи
на кандидати од Педагошки факултет - Битола.
Покрај горенаведените активности, д-р Зоран Николовски е член на
Здружението на професори по француски јазик на Република Македонија,
секретар на Катедрата за меѓународна економија (2008-2021 г.),Член на
Македонското научно друштво-Битола (2018 г.-), член на Центарот за научноистражувачка работа при Економскиот факултет-Прилеп (2021 г.- ), а бил и
координатор на студентска пракса и размена на студенти во Франција на
Факултетот за туризам и угостителство - Охрид.
Исто така д-р Николовски ечлен на факултетски комисии и тоа:Комисија
за попис на книжен фонд (2012-2021 г.), Комисија за ситен инвентар и одбрана
и заштита (2014-2016 г.) иКомисија за попис на компјутерска опрема.
Во рамките на своите професионални ангажирања, д-р Николовски ги
извршувал, од 1997 година, активностите како овластен судски преведувач од
македонски на француски јазик и обратно во Основниот суд во Битола. За време
на служењето на воениот рок (1998-1999 г.), Николовски работел како
преведувач во Генералштабот на Министерството за одбрана при Владата на
Република Македонија, при што ги продлабочил своите знаења од
специфичната област на воената проблематика.
Освен наведените активности, д-р Николовски седум години работел
како новинар - соработник во Радио Битола, а извесно време и новинар во
локалната телевизија Тера.
Во 2017 година, професор д-р Зоран Николовски е одликуван со орден
Витез од Редот на академските палми од страна на Франција, признание кое се
доделува за исклучителни заслуги во областа на образованието.
V. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО - НАУЧНИ
ЗВАЊА
Покрај општите услови предвидени во Законот за високо образование,
д-р Зоран Николовски ги исполнува и посебните услови за избор во звање
предвидени со Правилникот за избор во звања на Универзитетот „Св. Климент
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Охридски” - Битола. Од наведените критериуми во Анекс 1 од Правилникот,
кандидатот 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)
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/)
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни
научни публикации од предвидениот број со општитите услови за
избор во соодветното звање
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во
последните 5 години)
Раководел или учествувал во научноистражувачки проект или
раководи или учествува во научноистражувачки проект кој е во тек
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или
бил модератор на сесија на научна конференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен
(програмски) одбор на меѓународна научна конференција или
меѓународно научно списание
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен
труд
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно
помагало, монографија, практикум, збирка задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни
извештаи од одобрени проекти
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за
научни остварувања
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва,
асоцијации или институции
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
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во коавторство)
вкупно исполнети услови од прв критериум
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ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и
научноистражувачки 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
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно
странска високообразовна установа по различни основ
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се
изведува на англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски
јазик како прозорец на мобилност
Реализирал предавање на странска високообразовна установа
(гостувачко, стручно, почесно и сл.)
Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови
и сл.) за студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на
online платформа за далечинско учење (Moodle и сл.) или на web
страната на единицата или Универзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски,
специјалистички или докторски труд
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува
во студиска програма
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 докторски студии на Универзитет/Единица; член во
Комисија за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска комисија;
член во Одбор за акредитација и евалуација.
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации
во последните 5 години
вкупно исполнети услови од втор критериум
ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х
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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.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми,
работилници и сл. од стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни институции
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално
усовршување издаден од релевантна институција
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна стручна организација, институција или асоцијација
(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна
школа за потребите на стопанските и нестопанските дејности
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од
полето во кое се избира
Реализирал превод на книга или дел од книга
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски
или ИКТ решенија
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти
финансирани од ЕУ или други домашни или странски фондови
Учествувал во промотивни активности на факултетот
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.)
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерења
наменети за стопанството
вкупно исполнети услови од трет критериум
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ

Х
Х

Х

Х
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ЗАКЛУЧОК
Врз основа на изнесените податоци, може да се заклучи дека кандидатот
д-р Зоран Николовски во текот на целото свое универзитетско образование (од
додипломските, преку магистерските, докторските и постдокторските студии) и
потоа како лингвист истражувач - крајно одговорно и стручно им се посветувал
на студиите и на научната и стручната работа во изучувањето и во предавањето
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на францускиот јазик. При неговото ангажирање како наставник по француски
јазик на факултетите од Универзитетот “Свети Климент Охридски” од Битола,
д-р Николовски мошне професионално и одговорно ги извршувал работните
задачи.
Имајќи ја предвид севкупната наставна, научна и стручна активност на
кандидатот, Рецензентската комисија со особено задоволство му препорачува на
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет од Прилеп да го избере д-р
Зоран Николовски во звањето редовен професор за научната област РОМАНИСТИКА.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
1. д-р Звонко Никодиновски, редовен професор,
Филолошки факултет „Блаже Конески“ –
Скопје,Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, с.р.
2. д-р Маргарита Велевска, редовен професор,
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
с.р.
3. д-р Мирјана Алексоска – Чкатроска, редовен
професор, Филолошки факултет „Блаже Конески“
– Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК
од областите
МАРКЕТИНГ И БИЗНИС
на Економскиот факултет – Прилеп при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
Врз основа на Конкурсот за избор на наставник во сите наставно-научни звања од
областите МАРКЕТИНГ И БИЗНИС на Економскиот факултет – Прилеп, објавен во
дневните весници „Нова Македонија“ на 2 9 . 1 1 . 2021 година и „Лајм“ на 29.11.2021
година, Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, со Одлука
бр. 02-1318/3 од 27.12.2021 година, формира Рецензиона комисија за избор на
наставник во состав:
1. д-р Каролина Илиеска, редовен професор на Економски факултет – Прилеп,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
2. д-р Катерина Ангелевска- Најдеска, редовен професор на Факултет за туризам
и угостителство- Охрид,Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола
3. д-р Мирослав Гвероски, редовен професор на Економски факултет –Битола,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
Врз основа на член 173 став 8 и став 10 од Законот за високото образование, како
и член 31 и член 32 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во
наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и по разгледувањето на доставената
документација, Рецензионата комисија го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
На Конкурсот за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областите
маркетинг и бизнис на Економскиот факултет – Прилеп, објавен во дневните весници
„Нова Македонија“ на 29.11.2021 година и „Лајм“ на 29.11.2021 година, во
предвидениот рок се пријави само кандидатката д-р Снежана Обедниковска, вонреден
професор на Економскиот факултет - Прилеп.
Рецензионата комисија ја имаше предвид севкупната наставно-образовна дејност,
научно-истражувачка работа и стручно-применувачка дејност на канидатката д-р
Снежана Обедниковска ги вреднуваше вкупните научни, стручни, педагошки и други
остварувања од почетокот на нејзината кариера, како и вкупните научни, стручни,
педагошки и други остварувања на кандидатката д-р Обедниковска во периодот на
последните пет години пред објавувањето на огласот за избор, врз основа на
целокупната поднесена документација што е од важност за изборот. Во продолжение
се презентирани наодите, констатациите и предлогот на Комисијата за избор во
наставно-научно звање:
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Биографски податоци за кандидатката д-р Снежана Обедниковска
Д-р Снежана Обедниковска е родена на 23.01.1974 година во Битола, каде што
завршила основно и три години од средното образование, а четвртата година од средното
образование таа ја завршила во Соединетите Американски Држави на Chelsea High
School, Michigan, USA.
Таа дипломирала на Економскиот факултет во Скопје, Универзитет Св. Кирил и
Методиј, Скопје, на насоката надворешна трговија, во 1997 година. Во учебната 2002
година, кандидатката Снежана Обедниковска се запишала на магистерски студии на
насоката МБА – менаџмент, на Економскиот факултет во Прилеп, коишто ги завршила во
2007 год.
Кандидатката, Снежана Обедниковска, продолжила континуирано да ги надоградува
своите знаења во областа во којашто се едуцирала, па така на Економскиот факултет во
Прилеп добила подобност за изработка на докторска дисертација, којашто успешно ја
одбранила во март 2012 година со што се стекнува со научен степен – доктор по
економски науки.
Таа во периодот 01.09.2013-01.03.2014 се стекнала со степен на образование Постдоктор на економски науки, на тема „Улогата на карактеристиките на одредени групи
производи при користењето на одредени маркетинг канали за информирање и купување“,
на Универзитетот Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki (ATEI),
Солун Грција.
Кандидатката, Снежана Обедниковска, флуентно го владее англискиот јазик, а се
служи со италјанскиот и рускиот јазик. Таа има солидни познавања од компјутерската
техника и технологија и ги користи Microsoft Office, Microsoft Word, Power Point и др.
Резултати од научно-истражувачка работа, резултати и искуство во наставната
дејност и подготвување на наставен и научно - истражувачки подмладок и стручно применувачка дејност на кандидатката д-р Снежана Обедниковска
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставени
научно - истражувачки подмладок
Кандидатката, Снежана Обедниковска го имала следниов професионален ангажман:
1997 - 2008 Секретар на постдипломски студии, Универзитет Св. Климент ОхридскиБитола, Педагошки факултет, каде била вклучена во реализација на програмата Обука за
директори од делот на економијата и финансиите;
2008 - 2012, Советник во кабинетот на Ректорот, Универзитет Св. Климент ОхридскиБитола;
- од 2012 година - доцент на областите маркетинг и бизнис на Економски факултетПрилеп.
- од 2017 година- вонреден професор на областите маркетинг и бизнис на Економски
факултет- Прилеп.
За реализација на наставата и спроведување на испитите, како и реализација на други
активности во рамките на предметните програми, д-р Снежана Обедниковска е
ангажирана на Економскиот факултет – Прилеп, како наставник на следните наставни
дисциплини:
Прв циклус на студии
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-

Маркетинг менаџмент
Интернет маркетинг
Маркетинг и иновации
Однесување на потрошувачите

Втор циклус на студии
- Маркетинг менаџмент – напредно ниво
- Е-маркетинг напредно ниво
- Маркетинг – напредно ниво
Трет циклус на студии
- Стратегиски маркетинг менаџмент
- Маркетинг
Од извештајот за самоевалуација, може да се констатира дека д-р Снежана
Обедниковска перманентно се стреми кон осовременување на наставата и презентирање
на наставните содржини на начин којшто е прифатлив и разбирлив за студентите.
Нејзината темелност, прецизност и систематичност во реализацијата на наставнообразовната дејност е констатирана и преку континуирано позитивната просечна оценка
од самоевалуацијата за изминатите академски години на нејзината ангажираност на
факултетот. Резултатите од извршената самоевалуација во однос на сите испитувани
индикатори вклучени во анкетното истражување за самоевалуација се објавени на web
страната на Универзитетот. Имено, на скала од 1 до 5 (1 најниска оценка), таа била
оценета со просечна оценка 4,55 во академската 2020/2021 година, просечна оценка 4,04
во академската 2019/2020 година, со просечна оценка 4,45 во академската 2018/2019
година и со просечна оценка 4,50 во академската 2017/2018 година.
Некои од наведените наставни предмети се воведени за првпат во студиските
програми на Економскиот факултет – Прилеп, а подготвените дигитални ресурси
(презентации и/или прашања за изучување) зa наведенитe предмети од прв и втор
циклус на студии, кандидатката д-р Снежана Обедниковска ги има поставено на
платформата Google Classroom .
Предметните програми по Однесување на потрошувачите и Маркетинг менаџмент ги
има понудено како „прозорци на мобилност“, односно како наставни предмети чии
активности може да се изведуваат на англиски јазик на студиските програми при
Економскиот факултет – Прилеп. Во рамките на овие понудени наставни предмети на
англиски јазик има обучувано студенти кои биле на студентска размена на Економскиот
факултет- Прилеп.
Во последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор, д-р Обедниковска
била ментор или член на комисија за одбрана на 30 дипломски трудови, ментор и/или
член во комисија за оценка или одбрана на повеќе од 15 магистерски трудови, како и член
во комисија за оценка или одбрана на 10 докторски дисертации.
Кандидатката д-р Снежана Обедниковска реализирала студиски престои, и тоа:

- Студиски престој на Универзитетот во Гент, Белгија, Tempus JEP 180232003 ISDRIM проектот, 2006;
- Студиски престој на Унверзитетот Alexander Technological Educational Institute of
Thessaloniki (ATEI), Солун Грција (01.09.2013 до 01.04.2014) . Во рамките на овој престој
се стекнува со научен степен пост-доктор по економски науки. Исто така во рамките на
овој престој, на ATEI Универзитетот реализира настава од предметите Стратегиски
менаџмент и Бизнис анализа за студенти кои биле на размена од програмата Erazmus
Mundus Action 2 Basileus IV.
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Во периодот на последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор,
кандидатката била именувана за член на рецензиона комисија за избор на наставник во
наставно-научно звање (2021) и била ангажирана во Комисијата за изработка на елаборати
за прв циклус на студии за студиските програми Маркетинг и Менаџмент на Економскиот
факултет – Прилеп (2021).
Резултати од научно-истражувачка работа
До изборот за наставник во звање вонреден професор, д-р Снежана Обедниковска ги
има објавено следните научни и стручни трудови во меѓународни списанија или во
Зборник на трудови на научни и стручни собир:
-Способноста на претпријатијата за промена, Снежана Обедниковска- Меѓународна
конференција ,,Предизвиците на новата економија,, Економски факултет - Прилеп (2005);
-Меѓународната конференција за претприемништво во Ротердам, Холандија (2009)учество;
-Управување со промените кај средните и малите претпријатија за успешно
прилагодување на современиот и глобален пазар, Снежана Обедниковска, Меѓународна
конференција, Економски факултет- Прилеп, 2010;
-Интернационалната конференција за мапирање на академски постигнувања (Mapping
Academic Exellеnce) , Универзитет во Марибор, Р. Словенија и IRAG опсерваторијата,
октомври 2010- учество;
-Европски форум за обезбедување квалитет )EQUA- Building Bridges: Making sense of
QA in European, national and institutional contexts) ЕУА, Лион, Р. Франција, ноември 2010учество;
-Конференција за обезбедување квалитет INQAAHE-ANECA, Мадрид, Шпанија,
април 2011- учество;
-Прва балканска конференција- Жената и бизнисот, во организација на Универзитет
„Св. Климент Охридски“- Битола и Тракија универзитетот, Едрене, Р. Турција, септември,
2011г- учество во организација.
-Методи за подобрување на организациската структура и управувањето во
образовниот процес, Снежана Обедниковска, Меѓународен симпозиум, Македонското
научно друштво, 2011;
-Entrepreneur Mentoring- Tool for better woman entrepreneurship, Zlatko Zhoglev, Snezana
Obednikovska, 2 nd International Balkan Countries Woman &amp; Business Conference,
December 2011, Edirne, Turkey.
-The development of the small businesses as a factor for decrease of migration at the labour
market in Republic of Macedonia, Snezana Obednikovska, Migration and Labor Market,
International Scientific Conference, Macedonia, October, 2012
- Changing role of women in costumer’s behavior, Snezana Obednikovska, 3-rd
International Balkan Countries Women &amp;Business Conference, Banja Luka, October 2012
- Marketing aspects of the sme’s and their competitive competences- the case of Republic of
Macedonia, Snezana Obednikovska, Kosta Sotiroski, XVIII International Conference of
Strategic Management 2013, Faculty of Economy in Subotica, April 2013
- Role of product category characteristic when using prefered chanels for advertisment and
purchase, Snezana Obednikovska, 2 nd International Conference of Contemporary Marketing
Issues (ICCMI 2014), June 18-20, Athens, Greece
Таа, исто така, објавила трудови во домашни и меѓународни списанија:
-Улогата на училишниот лидер - списание Учител; Педагошки факултет- Битола
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(2005);
-Глобализацијата како процес на 21. век, списание Хоризонти, 2011;
- Marketing aspects of the sme’s and their competitive competences- the case of Republic of
macedonia, Snezana Obednikovska, Kosta Sotiroski, Journal the Annals of the Faculty of
Economics Subotica, Vol 29/2013
- Competitive competences and marketing research process in the sme’s –the case of
Republic of macedonia; Snezana Obednikovska, International Journal of Economics, Commerce
and Management, United Kingdom Vol. II, Issue 2, 2014 Licensed under Creative Common ,
http://ijecm.co.uk/ ISSN 2348 0386
- Consumerism and consumer protection in the republic of macedonia, E.Mateska, S.
Obednikovska, Horizons,INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL Series A Social Sciences
and Humanities, Year XI, Volume 17, September 2015, Bitola.
- Financial discipline in republic macedonia way of more efficient mode for enterprises’
Activities, E. Mateska, S. Obednikovska, A. Mateski, Annals of the „Constantin Brâncuşi”
University of Târgu Jiu, Romania, Economy Series, Issue 2/2015
- Financial discipline of enterprises&#39; activities in the republic of macedonia, E.
Mateska,
S.
Obednikovska,
A.
Mateski,
Journal
L´Association
1901
&quot;SEPIKE&quot;, Ausgabe 10, 2015, Osthofen, Deutschland, Poitiers, France, Los
Angeles, USA
- Precision marketing as a factor for attracting, retaining and leveraging profotable
customers, Snezana Obednikovska, Karolina Ilieska, Annals of Constantin Brancusi University
of Targu Jiu, Romania,Economy Series, Issue 2/2016
Од последниот избор за наставник во звање вонреден професор до сега, односно во
последните пет години пред објавување на огласот за избор, д-р Снежана Обедниковска ги
има објавено следниве научни и стручни трудови:
1. Natasha Trajkova Najdovska, Snezana Obednikovska, SMALL PARTNERS IN
REGIONAL INTEGRATION- THE CASE OF WESTERN BALKAN COUNTRIES, XVI
IBANESS Congress, Istanbul, Turkey, 11-12 September 2021
2. Effects of ICT integration in schools on the role of teachers, Mimoza Anastoska
Jankulovska, Snezana Obednikovska, Jove Jankulovski, The 2020 IAI Book of Abstracts Virtual
Conference, 16 September 2020
3. THE RELATION BETWEEN THE MARKETING RESEARCH AND THE ANNUAL
TURNOVER INDICATOR FOR SMALL ENTERPRISES SECTOR IN REPUBLIC NORTH
MACEDONIA, Snezana Obednikovska, Kosta Sotiroski, Natasha Trajkova-Najdovska,
HORIZONS, International Scientific Journal, Series A, Year VIII, Volume 24, February 2020
4. Snezana Obednikovska, Kosta Sotiroski, Emilija Gjorgjioska: WEB SITE – BASIC
INTERNET MARKETING STRATEGY TOOL OF DIGITAL COMPANIES, ANNALS OF
THE “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” UNIVERSITITY OF TÂRGU JIU, Economy Series,
ISSUE 3 / 2019, pp.82-91. (индексирано во EBSCO)
5. Snezana Obednikovska; Karolina Ilieska DIGITAL TRANSFORMATION OF
CONSUMERS; MINDSET FOR DECISION MAKING PROCESS, 11 th International
Conference: Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Fututre, 19-20
October, 2019, Prilep, Macedonia
6. Snezana Obednikovska, Kosta Sotiroski, Emilija Gjorgijoska, WEB SITE- BASIC
INTERNET MARKETING STRATEGY TOOL OF DIGITAL COMPANIES, Annals of
Constantin Brancusi University of Targu Jiu, Romania,Economy Series, Issue 3/2019
(Индексирано во EBSCO)
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7. Natasa PETROVSKA, Prof. Biljana PETROVSKA, PhD, Prof. Snеzana
OBEDNIKOVSKA GLOBAL BUSINESS AND MULTICULTURAL MARKETINGOF
MULTINATIONAL COMPANIES, MACEDONIAN INTERNATIONAL JOURNAL OF
MARKETING No10, 2019, Skopje
8. Snezana Obednikovska, Kosta Sotiroski, Verica Najdovska, INFLUENCE OF
INTEGRATED
MARKETING
COMMUNICATIONS
ON
BUILDING
BRAND
AWARENESS OF MACRO, SMALL AND MEDIUM- SIZED ENTERPRISES IN THE
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA, Journal Association 1901 SEPIKE, edition 24, 2019
(индексирано во ЕBSCO)
9. CONNECTION BETWEEN MARKET RESEARCH AND COMPANY&#39;S
GROWTH (Case of Republic Macedonia), Snezana Obednikovska, Kosta Sotiroski, Natasha
Trajkova, Journal Association 1901 SEPIKE, edition 20, 2018 (индексирано во EBSCO)
10.
Some peculiarities of growth in the course of transition, Trajkova,
N.,Obednikovska S.(2017) Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu,
Economy Series, Issue 6/2017, „ACADEMICA BRÂNCUŞI” Publisher, ISSN 2344 –
3685/ISSN-L 1844 – 7007 (индексирано во EBSCO)
11.
PRECISION MARKETING AS A FACTOR FOR ATTRACTING, RETAINING
AND LEVERAGING PROFOTABLE CUSTOMERS, Snezana Obednikovska, Karolina Ilieska,
Annals of Constantin Brancusi University of Targu Jiu, Romania,Economy Series, Issue 2/2016
(индексирано во EBSCO)
12.
THE GLOBALIZATON AS A FACTOR OF COMPETITIVNESS, Snezana
Obednikovska, Natasha Trajkova, International Balkan and Near Eastern Social Sciences
Coonference Series (IBANESS), Prilep, Macedonia, October 28-30, 2016.

Научни и стручни собири:
1. XVI IBANESS Congress, Istanbul, Turkey, 11-12 September 2021, Natasha Trajkova
Najdovska, Snezana Obednikovska, SMALL PARTNERS IN REGIONAL INTEGRATIONTHE CASE OF WESTERN BALKAN COUNTRIES,
2. The 2020 IAI Virtual Conference, 16 September 2020, Effects of ICT integration in
schools on the role of teachers, Mimoza Anastoska Jankulovska, Snezana Obednikovska, Jove
Jankulovski,
3. 11th International conference Digital Transformation of the Economy and Society:
Shaping the Fututre, Faculty of Economics, Prilep, 19-20 October, 2019. Obednikovska;
Karolina Ilieska DIGITAL TRANSFORMATION OF CONSUMERS; MINDSET FOR
DECISION MAKING PROCESS,
4. INTERNATIONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCIAL SCIENCES
CONFERENCE SERIES (IBANESS), Session Chair, Prilep, Macedonia, October 28-30, 2016.
Објавени научни дела
1. ПРАКТИКУМ по Маркетинг менаџмент- анализи и примери за вежби,
додипломски студии, Универзитет Св. Климент Охридски Битола, Економски факултетПрилеп, 2021 година
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Научните и стручните трудови, како и монографиите и другите заклучени дела на
кандидатката д-р Обедниковска се достапни на:
- електронскиот репозиториум на УКЛО eprints.uklo.edu.mk
- академската социјална мрежа Research Gate
https://www.researchgate.net/profile/Snezana-Obednikovska
-

Google Scholar https://scholar.google.com

Од информациите кои се добиени од Google Scholar профилот на д-р Снежана
Обедниковска (https://scholar.google.com/citations) може да се констатира дека нејзините
публикации забележале 11 цитирања во последните пет години пред објавување на
огласот за избор

Стручно-применувачка дејност и дејности од поширок интерес
Со цел перманентно научно и стручно да се усовршува, како и да дава придонес во
дисеминацијата на науката, кандидатката д-р Снежана Обедниковска има учествувано во
реализацијата на следните активности и настани поврзани со стручното усовршување:
- XVI IBANESS Congress, Istanbul, Turkey, 11-12 September 2021, Natasha Trajkova
Najdovska, Snezana Obednikovska, SMALL PARTNERS IN REGIONAL INTEGRATIONTHE CASE OF WESTERN BALKAN COUNTRIES,
- The 2020 IAI Virtual Conference, 16 September 2020, Effects of ICT integration in
schools on the role of teachers, Mimoza Anastoska Jankulovska, Snezana Obednikovska, Jove
Jankulovski,
- 11th International conference Digital Transformation of the Economy and Society:
Shaping the Fututre, Faculty of Economics, Prilep, 19-20 October, 2019. Obednikovska;
Karolina Ilieska DIGITAL TRANSFORMATION OF CONSUMERS; MINDSET FOR
DECISION MAKING PROCESS
- INTERNATIONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCIAL SCIENCES
CONFERENCE SERIES (IBANESS), Session Chair, Prilep, Macedonia, October 28-30, 2016.
- THE GLOBALIZATON AS A FACTOR OF COMPETITIVNESS, Snezana
Obednikovska, Natasha Trajkova, International Balkan and Near Eastern Social Sciences
Conference Series (IBANESS), Prilep, Macedonia, October 28-30, 2016
- Член на рецензиона комисија за избор на кандидат во наставно звање 2021 година
- Член на здружение на граѓани Интерактивна мрежа за образование и ресурси ИМОР
од 2018 година
- Посета на обука во рамките на проектот Preventing Violent Extremism and
Radicalization во 2019 година
- Давање на услуги/ експертски совети од областа на маркетингот во стопански
фирми, 2018 и 2019 година
- Лиценциран вештак за сметководство, финансии и ревизија, 2018 г
Како рецензент на научно-истражувачки или стручни трудови, д-р Снежана
Обедниковска партиципирала во следните конференции и списанија:
Хоризонти, меѓународно научно
Охридски“ – Битола, 2018 (рецензент)

списание,

Универзитет

„Св.

Климент
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Од повеќето други професионални ангажмани, членувања, изборни и раководни
функции на кандидатката д-р Обедниковска, како позначајни се издвојуваат следниве:
- Член на работна група за промовирање на факултетот од 2013 година (тековно)
- Член во Комисија за евалуација на УКЛО од 2019 година
- Член во работна група за изработка на Елаборати за акредитација, 2020 година

Утврдување на исполнетоста на општите и посебните услови за избор
во наставно-научни звања
Кандидатката д-р Снежана Обедниковска целосно ги исполнува општите услови за
избор во наставно-научно звање редовен професор утврдени со Законот за високото
образование. Покрај исполнетоста на општите услови, кандидатката д-р Снежана
Обедниковска, исто така, ги исполнува и посебните услови за избор во наставно-научно
звање редовен 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 д-р Обедниковска
исполнува вкупно 25 услови од сите три критериуми наведени во Табелата за оценување
на исполнетоста на посебните услови за избор во звања, од кои 20 услови се исполнети од
првите две групи критериуми. Исполнетоста на посебните услови за секој критериум е
дадена во Табелата за оценување 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 соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола).
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕУСЛОВИ
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА
КАНДИДАТКА Д-Р СНЕЖАНА ОБЕДНИКОВСКА
-секој исполнет услов е обележан со XПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач
или виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на
висока стручна школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од
автори чиишто трудови се објавени во референтна научна публикација.
Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на
трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web пребарувач за
цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него)
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд
во списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO,
Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report,
SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на
универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)
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
илиучествува во научно-истражувачки проект кој е во тек
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил
модератор на сесија на научна конференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски)
одборна меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало,
монографија, практикум, збирка задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи
ододобрени проекти
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни
остварувања
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации
илиинституции
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство
Добил
државна
или
меѓународна награда
за
научни постигнувања
одпошироката научна област со која
професионално се занимава
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи
однаучната област за која се избира (како автор или во коавторство)
вкупно исполнети услови од прв критериум

X

X

X

X

X

X

X
Х

X
8
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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 Х
надруга високообразовна установа од земјата или странство
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници
X
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет
X
циклус студии
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно
странскависокообразовна 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 X
на мобилност
Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко,
X
стручно, почесно и сл.)
Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.)
за студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа
X
за далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната на единицата или
Универзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски,
X
специјалистичкиили докторски труд
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
X
студиска програма
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на
X
студискапрограма 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
докторски
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
X
последните 5 години
вкупно исполнети услови од втор критериум
ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ

12

X

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, Х
ревизија, елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско
решение, стратегија, правилник, статут, закон и сл.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници
и сл. од стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или X
домашни институции
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Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално
усовршување издаден од релевантна институција
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна
илидомашна стручна организација, институција или асоцијација
(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа
запотребите на стопанските и нестопанските дејности
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во
кое се избира
Реализирал превод на книга или дел од книга
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или
ИКТрешенија
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани
одЕУ или други домашни или странски фондови
Учествувал во промотивни активности на факултетот
Бил уредник на речник или енциклопедија
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за
индустрискасопственост
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или
пошироката област за која се врши изборот
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски
публикации (списание, весник, зборник на трудови и сл.)
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење
наменетиза стопанството
вкупно исполнети услови од трет критериум
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ

Х

X

X

X
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КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на анализата на приложената документација од кандидатката д-р Снежана
Обедниковска, Комисијата е единствена во својата констатација дека таа во целост ги
задоволува законските и академските критериуми за избор во наставно-научно звање
редовен професор. Ваквата констатација Комисијата ја темели врз повеќе аргументи.
Целокупниот ангажман на д-р Обедниковска покажува дека таа се стреми кон
постигнување на највисоките стандарди и критериуми во наставно-образовниот процес,
научно-истражувачката работа и стручно-применувачката дејност. Професионалниот
развој на кандидатката се движи по една стабилна и конзистентна патека која опфаќа
континуирано усовршување и развој во областите за кои се избира, што придонесе таа да
се профилира и афирмира како еминентен и респектиран научен работник во академската
и пошироката општествена средина.
Научниот опус на д-р Снежана Обедниковска, рефлектиран преку големиот број
рецензирани научни трудови објавени во референтни научни публикации, потврдува
кандидат со исклучителни достигувања во научната сфера, високи аналитички
способности, методолошка ригорозност и рафиниран интелектуален сензибилитет за
откривање и препознавање на проблемите што се релевантни за истражување и научна
опсервација.
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Бројните учества во истражувачки проекти, научни собири и конференции ја
манифестираат нејзината амбиција и стремеж за континуирана професионална надградба
и усовршување. Реализираните студиски престои на реномирани странски универзитети
потврдуваат ефективен потенцијал за успешен трансфер на стекнатите знаења и искуства
во средината во којашто работи.
Во реализацијата на наставно-образовниот процес, д-р Обедниковска користи
напредни педагошки методи и современа литература што резултира со висок квалитет на
наставните активности верифициран и преку континуирано високите оценки од процесот
на самоевалуација. Ваквиот пристап го потврдува високиот степен на професионалност,
посветеност и одговорност на кандидатката во извршување на нејзините работни обврски
и задачи. Исто така, таа е активно вклучена во повеќе активности на Факултетот давајќи
конструктивен и значаен придонес во нивното работење.
Врз основа на изнесените аргументи и констатации во извештајот, a имајќи ја предвид
претходно презентираната содржина, Рецензионата комисија констатира дека
кандидатката во целост ги исполнува општите услови предвидени со Законот за високото
образование и посебните услови од критериумите за избор на наставник во наставнонаучно звање редовен 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. Оттаму,
Комисијата со задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на Економскиот
факултет – Прилеп да ја избере д-р Снежана Обедниковска за наставник во наставнонаучно звање редовен професор од областите маркетинг и бизнис.
Прилеп,
10/01/2022

Рецензиона комисија
1.д-р Каролина Илиеска, редовен професор
Економски факултет – Прилеп
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,

на

2.д-р Катерина Ангелевска-Најдеска, редовен професор
на Факултет за туризам и угостителство – Охрид
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,

3.д-р Мирослав Гвероски, редовен професор
Економски факултет – Прилеп
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола.

на
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Извештај:
Ракописот Урбана логистика претставува добар материјал за студентите од Факултетот
за технички науки, Битола. Наменет е за студенти од четврта година од програмата за
сообраќајно-транспортно инженерство, но исто така може да се користи од страна на
логистичари во економскиот систем.
Рационалната изведба на транспортот и останатите логистички зафати во градовите со
различни карактеристики денеска претставуваат еден од најважните фактори кон
постигнување на ефикасно и одржливо урбано управување.
Потребата на денешното модерно општество и пазар доведоа до значаен пораст на
фреквентноста на доставувачите на стоки. Доколку се земе предвид овој важен факт,
логично е дека постои пораст на бројот на побарувања за испорака на помали количини
на стоки низ градовите. Урбаното управување од аспект на урбана логистика е
специфично поради неговата комплексна и прецизна организација на доставување на
стоки земајќи предвид различни оптимални критериуми. Затоа, неопходно е постојано
надградување на знаењето и вештините во оваа област кои се опфатени во ракописот.
Значајноста во полето на урбаната логистика со пропратните вежби за консолидација,
справување, складирање, транзитен транспорт на стоки и сл. Добива на важност и бара
обезбедување на постојано надоградба на областа преку развивање на разновидни
модели за поефикасна достава на стоки.
Авторот на овој ракопис ги опфатил сите важни делови, теоретски аспекти и практични
примери од полето на урбаната логистика правејќи ги достапни за читателот на многу
јасен и прецизен начин преку обработениот материјал.
Покрај воведните забелешки и посочените недостатоци на основните услови во полето
на урбаната логистика, ракописот добива особена важност поради обработените
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примери користејќи различен приод, вклучувајки и метод на донесување одлуки со
повеќе критериуми што претставуваат неопходна алатка во процесот на донесување на
одлуки во сите области.
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Да се напише ваква публикација е можно само доколку зад себе имате многугодишно
работно искуство од областа што авторот го докажува преку своите претходни
публикации, професионално искуство и пракса.
За крај, можам да посочам дека со задоволство предлагам обработениот материјал со
наслов Урбана Логистика да биде отпечатен како учебно помагало на Техничкиот
факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“, оддел за сообраќај и транспорт.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: „Друго - СУДСКИ СИСТЕМ“ (50835) И „Друго МЕЃУНАРОДНО ВОЕНО И ХУМАНИТАРНО ПРАВО“ (50835) НА ПРАВЕН
ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО

Врз основа на член 110 став 1 точка 21 а во врска со член 173, член 164, член 165 и член
166 од Законот за високо образование (Службен весник на РМ бр. 82/18), и член 29 од
Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во наставно-научни,
наставни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент
Охридски”- Битола, а во врска со Конкурсот за избор на наставник во сите научни звања
во научните области „Друго – Судски систем“ (50835)” и “„Друго-Меѓународно воено и
хуманитарно право“ (50835)”објавен на 13.12.2021 во дневните весници Нова Македонија
и Лајм, Наставно-научниот совет на Правен факултет - Кичево со Одлука бр. 02 – 577/4 од
23.12.2021 година на седницата одржана на ден 23.12.2021 година, формира Рецензентска
комисија во состав:
1. Проф. д-р Владимир Ортаковски, претседател,
2. Проф. д-р Осман Кадриу,член,
3. Проф. д-р Ристо Ристески , член.

Врз основа на член 173, член 164, член 165 и член 166 став 3, од Законот за високото
образование (Сл.весник на РМ 82/2018), и член 30, член 31, член 32 и член 33 од
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно – научни, наставни,
наставно – стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ –
Битола, и по разгледувањето на добиените материјали предвидени со условите на
распишаниот конкурс, рецензентската комисија го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

На објавениот конкурс единствено се пријави кандидатот д-р Светлана Вељановска,
доктор на правни науки, Вонреден професор во научната област „Друго - Судски систем“
(50835) на Правниот факултет – Кичево. Врз основа на поднесената пријава и другите
приложени документи, комисијата ги изнесува следниве констатации:
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Комисијата констатира дека поднесените материјали се навремено доставени и целосни и
дека се исполнети сите услови (општи и посебни услови за избор во звања) предвидени со
Законот за високо образование на Р.С. Македонија, актите на Универзитетот "Св. Климент
Охридски" – Битола и актите на Правен факултет – Кичево

1. Основни биографски податоци
Д-р Светлана Вељановска е родена на 20.06.1968 година во Кичево каде завршила
основно и средно образование. На Правниот факултет „Јустинијан Први“ - Скопје - отсек
новинарство дипломирала како прва во генерацијата во 1990 година, а постдипломските
студии ги завршила во 2009 година на Филозофскиот Факултет во Скопје на
магистерските студии - Европски студии за интеграција и комуникација. Магистрира на
тема: „Културната политика на Република Македонија во рамките на процесот на
Евроинтеграција“.
Во 2012 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ - Скопје ја брани докторската
дисертација под наслов „Улогата на превентивната мисија на УНПРЕДЕП во
стабилизација на Балканот“ при што се стекнува со звање - Доктор на Правни науки.
Кандидатката работи како соработник- асистент на Правниот факултет - Кичево од 2009
до 2012 година кога е избрана за наставник – доцент, а во 2017 година е избрана за
вонреден професор во научната област - Судски систем.
Пред да биде избрана во соработничко звање на Правниот факултет – Кичево
кандидатката има работено и како новинар од 1995 година до 2006 година во Радио
Кичево и како дописник во неколку национални електронски и пишани медиуми.
Овој дел од својата кариера го заокружи како директор и главен и одговорен уредник на
Радио Кичево.
Во периодот од 2006 до 2009 година работи како Асистент во канцеларијата на пратеник
во Кичево во рамките на проект на НДИ и Собранието на РМ.
Говори англиски јазик, француски јазик, српски јазик, хрватски јазик. Има добро
компјутерско познавање од Microsoft Office програмите посебно: Word, Excel, PowerPoint,
Statistica i SPSS, Internet, а се служи и со: Corel Draw Adobe Photoshop и др.
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2. Наставно-образовна дејност на кандидатката
Кандидатката Д-р Светлана Вељановска во рамките на својата академска кариера како
асистент, доцент и вонреден професор предава на прв, втор и трет циклус студии на
Правниот факултет - Кичево.
На прв циклус одржува предавања и вежби по предметите: Судски систем, Трудово право,
Еколошко право, Човекови права, Филозофија на право и Право на интелектуална
сопственост.
На втор циклус учествува во реализација на наставата по предметите: Адвокатско и
нотарско право, Комуникологија, Право на интелектуална сопственост и Казнена
политика на судовите.
Предметите Меѓународно судство и Меѓународно воено и хуманитарно право ги предава
на Докторските студии по Меѓународно право и меѓународна политика.
Во рамките на своите ангажмани во наставата има значајна и квалитетна соработка со
студентите од завршните години при подготовка на нивните дипломски и магистерски
трудови. Била ментор на кандидати за повеќе од триесет дипломски трудови, како и член
и претседател на комисии за одбрана на повеќе од четириесет дипломски трудови.
Акредитиран ментор е на втор циклус студии и како таква менторираше дваесет и пет
магистерски трудови. Била член на комисија кај триесет и тројца кандидати и претседател
на дваесет и пет комисии за одбрана на магистерски трудови.
Како акредитиран ментор на докторски студии по Меѓународно право и меѓународна
политика ментор е на една кандидатка на овој студиум.
Автор е на рецензиран учебник по предметот „Судски систем“ со ЦИП каталогизација на
НУБ Св Климент Охридски Скопје и ISBN 978-608-207-255-5, како и на рецензираните
книги „Културната политика на Република Македонија во рамките на процесот на
евроитеграција“ со ISBN 978-9989-2664-2-3 и „Црквите и манастирите во кичевското
архиерејско намесништво“ со ISBN 9989-2060-0-7.
Има издадено учебни помагала и скрипти по предметите: Еколошко право, Право на
интелектуална сопственот, Авторско и сродно право и Човекови права.
Претседател и член е на испитни комисии за прв и втор циклус студии.
Во текот на својот работен ангажман учествува како рецензент во избор на неколку
наставници и соработници на Правниот факултет во Кичево како и на Институтот за
социолошки и политичко – правни истражувања Скопје.
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Во својата професионална активност на полето на науката соработувала и престојувала на
Универзитетот во Црна Гора и на Универзитетот во Пловдив – Бугарија.
Д-р Вељановска е рецензент на поголем број научни трудови објавени во релевантни
научни списанија, како и на учебници и учебни помагала.
Вонреден професор д-р Светлана Вељановска континуирано одржувала настава,
одговорно ги исполнувала своите обврски, остварувала контакти и консултации со
студентите со високо ниво на оперативност, кооперативност, одговорност и дисциплина
при исполнувањето на обврските. Кандидатката д-р Светлана Вељановска во континуитет
е оценувана со високи позитивни оценки на студентските анкети за самоевалуација на
наставниот кадар, што претставува потврда за успешноста во реализацијата на наставнообразовната дејност од нејзина страна.
Според резултатите од објавените извештаи за самоевалуација на Правен факултет –
Кичево, кандидатката во академската 2017/2018 година во зимскиот семестар е оценета со
просечна оценка од 4,6 поени, додека во летниот семестар е оценета со просечна оценка
од 4.8. Во академската 2018/2019 година, во зимски семестар има добиено просечна
оценка од 4.8, додека во летниот семестар просечната оценка изнесува 4.6. Во академската
2019/2020 година во зимскиот семестар, кандитатката е оценета со просечна оценка од 4.5,
а во летниот семестар со 4,8 поени. Во академската 2020/21 година во зимскиот семестар
има добиено оценка 4,6 а во летниот семестар 4,8 поени.

3.Стручно-апликативна дејност и дејности од пошорок општествен интерес

Кандидатката д-р Светлана Вељановска имала и други ангажмани на Правниот факултет –
Кичево и на Универзитетот Св Климент Охридски – Битола, како дел од стручноапликативна дејност и дејности од поширок интерес во последните пет години.
- Комисии и тела на Правниот факултет-Кичево и на УКЛО - Битола
1. Раководител на Советот на втор циклус универзитетски студии на Правниот факултетКичево (втор мандат во тек)
2. Претседател на комисијата за самоевалуација на ПФК (втор мандат во тек)
3. Претседател на Факултетска изборна комисија за избор на Ректор на Универзитетот
„Св. Климент Охридски,“ Битола, 2019.
4. Член во Уредувачкиот Одбор за издавање на Меѓународниот годишник на ПФК
5.Член на организацискиот совет на Меѓународната нучна конференција на ПФК
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6. Член во Конкурсна Комисија за спроведување на постапка за запишување студенти на
Втор циклус студии за академската 2019/2020, 2020/21 .
7. Претседател и член на комисија за уписи на прв циклус студии на ПФК (повеќе уписни
рокови)
8.Претседател на централна комисија за попис на ПФК (2020,2021.)
9.Член на комисија за избор на членови и претседател на ФСС на ПФК во 2021 година
10.Член на организациониот одбор на Годишната меѓународна конференција на ПФК при
УКЛО
11.Член на меѓународен издавачки одбор на Меѓународниот годишник на Факултетот за
Безбедност – Скопје
12. Член на Сенат при УКЛО во два мандати (од 2016-2020 и од 2020-во тек)
13.Претседател на Сенат на УКЛО во два мандати (од 2018-2019 и 2019-2020).

3. Трудови објавени во меѓународни научни списанија, меѓународни научни
публикации и други публикации.
Д-р Светлана Вељановска, во последните пет години, по изборот за вонреден професор,
има објавено 28 научни и стручни трудови од областа на правните науки.По изборот во
вонреден професор, кандидатката како автор или коавтор ги објавила следниве научностручни трудови:
1.Veljanovska S., Dukoski S THE LAW ON FREE ACCESS TO INFORMATION OF
PUBLIC CHARACTER AND ITS RESPECT FROM THE JUDICIAL COUNCIL OF RN
MACEDONIA Horizons, UKLO Bitola 2021
2.Dukoski,S.Veljanovska S., Dukoska M., HUMAN RESOURSES IN MODERN TRADE
COMPANIES, Horizons UKLO Bitola 2021
3.Veljanovska S., Dukoski S, DukoskaM., (2021) OPEN OR CLOSED ELECTORAL
LISTINGS FOR THE ASSEMBLY AND MUNICIPAL COUNCILS IN REPUBLIC OF
NORTH MACEDONIA, Bitola,oktober,2021
4.Dukoski,S.Veljanovska S., Dukoska M., (2021) FREEDOM OF BELIEF AND RELIGION
AS A FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT, Bitola,oktober,2021
5.Veljanovska S., THE RIGHT TO ASYLUM AND THE TREATMENT OF MIGRANTS
THROUGH THE PRACTICE OF THE RNM OMBUDSMAN., Plovdiv, septemvri 2021
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6.Вељановска С., ДАЛИ СО ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО БАРАЊЕ ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НА
ВАКЦИНАЛЕН СЕРТИФИКАТ СЕ ПОВРЕДУВААТ ЧОВЕКОВИТЕ СЛОБОДИ И
ПРАВА? Le monde diplomatique., septemvri ,2021
7.Dukoski, Sasa and Veljanovska, Svetlana (2020) COMPETITION IN A SITUATION OF
DOMINANCE OF MONOPOLIES. INTERNATIONAL YEARBOOK. pp. 10-21. ISSN 978608-4670-13-1
8.Veljanovska, Svetlana and Dukoski, Sasa (2020) LEGAL SOLUTIONS FOR THE
JUDICIAL POLICE – CONDITIONS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA VIS A
VIS BOSNIA AND HERZEGOVINA. INTERNATIONAL YEARBOOK. pp. 46-54. ISSN 978608-4670-13-1
9.Veljanovska, Svetlana and Dukoski, Sasa (2020) CHILDREN RIGHTS FROM THE
ASPECTS OF INTERNATIONAL LAW. In: International Scientific Conference “Towards a
Better Future: Human Rights, Organized Crime and Digital Society” - Conference Proceedings,
Volume II, october 2020, Faculty of Law - Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola
Bitola, 2020.
10.Dukoski, Sasa and Veljanovska, Svetlana and Dukoska, Marija (2020) PROTECTION OF
THE RIGHT TO FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION IN EUROPE. In:
International Scientific Conference “Towards a Better Future: Human Rights, Organized Crime
and Digital Society” - Conference Proceedings, Volume I, October 2020, University “St.
Kliment Ohridski” – Bitola Bitola,.
11.Veljanovska, Svetlana (2020) MANAGEMENT OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS
IN TIME OF EPIDEMY COVID 19. In: International Scientific Conference “Towards a Better
Future: Human Rights, Organized Crime and Digital Society.
12.Veljanovska, Svetlana (2020) МЕСТОТО И УЛОГАТА НА ЗАШТИТНИКОТ НА
ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И СЛОБОДИ НА ЦРНА ГОРА. Правен дијалог (21). pp. 99-107.
ISSN 1857-7644
13.Dukoski, Sasa and Veljanovska, Svetlana and Dukoska, Marija (2020) THE LEGAL
NATURE OF THE PROCUREMENT AGREEMENT AS THE MOST SIGNIFICANT
OBLIGATION AND TRADE AGREEMENT. Horizons International scientific journal Series A
Social Sciences and Humanities, 24 (13). pp. 171-178. ISSN 1857-9884
14.Veljanovska, Svetlana and Dukoski, Sasa (2020) HATE SPEECH THROUGH THE PRISM
OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Faculty of Law - Kicevo, “St. Kliment
Ohridski” University - Bitola Center for Scientific Research at the Faculty of Law - Kicevo.
ISBN 978-608-4670-12-4
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15.Veljanovska, Svetlana and Dukoski, Sasa (2020) REFORMS IN THE JUDICIAL SYSTEM
OF THE REPUBLIC OF N. MACEDONIA. Horizons International scientific journal Series A
Social Sciences and Humanities, 24 (13). pp. 207-216. ISSN 1857-9884
16.Veljanovska.,S.Dukoski.,S. Tufekci .P., THE CONSTITUTIONAL JUDICIARY IN
BOSNIA AND HERZEGOVINA SPECIFICATIONS AND CHALLENGES. Bitola 2019.
http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/Conference_Proceedings_vol_1_maj19.pdf
17.Veljanovska.,S.Dukoski.,S.Dukoska.M., CONDITIONS FOR THE VALIDITY
AGREEMENTS.,Bitola.2019
http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/Conference_Proceedings_vol_2_maj19.pdf

OF

18.Veljanovska.,S.Dukoski.,S REFORMS IN THE INSTITUTIONS THAT ARE
SUPPORTING THE COURT IN THE REALIZATION OF ITS RIGHT CREATION
FUNCTION. DOI 10.20544/HORIZONS.A.22.1.18.P16 UDK347.962-044.325 (497.7)
19.Dukoski.,S.Veljanovska.,S,Dukoska.M.,COMPARATIVE
OVERVIEW
OF
THE
REGULATION OF CONCENTRATIONS IN THE UNITED STATES-EUROPEAN UNION –
REPUBLIC OF MACEDONIADOI 10.20544/HORIZONS.A.22.1.18.P15 UDK 339.13.025(73)
339.13.025(4-672EУ)
339.13.025(497.7)
20.Veljanovska,S; Veljanovski,C. REFORM OF THE JUDICIAL SYSTEM IN THE
REPUBLIC OF MACEDONIA; Bitola, 2018, (http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi
/conference_proceedings_vol1.pdf)
21.Veljanovska,S; Veljanovski,C. OBJECTIVE
ECOLOGICAL DAMAGES; Vrnjacka Banja, 2018

RESPONSIBILITY

FOR

CAUSED

22.Veljanovska,S., LEGAL STANDARDS FOR WASTE MANAGEMENT IN THE
REPUBLIC OF MACEDONIA , PRAVNE TEME, Godina 5, Broj 10, str. 47-59 Novi Pazar,
decembar 2017. godine
23.Dukoski,S; Veljanovska,S. THE PRICE IN THE CONTRACT OF SALE, Horizons
A,Bitola,2017,http://uklo.edu.mkilemanager/HORIZONTI%202017/Serija%20A%20br%2021/2
1.pdf
24.Veljanovska,S; Petreski,A; MEDIA LETTER IN CHILDREN AS A WAY TO PROTECT
MEDIA CONTENTS , Skopje,2017
25.Дукоски,С;
Вељановска,С;
ПРАВНА
РЕГУЛАЦИЈА
НА
ПАЗАРНИТЕ
КОНЦЕНТРАЦИИ НА КОМПАНИИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Банско 2017
26.Veljanovska,S; Veljanovski,C. ARTIFICIAL INTELLIGENCE MACHINE MAKES
MISTAKE- WHO IS RESPONSIBLE? Korce, Albania, 2017
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27.Veljanovska,S; Veljanovski, C. CAN YOU RECOGNIZE IF ONE A HUMAN OR
ACOMPUTER BY SIMPLY ASKING QUESTIONS TO IT? (Philosophical Issues of Computer
Science) Agia Triada, Thessaloniki, Greece,2017
28.Veljanovska Svetlana., S.Dukoski., The role od the public prosecutor in criminal procedure,
Knowledge Management Institute ,Vrnjacka banja 2017
Трудовите во целост се приложени во Репозиториумот на УКЛО и се достапни на
следните линкови :
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Veljanoska=3ASvetlana=3A=3A.html
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Veljanovska=3ASvetlana=3A=3A.html

- Селектирани научни трудови пред избор за вонреден професор

1.Veljanovska, Svetlana., S,Dukoski.,The right to freedom of expression vis a vis public
interest.,JPMNT,vol4/4 2016
2.Д.Саша., В.Светлана, Пазарот и конкуренцијата во услови на доминација на монополите,
Битола 2015
3.Veljanovska, Svetlana., S,Dukoski., The role if the notary services in the executive procedure
in the Republic of Macedonia, Horizons, Bitola,2015,vol 18/XI
4.Dukoski S.,Veljanovska S., Way Bills- Commodity securities in commercial law, Horizons,
Bitola,2015,vol 18/XI
5.Petreski.,A.Veljanovska,S., Globalniot internet i pravoto na intelektualna sopstvenost, Bitola
2015
6.Veljanovska, Svetlana,Arse,P., Postapki pred Evropskiot sud za covekovi prava koi se
odnesuvat na RM.,Stip,2014
7.Veljanovska, Svetlana., S,Dukoski., Legal-political security policy of EU,Rusia and NATO in
the global security environment.,Horizons, Bitola,2013,vol 9/IX
8.Veljanovska, Svetlana., Breaches of Citizens pension and health insurance rights from the
perspective of the Ombudsman of the Republic of Macedonia ,Law and Politics, Novi Sad, 2013
br 2/IV
9.Вељановска,Светлана., Правно-политичката безбедносна политика на ЕУ, Русија и
НАТО во глобалното безбедносно опкружување, Хоризонти, година IX, мај 2013, Битола.
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10.Д.Саша., В.Светлана ., Правни аспекти на меѓународниот тероризам, Хоризонти,
година IX, мај 2013, Битола
11.Svetlana M. Veljanovska., Zakonski okvir medijacije u Republici Makedoniji . LAW and
POLITICS Novi Sad 2012 br 2
12.Вељановска, Светлана., Влијанието на мисијата на УНПРЕДЕП во стабилизација на
Балканот, докторски труд, одбранет на Правен факултет Јустинијан први, Скопје , мај
2012
13.Svetlana Veljanovska., DANISH “NO” FOR SCHENGEN AGREEMENT- BEGINNING OF
THE DESINTEGRATION OF THE EUROPEAN UNION?, 9 (1): 88-94 ISSN 2217-8090 UDK
342.721(4-672EU) review paper/Pregledni naučni rad, Singidunum journal , 2012
14.Вељановска, Светлана .,Европската унија – предизвик за земјите од Западен Балкан,
Годишник на Правен факултет Кичево, декември 2011
15.Veljanovska, Svetlana., Mesto i uloga međunarodnog ekološkog prava kao posebna razvojna
oblast građanskog društva – sa posebnim osvrtom odgovornosti od nastale ekološke štete,Pravo i
politika, br 2011/2,Fakultet za Evropske pravno –politicke studije, Novi Sad,2011 god UDK 34
(32) ISSN 1820-7529
16.Veljanovska, Svetlana., To what extent the young Macedonian democracy is ready for open
candidate lists and their effect on the gender and minority representation in the assembly and
local councils? Revija 2011, Vol 8/No.1 Beograd, mart 2011.UDK 321.7(497.7); 342.5(497.7)
17.Dukoski.S, Veljanovska S., Legal framework of freedom of religion in the Republic of
Macedonia, Journal of applied sciences, Beograd, 2012
18.V.Svetlana., Razvojot na kulturniot turizam kako del od opštestvenata kohezija na Republika
Makedonija vo ramkite na evropska kulturna politika . Објавено од Универзитет Сингидунум
на 29.07.2010 -електронско научно списание ISBN: 978-9989-179-74-7
19.Вељановска, Светлана., Културната политика на Република Македонија во рамките на
процесот на евроинтеграција ,Кичево, Турни, 2009. ISBN 978-9989-2664-2-3, COBISS. MK
–ID 76838666
20.Вељановска, Светлана., Развојот на медиумите во Европа како фактор на
општествената свест (примерот на Германија, Велика Британија и Франција,) Зборник на
научни трудови, Македонско друштво за наука, бр 10-Битола, 2009
21.Вељановска Светлана.,Правното регулирање на системот на колективна безбедност во
рамките на ООН, Евро дијалог бр 12 ,Студентски збор, Скопје, 2002
22.Вељановска Светлана.,Колективната безбедност и местото на Република Македонија во
неа, Евро дијалог бр 12, Студентски збор, Скопје, 2002
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23.Вељановска Светлана.,Заедничка развојна политика на земјите од Европската Унија,
Евро дијалог бр 11, Студентски збор, Скопје, 2002
24.Вељановска Светлана.,Лигата на народите и примената на колективната безбедност за
чување и одржување на евопскиот мир и безбедност, Евро дијалог бр 11, Студентски збор,
Скопје 2002
25.Вељановска Светлана., Невладините организации во рамките на мировните опeрации,
Евро Дијалог бр 9, Студентски збор, Скопје, 2002
26.Вељановска Светлана.,ООН-Систем на колективна безбедност, Евро дијалог бр 9,
Студентски збор, Скопје, 2002
27.Вељановска Светлана, Црквите и Манастирите во Кичево и Кичевско, Монографија,
Графомак, Кичево , 2002

4. Учество на меѓународни и национални конференции, семинари, обуки,
работилници и други меѓународни и национални научни и стручни собири
Д-р Светлана Вељановска, во последните пет години, по изборот за вонреден професор,
учествувала на вкупно 12 научно-стручни собири од областа на правните науки и
заштитата на човековите права и слободи,
- Учество на меѓународни и национални конференции, семинари, обуки, работилници и
други меѓународни и национални научни и стручни собири:
1.Национална конференција „Одговорна социјална поддршка,, Кичево, декември 2021
2.INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ,,TOWARDS A BETTER FUTURE:
STATE AND SOCIETY,, Bitola 15-16 October 2021
3.Scientific conference“ Spring Law Days” Plovdiv 27 -28 March 2020
4.International Scientific Conference “Towards a Better Future: Human Rights, Organized Crime
and Digital Society” Faculty of Law - Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” Bitola,
October, 2020
5.INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “TOWARDS A BETTER FUTUREDEMOCRACY, EU INTEGRATION AND CRIMINAL JUSTICE” Bitola, Republic of
Macedonia 10 – 12 May, 2019
6.International scientific conference ,,TOWARDS A BETTER FUTURE,, Bitola , Macedonia,
2018, May
7.International scientific conference ,, KNOWLEDGE,, Vrnjacka Banja, Serbia, 2018 March
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8.International scientific conference ,, KNOWLEDGE IN PRACTICE,, Bansko, Bulgaria, 2017
December
9.International conference ,,FREEDOM OF EXPRESSION IN THE XXI CENTURY” Skopje,
Macedonia, 2017, December
10.International conference ,,INTERREGIONAL DEVELOPMENTS IN GEOGRAPHICAL,
HISTORICAL, SOCIAL, ECONOMICAL AND CULTURAL FOCUS,, Korçë 2017,November
11.International scientific conference ,,THE POWER OF KNOWLEDGE,, Agia triada
,Thessaloniki, Greece, 2017 September
12.,,Knowledge without borders., Knowledge Management Institute ,Vrnjacka banja 2017
13.,,Contemporary management challenges and the organizational sciences,,.,BAS institute of
Management –Bitola 2015
14. Social change in the global world., Center for Legal and Political Research, Faculty of Law
,Shtip, 2014
15. International Scientific Conference: The Balkans between Past and Future: Security, Conflict
Resolution and Euro Atlantic Integration,5-8 June 2013,Ohrid, Republic of Macedonia, Faculty
of Security – Skopje
16. Проект “Ние сме идни лидери и застапувачи на промени во нашите заедници” UN
Women, Кичево 2013
17. Меѓународна научна конференција ,,Лицата на кризата,,Европски универзитет, Скопје,
март 2012
18. Меѓународна научна конференција,,Македонија низ вековите,,Филозофски факултет
Скопје, 2011 год.
19. Меѓународна конференцијата ,,Отворени или затворени пратенички листи,, Скопје,
2010 год
20. X Meѓународна конференција ,,Туризмот во услови на глобална економска рецесија,,4-5 јуни 2009 г, Охрид.

5. Научно истражувачки проекти

Во рамките на својот професионален ангажман д-р Вељановска е ангажирана на поголем
број проекти во изминатите години. Во дел од нив таа е во континуитет ангажирана а
некои се сеуште во тек на реализација.
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1.Функционална анализа на Народниот правобранител во Република Северна Македонија
на Правен факултет Кичево 2021
2.The World Justice Project:The Rule of Law Around the World -2019-2020
3.The World Justice Project:The Rule of Law Around the World -2018-2019
4.The World Justice Project:The Rule of Law Around the World -2017-2018
5.The World Justice Project:The Rule of Law Around the World -2016-2017
6.The World Justice Project:The Rule of Law Around the World -2015-2016
7.The World Justice Project:The Rule of Law Around the World -2014-2015
8.The World Justice Project:The Rule of Law Around the World -2013-2014
9.The World Justice Project:The Rule of Law Around the World -2012-2013
10.The World Justice Project:The Rule of Law Around the World -2011-2012
11.Проект за подршка за воспоставување на пробацијата во казнено-правниот систем на
РМ - носител Центар за човекови права и разрешување на конфликти-Скопје 2012

7.Општествена активност и дополнителни ангажмани:

Како ценет член на општествената заедница д-р Вељановска е член на поголем број
асоцијации и здруженија на граѓани во локалната средина и пошироко во Република
С.Македонија. Имено таа е член на :
1. Културно научно друштво Јоаким Крчовски-Кичево
2.Народна техника на Македонија
3.Основач и член на НВО Новинари за правата на жените и децата Скопје
4.Член на надзорен орган на НВО Центар на заедницата Кичево

8.Посебни услови за избор во звање

Во однос на посебните критериуми за избор во звање предвидени согласно Правилникот
за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни,
наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола,
Кандидатот д-р Светлана Вељановска исполнува 31 од предвидените услови, односно од:
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Анекс 1 - Прв критериум - Резултати од научно-истражувачка работа – 11 услови;
Анекс 2 - Втор критериум - Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување
на наставен и научно истражувачки подмладок – 12 услови;
Анекс 3 - Трет критериум - Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност – 8
услови
Во продолжение се дадени листите предвидени во анексите на Правилникот за посебните
услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

8. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА

ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предaвач или
виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професо1р или професор на
висока стручна школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од
автори чии што трудови се објавени во референтна научна публикација.
Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на
трудовите каде што е цитиран кандидатот или преку web пребарувач за
цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него).
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/)
Има
објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни
публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното
звање.
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5
години).
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или
учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек.
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил
модератор на сесија на научна конференција.
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание.
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд.

X
X

X

X
Х
X
Х
X
Х

60

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало,
монографија, практикум, збирка задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од
одобрени проекти.
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни
остварувања
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или
институции.
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство.
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката
научна област со која професионално се занимава.
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од
научната област за која се избира (како автор или во коавторство).
Вкупно исполнети услови од прв критериум

Х

X

X
11

ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок
УСЛОВИ
X
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на
друга високообразовна установа од земјата или странство.
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници.
Х
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус X
студии.
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска Х
високо образовна установа по различни основи.
Учествува или учествувал во студиска програма чија што настава се изведува на X
англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на
мобилност.
Реализирал предавање на странска високо образовна установа (гостувачко, Х
стручно, почесно и сл.).
Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за Х
студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за
далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната на единицата или
Универзитетот.
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или Х
докторски труд.
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 Х
програма.
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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 во член на Совет на докторски студии на
Универзитет/Единица; Комисија за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација.
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во
последните 5 години
Вкупно исполнети услови од втор критериум

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.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл.
Од стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или
домашни институции.
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување
издадено oд релевантна институција.
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или
домашна стручна организација, институција или асоцијација.
(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија.
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за
потребите на стопанските и нестопанските дејности.
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се
избира
Реализирал превод на книга или дел од книга.
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ
решенија.
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од
ЕУ или други домашни или странски фондови.

Х

X

X
12

X
Х
Х
X

X
X

Х
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Учествувал во промотивни активности на факултетот.
Х
Бил уредник на речник или енциклопедија.
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска
сопственост
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или
пошироката област за која се врши изборот
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски X
публикации (списание, весник, зборник на трудови и сл.).
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за
стопанството
Вкупно исполнети услови од трет критериум 8

9.ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Кандидатот д-р Светлана Вељановска, во изминатите пет години како вонреден професор
на Правниот факултет - Кичево покажува посветеност, професионален и одговорен однос
кон работата и извршувањето на работните обврски и задачи. Пројавува посебен интерес
кон наставно-научната и истражувачката дејност и континуирано го надградува
сопственото знаење преку следење на современа странска и домашна научно-стручна
литература од областите кои се во сферата на нејзин интерес и учествува на домашни и
меѓународни научно-стручни собири, на кои презентира и објавува свои и коавторски
научно-стручни трудови.
Комисијата посебно го истакнува бројот на објавени трудови по изборот во звањето
вонреден професор, учеството во повеќе стручни комисии и работни тела на Факултетот
во кои покажува значајна посветеност и професионалност, како и перманентното и
посветено ангажирање во наставно-образовниот процес и работата со студентите.
Кандидатката била и ментор на голем број дипломски работи и магистерски трудови, како
и член на рецензентски комисии, што укажува на нејзниот придонес при оспособувањето
на студентите и помладите кадри на Правниот факултет – Кичево.
Потврда за истото се високите оценки за научно-стручната работа, однос и посветеност,
содржани во оценките на внатрешната самоевалуација од страна на студентите на
Правниот факултет.
Д-р Светлана Вељановска била рецензент на трудови за меѓународни научни списанија и
меѓународни научни конференции, а исто така активно е вклучена во организација на
меѓународната научна конференција на Правниот факултет –Кичево.
Во насока на стручната и општествената дејност, д-р Вељановска активно учествува на
голем број семинари, обуки, трибини и дебати што укажува дека кандидатката е присутна
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во секојдневните дискусии и го споделува своето знаење и мислење во врска со
општествените проблеми и предизвици. Исто така, како член на повеќе комисии и тела на
Правниот факултет – Кичево и Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола,
кандидатката е активно вклучена во работење на истите, што укажува дека д-р
Вељановска поседува сериозен и одговорен однос кон професионалните обврски. Таа е
избрана за Претседател на Сенатот на УКЛО во два мандати што говори и за нејзините
квалитети и организациски потенцијали прифатени и признаени и од страна на членовите
на другите единици на Универзитетот.
Врз основа на пристигнатата пријава и документацијата кон пријавата на вонреден
професор д-р Светлана Вељановска, а во врска со распишаниот конкурс за избор на еден
наставник во сите наставно-научни звања на научните области Друго - Судски систем
(50835) и Друго – Меѓународно воено и хуманитарно право (50835), Рецензентската
комисија се стекна со неподелено уверување дека кандидатката, вонреден професор д-р
Светлана Вељановска ги исполнува сите услови за избор во наставно-научно звање
РЕДОВЕН ПРОФЕСОР, согласно пропишаните критериуми во Законот за високото
образование за избор во наставно - научно звање и условите од Правилникот за
единствените критериуми и постапката за избор во наставно-научни, наставни, наставно –
стручни и соработнички звања.
Бидејќи станува збор за квалитетна кандидатка која и во досегашниот период со својот
труд и стручност се истакнува со својот ангажман на Правниот факултет, Рецензентската
комисија има чест и задоволство на Наставно-научниот совет на Правниот факултет
– Кичево да му предложи д-р Светлана Вељановска да биде избрана во звањето
РЕДОВЕН ПРОФЕСОР во научните области „Друго - Судски систем“ (50835) и
„Друго – Меѓународно воено и хуманитарно право“ (50835).

РЕЦЕНЗЕНТСКА

КОМИСИЈА

Проф. д-р Владимир Ортаковски,
редовен професор во пензија - претседател, с.р.
Проф. д-р Осман Кадриу,
редовен професор -член,с.р.
Проф. д-р Ристо Ристески,
редовен професор во пензија - член, с.р.
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