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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА 50309,
ЕКОНОМИКА НА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 50319 И ДРУГО 50329 НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО ОХРИД
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
/единицата/, објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ од 30.03.2022 година,
за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната области
Меѓународна економија 50309, Економика на надворешна трговија 50319 и Друго
50329, и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-124/3-1, донесена
на 03.05.2022, формирана е Рецензентска комисија во состав:
 д-р Јованка Билјан, редовен професор на Факултетот за туризам и
угостителство Охрид, Универзитет св. Климент Охридски Битола,
 д-р Ирена Кикеркова, редовен професор на Економски факултет Скопје,
Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје и
 д-р Ристо Гогоски, редовен професор на Факултетот за туризам и
угостителство Охрид, Универзитет св. Климент Охридски Битола.
Како членови на Рецензентската комисија, по разгледувањето на пристигнатите
материјали, а врз основа на член 173 став 8 од Законот за високото образование (Сл.
Весник бр. 82/2018) 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 објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно - научни звања во
научните области: Меѓународна економија 50309, Економика на надворешна трговија
50319 и Друго 50329, во предвидениот рок се пријави проф. д-р Александар Трајков.
Биографски податоци и образование
Кандидатот Проф. д-р Александар Трајков е роден на 05.08.1979, во Охрид.
Средно образование завршил во Охрид на природно – математичка насока во ОСУ Св.
Климент Охридски. Со високо образование се стекнал на Факултетот за туризам и
угостителство во Охрид, каде дипломирал 2003 година, со просечен успех 8.61 и се
стекнал со звање Дипломиран менаџер по Царина и шпедиција.
Во март 2003 година се запишал на последипломски студии на ФТУ - Охрид,
насока Меѓународен туризам, каде ги положил сите испити предвидени со програмата
за последипломски студии со средна оценка 9,33. На 05.03.2007 година го одбранил
магистерскиот труд под наслов: „Странски директни инвестиции во туристичката
индустрија, со посебен осврт на Република Македонија” со што се стекнал со VII/2
степен на стручна подготовка – Магистер на науки од областа на туризмот и
угостителството..
Во септември 2009 година пријавил докторска дисертација од областа на
надворешната трговија на Економскиот факултет во Скопје на тема: „Светската
трговска организација и трговијата со логистички услуги“. На 14.06.2012 година ја
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одбранил докторската дисертација и се стекнал со научен степен Доктор на економски
науки.
На 30.01.2017 година е избран во звањето Вонреден професор на Факултетот за
туризам и угостителство Охрид во областите Меѓународна економија 50309,
Економика на надворешна трговија 50319 и Друго 50329.
Во моментот е професор и продекан за настава на ФТУ Охрид. Последниот
реферат за избор е објавен во Билтен бр.423 од 30.12.2016 година.
Кандидатот активно владее англиски јазик.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни,
педагошки и други остварувања на кандидатот/ката од почетокот на кариерата,
објавени во Билтен/билтени бр. 423, како и вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатот од последниот избор до денот на пријавата, врз
основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот.
Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно - образовната дејност на УКЛО, Факултет за туризам и
угостителство Охрид, кандидатот д-р Александар Трајков изведува настава, вежби и
останати предметни активности на прв, втор и трет циклус студии на сите студиски
програми факултетот.
Во периодот од 2005 до 2012 година, одржувал часови вежби по повеќе
предмети од областа на Економија на надворешна трговија и Меѓународна економија.
Во периодот од 2012 година до сега држи настава по предметите: Меѓународна
шпедиција, Трговска логистика, Применето шпедитерско работење и Интегрирани
набавки и логистички менаџмент на првиот циклус на студии на ФТУ Охрид.
Вклучен е во реализација на сите студиски програми од вториот циклус на студии
на ФТУ во Охрид и тоа за предметите: Менаџмент во шпедитерското работење,
Слободни царински зони, Транспортни системи и Меѓународна трговска логистика.
Ангажиран е и во реализација на две предметни програми на третиот циклус на
студии на модулот Царина и шпедиција од студиската програма Менаџмент во
услужен сектор, и тоа: Современи методи во меѓународното шпедитерско работење и
Царинска реформа и модернизација
Кандидатот бил ментор на повеќе од дваесет дипломски трудови, три
магистерски трудови, тројца докторанди, а бил член на повеќе комисии за одбрана на
дипломски, магистерски и докторски трудови на ФТУ Охрид.
Кандидатот д-р Александар Трајков бил ангажиран и во реализација на
студиските програми на други универзитети. Во академската 2021/22 е ангажиран на
Универзитетот „Св. Апостол Павле“ во Охрид на студиската програма на англиски
јазик „Information and communication systems for business and management“ за предметот
„Research Methods for Business“. Во академската 2020/21 и 2021/22 е ангажиран на
вториот циклус на студии на студиската програма Бизнис економија и Е – бизнис на
Академија Јужна Србија, Лесковац, Р. Србија за предметот „Е – логистика и односи со
купувачите“.
Коорганизатор и предавач е на една од најпрестижните европски летни школи,
т.н. „Балкански летен универзитет“, што е дел од програмата на летни универзитети на
престижниот
француски
високообразовен
институт
CIFE
(https://www.cife.eu/en/4/balkans-summer-university_20-1).
Бил
дел
и
од
организацискиот одбор на Меѓународната летна школа за економија (ISSE) што ја
организира Економскиот факултет во Ниш, каде повеќе пати држел предавања
(http://www.eknfak.ni.ac.rs/summerschool/index.html).
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Бил корисник на повеќе европски стипендии за академска мобилност и држел
предавања на повеќе странски универзитети меѓу кои:
- Руска царинска академија, Факултет за царина, Москва Русија, како предавач на
Московскиот модел на Светска царинска организација, април 2021 и март/април 2018;
- Универзитетот во Загреб, Факултет за транспортни науки, Загреб, Хрватска, во
март 2019 како дел од ЦЕЕПУС програмата за академска мобилност
- Универзитет Туран, Алмати, Казахстан, јуни 2018, на покана на македонскиот
амбасадор во Казахстан
- Школа за економија, Цеље, Хрватска, март/април 2018, како корисник на
ЕРАЗМУС+ стипендија за академска мобилност.
Оценка од самоевалуација
Кандидатот д-р Александар Трајков, добил позитивна оценка од анонимно
спроведената анкета на студентите на Факултетот за туризам и угостителство Охрид.
Според извештаите објавени на Iknow – системот на Универзитетот Св. Климент
Охридски Битола, просечните оценки за проф. д-р Александар Трајков во академските
2020/2021 и 2021/2022 се движат од 4,69 до 5,00 (https://anketi.uklo.edu.mk/Professor) .

Научно-истражувачка дејност дејност
Д-р Александар Трајков има објавено над 30 научни и стручни трудови во
индексирани меѓународни публикации и конференции презентирани во списокот на
трудови што кандидатот го приложил кон пријавата:
1. „Measuring the impact of COVID 19 crises on foreign tourist receipts“, Economic
Themes, vol. 60(1), doi 10.2478/ethemes-2022-0001, 2022, Faculty of Economics, Nis,
Serbia (co-author: J. Biljan, C. Andreeski)
2. „Basic components and indicators in assessing country risk (selected CEFTA countries)“,
7th International Scientific - Business Conference on Leadership, Innovation,
Management and Economics – LIMEN 2021, December 2021 (Co author: V. Karadzova)
3. Tourism and air transportation interconnection – small tourist places perspective,
Thematic Proceedings - Employment, Education and Entrepreneurship, Faculty of
Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade, Serbia , October, 2021 (co-author:
C.Andreeski, V. Karadzova)
4. „Customs modernization – concept of authorized economic operator“, 3rd International
Scientific Practical Conference Actual problems of customs affairs in the era of digital
technology, Russian Customs Academy, Moscow , Russia, April 2021
5. „Analyze of the Economic Impact of Tourism in Municipality of Ohrid“, (research study),
FTU Ohrid, Municipality of Ohrid, Macedonia, January 2020 (co-author. C. Adnreeski,
N. Marinoski)
6. „Impact of Tourist Arrivals’ Reduction on the Travel Services Export in Macedonia“.
50th International Scientific Conference Contemporary Economic Trends: Technological
Development And Challenges Of Competitiveness, Nis, Serbia 2019 (co-author. J. Biljan)
7. „Negative Effective Tariff Protection of Meat Processing Industry: The Case of North
Macedonia“, International Scientific Journal, Green Channel Science and Education in
Customs, 4 (10). pp. 57-65. ISSN 2618-9356, 2019 (co-author. J. Biljan)
8. „Economic Analyze of Economic Sectors in Municipality of Ohrid and Business
Opportunities for Development“ (research study,) FTU Ohrid, Municipality of Ohrid,
Macedonia, 2018 (co-author J.Biljan)
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9. „Effective Tariff Protection of the meat processing industry in the Republic of
Macedonia“ INSCOSES 2018, Conference presentation, Ohrid, Macedonia, 2018 (coauthor J.Biljan)
10. “Simplified Customs Procedures – Advantages and Obstacles in Republic of Macedonia”,
EMAN 2018 Conference proceedings, Ljubljana, Slovenia 2018 (J.Biljan, B. Dimoska)
11. “Overview and characteristics of tourism seasonality in Ohrid”, Economic Themes, 54(4),
Faculty of Economics, Nis, Serbia, January 2017 (co-author J.Biljan, C. Andreeski)
12. “Customs risk management – Time of declaration processing by control channel”,
Economy and Market Communication Review, volume 11, issue No.1, Paneuropean
University Aperion, Banja Luka, June, 2016 (co-author: Biljan)
13. „Trade logistics“, University teaching book, Center for scientific research, Faculty of
tourism and hospitality, Ohrid, 2015
14. “Gender employment inequality in transport and logistics industry: the specifics in the
Republic of Serbia and the Republic of Macedonia”, The 5th International Conference on
Women’s Issues in Transportation, WIIT Paris, 2014 (co author: Stojanovic, Biljan,
Sarac)
15. “Influence of International Trade Flows on International Trade in Logistic Services in
Macedonia”, Greener Journal of Business and Management Studies 4 (2), 045-051,
Greener Journal, 2014 (co author: Biljan)
16. “Certain international aspects of customs modernization process”, International Scientific
Magazine "Horizons" Social Sciences and Humanities, vol. 9, 95-105, UKLO Bitola,
2013 (co author Biljan)
17. “International trade in logistic services of CEFTA 2006 countries”, Conference
proceedings, VI International days of statistics and economics, September 13-15, 2012,
Prague, Czech Republic (co author Biljan)
18. „International tourist arrivals and transport infrastructure in the Republic of
Macedonia: Perspective overview”, Economy and Market Communication Review,
volume 3, issue No.1, Paneuropean University Aperion, Banja Luka, June, 2012 (with
Biljan and Jakupovic)
19. World trade organization and trade in logistic services, doctoral thesis, Faculty of
economics Skopje, 2012
20. “Comparing business regulations across Western Balkans”, Conference proceedings,
Fourth international conference on governance fraud ethics and social responsibility,
april 4-7, 2012
21. “Contemporary trends in trade logistics”, Horizons, International Scientific journal,
UKLO Bitola, 2011
22. “Risk Management and Customs Performance Improvements: The Case of the
Republic of Macedonia”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 44,
2012, 19 June 2012. (with Jovanka Biljan)
23. “Logistic services trade balance as indicator of Macedonian logistic industry
potential”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 44, 2012, 19 June
2012. (with Jovanka Biljan, PhD)
24. “Barriers to International Trade of Logistic Services”. Conference Proceedings, Eighth
Anniversary International Conference, “LOGISTICS IN THE CHANGING WORLD”
(Theory, Practice, Education), University of National and World Economy, Department
of Business Logistics, 18.11.2011, Sofia, Bulgaria (with J.Biljanoska)
25. “Local residents awareness on cultural tourism potential of Ohrid”, International
Scientific Conference: Cultural corridor Sofia – Ohrid, Cultural tourism without
boundaries, South West University “Neofit Rilski” Blagoevgrad, UKLO Bitola,
Kjustendil, Ohrid, 2011 (coauthor S.Kostoski)
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26. “Specialized international freight forwarding and transport organizations”, Book of
proceedings, University “Pjeter Budi”, Pristina, 2009
27. International freight forwarding, university teaching book, Center for scientific research,
Faculty of tourism and hospitality, Ohrid, 2008
28. „Effects of multi-national companies in tourism“, IV International Scientific Conference
on Current problems of tourism development in countries of Central and Eastern Europe College of Economy, Tourism and Social Sciences in Kielce, Poland, 2008 (coauthor
prof. Jovan Stojanoski PhD)
29. „Insurance services as part of tourism industry“, IV International Scientific Conference
on: Current problems of tourism development in countries of Central and Eastern Europe
- College of Economy, Tourism and Social Sciences in Kielce, Poland, 2008 (coauthor
ass Stevco Meceski)
30. “The role of trade logistics in trade facilitation”, Seventh International Conference on
“Logistics in the changing world”, University of National and World Economy, Sofia,
Bulgaria, 2008 (coauthor M.Sekuloska, PhD)
31. „National food as national identity“, International Conference on: Recognized
national gastronomy – touristic potential, Vocational College for Catering and
Tourism, Bled, Slovenia, 2007 (coauthor ass. Jordan Kocevski)
32. „Developing tourism industry in Macedonia with foreign direct investments“ , XII
Scientific Conference on: Regional development and demographic flows of Southeast
European countries, Faculty of Economics, Nis, Serbia, 2007 (coauthor prof. Risto
Gogoski, PhD)
33. „Financial risk and financial leverage in insurance institution“, I-st International
Conference on: Customs and insurance in XXI century, Ohrid, Macedonia, 2007
(coauthor Vera Karadzova, MSc)
34. “Tourist balance as indicator of tourist potential of Macedonia”, IX International
Conference: Strategic development of tourism industry in XXI century, Ohrid,
Macedonia, 2007 (coauthor V.Karadzova)
35. Foreign direct investment in tourism industry, with emphasis on Republic of Macedonia,
Master thesis, Faculty of tourism and hospitality, Ohrid 2007
36. „The role and meaning of transnational corporations to the world economy“, Book of
proceedings, Faculty of tourism and hospitality, Ohrid, 2003
Во последните пет години кандидатот објавил седум рецензирани научни труда
во референтна научна публикација и тоа: два во научно списание кое е индексирано во
најмалку една електронска база на списанија со трудови достапна на интернет; еден во
научно списание кое има меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат членови од
најмалку три земји; и четири во зборник на рецензирани научни трудови презентирани
на меѓународни академски собири каде што членовите на програмскиот комитет се од
најмалку три земји, и истите се детално внесени во точка 3 од табелата во Прилог 2.
Општи услови за избор во наставно научно звање Редовен професор.
Кандидатот објавил и две монографии (во коавторство) во последните пет
години, во форма на истражувачки извештаи како дел од два национални научно –
истражувачки проекти каде како нарачател се јавува Општина Охрид, и тоа:
- Анализа на економскиот импакт на туризмот во Општина Охрид, 2019 година
(http://eprints.uklo.edu.mk/6968/), раководител на проект и член на истражувачки тим и
- Економска анализа за поединечни економски гранки на територијата на
Општина Охрид и деловните можности за развој, 2018 (http://eprints.uklo.edu.mk/6969/),
член на истражувачки тим
Автор е и на два универзитетски учебници и тоа: „Меѓународна шпедиција“,
ФТУ Охрид, 2008; и „Трговска логистика“, ФТУ Охрид 2015
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Повеќето од трудовите на кандидатот се јавно достапни преку репозиториумот на
УКЛО (http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Trajkov=3AAleksandar=3A=3A.html) како
и на јавниот профил што кандидатот го има на платформите за наука и истражување
Researchgate (https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar-Trajkov-2) и Google Scholar
(https://scholar.google.com/citations?user=doGieGgAAAAJ&hl=en).
Дел од истражувачките трудови на д-р Александар Трајков се цитирани во научна
и стручна литература ширум светот (76 регистрирани цитирања на Google Scholar
профилот и над 40 на Researchgate профилот), а кандидатот има неколку трудови со
поголем научен импакт и тоа три трудови со h10-index и четири трудови со h-index
(https://scholar.google.com/citations?user=doGieGgAAAAJ&hl=en).
Покрај раководењето и учеството во неколку национални научно истражувачки
проекти, д-р Александар Трајков бил раководител на еден меѓународен проект од ЕУ
Балканмед програмата за прекугранична соработка (EU – CBC, Interreg Balkanmed
Program), на која учествуваа партнери од повеќе истражувачки и државни институции
од Македонија, Грција, Бугарија и Албанија, насловен како: „Wetmainareas“
(https://wetmainareas.com/who-is-involved/faculty-of-tourism-and-hospitality-st-klimentohridski-university-ohrid/), а како дел од тимот на ФТУ бил вклучен и во други
меѓународни проекти каде како економски оператор се јавува факултетот.
Член е на организацискиот одбор на Меѓународната научна конференција за
услужен сектор INSCOSЕS што ја организира ФТУ Охрид каде бил и модератор на
сесија (https://conference.ftu.uklo.edu.mk/organizing-committee/). Член е на програмскиот
одбор и рецензент на престижното научно списание од областа на економијата
„Economic Themes“ (http://www.economic-themes.com/editorial-board). Бил рецензент и
на трудови во списанијата „Facta Universitatis. Series: Economics and Organization“
(http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg) и „African Journal of Business
Management“ (http://www.academicjournals.org/AJBM).
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Александар Трајков активно е вклучен во стручно - апликативната работа на
Факултетот за туризам и угостителство Охрид како Продекан за настава и е дел од
повеќе работни комисии и тела на ФТУ Охрид и на УКЛО Битола.
Активно учествува и го координира процесот на креирањето на студиските
програми на ФТУ Охрид се до моментот на добивање на акредитација и решение за
работа за истите од страна на надлежните институции. Како член на Комисијата за
настава и квалитет при УКЛО, меѓу другите активности учествувал и во работните
групи за изработка на поголем дел од правилниците на универзитетот. Учествувал на
повеќе работилници за подобрување на квалитетот на наставата во високото
образование и усогласување на квалификациите што се добиваат во текот на
образованието со потребите на праксата.
Бил и член на уредувачките одбори на монографиите и јубилејните годишници
што ги издава ФТУ Охрид. Бил и дел од координативните тела што ги формирал
универзитетот за одбележување на важни настани и јубилеи.
Активно учествувал во промотивните активности што ги организирал ФТУ
Охрид и УКЛО Битола.
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ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ,
НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА
Кандидатот д-р Александар Трајков ги исполнува општите услови предвидени во
Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор
во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. За исполнетоста на условите,
кандидатот/ката има доставено соодветна документација и истите се наведуваат во
табелата од Прилог бр. 2, којшто е составен дел на Правилникот за објавување на
актите на Универзитетот и единиците во негов состав во Билтенот на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола.

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНОНАУЧНО ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
Исполнетост
на општите
Р.б
ОПШТИ УСЛОВИ
услови да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и
втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено
Да
просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните
студии од првиот и вториот циклус
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,61
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,33
2
Научен степен – доктор на науки од научната област за која се
избира
Да
Назив на научната област: 50309 Меѓународна економија и
50319 Економика на надворешна трговија, поле 503 Економски
науки, подрачје 5. Општествени науки.
3
Објавени најмалку шест рецензирани научни труда во
референтна научна публикација согласно со ЗВО во последните
пет години пред објавувањето на конкурсот за избор
3.1 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на
списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank или утврди Националниот совет за високо образование
1. Назив на научното списание: Economic Themes
2. Назив на електронската база на списанија:EBSCO, EconBiz,
RePEc, ECONIS идр. (http://www.economic-themes.com/indexing)
3. Наслов на трудот: Measuring the impact of the COVID-19 crisis on
the foreign tourist receipts
4. Година на објава: 2022

Да
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Р.б

3.2

3.3
3.4
3.5

ОПШТИ УСЛОВИ
1. Назив на научното списание: Green Channel (Зеленый коридор)
2. Назив на електронската база на списанија:РИНЦ Science Index
(https://elibrary.ru/item.asp?id=42662249)
3. Наслов на трудот: Negative effective tariff protection of meat
processing industry: the case of North Macedonia
4. Година на објава: 2019
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој
учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на
членови од една земја не може да надминува две третини од
вкупниот број на членови
1. Назив на научното списание: Employment, Education,
Enterpreneurship)
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и
припадност
по
земји):
74
членови
од
25
земји
(http://eprints.uklo.edu.mk/6953/)
3. Наслов на трудот: Тourism and air transportation interconnection –
small tourist places perspective
4. Година на објава: 2021
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е објавено во земја членка на Европската Унија
и/или ОЕЦД
Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја членка на
Европската Унија и/или ОЕЦД
Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на
меѓународни академски собири каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три зем
1. Назив на зборникот: Conference Proceedings
http://eprints.uklo.edu.mk/6971/1/LIMEN-2021_ConferenceProceedings-Content-2.pdf
2. Назив на меѓународниот собир: 7th International Scientific Business Conference on Leadership, Innovation, Management and
Economics – LIMEN 2021, Graz, Austria
3. Имиња на земјите: Словенија, Хрватска, Србија, Македонија,
Португалија и др. (https://limen-conference.com/scientific-committee/)
4. Наслов на трудот: Basic components and indicators in assessing
country risk (selected CEFTA countries)
5. Година на објава: 2021
1. Назив на зборникот: Actual problems of customs affairs in the era of
digital technology
2. Назив на меѓународниот собир: 3rd International Scientific Practical
Conference, Москва, Русија
3. Имиња на земјите: Русија, Словенија, Србија, Македонија и
други

Исполнетост
на општите
услови да/не
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Р.б

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови да/не

4. Наслов на трудот: Customs modernization – concept of authorized
economic operator
(http://eprints.uklo.edu.mk/6966/1/AEO%20Trajkov%202021.pdf)
5. Година на објава: Април 2021
1. Назив на зборникот: Conference proceedings
2. Назив на меѓународниот собир: 50th International Scientific
Conference
Contemporary Economic
Trends:
Technological
Development And Challenges Of Competitiveness, Ниш, Србија 2019
3. Имиња на земјите: Србија, Ирска, Словенија, Грција, Македонија
и други. (http://www.eknfak.ni.ac.rs/ISC2019/committees.html)
4. Наслов на трудот: Impact of Tourist Arrivals’ Reduction on the
Travel Services Export in Macedonia
(https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=en&cluster=136294915
03933239502)
5. Година на објава: 2019

3.6
4

5
6

1. Назив на зборникот: Conference proceedings Economics &
Management: How to Cope With Disrupted Times
2. Назив на меѓународниот собир: 2nd International Scientific
Conference on Economics and Management EMAN 2018, Љубљана,
Словенија
3. Имиња на земјите: Словенија, Австрија, Португалија, Турција,
Романија и други (https://eman-conference.org/scientific-committee/)
4. Наслов на трудот: Simplified Customs Procedures – Advantages
and Obstacles in Republic of Macedonia
(https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.263)
5. Година на објава: 2018
Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува
Националниот совет за високо образование и научноистражувачка
дејност
Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или
збирка задачи од научната област за која се избира
1. Назив на учебникот:„Трговска логистика“,
2. Издавач и година: ФТУ Охрид 2015
1. Назив на учебникот: „Меѓународна шпедиција“,
2. Издавач и година: ФТУ Охрид, 2008
Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден
професор, датум и број на Билтен: 423 од 30.12.2016 година.
Има способност за изведување на високообразовна дејност

Да

Да
Да
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ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНОНАУЧНИ ЗВАЊА, НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И
СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо
образование, кандидатот д-р Александар Трајков ги исполнува и посебните услови за
избор во звање предвидени со правилникот за избор во звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски” – Битола. За исполнетоста на условите, кандидатот има доставено
соодветна документација и истите се дадени во Табела – Анекс 1 од Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставностручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.
Условите во табелите кои што ги исполнува кандидатот/ката се одбележани со “X”.
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА
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 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
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

X

Х

Х

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

Х

Х
9

X
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
1
2
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија,
ревизија, елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско
решение, стратегија, правилник, статут, закон и сл.
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
поширокатаобласт 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 наменети
за стопанството
вкупно исполнети услови од трет критериум
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ

X
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х
9
30
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Заклучок и предлог
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставнообразовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста
од поширок интерес на д-р Александар Трајков.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Александар Трајков поседува
научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот
за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни
и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, ги
исполнува сите услови да биде избран во наставно - научно звањето редовен професор
во научната област Меѓународна економија 50309, Економика на надворешна трговија
50319 и Друго 50329.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, д-р
Александар Трајков да биде избран во звањето редовен професор во научните области
Меѓународна економија 50309, Економика на надворешна трговија 50319 и Друго
50329.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. Проф. д-р Јованка Билјан, редовен професор, с.р.
2. Проф. д-р Ирена Кикеркова, редовен професор, с.р.
3. Проф. д-р Ристо Гогоски, редовен професор, с.р.

