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Врз основа на член 94 став 1 точка 43 од Законот за високото образование 

(„Службен весник на РМ“ број 82/2018 и „Службен весник на РСМ“ број 178/2021) 

ичлен 283, став 1, точка 8 од Статутот на Универзитетот, Универзитетскиот сенат на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 201-та седница одржана на 

20.04.2022 година, го донесе следниов 

 

 

 

ПРАВИЛНИК  
ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА НАДАРЕНИТЕ  

И ТАЛЕНТИРАНИТЕ СТУДЕНТИ НА  

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 

 

 

 

Општи одредби 

 

Член 1 

Со овој Правилник се уредуваат дефинирањето, процесот и критериумите за 

откривање на надареноста и талентираноста на студентите, работата и следењето на 

развојот на надарените и талентираните студенти, нивните права и обврски и водењето 

евиденција со документација за надарените и талентирани студенти.  

 

Член 2 

Овој Правилник се темели на Статутот на Универзитетот, актите на The World 

Council for Gifted and Talented Children (WGTC), The European Council for high Ability 

(ECHA), Советот на Европа, ЕУ и ENQA (European Network for Quality Assurance in 

Higher Education) и други национални и меѓународни акти, што се однесуваат на 

развојот на надарените и талентираните студенти. 

 

 

 Дефинирање на основните поими 

 

Член 3 

Надареноста на личноста вклучува триосновни психолошки особини: висока 

општа способност, посветеност на задачата и високо ниво на креативност. 

Високата општа способност се дефинира како општа интелектуална способност, 

што се мери со тестови за општа интелигенција, поврзана со широкиот спектар на 

специфични способности кои се применуваат во реалниот животен контекст.  

Посветеноста на задачата претставува рафиниран и фокусиран облик на 

мотивација,  енергија насочена кон одреден проблем, задача или специфична област на 

активност и подразбира истрајност, издржливост, напорна работа, самодоверба и верба 

во сопствените способности да се изврши некоја важна активност. 

Креативноста се однесува на особини на личноста, како што се флуентност, 

оргиналност, флексибилност, отвореност за искуства, интелектуална љубопитност и 

други. 

Талентот на личноста се дефинира како збир навродени индивидуални вештини, 

когнитивна способност и потенцијал. 
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Член 4 

Надарени студенти се оние кои покажуваат натпросечни резултати во една или 

повеќе научни области, застапени на Универзитетот. 

Талентирани студенти се оние кои покажуваат натпросечни резултати при 

изведба на различни специфични способности поврзани со студиската програма на 

којашто студира. 

Надарените и талентираните студенти се идентификуваат од страна на стручно 

квалификувани лица, врз основа на нивните резултати во текот на студирањето, како и 

со примена на различни алатки за утврдување на видот и степенот на надареноста и 

талентираноста. 

 

 

Откривање на надарените и талентираните студенти 

 

Член 5 

Откривањето на надарените и талентираните студенти се врши низ две фази: 

препознавање и идентификација  

Препознавањето претставува забележување/воочување на иницијални знаци и 

потенцијални сигнали на надареност и/или талентираност во одредена научна област. 

Препознавањето може биде иницирано од предметен наставник, од студентско 

собрание на единицата и/или да биде самопрепознавање. Препознавањето не може да 

се оствари пред завршувањето на првиот семестар од студиската програма на којашто 

студентот е запишан. 

Доколку предметниот наставник смета дека одреден студент е надарен и/или 

талентиран за научната или уметничката област во којашто припаѓа предметната 

програма што наставникот ја предава, своето образложено мислење треба да го достави 

во писмена форма до Деканатската управа, односно управата на единицата. 

Доколку студентското собрание, на седница, изгласа предлог за идентификација 

на надарени и талентирани студенти во една или повеќе научни или уметнички 

области, најдоцна три дена по одржувањето на седницата, предлогот, со соодветно 

образложение, во писмена форма треба да го достави до Деканатската управа, односно 

управата на единицата. 

Доколку студентот себеси се препознава како надарен и/или талентиран за една 

или повеќе научни или уметнички области, своето образложено мислење треба да го 

достави во писмена форма до Деканатската управа, односно управата на единицата. 

Деканатската управа, односно управата на единицата, најдоцна 10 (десет) дена 

по добивањето на мислењето или предлогот треба да обезбеди услови за утврдување на 

степенот на надареност и талентираност на студентот, односно идентификација на 

надареноста и талентираноста, преку примена на психо-дијагностички 

инструментариум (тестови на интелигенција, тестови на посебни способности, тестови 

на креативност, тестови на личност, тестови на мотивација, тестови на постигнување и 

друго, преку употреба на прашалници, чек листи, скали на проценка, протоколи, 

интервјуа), од страна на стручен тим.  

За утврдување на степенот на надареност и талентираност на студентот, покрај 

резултатите од применетиот психо-дијагностички инструментариум, стручниот тим 

може да користи и други извори (биографски податоци, ученички изработки, педагошка 

документација, членување во разни организации, номинација од страна на експерти и 

друго). 
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Критериуми за утврдување на надареноста и талентираноста 

 

Член 6 

Критериуми за евидентирање на надаренoста и талентираноста се: резултати од 

применет психо-дијагностички инструментариум, општ успех во студирањето, високи 

достигнувања во една или повеќе научни или уметнички области,  индивидуално 

мислење на предметниот наставник, општо мислење на Наставно-

научниот/Наставничкиот/Научниот совет на единицата, мислење на стручни 

соработници, мислење на стручни екперти надвор од институцијата и други.  

 

Член 7 

За надарени и талентирани се сметаат студентите кои ги исполнуваат општите 

критериуми за утврдување на надареноста и талентираноста: 

- коефициент на интелигенција над 120 на тестовите за општи интелектуални 

способности; 

- општ просечен успех повисок од 9.00, остварен во роковите утврдени со 

Законот за високото образование, Статутот и Правилниците на Универзитетот; 

- постигнати високи национални и интернационални резултати и награди во 

наставно-образовната, научно-истражувачката и/или уметничката дејност (прво, второ 

и трето место), со што се потврдува висока општа интелектуална способност, висока 

мотивација/посветеност на задачата, високо ниво на креативност и друго. 

 

Член 8 

Студентите кои се идентификувани како надарени и талентирани ги совладуваат 

редовните наставни програми. Универзитетот или единиците им обезбедуваат 

можности за нивен развој надвор од редовните наставни програми (групно или 

индивидуално). 

Универзитетот, односно единиците организираат специјализирани обукиза 

наставниците, со цел да се подобрат нивните стручни компетенции од областа на 

надареноста и талентираноста. 

 

 

Организација на работата со надарени и талентирани студенти 

 

Член 9 

Организацијата на работата со надарените и талентираните студенти вклучува: 

1. Препознавање - забележување на иницијалните и потенцијалните знаци и 

сигнали на надареноста и талентираноста; 

2. Евидентирање - отварање/креирање индивидуално педагошко досие за 

надарените и талентираните студенти;  

3. Идентификација - примена на психо-дијагностички инструментариум; 

4. Информирање - споделување информации со студенти,  родители,  стручни 

лица, други стручни лица и институции надвор од единицата заради соодветно 

остварување на правата; 

5. Работа со надарените и талентираните студенти - вклучување во соодветни 

педагошки и дидактичко-методички решенија за работа со надарени и 

талентирани; 

6. Известување – поднесување извештај за работата на стручниот тим за 

идентификација на надарени и телентирани студенти до Универзитетскиот 

сенат; 
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7. Следење на развојот на надарените и талентираните - примена на истражувачка 

методологија за евалуација на постигнувањата, развојот и напредувањето на 

надарените и талентираните. 

 

Член 10 

Во рамките на Универзитетот, по потреба, се формира стручен тим за 

идентификација на надарените и талентирани студенти. Стручниот тим е составен од 

три члена, од кои еден треба да има искуство со работа на надарени и талентирани 

студенти, еден да е од соодветната научна или уметничка област за којашто се врши 

идентификација на надареноста и талентираноста на студентот и еден експерт од 

областа на развојна и/или клиничка психологија, од Универзитетот или надвор од него. 

Членовите на Стручниот тим, за секој поединечен случај, ги избира Ректорот и 

тие за својата работа одговараат пред Ректорот. 

Стручниот тим подготвува заклучок за секој поединечен случај. По еден 

примерок од заклучокот задолжително доставува до продеканот за настава/ заменик 

директорот на соодветната единица и до Центарот за кариера, доживотно учење и 

алумни на Универзитетот. 

Членовите на Стручниот тим добиваат соодветен паричен надоместок за својата 

работа, врз основа на Одлука на Ректорот. 

 

Член 11 

Во функција на поддршка на развојот на идентификуваните надарени и 

талентирани студенти, Универзитетот/единицата, односно наставниците овозможуваат: 

• Вклучување на надарените и талентираните студенти во научно-истражувачки 

проекти и проектни активности во рамките на единицата, односно 

Универзитетот; 

• Пристап до литература од областите на интерес за надарените и талентираните 

студенти; 

• Понуда на факултативни наставни програми, според способностите и 

афинитетите на надарените и талентираните студенти; 

• Индивидуална работа и работа во помали групи со надарените и талентираните 

студенти; 

• Примена на современи дидактички стратегии, методи и техники за работа со 

надарените и талентираните, соодветни на нивните образовни и други потреби; 

• Вклучување на надарените и талентираните студенти во разни воннаставни 

активности (универзитетски/академски дебати, средби, летни школи, 

работилници, тркалезни маси, семинари и други настани од интерес на 

надарените и талентираните студенти); 

• Вклучување на надарените и талентираните студенти во наставни активности 

кои бараат примена на посложени ментални процеси, функции и операции; 

• Менторирање на надарените и талентираните студенти, од страна на 

наставниците и соработничкиот кадар; 

• Туторство на студенти од пониска студиска година, на истиот циклус студии, од 

страна на надарените и талентираните студенти; 

• Предвремена реализација на академски обврскиза надарените и талентираните 

студенти; 

• Акцелерирање на семестрални и студиски обврски (запишување до најмногу 42 

ЕКТС кредити за семестар) за надарените и талентираните студенти; 
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• Обезбедување комуникација и контакти со соодветни институции, организации 

и истакнати стручни лица од соодветната областза надарените и талентираните 

студенти; 

• Доделување награди и признанија на ниво на единици и Универзитет на 

надарените и талентираните студенти; 

• Обезбедување финансиска поддршка на надарените и талентираните студенти 

за учество на национални и меѓународни стручни собири; 

• Обезбедување предност на надарените и талентираните студенти при 

аплицирање за сместување во студентски дом, во соработка со студентските 

домови, надворешни единици на Универзитетот; 

• Обезбедување предност на надарените и талентираните студенти при 

аплицирање за меѓународна студентска мобилност во рамки на програмата 

Еразмус+, како и во рамки на билатерални договори со странски 

универзитети/факултети; 

• Обезбедување услови за престој на реномирани странски универзитети на 

надарените и талентираните студенти; 

• Поддршка на надарените и талентираните студенти за обезбедување стипендии 

од јавни институции и стопански организации; 

• Промовирање на надарените и талентираните студенти и нивните резултати во 

рамки на единицата, Универзитетот и пошироката јавност; 

• Обезбедување соодветни препораки од Универзитетот/единицата при 

вработување за надарените и талентираните студенти; 

• Организирање специјализирани обуки за наставниците и соработниците со цел 

да се подобрат нивните стручни компетенции од областа на надареноста и 

талентираноста и работа со такви студенти и друго. 

 

 

Следење на развојот на надарените и талентираните студенти  

 

Член 12 

Следењето на развојот на надарените и талентираните студенти се одвива на две 

нивоа: на ниво на единица и на ниво на Универзитет. 

 

Член 13 

На ниво на единица следењето на развојот на надарените и талентираните 

студенти го реализира продеканот за настава/заменик директорот на единицата. 

 

Член 14 

На ниво на Универзитет следењето на надарените и талентираните студенти го 

реализира Центарот за кариера, доживотно учење и алумни на Универзитетот во текот 

и по завршувањето на студиите. 

Центарот за кариера, доживотно учење и алумни води база на податоци за 

надарени и талентирани студенти и алумнисти. 

 

 

Водење евиденција за надарените и талентираните студенти 

 

Член 15 

Центарот за кариера, доживотно учење и алумни на Универзитетот и единиците 

водат евиденција со документација за надарените и талентираните студенти. 
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Евиденцијата со документацијата содржи информации за фазите на 

препознавање и идентификација на надарените и талентирани студенти и за 

дополнителните активности/постигнувања на овие студенти. 

Податоците за дополнителните активности/постигнувања на надарениот и 

талентиран студент, за време на неговото студирање, континуирано се внесуваат во 

неговото студентско досие.  

Внесувањето на податоците за дополнителните активности/постигнувања на 

надарениот и талентиран студент во неговото студентско досие се врши под контрола 

на продеканот за настава, односно заменик директорот на единицата. 

 

Член 16 

 Дополнителните активности и постигнувања на надарените и талентираните 

студенти, врз основа на податоците од студентското досие, задолжително се внесуваат 

во Додатокот на Диплома. 

 

 

Преодни и завршни одредби 

 

Член 17 

 Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за 

поддршка на развојот на талентираните и надарените студенти, донесен од страна на 

Сенатот на Универзитеот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 17.02.2011 година. 

 

Член 18 

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

Универзитетот. 

 

 
 

 

 

  

      Проф. д-р Пеце Николовски, с.р. 

       Претседател на Сенат  
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Врз основа на член 94 точка 37 и член 154 став 4 од Законот за високото 

образование („Службен весник на РМ“ број 82/2018 и „Службен весник на РСМ“ број 

178/2021) и член 283, став 1, точка 32 од Статутот на Универзитетот, Универзитетскиот 

сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 201-та седница одржана на 

20.04.2022 година, го донесе следниов 

 

 

ПРАВИЛНИК  

ЗА МОЖНИТЕ НАЧИНИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕТО НА СТУДЕНТОТ  

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 

 

 

Општи одредби 

 

Член 1 

Со овој Правилник се уредуваат условите и начините за проверка на знаењето на 

студентите на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (понатаму во текстот: 

Универзитет) и единиците во негов состав, организацијата, процедурите, начините на 

утврдување на оценки, заштитата на правата на студентите, како и други прашања во 

врска со проверката на знаењето на студентите. 

 

Член 2 

Универзитетот, односно единицата со својот Статут, со овој Правилник и со други 

акти поблиску ги одредува обврските за обезбедување услови за квалитетна реализација 

на наставниот процес и навремено информирање на студентите за начините на 

организација и времето на одржување на сите форми на наставни активности и проверки 

на знаењето. 

 

 

Утврдување на оценките 

 

Член 3 

На почетокот на семестарот предметниот наставник1 е должен да ги запознае 

студентите со содржината на предметната програма, распоредот на предавањата и 

вежбите во текот на неделите наменети за наставни активности, предвидените форми на 

наставни активности, начините на вреднување на сите форми задолжителни и 

дополнителни наставни активности (предиспитни активности), видот, начинот и 

содржината на испитот (колоквиумот), вкупниот број бодови (минимален праг и 

максимален број) и нивна распределбаи начинот на формирање на оценката. 

На крајот од неделите наменети за наставни активности,предметниот наставник е 

должен да ги извести студентите за вкупниот број бодови што секој од студентите ги 

остварил во текот на наставата, а преку реализација на задолжителните и/или 

дополнителните предиспитни активности. 

Предметниот наставник е должен да води евиденција за реализацијата 

назадолжителните и/или дополнителните предиспитни активности за секој студент во 

 
1Терминот се однесува за предметен наставник за прв циклус студии и за комисија составена од два (или 

повеќе) предметни наставници за втор и трет циклус студии 
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студентскиот систем iKnow. Дополнително, предметниот наставник може да води 

евиденција за реализацијата на задолжителните и/или дополнителните предиспитни 

активности за секој студент и во друга форма (електронска и/или писмена).  

Во случај на целосна или делумна нефункционалност на студентскиот систем 

iKnow, предметниот наставник е должен да води евиденција за реализацијата на 

задолжителните и/или дополнителните предиспитни активности за секој студент во 

писмена форма. Веднаш по ставањето на студентскиот сервис iKnow во функција, 

предметниот наставник е должен да ја пополни евиденцијата за секој студент во iKnow 

системот. 

Евиденцијата за реализацијата на задолжителните и/или дополнителните 

предиспитни активности за секој студент во студентскиот систем iKnow се чува до 

дипломирањето на студентот или до престанокот на статусот на студент.  

 

Член 4 

 Успешноста на студентот во совладување на содржината на предметната програма 

се следи континуирано во текот на наставата и се изразува бројчано, преку освоените 

бодови. 

 Студентот, преку реализацијата на задолжителните и/или дополнителните 

предиспитни активности во текот на неделите наменети за наставни активности и/или 

полагањето на испитот2, може да освои најмногу 100 бода, при што реализацијата на 

задолжителните и/или дополнителните предиспитни активности може да се вреднува со 

најмногу 20 бода.  

Студентот може да освои 20 бода од реализација на следните предиспитни 

активности:  

А) прва група до 10 поени: 

- присуство и активност на предавањата 

- присуство и активност на вежби. 

Б) втора група до 10 поени: 

- изработка на семинарски труд 

- самостојна (домашна) работа 

- изработени или реализирани проекти/програми. 

В) трета група до 10 поени: 

- менторство на други студенти 

- освоени награди или пофалници 

- учество на семинари 

- учество на симпозиуми и 

- други активности предвидени со предметната програма. 

Распределбата на бодовите за конкретните активности од претходно наведените 

групи ја врши предметниот наставник.  

Стекнатите бодови по основ на присуство и активност на предавања и вежби важат 

само до евентуалното повторно запишување на предметот.  

Правото на стекнатите бодови од другите активности (семинарски трудови, 

проекти, менторство и др.) останува и доколку студентот повторно го запише предметот.  

 
2Заположен испит се подразбира успешно положени прв и втор колоквиум или успешно положен испит за 

предметната програма. 
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Минималниот праг за добивање преодна оценка за секоја предметна програма е 51 

бод од реализацијата на задолжителните и/или дополнителните предиспитни активности и 

положените два колоквиуми и/или испитот. 

 

Член 5 

Задолжителните и/или дополнителните (другите) форми на предиспитни 

активности, како и начинот на оценување на знаењето на студентите се предвидуваат во 

елаборатите на акредитираните студиски програми, во прилозите број 3, за секоја 

предметна програма посебно. 

Задолжителни форми на наставни активности се предавањата (теоретската настава) 

и/или вежбите (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа и сл. 

Други форми на активности се проектни задачи, самостојни задачи, домашно 

учење и сл. 

Редовниот студент може да отсуствува од настава или вежби најмногу три пати 

(оправдано и/или неоправдано) во текот на семестарот, во спротивно нема право на 

полагање на предметот преку колоквиуми. 

На студентот ќе му се доделат бодови за реализација на задолжителните форми на 

наставни активности само со евидентирано присуство од најмалку 70% на одржаните 

предавања, односно вежби (семинари, тимска работа и сл.). Освоените бодови за 

реализација на задолжителните форми на наставни активности се услов за полагање 

испит. 

 

 

Начини на полагање на испитите 

 

Член 6 

 Полагањето испит (преку полагање два колоквиуми или целосно) се реализира во 

предвидените колоквиумски недели и/или испитни рокови, определени со Студентскиот 

календар на Универзитетот, односно единиците.  

 Првиот колоквиум од предметната програма може да се полага во два рока, и тоа 

во осмата недела (прва колоквиумска недела) од семестарот во којшто се реализира 

предметната програма и во петнаесеттата недела (втора колоквиумска недела) од 

семестарот во којшто се реализира предметната програма. 

 Вториот колоквиум од предметната програма може да се полага во два рока, и тоа 

во петнаесеттата недела (втора колоквиумска недела) од семестарот во којшто се 

реализира предметната програма и во првиот испитен рок што следи по завршување на 

семестарот во којшто се реализира предметната програма, февруарски, односно јунски 

испитен рок. 

 Полагањето на предметната програма преку колоквиуми задолжително треба да го 

запази редоследот на полагањето, односно прв, па втор колоквиум. 

 За успешно полагање на предметната програма се смета успешно полагање на 

двата колоквиуми или успешно полагање на испитот. 

 Колоквиумот се смета за успешно положен со освоени најмалку половина плус 

еден од максималниот број бодови што можат да се освојат на проверката на знаењето. 

 Доколку студентот не ги положи колоквиумите како начин на полагање на испитот, 

тогаш целата материја од предметната програма ја полага на завршниот испит.  

 Доколку студентот не го положи вториот колоквиум, во предвидените два термини, 

наредниот пат предметната програма ја полага целосно преку завршен испит. 
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 Полагање на завршен испит (не преку колоквиуми) може да се реализира само во 

предвидените испитни рокови (февруарски, јунски и септемвриски) со Студентскиот 

календар на Универзитетот, односно единиците. Полагање на испит не може да се 

реализира во предвидените колоквиумски недели. 

 Редовните студенти кои не го положиле, односно не го полагаат испитот преку 

колоквиуми, т.е. го полагаат испитот само преку завршен испит, се оценуваат со бодовиод 

0 до 80, при што услов за положен завршен испит се освоени минимум 41 бод, но и 

освоени најмалку уште 10 бода од другите задолжителни или дополнителни предиспитни 

активности наведени во член 4, што значи вкупно над 50 бода. Доколку студентот освои 

повеќе од 50 бода само на завршниот испит, тогаш за позитивна оценка не му е потребен 

дополнителен број бодови од другите активности, освен ако тие не се предвидени како 

задолжителни со предметната програма.  

 Се смета дека студентот ја полагал предметната програма ако се појавил на еден 

или на повеќе од организираните испити (колоквиуми) за предметната програма. 

  

Член 7 

По барање на Студентското собрание на единица, единицата може да дозволи 

реализација на најмногу уште два испитни рока, еден во зимскиот, еден во летниот 

семестар. Организацијата на дополнителниот испитен рок не смее да го нарушува 

редовниот наставен процес, односно распоредот на задолжителните и/или дополнителните 

предиспитни активности. 

Официјалното барање за одредување дополнителен испитен рок,Студентското 

собрание го доставува до Наставно-научниот/Наставничкиот/Научниот совет на 

единицата.  

Советот на единицата по барањето одлучува на седницата што следи по 

добивањето на барањето и својата одлука ја истакнува јавно на огласната табла на 

единицата и на веб страницата на единицата, а примерок од одлуката доставува до 

студентското собрание на единицата, во најкраток можен рок. Одлуката за прифаќање на 

барањето за одредување дополнителен испитен рок задолжително мора да содржи 

информации за почетокот и крајот на дополнителниот испитен рок. 

Во дополнителните испитни рокови студентите за полагањето на испитите плаќаат 

определен надоместок за што одлучува деканатската, односно, управата на единицата. 

За студентите со статус апсолвент, единиците, покрај трите редовни, задолжително 

организираат уште два дополнителни испитни рока. Студентите кои стекнале статус на 

апсолвент имаат право да ги полагаат сите заостанати предмети во сите испитни рокови. 

 

 

Пријавување на испити 

 

Член 8 

 Студентот се пријавува за полагање испит преку студентскиот систем iKnow во 

утврдените рокови за пријавување од страна на единицата, со пополнување и поднесување 

електронска пријава.  

Студентот се пријавува за полагање испит или внесување на оценка од полагање 

преку два колоквиуми и освоени бодови од предиспитни активности за предметни 

програми кои ги слушал во последниот семестар пред испитниот рок, преку поднесување 

пополнета испитна пријава во печатена форма до Службата за студентски прашања во 

предвидените пријавни рокови. 
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Почетокот на рокот за пријавување испит не може да биде предвиден порано од 

еден месец од денот на почетокот на колоквиумската недела и/или испитниот рок. Крајот 

на рокот за пријавување испит не може да биде предвиден подоцна од три работни дена 

пред почетокот на испитниот рок. 

Единицата може да предвиди можност за задоцнето пријавување на испит, под 

точно определени услови (оправдани причини, постапка, барање, финансиски услови и 

сл.). Задоцнетото пријавување на испитот мора да биде завршено на денотна 

организацијата на испитот. 

Службата за студентски прашања на единицата врши проверка на поднесените 

испитни пријави за испити и изготвува список на студенти пријавени за полагање испит и 

список на присутни пријавени студенти кои ќе полагаат, генерирани од системот за 

електронска евиденција (iKnow), во којшто се внесени пријавените студенти за 

полагањена соодветната предметна програма и истите треба да ги достави до предметниот 

наставник. Списокот не може да се надополнува со други студенти, по неговото 

објавување или повторно објавување, во случај на задоцнето пријавување. 

Списокот на пријавени студенти за полагање се објавува најдоцна два дена по 

завршувањето на рокот за пријавување.  

 

Член 9 

Доколку студентот ги положи двата колоквиуми и заедно од реализацијата 

напредиспитнитеактивности освои повеќе од 50 бода, поднесува испитна пријава за 

завршно оценување во редовните испитни рокови и притоа не се јавува на завршното 

оценување.  

Доколку студентот освои повеќе од 50 бода само со полагање на колоквиумите, 

тогаш за позитивна оценка не му е потребен дополнителен број бода од другите 

предиспитниактивности, освен ако тие не се предвидени како задолжителни со 

предметната програма. 

 

Член 10 

Студентите при првото полагање на завршниот испит по определена наставна 

програма не плаќаат надоместок за полагањето. За секое наредно полагање на соодветната 

предметна програма студентите плаќаат надоместок во согласност со Тарифникот за 

наплата донесен од страна на Ректорската управа на Универзитетот. 

 

Член 11 

Предметниот наставник може да го одложи полагањето на завршниот испит по 

предметната програма. 

Предметниот наставник е должен дополнителниот термин за полагање на 

завршниот испит по предметната програма да го определи во рамките на испитниот рок. 

 

 

Начини на проверка на знаењето 

 

Член 12 

Право на проверка на знаењето и евидентирање завршна оценка остваруваат само 

студентите што јазапишале и пријавиле соодветната предметна програма, без разлика дали 

таа предметна програма е запишана по првпат или повторно е запишана. 
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Член 13 

 Полагањето е јавно и се реализира во простории на Универзитетот, односно 

единиците наведени во списоците на пријавени студенти. 

Доколку полагањето се реализира по далечинскипат, студентот се приклучува на 

полагањето од мирна просторија, во којашто нема присуство на други лица. 

 Ако за полагање на предметната програма е предвидено практично полагање, 

полагањето може да се организира и надвор од просториите на Универзитетот, односно 

единиците, но во простории во коишто се реализирала практичната настава и/или 

професионалната пракса, а за што постојат договорни услови помеѓу Универзитетот, 

односно единицата и соодветната институција. 

 Ако определената просторија за полагање не е достапна за студенти со телесен 

хендикеп, Универзитетот, односно единицата е должна, на барање на студентот, да 

обезбеди друга соодветна просторија. Студентот го поднесува барањето за обезбедување 

пристапна просторија за полагање најдоцна три дена пред полагањето до Службата за 

студентски прашања. Службата за студентски прашања ги известува студентите за 

промената на просторијата за полагање најдоцна еден ден пред полагањето.  

 

Член 14 

Полагањето може да се реализира усно; писмено; практично; писмено иусно; 

писмено, усно и практично; писмено и практично; усно и практично, со физичко 

присуство и/или по далечинскипат. Начинот на реализација на полагањето е определен во 

елаборатите на акредитираните студиски програми, односно во прилозите бр. 3 за секоја 

предметна програма соодветно. 

 Во случај кога полагањето се реализира писмено и усно; писмено, усно и 

практично; писмено и практично или усно и практично, редоследот на деловите од 

полагањето се запазува според наведеното. 

 Идентитетот на студентот, пред започнување на полагањето, се проверува врз 

основа на студентскиот индекс и се проверува дали студентот е внесен во двата списоци, 

за пријавени студенти и за присутни студенти на полагањето. Предметниот наставник има 

право да побара и дополнителна проверка на идентитетот на студентот, со личен документ 

за идентификација, на којшто има слика од студентот (лична карта или патна исправа).По 

проверката на идентитетот на студентот, предметниот наставник е должен да го проследи, 

на потпис кај студентите, списокот на присутни пријавени студенти кои ќе го полагаат 

испитот. 

 Кога полагањето се реализира писмено, со физичко присуство, студентот ги 

запишува своите одговори задолжително само на материјалите за пишување, претходно 

заверени со потпис на соодветниот предметен наставник. Предметниот наставник, пред 

почетокот на полагањето, на присутните пријавени студенти им дели испитни 

задачи/прашања, коишто студентот има обврска да ги предаде по завршувањето на 

полагањето, заедно со пополнетите и/или празните материјали за пишување. 

 Кога полагањето се реализира писмено, преку далечински пат, студентот ги 

запишува/внесува своите одговори задолжително само во електронската форма во којашто 

ги добил задачите/прашањата. При писмено полагање по далечинскипат, студентот 

задолжително треба да има вклучено камера, со функционални аудио/видео поставки, за 

целото време на одржување на полагањето. На екранот задолжително треба да се гледа 

лицето на студентот и работната површина, односно тастатурата и/или хартијата на 

којашто пишува.  
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 Кога полагањето се реализира усно, со физичко присуство, Универзитетот, односно 

единицата обезбедува јавност за полагањето. Полагање со присуство само на студент кој 

полага и предметниот наставник не е дозволено. 

 Кога полагањето се реализира усно, преку далечинскипат, Универзитетот, односно 

единицата обезбедува јавност за полагањето, но само на платформата преку којашто се 

реализира полагањето. Не е дозволено присуство на други лица во просторијата од каде 

студентот се приклучува на платформата и полага. 

 

Член 15 

 За време на одржување на колоквиумот/испитот, студентот е должен да се однесува 

во согласност со вообичаените правила коишто забрануваат: 

- Излегување од просторијата во којашто се одржува полагањето (без разлика дали 

полагањето се реализира со физичко присуство или по електронски пат) и повторно 

влегување, станување и шетање по просторијата 

- Каква било комуникација, освен за дополнително појаснување на испитните 

прашања/задачи со предметниот наставник 

- Какви било други постапки и однесување што би пречеле на реализацијата на 

полагањето. 

При полагањето студентот не смее да користи недозволени средства и методи за 

измама. Доколку се потврди користење на недозволени средства и методи на измама 

студентот нема право да го полага испитот во наредни три редовни испитни рока.  

Предметниот наставник е должен да биде присутен од почетокот до завршувањето 

на полагањето, односно да биде приклучен на платформата преку којашто се реализира 

полагањето со вклучена камера, со функционални аудио/видео поставки. Во случај на 

негова оправдана неможност да присуствува на полагањето, треба навремено да обезбеди 

замена од редот на наставниот кадар на единицата и за тоа да го извести продеканот за 

настава на единицата. 

 

Член 16 

 Кога полагањето се реализира писмено и усно, писмениот дел од полагањето може 

да трае најмногу три часа. 

 Кога полагањето се реализира писмено, усно и практично или писмено и 

практично, писмениот дел од полагањето може да трае најмногу два часа. 

Резултатите од писмениот дел од полагањето се објавуваат најдоцна до половината 

од временскиот период помеѓу писмениот и усмениот дел од полагањето, ако полагањето 

се реализира усно и писмено или усно, писмено и практично. 

Полагањето на сите делови (писмен, усмен, практичен) мора да биде завршено до 

крајот на испитниот рок. 

 

Член 17 

 За време на полагањето студентот има право на подготовка на усмениот одговор 

(подготовка на концепт) од најмалку 15 минути за сите поставени прашања, кога испитот 

или дел од него се полага усно. 

 По објавувањето на списокот на положени и неположени студенти, студентот кој 

не е задоволен од освоените бодови и/или оценка има право да ги погледне пишаните 

испитни материјали, врз основа на коишто се добиени бодовите и/или оценка од 

полагањето, во предвидените термини, но пред одржувањето на усмениот дел од 

полагањето, ако истото се реализира писмено и усно или писмено, усно и практично. 
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Утврдување на конечна оценка 

 

Член 18 

 Покажаниот успех на студентот на полагањето, односно крајната оценка се 

искажува со бројна вредност, и тоа: 

- 5 (пет) – недоволен 

- 6 (шест) – доволен 

- 7 (седум) – добар 

- 8 (осум) – многу добар 

- 9 (девет) – одличен 

- 10 (десет) – исклучителен успех. 

Конечната оценка за полагање на предметната програма произлегува од вкупниот 

број бодови што студентот ги стекнал преку реализацијата на предиспитните активности и 

полагањето. Максималниот број бодови што студентот може да ги освои од реализацијата 

на предиспитните активности и полагањето се 100, а распределбата на бодовите според 

искажаниот успех со бројна оценка е следен: 

- До 50 бода - 5 (пет) – недоволен 

- Од 51 до 60 бода - 6 (шест) – доволен 

- Од 61 до 70 - 7 (седум) – добар 

- Од 71 до 80 - 8 (осум) – многу добар 

- Од 81 до 90 - 9 (девет) – одличен 

- Од 91 до 100 - 10 (десет) – исклучителен успех. 

Доколку при утврдувањето конечен број бодови се појават децимали, се врши 

заокружување на бројот на следниов начин: ако првата децимала е помала од 5 се 

заокружува претходниот цел број, а ако истата е еднаква или поголема од 5 се заокружува 

следниот цел број. 

 

Член 19 

 Постигнувањето на студентот, изразено во освоени бодови за реализацијата на 

предиспитните активности и полагањето на колоквиумите и/или испитите, како и 

процентуалната распределба на освоените бодови во крајната оценка и крајната оценка за 

положените испити, се запишува во електронското досие на студентот во студентскиот 

систем iKnow. 

 Крајната оценка за успешното полагање на предметната програма предметниот 

наставник ја запишува во писмената пријава и во студентскиот индекс и ја потврдува со 

свој потпис. Оценката 5 (пет) – недоволен не се запишува во студентскиот индекс. 

Предметниот наставник е должен да ги чува материјалите врз чија основа се 

доделени бодови при континуираното и завршното оценување (тетратки, тестови, 

семинарски, проектни задачи итн.), 3 (три) месеци по објавувањето на конечните 

резултатите. 

 Предметниот наставник има обврска до Службата за студентски прашања да ги 

достави списокот на пријавени студенти за полагање, списокот на присутни студенти на 

полагањето (со потписи од студентите кои полагале), списокот на положени и 

неположенистуденти (од колоквиуми и/или испит) и пополнетите испитни пријави 

најдоцна дваесет дена по одржувањето на полагањето. 

 Предметниот наставник има обврска да го објави списокот на положени и 

неположени студенти, со наведен број на студентски индекс, но не со име и презиме, на 

огласната табла и на веб страницата на единицата. 
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 Службата за студентски прашања врши проверка на испитните пријави и доколку 

тие се исправни, ги внесува во досието на студентот. Доколку службата за студентски 

прашања утврди определена неисправност на одреден број испитни пријави, за истото, 

најдоцна во рок од 5 (пет) дена од доставувањето на пријавите, го известува предметниот 

наставник, а по потреба и продеканот за настава. Предметниот наставник врши исправка 

на неисправните пријави во рок од 5 (пет) дена од известувањето и истите ги доставува до 

Службата за студентски прашања којашто ги внесува во досието на студентот. 

 

 

Право на приговор на оценка 

 

Член 20 

 Студентот има право на приговор на добиената оценка ако смета дека полагањето 

не се реализирало во согласност со Законот за високото образование, Статутот на 

Универзитетот, односно единицата, овој Правилник и други Универзитетски, односно 

акти на единицата. 

 Студентот го поднесува приговорот до предметниот наставник и продеканот за 

настава на единицата, во рок од пет работни дена од истакнувањето на прелиминарната 

листа на положени и неположени студенти на огласната табла и на веб страницата на 

единицата.  

 Предметниот наставник и продеканот за настава ги разгледуваат приговорите и 

носат соодветна одлука во рок од три работни дена, по завршувањето на рокот за 

приговор.  

 Доколку, врз основа на донесените одлуки, се вршат корекции на листата на 

положени и неположени студенти, корекциите се внесуваат веднаш по донесувањето на 

одлуките и списокот, со внесените корекции, повторно се објавува на огласната табла и 

веб страницата на единицата, со што станува конечен. 

 Ако студентот повторно не е задоволен од крајната оценка може да поднесе 

приговор до Деканот/Директорот, во рок од 24 часа од објавувањето на конечните 

резултати на огласната табла и веб страницата на единицата.  

Ако Деканот/Директорот утврди дека се исполнети условите од ставот 1 на овој 

член, предметниот наставник ќе ја преиспита крајната оценка во рок од 3 (три) дена.  

Ако предметниот наставник не ја преиспита оценката што ја утврдил во рокот од 

претходниот став или остане на истата или пак го прифати приговорот, но студентот 

повторно не е задоволен со добиената оценка, на барање на студентот, испитот се полага 

пред тричлена Комисија составена од наставници од иста или сродна наставно-научна 

област, во наредните 24 часа, наредниот работен ден, доколку испитот се полага усно или 

писмено и усно или писмено, усно и практично или усно и практично, а доколку испитот 

се полага писмено во истиот рок Комисијата ја оценува истата писмена задача.  

Комисијата од претходниот став ја формира Деканот/Директорот и во истата 

предметниот наставник не може да биде член. Членови во Комисијата можат да бидат 

наставници и од други единици на Универзитетот или други универзитети во земјата.  

Оценката на Комисија е конечна. 
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Право на комисиско полагање 

 

Член 21 

После три неуспешни полагања на завршниот испит по одредена предметна 

програма, студентот има право при пријавувањето на испитот да поднесе Барање до 

Деканот/Директорот на единицата, за полагање на испитот пред Комисија.  

Постапувајќи по Барањето на студентот, Деканот/Директорот на единицата 

донесува Одлука за формирање Комисија од три члена, пред која студентот, во таа 

испитна сесија, ќе го полага испитот. Комисијата е составена од тројца наставници од иста 

или сродна наставно-научна област. Предметниот наставник не може да биде член на оваа 

Комисија. Испитот пред Комисијата задолжително се полага писмено.  

 

 

Право на повторно полагање 

 

Член 22 

По барање на студентот, му се овозможува да го повтори завршното оценување за 

повисока завршна оценка по наставен предмет, во период од најмногу три последователни 

испитни сесии од полагањето на испитот. Ова право студентот може да го оствари 

доколку нема дипломирано.  

Деканот/Директорот, во рок од 3 (три) дена од поднесувањето на барањето, 

донесува решение по барањето. Со прифаќањето на барањето за преполагање на испитот, 

претходно добиената оценка се поништува. 

 

 

Просечен успех 

 

Член 23 

На барање на студентот,единицата издава Уверение или документ за завршното 

оценување врз основа на податоците во пријавите за испитите за секоја предметна 

програма, потпишани од предметниот наставник. Просечниот успех на студентот 

претставува аритметичка средина на оценките од завршното оценување по сите наставни 

предмети во текот на студиите на студиската програма, вклучувајќи ја и дипломската 

работа. 

 

 

Дипломска работа, специјалистички/магистерски труд и докторски труд 

 

Член 24 

 Постапката за пријава, оценка и одбрана на дипломската работа е регулирана со 

Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв 

циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

Постапката за пријава, оценка и одбрана на специјалистичкиот, односно 

магистерскиот труд е регулирана со Правилникот за условите, критериумите и правилата 

за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола. 

Постапката за пријава, оценка и одбрана на докторскиот труд (докторска 

дисертација) е регулирана со Правилникот за условите, критериумите и правилата за 
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запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола. 

 

 

Статистика за полагањето на испитите, проодноста и успешноста на студентите кои 

полагале преку колоквиуми и/или преку испити 

 

Член 25 

 Единицата води статистика за полагањето на испитите, проодноста и успешноста 

на студентите кои полагале преку колоквиуми и/или преку испити. 

 Комисијата за самоевалуација на единицата врши анализа на податоците за 

полагањето на испитите, проодноста и успешноста на студентите кои полагале преку 

колоквиуми и/или преку испити и врз основа на добиените резултати, Наставно-

научниот/Наставничкиот/Научниот совет носи соодветни одлуки врз основа на добиените 

препораки од Комисијата за самоевалуација на единицата. 

 За недоволна проодност се смета проодноста помала од 30% од бројот на студенти 

што го полагале испитот (преку колоквиуми и/или преку испит) на годишно ниво, односно 

по изминати три редовни испитни рока по завршување на семестарот во којшто се 

реализирала предметната програма.3 Проодноста повисока од 90% од бројот на студенти 

што го полагале испитот (преку колоквиуми и/или преку испит) во првиот испитен рок по 

завршувањето на семестарот во којшто се реализирала предметната програма се смета за 

многу висока и дополнително треба да се анализира во однос на стекнатиот квалитет на 

резултатите од учење кај студентите. 

 Средниот успех на студентите кои успешно го положиле испитот (преку 

колоквиуми или преку испит) под 7.00 на годишно ниво, односно по изминати три 

редовни испитни рока по завршување на семестарот во којшто се реализирала 

предметната програма се смета за низок, додека средниот успех на студентите кои 

успешно го положиле испитот (преку колоквиуми или преку испит) над 9.00 на годишно 

ниво, односно по изминати три редовни испитни рока по завршување на семестарот во 

којшто се реализирала предметната програма се смета за многу висок. И во двата случаи 

дополнително треба да се анализираат причините во однос на стекнатиот квалитет на 

резултатите од учење кај студентите. 

 Формите за водење на статистиката, фрекфенцијата, анализата и обврската за 

доставување информации во врска со полагањето на испитите, проодноста и успешноста 

на студентите кои полагале преку колоквиуми и/или преку испити подетално се 

регулираат со Универзитетските акти за обезбедување квалитет. 

 

 

Преодни и завршни одредби 

 

Член 26 

 Одредбите што се однесуваат на користењето на студентскиот сервис iKnow, за кои 

не е обезбедена целосна функционалност, влегуваат во сила седум работни дена по 

овозможувањето на функционалноста на истите. 

 
3За предметни програми реализирани во зимски (непарен) семестар, трите испитни рока се февруарски, 

јунски и септемвриски. За предметни програми реализирани во парни (летни) семестри, трите испитни рока 

се јунски, септемвриски и февруарски. 
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Член 27 

До донесувањето на Тарифникот за наплата на услуги од страна на Ректорската 

управа на Универзитетот, за надоместокот за полагање на испитите и за другите услуги, ќе 

се применуваат одлуките на Наставно-научниот/Наставничкиот/Научниот совет на 

единицата. 

 

Член 28 

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

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 

  

 

 

  

      Проф. д-р Пеце Николовски, с.р. 

       Претседател на Сенат 
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РЕЦЕНЗИЈА 
 

НА РАКОПИСОТ „СМЕТКОВОДСТВО ВО АГРОБИЗНИС” (ПРАКТИКУМ) 
ОД АВТОРОТ  ПРОФ. Д-Р НИКОЛЧЕ ЈАНКУЛОВСКИ 

Врз основа на Одлуката на Наставно - научниот совет на 01.04.2022, бр.02-269/2, за 
членови на Рецензентската комисија за рецензирање на ракописот Сметководство во агробизнис 
(практикум), од авторот: проф. д-р Николче Јанкуловски, наменет за студентите на Факултетот 
за биотехнички науки – Битола, за предметот Сметководство во агробизнис, избрани се проф. д-р 
Пеце Николовскии проф. д-р Сузана Талеска. 

По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до Наставно-
научниот на Факултетот за биотехнички науки – Битола, рецензентите го поднесуваат следниов 

    И З В Е Ш Т А Ј  

I. ОПШТ ДЕЛ 

Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: Сметководство во агробизнис (практикум) 

Назив на предметната програма: Сметководство во агробизнис 

Назив на студиската програма: Агроменаџмент, Зоотехника, Технологија на 
анимални производи 

Фонд на часови и ЕКТС-кредити 
(доколку ракописот е наменет за повеќе 
предмети, да се наведат сите предмети): 

2+2, 6 ектс 

Предметот Сметководство во агробизнис на Факултетот за биотехнички науки - Битола 
е: задолжителен предмет на студиската прогрмата Агроменаџмент, со фонд на часови 2+2, број 
на ЕКТС-кредити 6 и се слуша  во VII-ти семестар; изборен предмет на студиската програма 
Зоотехника, со фонд на часови 2+2, број на ЕКТС-кредити 6 и се слуша  во III-ти семестар и 
изборен предмет на студиската програма Технологија на анимални производи, со фонд на 
часови 2+2, број на ЕКТС-кредити 6 и се слуша  во III-ти семестар. 

Реден број на изданието: прво издание 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 102 страници (формат A4), 
напишани на компјутер, со големина на фонтот 12.  Текстот е поделен во 4 
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 2 слики и 3 табели. 

                      

          РЕЦЕНЗЕНТИ 

1. Проф. д-р Пеце Николовски с.р. 

2. Проф. д-р Сузана Талеска с.р. 
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ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р ПЕЦЕ НИКОЛОВСКИ 

 

Краток опис на содржината: Воведни аспекти на сметководството, 
сметководствена евиденција на набавки и обврски, 
сметководствена евиденција на продажби и залихи, 
методи за вреднување на залихите и трошоците за 
продадени производи, сметководствена евиденција 
на капиталот, сметководствна евиденција на 
производството, финансиски извештаи. 

Оцена за усогласеноста со предметната 
програма: 

Ракописот е усогласен со предметната 

програма. 

Оцена на ракописот: Практикумот со наслов “Сметководство во 
агробизнис”, на студентите ќе им помогне преку 
разбирлив и систематичен начин полесно и успешно 
да ја совладаат наставната содржина по соодветната 
предметна програма. Изданието изобилува со бројни 
примери објаснети со потребна теорија, и е во 
согласност со постоечките сметководствени 
стандарди. Акцентот е ставен на решавање на 
конкретни проблеми на пресметка и книжење на 
финансиските промени во агрокомплексот, како и 
составување на финансиски извештаи и утврдување 
на финансиски резултат.  

Категоризација: учебно помагало 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 102 
страници (формат A4), напишани на компјутер, со 
големина на фонтот 12.  Текстот е поделен во 4 
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 2 
слики и 3 табели. 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како учебно помагало по предметот Сметководство во агробзинис, 
примарно наменет за студентите на Факултетот за биотехнички науки – Битола. 

Во Битола, 20.04.2022 година 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ 

Проф. д-р Пеце Николовски с.р. 
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II. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р СУЗАНА ТАЛЕСКА 

 

Краток опис на содржината: Воведни аспекти на сметководството, 
сметководствена евиденција на набавки и обврски, 
сметководствена евиденција на продажби и залихи, 
методи за вреднување на залихите и трошоците за 
продадени производи, сметководствена евиденција 
на капиталот, сметководствна евиденција на 
производството, финансиски извештаи. 

Оцена за усогласеноста со предметната 
програма: 

Ракописот по Сметководство во агробизнис 
претставува современ практикум, кој ќе го оспособи 
студентот комплетно да ги разбира и користти 
финансиските податоци во секојдневното работење 
на правните субјекти во областа на агрокомплексот и 
да го подобри нивното работење. Посебно го 
истакнувам аналитичкиот пристап на авторот и 
сеопфатното покривање на тематските целини 
односно во делот на применливоста на обработената 
материја, како за студентите така и за останатите 
корисници кои се занимаваат со сметководство во 
агробизнисот. Исто така, овој практикум 
препорачувам да биде употребен и на други 
студиски програми каде сметководството се изучува 
како наставна дисциплина. 

Оцена на ракописот: Ракописот е усогласен со предметната 

програма. 

Категоризација: учебно помагало 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 102 
страници (формат A4), напишани на компјутер, со 
големина на фонтот 12.  Текстот е поделен во 4 
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 2 
слики и 3 табели. 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како учебно помагало по предметот Сметководство во агробизнис, 
примарно наменет за студентите на Факултетот за биотехнички науки – Битола. 

Во Битола, 20.04.2022 година 

 
 
 

Рецензент 

Проф. д-р Сузана Талеска с.р. 
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До 
Наставно-научниот совет на 

Факултетот за биотехнички науки-Битола 

 

ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторската дисертација изработена од  
кандидатот м-р Дарко Вељановски; 

На предлог на Советот на докторски студии на Факултетот за биотехнички 
науки-Битола,а по претходно мислење на Советот на докторски студии на 
Универзитетот, Наставно-научниот совет на факултетот, на седницата одржана на ден 
16.03.2022 година, со одлука бр. 02-241/3, формира Комисија за оценка на докторскиот 
труд „Мултиплицирани придобивки од сложен самоодржлив технички систем за 
производство на месо и месни производи” од кандидатот м-р Дарко Вељановски, во 
состав: 

1. Проф. д-р Вангелица Јовановска - претседател; 
2. Проф. д-р Елена Јошевска - член; 
3. Проф. д-р Елизабета Христовска - член; 
4. Проф. д-р Љупче Кочоски - член и 
5. Проф. д-р Живко Јанкулоски - член; 

По деталниот преглед на изработената докторска дисертација од кандидатот м-р 
Дарко Вељановски, а во согласност со Законот за Високо образование и согласно со чл. 
55 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање 
на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Комисијата со посебна чест и задоволство на Наставно – научниот совет на Факултетот 
за биотехнички науки– Битола го поднесува следниот: 

 
 
 
 
 
 
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
за оценка на докторскиот труд 

„Мултиплицирани придобивки од сложен самоодржлив технички систем за 
производство на месо и месни производи” 

од кандидатот м-р Дарко Вељановски 

1. ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЈА НА КАНДИДАТОТ 
 
Дарко Вељановски е роден на 31 мај 1990 година, во Битола. Основно и средно 

образование завршува во Битола. Во 2008 година се запишува на Факултетот за 
биотехнички науки при Универзитет„Св. Климент Охридски”– Битола.  На 27.06.2012 
година ги завршува четиригодишните додипломски студии со што се  стекнува  со 
стручен назив  Дипломиран инженер по преработка на анимални производи, како 
најдобар студент на својата насока и факултетот, со среден успех  9,56 за што добива 
пофалница и награда од Ректоратот на Универзитет „Св. Климент Охридски”– Битола.   



5 
 

По завршувањето на факултетското образование, истата година продолжува на 
понатамошни магистерски студии на Меѓународниот Славјански Универзитет – 
„Гаврило Романович Державин”- Битола, на Факултет за безбедносно инженерство, 
отсек Безбедност при работа, каде завршува со највисока средна оцена од 9,8. На 
04.11.2014 година со успех го одбрани магистерскиот труд на тема „Менаџирање со 
одржувањето на техничките системи во функција на безбедноста при работа”и се 
стекна со академски назив  „Магистер за безбедност при работа”. 

Во 2017 година го продолжува своето образование на Факултет за биотехнички 
науки, при Универзитет „Св. Климент Охридски”– Битола, на трет циклус студии на 
студиската програма Технологија и безбедност на храна. 

Во 2012 година по завршување на факултетското образование се вработува во 
општинското средно медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи”– Битола, како стручен 
соработник вон настава, каде што сеуште работи.  

Со текот на работењето посетува голем број на семинари како од научен така и 
од практичен аспект, учествува во голем број работилници, конференции и слично, за 
да во 2015/2016 година е избран за учесник и консултант во изработка на предлог закон 
за средно стручно образование и учествува во неговата изработка. 

Во текот на своето образование, па до ден денес објавува научни трудови во 
домашни и меѓународни конференции и списанија за што поседува и соодветни 
сертификати. 

Течно зборува, пишува и чита англиски јазик, за што поседува и соодветни   
сертификати. Течно зборува и чита на јазиците од поранешните Југословенски 
републики, одлично ги користи програмите од MS Office и MS Adobe – пакетите,  
поседува знаења од C++ - програмскиот јазик и го користи интернетот и  напредната 
компјутерска технологија.  

Во однос на научно-истражувачката работа кандидатот м-р Дарко Вељановски 
ги има објавено следните трудови: 

- во меѓународни научни конференции: 
1. Darko Veljanovski, Vangelica Jovanovska, Gordana Dimitrovska, Mila Arapcheska 

(2018): Genetic engineering for producing the controversial genetically modified 
food, Proceedings of the 65th Anniversary Scientific Conference with Inernational 
Participation ”Food Science, Engineering and Technology-2018”. Vol.65, Issue 1, 
ISSN 1314-7102, pp.89-97 

2. DarkoVeljanovski, VangelicaJovanovska,(2018): Maintenance of Technical Systems 
in the Function of Safety work, XXVI Interntional Scientific Conference “trans 
&motauto’18 Proceedings”. Vol.3, Issue 3(5), ISSN 1313-5031 (Print), ISSN 2535-
0307(Online), pp.338-341 

3. Veljanovski D., Jovanovska V., Jovanovska D., Sovreski Z.V.,(2019): Norms and 
legal regulations to limit toxic emission from internal combustion engines when using 
alternative fuels as environmentally eligible in relation of conventional fuels, XXVII 
Interntional Scientific Conference “trans &motauto’19 Proceedings”., Issue 1(6), 
ISSN 1313-5031 (Print), ISSN 2535-0307(Online), pp.103-107 

4. Veljanovski D., Jovanovska V., Jovanovska D., Hristovska E..,(2019): Theory of factor 
experiment (matrix of impact) of greenhouse as a composition system for biogas 
production and regulation for permissible emissions of harmful materijals in 
atmosphere, XXVII Interntional Scientific Conference “trans &motauto’19 
Proceedings”., Issue 1(6), ISSN 1313-5031 (Print), ISSN 2535-0307(Online), pp.33-35 

- во меѓународни научни списанија:  
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1. Darko Veljanovski, Vangelica Jovanovska,(2018): Maintenance of Technical 
Systems in the Function of Safety work, Interntional Scientific Journal “Security & 
Future”,Vol.2, Issue 1, ISSN 2535-0668 (Print), ISSN 2535-082x(Online), pp.51-54 

2. VangelicaJovanovska, DimitraJovanovska, DarkoVeljanovski, Mila Arapcheska, 
KaterinaShambevska,(2019): Hygienic sanitation in the dairy industry in the 
production of cow yellow cheese as a factor for obtaining hygienically proper 
products in accordance with the EU standardization and certification standards, 
“Journal of Agiculture and Plant Sciences”,Vol.17, No.1, ISSN 2545-4447 (Print), 
ISSN 2545-4455(Online), pp.97-104 

3. Veljanovski D., Jovanovska V., Jovanovska D., Sovreski Z.V.,(2019): Norms and 
legal regulations to limit toxic emission from internal combustion engines when using 
alternative fuels as environmentally eligible in relation of conventional fuels, 
Interntional Scientific Journal International Scientific Journal“TransMotauto 
World”,Vol.2, Issue 2, ISSN 2367-8399 (Print), ISSN 2534-8493(Online), pp.78-82 
 

2. АКТУЕЛНОСТ НА ТЕМАТА 

Докторски труд под наслов: „Мултиплицирани придобивки од сложен 
самоодржлив технички систем за производство на месо и месни производи”од 
кандидатот м-р Дарко Вељановски,преставуванаучно - истражувачки труд во кој е  
обработена специфична и актуелна проблематика која е од посебен научен и практичен 
интерес. Предложената тема на дисертацијата ги содржи сите потребни елементи за 
еден самостоен научен труд. 

Проучувањето и изучувањето на аспектите на зачувување на животната средина 
во голема мера го помагаат живеењето, како и одржувањето и зачувувањето на 
здравјето. Здрава животна средина значи средина со ниска стапка на загаденост, 
средина во која доминира вниманието и посветеноста, кое треба да е насочено кон 
самите нас, од едноставна причина што во неа живееме,  дишеме и од неа се храниме.  

Во истражувањата направени во оваа докторска дисертација се испитувани 
повеќе параметри во тек на работа и производство, како параметри на работење на 
биогасна централа, параметри во тек на производство на биогас, параметри во 
производство на јајца, параметри во тек на работа на месна индустрија. 

Живината кај нас, па и во околните држави се чува и одгледува на повеќе 
начини. Поголемиот дел од живината се одгледува во мали неспецијализирани фарми, 
каде што одгледувањето е прилично екстензивно, но постојат и големи и високо 
специјализирани фарми. Во ваквите големи фарми, со интензивно одгледување на 
кокошки, се имплементира соодветна опрема, која работи според утврдени софтверски 
програми, односно потполноавтоматизирано.  

Јајцето е едно од најевтината и најчестоконсумирана храна за исхрана на луѓето. 
Тоа нуди високо квалитетен протеин. Покрај тоа, тоа е скорокомплетен извор на 
витамини иесенцијални за човечкиот организмот минерали, надворешните и 
внатрешните квалитативни карактеристики на јајцата се многу важни за здравјето на 
потрошувачите, но и од перспектива на маркетингот. Приносот и квалитетот на јајцето 
е во директна корелација многубројни фактори како генетиката на самата кокошка, 
начинот на нивното сместување, температурата на средината, исхраната и сл. 

Месото и месните преработки се прават во строго контролирани услови. Се 
започнува во делот на прием на живината, каде се врши проверка на видот и состојбата 
на месото, како и органолептичко испитување на неговиот квалитет. Истото 
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микробиолошки се проверува пред или на крај на обработка или преработка, па се 
распределува за понатамошна операција, односно дали тоа ќе се употребува како 
сурово месо и како такво ќе се пласира на пазарот, дали ќе се користи како обработено 
месо или ќе се користи за понатамошна обработка и преработка, со цел добивање на 
месни преработки.  

Меѓусебната поврзанот на овие производствени технички системи, односно 
поврзаноста на системот за одгледување на кокошки и производство на јајца, во 
корелација со техничкиот систем за производство на месни преработки е главната алка 
на овој сложен технички систем кој е во релација со системот за производство на 
биогас. Тој овозможува непречена работа, намалување на трошоците за производство,   
заштита на биодиверзитетот, олеснет начин на работа, сигурност и точност во 
планирањето и работењето.  

Процесот на добивање биогас може да се подели на три главни чекори. Прв 
чекор (хидролиза), втор чекор (ферментација) и трет чекор во кој, една група 
микроорганизми што бараат многу специфични услови во средината, наречени 
метаногени бактерии, го продуцираат метанот. Метаногените бактерии се 
размножуваат бавно и „умираат“ ако дојдат во контакт со кислород. Тие бараат да 
имаат пристап до одредени витамини и се многу осетливи на брзи промени на 
температурата на која се размножуваат, на промената на киселоста (pH) на средината и 
на други фактори во средината. 

Биогасот може да се користи како многу квалитетно гориво во соодветен уред: 
парен или во догреен котел, печка или гасен мотор во  склоп на агрегат за добивање 
електрична енергија, со истовремено искористување на излезнатато плин ана гасовите, 
на разладната вода итн. Биогасот практично содржи метан (50-75%) и јаглероден 
диоксид (25-45%), па како таков е одличен извор на обновлива енергија, а со тоа го 
заменува природниот гас и остантите фосилни горива. Покрај овие примарни гасови во 
биогасната смеса се наоѓаат и мали количини на водород, водород сулфид, амонијак и 
други гасови во трагови. Составот на биогасот е варијабилен, а на него најмногу 
влијаат користените супстрати за негово производство, постапката на ферментација, 
како и различните технички изведби на самиот систем. 

Во текот на изградбата на биогасната централа или постројка, во прв план 
главно се внимава на економскиот аспект и нејзината исплатливост односно во текот 
на нејзината изградбата не се тежнее само кон максимален принос на гас, односно 
потполно разградување на органските материи кои се содржат во супстратот.Доколку 
се цели кон целосно разградување на органските состојки, помеѓу другото би било 
потребно многу подолго време на задржување на супстратот во ферментаторот, а тоа ја 
повлекува потребата од резервоари со поголема работна зафатнина, бидејќи некои 
материи се разградуваат во текот на подолг временски период. За таа цел треба да се 
тежнее кон обезбедување прифатливи трошоци, а паралелно со тоа и оптимален 
капацитет на разградување.  

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА 
 

Биогасот е идеален извор на енергија од повеќе причини: акумулираната 
енергија од живите организми, многубројни извори за добивање биогас, многу мали 
вложувања, заштита на животната средина, добивање на висококвалитетно органско 
ѓубриво после ферментацијата. Од сите наведени причини, произлегува и 
дефинирањето на основната цел на истражувањето. 
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Целта на истражувањето во докторската дисертација e насочена кон 
испитување и докажување на функционирањето на еден целосно затворен систем за 
одгледување на живина, примарно искористена за производство на јајца и за 
преработки од живинско месо, а секундарно искористена за создавање на биогас 
првенствено за производство на електрична енергија за потребите на произведувачкиот 
капацитет, а останатиот дел пуштен во електричната мрежа. Односно, утврдување на 
тоа дали во еден вака затворен круг на производство ќе бидат обезбедени оптимални 
технолошки параметри за добивање на квалитетни месни преработки. 

Од основната цел на истражувањето произлегуваат и поспецифични цели, 
воглавно насочени кон: 

- спроведување на континуиран мониторинг и испитувања во делот на 
добивањето на електрична енергија од фекалиите на живинарската фармат.н. пилешко 
ѓубриво, дополнети со сурутка, гроздова каша, кравјо ѓубриво, свинско ѓубриво, зелена 
маса од пченица и пченка од сопствено производство, како и одредена количина на 
вода во дигесторот. 

- испитувања на физичко – хемиските, микробиолошките и сензорните 
параметри на јајцата, обработките и преработките на живинско месо кои се 
произведуваат во овој поврзан систем, т.е квалитетот и безбедноста на готовите 
производи и суровините за нивно добивање, како и хигиената на самиот процес.  

- испитување на безбедноста и квалитетот на готовиот производ и суровините за 
неговото добивање. 

- утврдување на придобивките од ваквиот начин на производство со помош на 
истражувачките методи, синтеза на податоците, дескриптивен метод, методите на 
квантитативна и квалитативна анализа.  

- испитување на емисијата на гасовите во воздухот и бучавата на 
одгледувачките капацитети – со цел контрола на емисијата на гасови и емисијата на 
бучава според актуелната А – дозвола за усогласување со оперативниот план на 
производствениот капацитет 

- научна и практична потврда за добивање на оптимални технолошки параметри 
во затворен производен систем, а со тоа и добивање на квалитетнии поконкурентни 
месни преработки произведени во здрава и еколошки чиста средина. 

4. СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 
 

 Докторската дисертација под наслов „Мултиплицирани придобивки од сложен 
самоодржлив технички систем за производство на месо и месни производи” е 
напишана на  224 страници при што е користена литература од 118 библиографски 
единици. Обработената содржина во текстот на докторската дисертација е поткрепена 
со 23 (дваесет и три) фотографии, 66 (шеесет и шест) табели и 15 (петнаесет) 
графикони. Докторската дисертација опфаќа осум поглавија и тоа: 

1. Вовед; 
2. Преглед на литературата; 
3. Цели и задачи на истражувањето; 
4. Материјал и метод на истражување; 
5. Резултати; 
6. Дискусија; 
7. Заклучоци и 
8. Користена литература. 
Во првото поглавие Вовед авторот дава краток опис за влијанието на човекот  и 

неговата посветеност за одржување и зачувување на здрава животна средина. Во таа 
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насока се осврнува на конвенционалните извори на енергија како најголеми загадувачи 
во денешно време и потребата од соодветни еколошки односно обновливи извори на 
енергија. Притоа го потенцира биогасот како еден од најексплоатираните обновливи 
извори на енергија добиен од современите системи за управување со отпад. Авторот се 
осврнува на составиот на ова квалитетно гориво и на потребата од изградба на 
биогасна централа во близина на производствен капацитет со цел потполно 
разградување на отпадните органски материи од него. 

Авторот истакнува дека главна предност во користењето на биомасата како 
изворна енергија е нејзиниот голем потенцијал  посебно во делот на неспоредливо 
помалата емисија на штетни гасови и отпаден материјал што се добива од неа во однос 
на фосилните горива. 

Во второто поглавие Преглед на литература,авторот дава литературни 
податоци за нови технологии на комплексни технички системи за   производството на 
прехрамбени производи со посебен осврт на производството на месо, месни 
преработкии јајца.Притоа со нив сезаштитува околината, човекот, биодиверзитетот, се 
намалува глобалното загадување, доаѓа до намалување на отпадните материи и 
вкупниот отпад, а се создава високо квалитетно земјоделско ѓубриво. Значи станува 
збор за здрав, стабилен, економски и еколошки оправдан технички систем кој 
допринесува во сите аспекти на своето функционирање. 

Во третото поглавие Цели и задачи на истражувањето, авторот на еден 
конкретен и јасен начин ги формулира целите и задачите во истражувањето за 
успешното функционирањето на еден целосно затворен систем за одгледување на 
живина, производство на јајца и месни преработки од живинско месо. 
Притоакористејќи ги фекалиите од  живината се произведува  биогас од кој понатаму 
се произведува електрична енергија која се користи за потребите на произведувачките 
капацитети, а останатиот дел се пушта во електричната мрежа, запазувајќи ги 
еколошките нормативи. 

Во четвртотот поглавие Материјал и метод на работа на јасен и концизен 
начин се дадени за потребите на оваа докторска дисертација, односно за исполнување 
на  зададените задачи направените повеќебројни лабораториски и теренски 
испитувања. За таа цел понудени се методите кои при тоа се користат. Во текот на 
истражувањето се користи техниката на испитување на референтни примерци, со цел 
добивање на референтни резултати добиени  од одобрена сертифицирана 
лабораторија.Резултатите кои се добиени од истражувањето статистички се обработени 
со користење на современа компјутерска техника.  

Во петтото поглавие од докторската дисертација Резултати и Дискусија, 
авторот на 67 (шеесет и седум) страници ги изнесува  постигнатите резултати од 
истражувањата за работата на биогасната централата, испитување на добиточна храна, 
кое е во прилог на отпадните материи од самите кокошки, микробиолошкото 
испитување за исправноста на свежите јајца и производите од месната индустрија, 
испитување на водата која се користи за поење на живината (кокошките), испитување 
на исправноста на месото добиено од живината која се користи за несење на конзумни 
јајца и физичко – хемиска анализа на неколку случајно избрани прехрамбени 
производи од пилешко и телешко месо на производителот. Податоците кои се добиени 
од извршените испитувања хронолошки се изнесени во 56 (педесет и шест) табели и 15 
(петнаесет) графикони со цел на еден сликовит и јасен начин се прикажат постигнатите 
резултати. Притоа направени се испитувања на емисијата на гасови во воздухот во 
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сертифицирана та лабораторија. Се докажа дека при согорување на биогасот, нема 
надминување на граничните вредности на загадувачки супстанции кои се испуштаат во 
атмосферата при работата на моторот – генераторот, а со тоа при производството на 
електрична енергија не настанува загадување на  воздухот. Испитувањето на 
добиточната храна (храната за кокошки) јасно покажува дека Salmonella spp., квасци и 
мувли, аеробни мезофилни бактерии, коагулаза позитивни стафилкоки, како и 
Clostridium perfringens или отсуствуваат или ако се присутни се во дозволените 
гранични вредности. Микробиолошките испитувања направени со земање на 
референтен примерок, по случаен избор од добиточната храна, конзумните јајца и 
месните преработки покажуваат дека се задоволени барањата од Правилникот за 
посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за 
храна.Извештајот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола  за физичко-хемиска анализа 
на прехрамбените  производи  покажува дека резултатите одиспитуваните примероци  
одговараат  на Правилник за квалитет на производи од месо што значи  се исправни, 
безбедни и здрави за консумација. 

Во седмото поглавие Заклучоци се изнесени заклучоците од извршените 
испитувања за работата на овој саложен самоодржлив технички системи  како и 
придобивките од неговата работа. Како резултат на добиените резултатити  од 
извршените испитувања авторот дава 26 (дваесет и шест) заклучоци  кои се 
хронолошки изнесени и даваат јасна слика за тематиката која ја обработува 
докторската дисертација.  

Во осмото поглавие Литература, авторот ја прикажува консултираната 
литература која е користена за истражувањата и изработката на докторската 
дисертација. За таа цел авторот има консултирано литертурни податоци од 118 (сто и 
осумнаесет) домашни и странски автори. 

 
5. ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

 
Проучувајки ја докторската дисертација изработена од кандидатото м-р Дарко 

Вељановски, под наслов „Мултиплицирани придобивки од сложен самоодржлив 
технички систем за производство на месо и месни производи” комисијата која е 
формирана за оценка на дисертацијата заклучува дека истата е успешно завршена. 
Докторскиот  труд представува научно-истражувачки труд со изворни и оригинални 
сознанија, кои со својата содржина, обем и постигнато ниво на квалитет ги задоволува 
и исполнува критериумите кои се потребни за изработка на докторска дисертација. 

Главните придобивки од ова истражување се однесуваат на следново: 
1. Овај докторски труд ќе даде голем придонесво новите сознија за употребата 

насложениот самоодржлив технички систем кој поврзува три производни 
системи меѓу кои се: системот за производство на месни производи, системот за 
производство на јајца и системот за производство електрична енергија, и кој 
обезедува мултиплицирани придобивки посебно во квалитетот на  
производството на секој од подсистемите. 

2. Целосната меѓусебна поврзаност и зависност на сите подсистеми во овој сложен 
самоодржлив технички ја зголемува тежината и ефективноста на неговото 
управување, но паралелно со тоа ги и зголемува бенефитите во однос на 
стандардните производствени технички системи. 

3. Работењето на една биогасна централа е едно од најисплатливите, современи и 
еколошки оправдани решенија за добивање на електрична енергија бидејќи  
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биогасот  е високо реактивен гас што согорува максимално,пазагадувањето на 
околната средина  е минимално. 

Добиените резултати од истражувањето во ова докторска дисертација поврзани 
сонеконвенционалениот начин на добивање на енергија има научна и апликативна 
примена во насока на поттикнување на компаниите за  работа со биогасни централи 
посебно таму каде што добивањето на биогас е маскимално исплатливо и истото се 
реализира со супстрати од сопствено производство. 

Кандидатот со изработката на ова докторска дисертација направи сериозен 
доприноссо истражувањата на сложен самоодржлив технички систем кој е еколошки 
подобен. 
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6. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на претходно изнесените податоци и констатации, Комисијата за 
оценка  на  докторската  дисертација  со  наслов: „Мултиплицирани придобивки од 
сложен самоодржлив технички систем за производство на месо и месни производи”, 
изработена од кандидатот м-р Дарко Вељановски го денесе следниот заклуок и 
предлог: 

1. Докторската  дисертација  на  кандидатот  м-р Дарко Вељановски  
претставува  самостоен  и  оригинален  научно-истражувачки  труд, кој дава 
значителен придонес во областа на анализираната проблематика; 

2. Докторантот вешто владее со методологијата на научно-истражувачката 
работа,  што се согледува низ примената на различните методи и постапки во 
истражувањето, од една страна, но и во формулирањето, презентацијата и дискусијата 
по однос на добиените резултати, од друга страна; 

3. Извршена е опсежна истражувачка дејност, а изворно добиените резултати 
се исклучително важни од научно-истражувачки, теоретски и апликативен аспект,  
што  е  потврдено  со публикување  на  рецензирани  трудови  во зборници  на  научни  
трудови  презентирани  на  меѓународни  академски собири, како и во меѓународни 
научни списанија од соодветната област; 

4. Кандидатот,  во  текот  на  изработката  на  дисертацијата,  реализирал 
мноштво комплементарни активности кои недвосмислено ја потенцираат неговата 
способност, креативност, како и сеопфатно познавање на предметот на истражување и 
владеење со презентираната проблематика; 

5. Според својата организација, содржината, методологијата и техниката на 
изработка, како и според големиот број на презентираните резултати од 
истражувањето, докторската дисертација несомнено укажува на фактот дека 
докторантот располага со потребните знаења од областа на науката за производството   
и обработката на месо; 

6. Со изработената докторска дисертација, кандидатот м-р Дарко Вељановски, 
комплетно одговорил на поставените цели и задачи предвидени во  дефинирањето на 
истата; 

7. Според законските прописи на Република  Македонија, трудот е внесен во 
базата  на  податоци  на  Министерството  за  образование  и  наука 
plagijati.mon.gov.mk и врз основа на добиениот Извештај (1,93%) , а и врз основа на 
нашите сознанија, трудот не претставува плагијат; 

8. Согласно  со  наводите  од  Извештајот,  докторантот  ги  исполнува  сите 
законски услови за пристапување кон одбрана на докторската дисертација, во 
постапката за стекнување на доктор на науки. 

Имајќи  го  предвид Извештајот  во  целост,  Комисијата  за  оценка  на 
докторската  дисертација од м-р Дарко Вељановски со особена чест и задоволство, на 
Наставно-научниот  совет  на Факултетот  за  биотехнички науки – Битола, му предлага  
да го прифати Извештајот за оценка на докторската дисертација со наслов 
„Мултиплицирани придобивки од сложен самоодржлив технички систем за 
производство на месо и месни производи”одкандидатот м-р Дарко Вељановски, да се 
продолжи постапката за стекнување на титулата доктор на науки, да се формира 
Комисија за одбрана на докторската дисертација и да  се  одреди времето  и  местото  
за  јавната  одбрана  на  докторската дисертација. 
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Комисија за оценка на докторската дисертација: 

1. д-р Вангелица Јовановска,редовен професор на Факултетот за 
биотехнички науки-Битола, ментор,с.р 

 
2. д-р Елена Јошевска, вонреден професор на Факултетот за 

биотехнички науки-Битола,член, с.р 
 

3. д-р Елизабета Христовска,редовен професор на Технички 
факултет-Битола,член,с.р 
 

4. д-р Љупче Кочоски, редовен професор на Факултетот за 
биотехнички науки-Битола, член, с.р 

 
5. д-р Живко Јанкулоски, редовен професор на Факултетот за 

биотехнички науки-Битола, член, с.р 

 
Битола, април 2022 
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До  
Наставно- научниот совет на 
 Педагошкиот факултет 
Битола 
 
 
Предмет: Извештај за оценка на докторски труд 

Наставно научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола на седницата одржана на 
22.03.2022 година со одлука бр.02-110/7 формира Комисија за оценка на докторскиот труд 
на кандидатот м-р Ирмет Шабани со наслов: „Подготвеност на образовниот систем на 
Република Косовo за процесот на откривање и работа со надарените и талентираните 
ученици“во состав: 

1. Проф.д-р.Татјана Атанасоска, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки 
факултет, Битола 

2. Проф.д-р. Љупчо Кеверески Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки 
факултет, Битола 

3. Проф. д-р. Виолета Арнаудова, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Филозофски 
факултет, Скопје 

4. Проф.д-р. Деан Илиев, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки 
факултет, Битола 

5. Проф.д-р. Добри Петровски, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки 
факултет, Битола 
 

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

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 

1. Биографија на кандидатот 
 

 Кандидатот м-р. Ирмет Шабани е роден на 20.06. 1977 година во Призрен, Република 
Косово. Завршил Филозофски факултет на Универзитетот во Приштина. Магистрирал 
во областа на психологијата. Својата кариера ја започнал како наставник.Покрај 
наставничката професија, активно се занимавал со учество во многу проектни 
активности во рамките на повеќе невладини организации. Моментално ја извршува 
функцијата директор на специјално училиште за деца со пречки во говорот и слухот во 
Призрен, Република Косово. 
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2. Анализа и коментар на докторската дисертација 

 

Докторската дисертација на кандидатот м-р Ирмет Шабани со наслов „Подготвеност на 
образовниот систем на Република Косовo за процесот на откривање и работа со 
надарените и талентираните ученици“е напишана на 332 страници, структурирана е во 
три поглавја, а во неа се поместени Апстрактот напишан на македонски и англиски јазик,  
а како интегрален дел се внесени и прегледнатабели, список на слики, библиографските 
податоци за изворите кои ги користел кандидатот при изработка на трудот, прилозите кои 
се однесуваат на алатките кои кандидатот ги користел при истражувањето. При 
пишувањето на трудот кандидатот се служи со јасна, научна терминологија која ги следи 
современите трендови на изразување во рамките на педагошката наука. Изборот на 
предметот и темата на истражување кандидатот го направил врз основа на реалните 
проценки за потребите на образовниот систем на Република Косово, наспроти 
современите тенденции во образовната политика во светот во однос на третманот на 
надарените и талентираните ученици. На овој начин кандидатот направи обид да ги 
констатира состојбите во образовниот систем како почетна позиција која ќе послужи за 
градење на пристап, преземање на соодветни постапки кои ќе помогнат Р. Косово да ја 
изгради својата воспитно-образовна практика каја се однесува на надарените и 
талентираните ученици. Ова е многу важно за науката воопшто, но осебниот придонес е 
во важноста за воспитно-образовната практика. Во педагошката наука од непроценлива 
важност се овој вид на истражувања чии што резултати треба диектно да извршат 
влијание врз конципирањето, планирањето, рализацијата на наставниот процес на еден 
оптимален начин кој им конвенира на потребите, можностите, способностите на 
надарените и талентираните ученици.  
 
Првото поглавје од трудот кандидатот го посветува на воведот во истиотпри што е дадена 
една значајна слика за потребата од третирање една ваква проблематика. Исто така на 
почетокот кандидатот се осврнува на глобалниот контекс во кој се случува воспитно-
образовната работа со овие ученици, поместени се и релевантините истражувања кои се 
направени во рамките на оваа проблематика. Кандидатот направил успешен обид да ги 
дефинира основните термини поврзани со оваа проблематика, но не само како 
терминолошки разлики помеѓу нив, туку и вистинските суштински разлики кои постојат 
помеѓу нив. Кандидатот темата продолжил да ја развива во правец на понуда на ставовите 
на авторитетите во оваа проблематика кои се зафатиле со сериозен практичен и теоретски 
третман на истата. Посебно значаен простор кандидатот издвоил за преглед на 
курикуларните пристапи кои им одат во пресрет на надарените и талентираните ученици. 
Во овој дел е поместена и проблематиката на образовната политика на повеќе 
репрезентативни држави во однос на третманот на надарените и талентираните ученици. 
Развојот на темата кандидатот го прави со вистинско навлегување во центарот на 
проблематиката, а тоа е третманот на надарените и талентираните ученици во рамките на 
воспитно-образовните институции-училиштата. Всушност кандидатот ја презентира 
проблематиката на идентификување на надарените и талентираните ученици, начините на 
кои се работи со нив,односно спецификите со кои треба да се одликува наставниот процес 
имајќи ги во предвид потребите, можностите и барањата на надарените и талентираните 
ученици.Воедно тој ги осветлува и карактеристиките на овој специфичен процес, но и 
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отвора значајно поглавје кое се однесува на подготвеност на наставникот за работа со 
надарени и талентирани ученици. На крајот кандидатот ни нуди една слика за тоа како 
оваа проблематика според него стои пред отпочнување на истражувањето конкретно во 
Република Косово. 
 
Второто поглавје е посветено на презентирање на методолошката рамка која кандидатот ја 
користел за спроведување на предвиденото истражување. Од понуденото може да се види 
дека тој користел методолошка апаратура која во целост соодветствува на потребата од 
истражување на избраниот предмет, поставените хипотези. Како предмет на 
истражувањето е поставено утврдувањето на подготвеноста на образовниот систем на 
Република Косово за откривање и работа со надаените и талентираните ученици.Согласно 
со поставениот предмет развиени се задачи кои поодблиску се однесуваат на испитување 
на различните аспекти на поставениот предмет. Хипотезите кои се поставени 
претставуваат претпоставки за состојбите со постоење на процедури, постапки, политики, 
методски пристапи, концепти, подготвеност на наставниците за откривање и работа со 
надарени и талентирани ученици, согласно со варијалблите кои ги поставил кандидатот. 
Изборот на примерокот на истражување, користените постапки и инструменти во целост 
соодветствуваат на намерата да се приберат научно фундаментирани податоци кои ќе 
понудат релевантни, научни заклучоци. Во овој дел исто така е поместена и 
презентацијата на прибраните резултати со користење на табели, графикони од кои јасно 
може да се добие слика за прибраните податоци. Обработката на прибраните податоци е 
направена со користење на соодветни статистички постапки, со што анализата и 
интерпретацијата на истите го задоволува критериумот за добивање и презентирање на 
научни податоци.  
 
Третото поглавје на трудот е посветено на анализата и интерпретацијата на прибраните 
податоци.  
На крајот од трудот се поместени прилозите во кои стојат протоколите кои кандидатот ги 
користел во текот на истражувањето, даден е табеларен приказ на сите прибрани 
податоци, приказ преку хистограм, со што на читателот му е овозможено да стекне 
целосна и јасна слика за крајните резултати до кои кандидатот дошол во ова истражување. 
 
3.Научен придонес на докторската дисертација 
 
Инлузивниот образовен процес е предизвик за многу образовни системи во светот. Ова се 
однесува и на образовниот систем во Република Косово. Третманот на надарените и 
талентираните ученици во и низ процесот на образование заслужува посебно внимание, 
доколку се има во предвид дека оваа група на ученици може да биде најлесно, најбргу 
откриена токму во и низ образовниот процес. Но тоа по автоматизам не значи и понуда на 
соодветен третман на истите, што значи постоење на целосен систем кој е проактивен во 
своето делување во однос на нив. Почнувајќи од законската регулатива, па да секоја 
поединечна активност која се практикува во третманот на овие ученици од воспитно- 
образовниот процес и сите чинители кои се поврзани со него бара еден сериозен пристап. 
Во спротивно овие ученици, а подоцна активни граѓани може во целост да останат 
несоодветно третирани и штетата во тој случај не би била направена само во однос на 
поединците, туку и во однос на општеството. Ова е сосема доволна причина за преземање 
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на едно вакво сеопфатно истражување кое се однесува на многу аспекти на третманот на 
надарените и талентираните ученици, со што се добива една реална слика, заснована на 
научно прибрани факти, за тоа какви се состојбите на теренот. Од таму и предлагањето на 
идни мерки, чекори, иницијативи се засновув на научно релевантни факти, а тоа е сосема 
доволно за да се очекуваат солидни излезни резултати од нив. 
 
Својата научна оправданост ова истражување ја засновува на неколку моменти: 
А) Проблематиката која ја истражува и преку теоретската елаборација, како и преку 
методолошкиот практичен пристап е актуелна, речиси и неистражувана на просторот на 
Република Косово. Само истражувања од ваков обем, со ваков пристап може да понудат 
резултати кои ќе оправдаат преземање н понатамошни иницијативи. 
Б)Резултатите од истражувањето се научно фундаментирани, што дава за право нивното 
користење во практичната наставна работа да се прави без импровизации, сомнежи, а 
воедно да биде начин за иновирање на самиот наставен процес. 
В) Апликативноста на истражувањето е посебно значаен придонес бидејќи не само што 
пополнува еден празен простор во рамките на педагошката теорија кој може да се каже 
дека се среќава не само во Р. Косово, туку и на поширок географски простор, туку има и  и 
директна имплементација врз педагошката практика. Овие резултати се значајна осново за 
градење на образовна политика во однос на ова прашање. 
Г) На директните учесници во педагошките процеси: наставниците и директорите им 
овозможува увид во конкретните состојби, насоки за делување и развивање на воспитно- 
образовна практика која е дизајнирана на соодветен начин за да излезе во пресрет на 
потребите на надарените и талентираните ученици. 
Д) Во трудот на едно место се анализирани теоретски основи на повеќе елементи кои се 
однесуваат на разграничување на основната терминологија поврзана со надареноста, 
талентот, креативноста. Тоа е многу важно затоа што често пати оваа основна 
терминологија се прифаќа и сфаќа лаички, а тоа е контрапродуктивно кога станува збор за 
работата со надарените и таалентираните ученици. Воедно во трудот се поместени и 
практичните модел-искуства кои до сега се применувани во однос и на откривањето и на 
работата со надарените и талентираните ученици, што е многу значаен патоказ за 
конкретно и практично обликување на идната воспитно-образовна практика во Република 
Косово. 
 
Научната оправданост и придонес на ова истражување од теоретски аспект и практична 
реализација кандидатот ја засновал на повикување на бројни научни  извори кои од 
различен аспект ги разгледувале компонентите на трудот, а во рамките на овој труд е 
направена нова, поинаква перспектива на вкрстување на истите, со што овој труд го прави 
оригинален и апликативен за педагошката практика. 
 
 
       Констатација и предлог 
 
Имајќи во предвид се што до сега беше анализирано во врска со докторскиот труд во 
однос на застапеноста и квалитетот на елементите кои сочинуваат еден квалитетен научен 
труд може да се кностатира дека трудот на кандидатот м-р. Ирмет Шабани: 
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„Подготвеност на образовниот систем на Република Косовo за процесот на 
откривање и работа со надарените и талентираните ученици“во целост ги исполнува 
критериумите за изработка на еден ваков труд. Тргнувајќи од веќе потврдените научни 
сознанија преку анализа, повикување на релевантни научни истражувања кои се во 
релација со предметот, задачите, целите на истражувањето, преку солидната теоретска 
елаборација на истите, до креирање, дизајнирање на методолошки инструментариум со 
чија помош се реализира истражувањето, низ изборот на адекватни методолошки 
пристапи во прикажување и анализа на резултатите од истражувањето, како и генералните 
заклучоци и препораки може да се констатира дека станува збор за еден оригинален, 
методолошки добро осмислен и реализиран процес. Применливоста на резултатите која 
надминува ограничен простор, туку се обраќа до целата педагошка јавност, наставниците, 
стручните соработници, креаторите на образовната политика, експертите кои врз основа 
на овие научни истражувања даваат генерални препораки, темелат решенија кои се 
проверени во практиката, научно докажани, на комисијата и дава за право: 
  Едногласно, со посебно задоволство за препознавање на вложениот напор и валидноста, 
значајноста на резултатите кои кандидатот ги прибрал во текот на реализацијата на 
докторскиот труд со наслов:„Подготвеност на образовниот систем на Република 
Косовo за процесот на откривање и работа со надарените и талентираните 
ученици“од кандидатот м-р Ирмет Шабани му предлага на Наставно- научниот совет 
на Педагошкиот факултет да ја прифати во целост и да определи термин за јавна одбрана 
на истиот. 
 
Комисија за оценка на Докторскиот труд: 
 

Проф.д-р Татјана Атанасоска, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки 
факултет, Битола 

 
Проф.д-р Љупчо Кеверески, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки 
факултет, Битола 
 
Проф. д-р Виолета Арнаудова, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Филозофски 
факултет, Скопје 
 
Проф.д-р Деан Илиев, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет, 
Битола 
 
Проф.д-р Добри Петровски, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки 
факултет, Битола 
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До 
 
Наставно-научниот совет  
на  Педагошкиот факултет – Битола 
 
Универзитет „Св.Климент Охридски“ 
Б и т о л а 

 
 

Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола на својата редовна седница 
одржана на 30.12.2021 година донесе Одлука за формирање Комисија за оценка на 
докторски труд на темаОпштествено-економскиот статус и професионалната обука на 
наставниците во предуниверзитетското образование на Косово и нивното влијание врз 
квалитетот на наставатаод кандидатот м-р Бесим Лутфиу. Со одлуката на Наставно-
научниот совет на Педагошкиот факултет бр.02-477/14 од 30.12.2021 година, измената 
направена на состанокот на 28.02.2022 година ипотврдена на седницата на Наставно-
научниот совет од 22.03.2022 година избрани сме за членови на Комисијата во следниот 
состав: проф. д-р Златко Жоглев, проф. д-р Татјана Атанасоска, проф. д-р Гордана 
Стојаноска, проф. д-р Александар Стојановиќ и проф. д-р Добри Петровски. 
  
 
Врз основа на темелното разгледување на предложената докторска дисертација, имаме 
чест до Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет - Битола да го доставиме 
следниот 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

за оценка на докторската дисертација на тема:Општествено-економскиот статус и 
професионалната обука на наставниците во предуниверзитетското образование на 

Косово и нивното влијание врз квалитетот на наставата, 
од м-р Бесим Лутфиу 

 
1.- Докторската дисертација со тема Општествено-економскиот статус и 
професионалната обука на наставниците во предуниверзитетското образование на 
Косово и нивното влијание врз квалитетот на наставата ги анализира социо-
економскиот статус и професионалната обука на наставниците во основните и средните 
училишта во Косово и нивната поврзаност со квалитетот на наставата. 
 
2.- Калитетот на наставата е една од клучните теми за секој образовен систем, бидејќи од 
него зависи какви кадри ќе се создаваат, а од тоа пак долгорочно може да зависи иднината 
на државата. Во оваа дисертација е посветено посебно внимание на поврзаноста меѓу 
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социо-економскиот статус и професионалната обука на наставниците, како значајни 
варијабли кои може да влијаат врз квалитетот на образованието.Тоа е посебно значајно 
затоа што се добиени емпириски податоци со кои се потврдуваат или отфрлаат одредени 
хипотези за поврзаноста меѓу понапред споменатите варијабли и квалитетот на 
образованието. А сознанијата од ова истражување можат да бидат многу драгоцени, како 
за образовниот систем и за градење на стратегија за развој на истиот, но и за целокупниот 
развој на Косово. Од друга страна, резултатите од ова истражување можат да бидат 
корисни и за сите оние кои го истражуваат образованието од различни аспекти 
(почнувајќи од самите учители/наставници, па се’ до стручњаците и научниците од 
различни области). 
 
3.- Целта на истражувањето беше да се испита поврзаноста и влијанието на социо-
економскиот статус на наставниците и нивната професионална обука врз квалитетот на 
наставата во основните и средните училишта на Косово. Образовниот систем и квалитетот 
на образованието во која било демократска земја треба да биде меѓу најважните 
приоритети во кои треба да се вложува. Ова значи дека треба да се вложува не само во 
финансиска и материјално-техничка смисла, туку посебно да се вложува во луѓето кои се 
клучни во образованието (наставниците). Вложувањата во образованието се повеќе од 
потребни во секоја земја што сака да има одржлив општествен и економски развој. Тоа се 
однесува и на образованието во Косово, што повеќе од две децении (како што наведува 
кандидатгот) не е во добра состојба или што има предзнаци за постојан пад и e без 
перспектива. Кон ова образложение, може оправдано да се  предложи  дел од вложувањата 
во образовниот систем во Косово да бидат ориентирани во насока на квалификацијата или 
стручната обука на студентите за наставна работа, на подобрување на социо-економскиот 
статус на наставниците и на професионалниот развој во текот на работниот век, со цел да 
се подигне квалитетот на образованието. 
 
4.- Поради падот на квалитетот на образованието во предуниверзитетските образовни 
институции во Косово, ова истражување имаше за цел да се стекнат што повеќе сознанија 
за конкретната ситуација, преку наоди во врска со квалитетот на подучувањето во 
предуниверзитетските институции, на програмите за обука на студентите (за наставници) 
и на професионалниот развој на наставниците што се сега активен дел од косовскиот 
образовниот систем. Со истражувањето, се сакаше да се истакне улогата што ја има социо-
економскиот статус на наставниците за квалитетот на наставата во предуниверзитетското 
образование.  

‒  Првиот дел содржи дефинирање на поимите, теориски податоци во врска со 
истражувањата во оваа област, со спроведувањето на обуки за наставниците, со 
професионалниот развој, со законската регулатива и со социо-економскиот статус на 
наставниците во предуниверзитетското образование во Косово. 
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‒ Вториот дел ја опфаќа методологијата во истражувањето со потребните технички и 
практични содржини (цел, задачи, хипотези, популација, истражувачки инструменти, 
начин и време на спроведување на истражувањето итн.). 

‒ Третиот дел го опфаќа аналитичко-емпирискиот дел од истражувањето што е 
придружен со клучните истражувачки податоци, со анализа и толкување на резултатите. 
- На крајот е делот насловен „Додатоци“ во кој се поместени прашалниците за 
наставниците и студентите, резултати од истражувањето со наставниците и студентите и 
(во додатокот бр.5) поместен е избор од статистичките пресметки. 
 
5.- Ова е мешовито,квантитативно-квалитативно истражување,кое главно има аспирации 
за научна дескрипција на собраните податоци. Сепак неизбежно е и научното толкување 
на резултатите, но  истото не е каузално истражување (иако со дел од толкувањето на 
резултатите се доближува до таквите истражувања). Во основа ова е теориско-емпириско 
истражување кое врши анализа на неекспериментални податоци. И треба да се нагласи и 
да не се заборава дека добиените резултати од статистичката обработка и анализа се 
стохастички, што е сепак различно од резултатите добиени со каузално истражување. 

Основната популација на опфаќа 23200 наставници што работат во предуниверзитетското 
образование во Косово и 2750 студенти од четирите главни центри за обука на наставен 
кадар во Приштина, Призрен, Ѓаковица  и Гњилане. Пополнети се 735 прашалници од 
страна на наставниците и 312 прашалници од страна на студентите – идни учители. 
Прашалниците за наставниците и студентите покажаа прифатливи нивоа на јасност и 
разбирливост кај испитаниците, но исто така покажаа и прифатливи нивоа на доверливост. 
Обработката на податоците се изврши со програмата СПСС 21. 

6.- Послеквантитативната и квалитативнаанализанаистражуваниот проблем и со процесот 
наанализа на резултатите, односно во најголема мерка на одговорите во прашалниците 
дадени од страна на учениците, кандидатот м-р Бесим Лутфиу, успешно покажува дека 
професионалната обука на наставниците е многу значаен фактор од кој зависи квалитетот 
на образованието. Ова е една од првите студии од ваков вид во Косово што го опишува 
квалитетот на образованието и неговата поврзаност со социо-економскиот статус и 
професионалната обука на наставниците. Со оглед на тоа што ова е пионерско 
истражување, потребно е да се испита влијанието на овие фактори, врз косовското 
општество во едно посеопфатно истражување коешто би ги опфатило комплетно сите 
степени на образование. 
 
7.- Кандидатот м-р Бесим Лутфиу, во теорискиот дел се осврнува на дефинирање на 
основните поими во докторскиот  труд. Повикувајќи се на реномирани имиња од областа 
на општествените науки (посебно на афирмирани едукатори: педагози, социолози, 
психолози итн.) кандидатотнаправилуспешни теориско-компаративни анализи, при што 
клучните термини стануваат многу појасни, како и бројните врски и односи меѓу нив (кои 
без таква темелна теориска анализа,  не можат да се согледаат). 
 



22 

 

 

 

8.- Докторската дисертација со насловОпштествено-економскиот статус и 
професионалната обука на наставниците во предуниверзитетското образование на 
Косово и нивното влијание врз квалитетот на наставата, изработена од м-р Бесим 
Лутфиу, има обем од двесте шеесет и пет страници компјутерски обликуван текст со 
големина на фонт „12“ и проред 1.5.Општата структура на докторската дисертација се 
состои од вовед, три делови (со 14 глави), вклучувајќи ги заклучоците, препораките и 
резимето, литературата,  како и делот „додатоци“. 
 
На почетокот на дисертацијата има апстракт на македонски и англиски јазик и вовед. 
 
Првиот дел има десет глави и тоа: I.Дефинирање на основните поими, II. Ретроспективен 
приказ на професионалните обуки на наставниците, III.Предуниверзитетскиот образовен 
систем на Косово, IV.Социоекономскиот статус на наставникот и неговата улога за 
квалитетот на наставата, V. Квалитетот на образованието и негови индикатори,VI.Правна 
основа за обука и професионалниот развој на наставниците, VII. Општи аспекти на 
стручната обука на студентите за наставници, VIII. Високообразовните институции за 
обука на студентите за настава во предуниверзитетските институции, IX. Стручна обука 
на студентите за наставна работа во Финска и Словенија и X. Професионалниот развој на 
наставниците и неговата улога. 
 
Вториот дел (глава XI.) е посветен на методологијата на истражувањето и во него се 
опфатени (меѓу другото и): истражувачките хипотези, методологијата и материјалите, 
видот на истражување, истражувачките варијабли, примерокотна истражувањето, 
инструментите  за мерење, обработката на податоците и организацијата на 
истражувањето.  
 
Во третиот дел (глава XII.)  се дадени анализата и толкувањето на резултатите од 
истражувањето. Во овој дел се исто така и заклучоците и препораките (глава XIII.)и 
резимето (глава XIV.). На крајот од дисертацијата се литературата и додатоците. 
 
Во делот „Литература“ се дадени библиографските единици (референци), а истите се 
протегаат на 9 страници (стр.221-229), при што посебно е издвоена литературата за 
истражување од веб локации. 
 
Делот „Додатоци“ ги содржи 1. Прашалникот за наставници  2. Прашалник за студенти, 
како, 3. Резултати од истражувањето со наставниците,  4. Резултати од истражувањето со 
студентите и 5. Избор од статистичките пресметки (одбрани табели). 
 
9.- Научниот и општественпридонеснаистражувањето, според наше мислење е значаен и 
со голем потенцијал за практичкна примена на добиените сознанија од истражувањето. 
Тоа сеоднесува, предсè, наемпириското истражување и добиените сознанија. Во овој 
контекст дисертацијава има и методолошки придонес во практична применана 
споменатите прашалници во проучување на квалитетот на образованието и неговата 
поврзаност со социо-економскиот статус и професионалната обука на наставниците во 
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Косово. Нетребадасезанемаринитутеорискиотпридонес на оваа дисертација, бидејќи 
кандидатот направил сериозни теориско-компаративни анализи на позначајните поими и 
концепти кои се користат во оваа дисертација.Исто така оваа дисертација има и  
хевристички придонес, бидејќи истата упатува во кои насоки може во иднина да се 
одвиваат идните истражувањаповрзани со квалитетот на образованието во Косово, а 
поврзано со социо-економските услови во кои живеат и работат наставниците, како и со 
нивната професионална обука. 
 
Кандидатот м-р Бесим Лутфиу вложил сериозен научен напор со доследна и издржана 
аргументација да одговори, не само на наведените, туку и на други бројни прашања на кои 
наидува воспитно-образовната и пошироко, општествената пракса, а воедно и да 
детектира нови прашања и дилеми во врска со квалитетот на образованието на Косово, 
кои ќе претставуваат нов научен предизвик за идните истражувачи.  
 
Докторската дисертација со насловОпштествено-економскиот статус и 
професионалната обука на наставниците во предуниверзитетското образование на 
Косово и нивното влијание врз квалитетот на наставата, поднесена од м-р Бесим 
Лутфиу претставува висококвалитетен научен труд во кој се нагласува важноста на 
предметот на истражувањето, а со темелните и сериозни анализи успешно се докажува 
дека има перспектива за понатамошни истражувања на квалитетот на образованието во 
Косово. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 
 
Значењето и актуелноста на предметот на истражувањето, структурата на докторската 
дисертација,  применетата методологија на истражувањето, оригиналното емпириско 
истражување, темелната анализа и толкувањето на резултатите, потврдуваат дека оваа 
докторска дисертација дава значаен придонес во теоретското осветлување и практичната 
примена на современите методи на истражување за поквалитетно проучување на 
предизвиците поврзани со квалитетот на образованието во Косово. Со препораките кои ги 
дава во завршниот дел од оваа дисертација, засновани врз добиените резултати од ова 
истражување, м-р Бесим Лутфиу дава солидна основа и аргументација во борбата против 
понатамошното опаѓање на квалитетот на образованието на Косово и уште повеќе за 
унапредување на тој квалитет. Се разбира доколку релевантните фактори (институции и 
поединци) сакаат да прифатат барем дел од дадените препораки. 
 
Комисијата во наведениот состав има задоволство да му предложи на Наставно-
научниотсовет на Педагошкиот факултет во Битола да го прифати Извештајот за 
докторската дисертација под наслов: Општествено-економскиот статус и 
професионалната обука на наставниците во предуниверзитетското образование на 
Косово и нивното влијание врз квалитетот на наставата, поднесена од м-р Бесим 
Лутфиу  и да одобри нејзина јавна усна одбрана. 

 
Проф. д-р Златко Жоглев, с.р. 

 
 

Проф. д-р Татјана Атанасоска, с.р. 
 
 

Проф. д-р Гордана Стојаноска, с.р. 
 
 

Проф. д-р Александар Стојановиќ, с.р. 
 
 

Проф. д-р Добри Петровски, с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 

НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ,,ДРУГО – СТВАРНО ПРАВО” (50835) и ,,НАСЛЕДНО 
ПРАВО” (50820) НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО 

 
Врз основа на член 110 став 1 точка 21,а во врска со член 173, чл.164, член 165 и член 
166 став 2 од Законот за високото образование (,,Службен весник на РМ бр.82/2018) и 
член 29 од Правилникот за единствените критериуми и постапка за избор во наставно-
научни,наставни,наставно – стручни и соработнички звања како и општите услови  
предвидени во Законот за работни односи  како и посебните услови предвиени во 
Законот за високо образование и условите предвидени во општите акти на 
Универзитетот и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно- 
научни звања на Универзитетот ,, Св. Климент Охродски,, - Битола, а во врска со 
Конкурсот за избор на наставник во сите наставно – научни звања во научните области 
,,Друго - Стварно  право” (50835) и ,,Наследно право” (50820)  на Правниот факултет – 
Кичево, објавен во дневните весници „Нова Македонија“ на ден 25.02.2022 година и 
„Лајм“ на ден 25.02.2022 година, Наставно – научниот совет на Правниот факултет – 
Кичево, на седницата одржана на 23.03.2022 година донесе одлука со бр.02-116/3 од 
23.03.2022 година за формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник во 
сите наставно – научни звања во научните области ,,Друго - Стварно  право” (50835) и 
,,Наследно право” (50820)   во состав: 
  

1. д-р Ристо Ристески, редовен професор во пензија - претседател; 
2. д-р Саша Дукоски , редовен професор на Правен факултет Кичево,  Универзитет 

„Св. Климент Охридски“ – Битола, член; 
3. д-р Светлана Вељановска, вонреден професор на Правен факултет Кичево,  

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, член 
 

Врз основа на член 173 , чл.164, чл. 165 и чл 166 став 2 од Законот за високото 
образование и член 30, член 31, чл. 32 и чл. 33 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 добиените материјали предвидени со условите на распишаниот 
конкурс, рецензентската комисија го поднесува следниов 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

На објавениот конкурс единствено се пријави кандидатот д-р Лазе Јаќомоски, доцент 
во научната област Стварно  право” (50835) на Правниот факултет – Кичево. Врз 
основа на поднесената пријава и другите приложени документи, комисијата ги 
изнесува следниве констатации: 
 
 
1. Биографски податоци  
 
Кандидатот д-р Лазе Јаќимоски е роден на 13.04.1984 година во Кичево. Основното 
образование го завршила во ОУ „Санде Штерјоски“ во Кичево, додека средното во 
Гимназијата „Мирко Милиски“ исто така во Кичево. 
Високо образование завршил на Југозападниот Универзитет ,, Неофит Рилски” – 
Благоевград , Р. Бугарија во 2009 год. со  полагањето на трите државни испити и тоа: 
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од областа на Граѓанско правните науки како и Кривично правните и 
Административно правните науки, успешно ги завршил студиите со просек 8.00 и се 
стекнува со диплома за високо образование за образовно квалификациски степен 
Магистер по специјалноста Право во 2009 год. Ваквата диплома со решение на 
Министерството за образование на Р. Македонија му се признава  за завршен втор 
циклус на студии и стекнат научен степен магистар по правни науки.  
 
По запишувањето на третиот степен на образование т.е Докторски студии од областа 
на Граѓанското право и со одбрана на неговата докторска дисертација  на тема ,, 
Ревиндакциона тужба за заштита на правото на сопственост –компаративно Р. 
Македонија , Р. Бугарија и Украина,, во Април 2015 год. се стекнува со диплома 
доктор по право и за истата стекната диплома добива решение за нострификација од 
Министерството за образование на Р. Македонија 
 
 
2. Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 
научно-истражувачки подмладок 
 
Кандидатот д-р Лазе Јаќимоски активната академска кариера ја започнува со неговото  
ангажирање на Правниот факултет во Кичево и тоа во летниот семестар на академската 
2009/2010 год. како демонстратор по предметот Наследно Право ,а потоа и во зимскиот 
семестар на академската 2010/2011 год. како демонстратор по предметот Облигационо 
Право. Наредната академска година е ангажиран како помлад асистент на Правниот 
факултет Кичево , а подоцна и реизбран во асистент  и одржува вежби по предметите 
од областа на Граѓанското право како што се Наследно право, Облигационо право, 
Семејно право, Стварно право и Римско право. 
 
Д-р. Лазе Јаќимоски во 2017 год. е избран за Доцент на Правниот факултет –Кичево од 
научната област Стварно  право” (50835) 

 
По изборот во наставно – научното звање доцент, д-р Јаќимоски бил ангажиран како 
предметен наставник по следните предмети: 
 

 На прв циклус студии: Граѓанско право, Наследно право , Римско право и 
Граѓанско и стварно право како и Алтернативни начини на решавање на 
споровите кои за прв пат се воведуваат на студиската програма по правни 
студии на Правен факултет – Кичево во академската 2019/2020 година; 

 На втор циклус студии: Вонпарнично и извршно право и Прекршочно право и 
прекршочна постапка; 

 
 
Доц. д-р Лазе Јаќимоски континуирано одржувал настава, одговорно ги исполнувал 
своите обврски, остварувал контакти и консултации со студентите, со високо ниво на 
оперативност, кооперативност, одговорност и дисциплина при исполнувањето на 
обврските. Кандидатот д-р Лазе Јаќимоски во континуитет е позитивно оценуван на 
студентските анкети за самоевалуација на наставниот кадар, што претставува потврда 
за успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност од негова страна.  
 
Имено, според резултатите од објавените извештаи за самоевалуација на Правен 
факултет – Кичево, кандидатот во академската 2017/2018 година во летниот семестар е 
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оценет со просечна оценка од 4.51 (од максимум 5 ). Во академската 2018/2019 година, 
во зимски семестар има добиено просечна оценка од 4.22, додека во летниот семестар 
просечната оценка изнесува 4.20. Во академската 2019/2020 година во зимскиот 
семестар, кандитатот е оценет со просечна оценка од 4.29, а во летниот семестар со 
оценка 4.74. Во академската 2020/2021 година во зимскиот семестар ,кандидатот е 
оценет со просечна оценка 4.71, а во летниот семестар 4.69 и во зимскиот семестар на 
академската 2021/2022 година просечната оценка на кандидатот изнесува 4.95. 
 
Кандидатот д-р Лазе Јаќимоски бил ментор на десетина дипломски трудови и член на 
комисија за одбрана исто така на дваесетина   дипломски трудови. На втор циклус бил 
ментор на 5 (пет) магистерски трудови, член на комисија за оцена на триесетина 
магистерски трудови, како и член на комисија за одбрана на дваесетина магистерски 
трудови.  
 
Д-р Јаќимоски бил член на комисијата за изработка на студиската програма по правни 
студии на прв циклус студии во академската 2019/2020 година и на комисијата за 
изработка на студиска програма по граѓанско право на втор циклус студии во 
академската 2018/2019 година.  
 

 
3. Резултати од научно-истражувачка работа 
 
Доц. д-р Лазе Јаќимоски е автор и/или коавтор на поголем број рецензирани научни и 
стручни трудови објавени во референтни меѓународни научни списанија и 
меѓународни научни публикации кои се презентирани на меѓународни научни 
конференции во земјата и/или странство на кој истиот активно учествувал. Дел од 
трудовите се објавени во публикации кои се индексирани во Ebsco и Web of Science. 
Неговите трудови се внесени во Репозиториумот на УКЛО:     
(http://eprints.uklo.edu.mk/id/user/1061) 
(https://eprints.uklo.edu.mk/cgi/users/home?screen=Workflow%3A%3AView&dataset=user
&dataobj=1061) како и на сајтовите: Google Scholar 
(https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=wVKkmgoAAAAJ) и Research Gate . 
 
Список на дел од објавените  научни и стручни трудови (автор, коавтор): 
 
 

1. DEVELOPMENT OF THE INHERITANCE LAW IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
Laze Jakimoski Phd, P Tufekdji MSc  “Towards a Better Future: Democracy, EU 
Integration and Criminal Justice” 2 … 
 

2. LACK OF SUCCESSION IN MACEDONIAN LEGAL SYSTEM 
L Jakimoski, S Dimoska - Knowledge International Journal 30 (6), 1421-1425 
 

3. CHARACTERISTIC OF THE SUBSTANTIVE LAW 
L Jakimoski, P Tufekci - Knowledge International Journal 28 (6), 1977-1984 
 

4. AN INHERITANCE AGREEMENT IN HEREDITARY - LEGAL SCIENCE 
L Jakimoski PhD, GV МА -“Towards a Better Future: The Rule of Law, Democracy and 
Polycentric … 
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5.  Laze Jakimoski Phd. ,,PUBLIC LAW AND LEGAL THEORY OF DISCOURSE” KNOWLEDGE – 

International Journal Vol.19.1 September,2017 ISSN 1857-923X for e- version ISSN 
2545-4439 for printed version 
 

6. Laze Jakimoski M.Sc.   “Free Movement of Labor Force in the European Union” 

International Journal of Advances in Management and Economics ISSN: 2278-
3369 Available online at www.managementjournal.info Laze Jakimoski | Sep.-Oct. 2016 | 

Vol.5| Issue 5|34-39 

 
7. Laze Jakimoski M.Sc., Liljana Jonoski MSc. “ PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS AND 

OTHER  REAL RIGHTS IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
WITH SPECIAL EMPHASIS ON  OWNERSHIP LAWSUIT FOR RETURN OF THE ITEM  AND 
LAWSUIT THE PRESUMED OWNER” – “ЗАШТИТА НА ПРАВАТО НА СОПСТВЕНОСТ И 
ДРУГИТЕ СТВАРНИ ПРАВА ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА СОПСТВЕНИЧКАТА ТУЖБА ЗА ПОВРАТ НА 
СТВАРТА И ТУЖБАТА НА ПРЕТПОСТАВЕНИОТ СОПСТВЕНИК” KNOWLEDGE International 
Journal Scientific and Applicative papers V9 ISSN 1857-92 - INSTITUTE OF KNOWLEDGE 
MANAGEMENT SKOPJE, MACEDONIA 

 
 
 

8. Laze Jakimoski M.Sc. “Виндикационно-правовая защита прав собственности в 
современной научной разработке: сущностная характеристика”- “Vindication legal 
protection of property rights in the modern scientific development: the essential 
characteristic” - матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Управління 
бізнесом в глобальної нестабільності”- м. Київ МАУП 26 березня 2015 р. Випуск 13 – 
ББК 63.3(4УКР) я43+67.9(УКР)301 я43 - Proceedings of the International Scientific 
Conference “Business management in global instability” 

 
 
 
 
 
 

9. Laze Jakimoski MSc. Gjorgji Petreski MSc. Goce Veleski MSc. “CALCULATING NECESSARY     
PART, RETURN OF GIFTS AND CALCULATION OF INCOME TAX THE OF LEGACY AND GIFT” -     
“ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НУЖНИОТ ДЕЛ, ВРАЌАЊЕ НА ПОДАРОЦИТЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК” International Journal Scientific and Applicative 
papers V11/2  ISSN 1857-92 INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SKOPJE, 
MACEDONIA 

 
 
 
 

10. Laze Jakimoski M.Sc. , “PUBLIC INTEREST, SOCIAL VALUES AND THE GOVERNMENT”.               
International scientific conference (3 ; 2014) pp. 860-890. ISBN 978-608-4729-03-7  
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„CONTEMPORARY MANAGEMENT CHALLENGES AND THE ORGANIZATIONAL SCIENCES“ 
subject focus: „STRATEGICALLY FOCUSED ORGANIZATION AND SUSTAINABLE ENTERPRISE 
COMPETITIVENESS“ - BAS INSTITUTE OF MANAGEMENT, BITOLA BUSINESS ACADEMY 
SMILEVSKI – BAS, SKOPJE BELGRADE BUSINESS SCHOOL, BELGRADE, SERBIA 

 
 
 

11. Liljana Jonoski MSc. ,Gjorgji Petreski MSc. , Laze Jakimoski MSc. “CORPORATE 
GOVERNANCE - CHALLENGE FOR THE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA” 
KNOWLEDGE : international journal. #Vol. #4, Scientific and applicative papers (4; 2014) pp. 
642-645. ISBN 978-608-65653-8-1 INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SKOPJE, 
MACEDONIA- (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies, International 
Vol. 3, No.2, 2015. ISSN: 2334-7449 

 
 

12. Liljana Jonoski MSc., Laze Jakimoski MSc. “ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА 
КОЈА ШТО ГО ТРЕТИРА КОРПОРАТИВНИОТ КРИМИНАЛ”- “CHALLENGES IN LAW 
REGULATIVE WHICH TREATS CORPORATIVE CRIMINAL”- Меѓународна научна 
конференција “ ОХРИДСКА ПРАВНА ШКОЛА” Новите предизвици во уредувањето на 
правните односи во духот на Европските вредности.  Association for Legal-Economic 
Research and Education  JURIDICA   14-17 May Ohrid 2015 

 
 
 
 

13.  Gjorgji Petreski MSc. Laze Jakimoski MSc. “TAX EVASION AS CHRONICAL PROBLEM 
OF  

              CONTEMPORARY ECONOMIES”- “ДАНОЧНАТА ЕВАЗИЈА КАКО ХРОНОЧЕН ПРОБЛЕМ НА      
СОВРЕМЕНИТЕ  ЕКОНОМИИ” International Journal Scientific Papers Vol. 13.3   ISSN 1857-92   

 
14. Liljana Jonoski MSc., Laze Jakimoski MSc. “УЛОГАТА НА НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР 

ВО КРЕИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ДРЖАВАТА “четврт 
симпозиум МЕНАЏМЕНТОТ И СОВРЕМЕНИТЕ ПРАКТИКИ со предметен фокус 
УЛОГАТА НА ОБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ ВО СОЗДАВАЊЕ НА ОДРЖЛИВА 
ВРАБОТЛИВОСТ- БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ – БАС, СКОПЈЕ - БАС 
ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ, БИТОЛА 

 
 
 

15. Gjorgji Petreski MSc.,  Laze Jakimoski MSc. “Провизии при трансакции со платежни 
картички”. YEARBOOK FACULTY OF LAW (4; 2014) ISSN 1857-8713 GOCE DELCEV 
UNIVERSITY – STIP FACULTY OF LAW 
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Д-р Лазе Јаќимоски е член во организациониот одбор за организација на меѓународна 
научна конференција на Правен факултет – Кичево која треба да се одржи во период од 
13-14 Октомври 2022 година и член на уредувачкиот одбор на Годишникот на Правен 
факултет – Кичево. Исто така, во периодот по изборот во наставно – научното звање 
доцент, д-р Јаќимоски рецензирал трудови за  меѓународните конференции во 
организација на Правниот факултет – Кичево. 
 
Јаќимоски активно учествувал и во промотивни активности на Правен факултет – 
Кичево. 
 
Д-р Лазе Јаќимоски ги имал и следните ангажмани и членства: 
 

 член на универзитетската Комисија за издавачка дејност ; 
 член на Комисија за признавање на испити и пренесување кредити на 

студентите на Правен факултет – Кичево;  
 член на Комисијата за спроведување на приемен испит на втор циклус студии 

на Правен факултет – Кичево;  
 член на Универзитетска конкурсна комисија; 

 
4. Оценка на посебните услови за избор во наставно – научни звања 
 
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо 
образование, кандидатот доц. д-р Лазе Јаќимоски исто така ги исполнува посебните 
услови 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, кандидатот исполнува 
вкупно 15 (петнаесет)услови од дадените критериуми во Анекс 1. Условите коишто ги 
исполнува кандидатот, во табелите се означени со „X.” 

 
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА  
НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

 

ПРВКРИТЕРИУМ 
Резултати однаучно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 

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/) 

X 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од 
предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање 
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Акредитиранеза ментор на третциклус студии(безразлика даливопоследните5 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 модераторна 
сесија на научна конференција 

 

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

X 

Бил рецензентнанајмалкуеденнаучно-истражувачкиилистручентруд X 
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 
монографија, практикум, збирка задачи и сл.збирка задачиисл. 

 

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 илие вотекнареализацијана постдокторскистудиивостранство  
Добилдржавнаилимеѓународнанаградазанаучнипостигнувањаодпоширокатанаучнаобластсо 
којапрофесионално се занимава 

 

Имаобјавенрецензиранучебник,монографија,практикумилизбирказадачиоднаучнатаобласт 
закоја се избира (какоавтор иливо коавторство) 

 

Вкупно исполнетиуслови од првкритериум 3 

 
 

ВТОРКРИТЕРИУМ 
Резултатии искуствово наставната дејност и подготвување на наставен и научно-

истражувачкиподмладок 

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

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус 
Студии 

X 
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странскависокообразовна 
установа по различни основи 

 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува наанглиски 
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.) застудентите за 
најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа задалечинско учење (Moodle и 
сл.) или на web страната на единицата илиУниверзитетот 

 

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

X 

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

X 

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

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации вопоследните 5 години X 

Вкупно исполнетиуслови од вторкритериум 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРЕТКРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачкаилистручно-уметничкадејност 

УСЛОВИ 
X 

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

 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. одстручен 
или професионален карактер организирани од меѓународни или домашниинституции 

X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршувањеиздаден од 
релевантна институција 

 

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

X 

(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 

X 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое сеизбира  
Реализирал превод на книга или дел од книга  
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ  
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ илидруги 
домашни или странски фондови 

 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 
Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустрискасопственост  
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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.) 

X 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  
Учествувала во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети застопанството  

Вкупно исполнетиуслови одтреткритериум 5 
 

      ВКУПНО ИСПОЛНЕТИУСЛОВИОД СИТЕТРИКРИТЕРИУМИ  15  

      
Во член 16 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 е предвидено дека за избор во наставно – научно 
звање вонреден професор потребно е да бидат исполнети најмалку четири посебни 
услови, од кои најмалку три треба да се од првите два критериуми. Доц. д-р Лазе 
Јаќимоски од посебните услови 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, вкупно има 
исполнето 15 (петнаесет), односно од првиот критериум – резултати од научно – 
истражувачка работа има исполнето 3 (три); од вториот критериум - резултати и 
искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно- истражувачки 
подмладок има исполнет 7 (седум) услови; додека од последниот, трет, критериум - 
стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност има исполнет 5 (пет) услови.  
За исполнетоста на условите, кандидатот има доставено соодветна документација. 
 
 
 
5. Констатација и предлог 
 
Врз основа на анализата на целокупната доставена документација и податоците за 
резултатите од досегашната научно – истражувачка, наставна и стручно – 
применувачка дејност на кандидатот, рецензентската комисија дојде до следниве 
констатации: 
 
 1. Кандидатот доцент д-р Лазе Јаќимоски ги исполнува предвидените општи 
услови во Законот за високо образование и посебните услови предвидени во 
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно – научни, 
наставно – стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола за избор во наставно – научно звање вонреден професор 
во научните области ,,Друго - Стварно  право” (50835) и ,,Наследно право” (50820) 
 
 2. По изборот во наставно-научното звање доцент, кандидатот има 
забележителен број научни трудови објавени во референтни меѓународни публикации 
и учество на мноштво меѓународни научни конференции и семинари.Комисијата 
констатира дека кандидатот покажува континуиран, сериозен и плодотворен однос кон 
развојот на професијата, притоа давајќи значаен придонес во областите во кои се 
избира.  
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 3. Во однос на наставно-образовните активности на кандидатот, Комисијата 
констатира дека доц. д-р Лазе Јаќимоски  се истакнува со исклучително одговорно, 
професионално и посветено исполнување на обврските, притоа секогаш со 
принципиелен, коректен и објективен однос кон студентите, што всушност е потврдено 
и со позитивните оценки на извршената самоевалуација.Кандидатот бил и ментор на 
голем број дипломски работи и магистерски трудови, како и член на рецензентски 
комисии, што укажува на неговиот придонес при оспособувањето на студентите и 
помладите кадри на Правниот факултет – Кичево. 
 
 4. Во насока на стручната и општествената дејност, доц. д-р Лазе Јаќимоски 
активно учествува на голем број семинари, обуки, трибини и дебати што укажува дека 
кандидатот е присутен 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. Клмент 
Охридски“ - Битола, кандидатот е активно вклучен во работење на истите, што 
укажува дека д-р Јаќимоски поседува сериозен и одговорен однос кон 
професионалните обврски. 
 
Врз основа на претходно изнесеното, Рецензентската комисија има чест и задоволство 
да му предложи на Наставно – научниот совет на Правниот факултет – Кичево при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола да го прифати овој Извештај и да го 
избере д-р Лазе Јаќимоски за наставник во наставно-научно звање ВОНРЕДЕН 
ПРОФЕСОР во научните области ,,Друго - Стварно  право” (50835) и ,,Наследно 
право” (50820) 
 

 
 
 

Рецензентска комисија: 
 

1.  д-р Ристо Ристески, редовен професор во пензија  - претседател; с.р. 
 
 

2. д-р Саша Дукоски , редовен професор на Правен факултет Кичево,  
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, член; с.р. 
 
 

3. д-р Светлана Вељановска, вонреден професор на Правен факултет Кичево,  
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, член с.р. 
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До 

Наставно-научниот совет 

Правен факултет-Кичево 

 

Преку Службата за студентски прашања 

Советот за докторски студии на Правен факултет–Кичево при Универзитетот Св. Климент 
Охридски - Битола, на седницата одржана на ден 24.02.2022 година, со одлука бр. 02-79/3, 
формира Комисија за оценка на докторската дисертација со наслов „Развојни фактори, 
влијание и идни концепции на јавните политики за регионален развој и земјоделство 
на Европската Унија и Република Северна Македонија” изработена од кандидатката 
Милка Димитровска. Комисијата е во состав: 

 

1.Проф. Д-р Ѓорѓи Тоновски, редовен професор во пензија, Правен факултет 
Кичево, избран во областа „Политички науки“ (507) 

2.Проф. д-р Светлана Вељановска, вонреден професор, Правен факултет Кичево, 
избрана во областа „Судски систем“ (50835) 

3. Проф. д-р Мирјана Ристовска, вонреден професор, Правен факултет Кичево, 
избрана во областа „Меѓународно приватно право (50807) 

4. Проф. д-р Панде Лазаревски, редовен професор, Институт за социолошки и 
политичко-правни истражувања, УКИМ-Скопје, избран во „Политички науки“ 
(507) 

5. Проф. д-р Саша Дукоски, Правен факултет Кичево, избран во областа „Трговско 
право“ (50823) и „Човекови права и слободи“ (50818) 

Комисијата во овој состав ја прегледа и ја оцени позитивно докторската дисертација. 
Согласно правната регулатива за оваа материја на Универзитетот во Битола и неговата 
единица Правен факултет-Кичево, како и согласно членовите 49 и 50 од Правилникот за 
условите и правилата за запишување и студирање на трет циклус и стекнување на научен 
степен доктор на науки, Комисијата до Советот за докторски студии на Правен факултет-
Кичево го поднесува следниот 
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ИЗВЕШТАЈ 

1. Кратка биографија на кандидатот 

- датум на раѓање - 24.12.1985 

- текот на образование - 

Трет циклус – докторски студии, во тек; насока: Меѓународно право и политикана 
Правен факултет - Кичево, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република 
Северна Македонија 

 
Master in Law in European Integration (Мастер по право на европски интеграции) на 

Правни факултет у Београду, Универзитет у Београду (TEMPUS Progarmme) Белград, 
Република Србија 

 
Дипломиран правник, Уставно-политичка насока на Правен факултет „Јустинијан 

I“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје, Република Македонија 
 
Д.С.У.Гимназија „Јосип Броз Тито“ – Скопје, Република Македонија 

 
- практично или работно искуство – 

Декември 2019 – во тек 
Научен асистент по предметите Човекови права и слободи; Право на ЕУ на Институт за 
социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје 
 
Јануари 2020 – во тек 
Проектен асистент на десеттиот бран на Европско општествено истражување -
European Social Survey; Реализатор: Институт за социолошки и политичко-правни 
истражувања - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, European Social 
Survey (финансирано од Министерство за образование и наука на Република Северна 
Македонија) 
 
1 март – јуни 2021  
Истражувач на проект „Јавното мислење за предлозите за изборни реформи во 
Северна Македонија“. Реализатор: Институт за социолошки и политичко-правни 
истражувања - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје; Финансирано од 
НДИ (National Democratic Institute) 
 
1 март – 1 април 2021 
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Методолошки експерт на проект „Медијација, без дилема!“ Реализатор, ЕПИ – 
Институт за европска политика, во соработка со Комора на медијатори на РСМ, Академија 
за судии и јавни обвинители и Холандска федерација на медијатори; Финансирано од 
Амбасада на Кралството Холандија  
 
Јануари 2021 – јануари 2022 
Истражувач на проектот „Политичко-правни и културолошки предизвици во 
справувањето со пандемијата“ Реализатор: Институт за социолошки и политичко-
правни истражувања - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје; Финансирано 
од УКИМ – Скопје. 
 
Октомври 2018 – април 2019 
Обучувач на тродневна обука „Научно-истражувачка методологија со родови аспекти“ за 
претставнички од женски граѓански организации 
Главен експерт за методологија и ментор на проектот „Enhancing Democracy through 
Gender Equality, Functioning Mechanisms and a Vibrant Civil Society” 
Коавтор на студијата „Од закони до пракса – Колку се функционални локалните 
механизми за родова рамноправност? Студија во Вардарски и Источен Регион - Kvinna till 
Kvinna, Организација на жените на општина Свети Николе; Финансирано од Европската 
унија 
 
мај 2014 – 31 декември 2015 
Истражувач на проектот “Expert support to the Parent resource center for legal analysis 
and legal assistance”Спроведувач на проектот: Центар за човекови права и разрешување 
конфликтиво соработка со Ресурсен центар на родители на деца со посебни потреби  
Финансирано од: UNICEF,Скопје за потребите на Народниот правобранител 
 
мај 2014 – 31 декември 2014 
Истражувач на проектот “Expert support to the Parent resource center for legal analysis 
and legal assistance”Спроведувач на проектот: Центар за човекови права и разрешување 
конфликтиво соработка со Ресурсен центар на родители на деца со посебни потреби  
Финансирано од: UNICEF,Скопје за потребите на Народниот правобранител 
 
февруари 2014 – декември 2019 
Академски асистент-докторант по предметот Уставно право; Политички систем и право 
на ЕУ; Локална самоуправа; Политички систем Правен факултет Кичево, дисперзирани 
студии Битола и Струга, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
 
 
1.10.2010-23.12.2010 
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Асистент на проект “Democracy and Governance Survey 2010” Спроведувач на проектот: 
НВО: Institute 4 R 
Финансиран од: USAID, Скопје 
 
15.09.2009 – 17.12.2009 
Асистент на проект “Democracy and Governance Survey 2009” 
Спроведувач на проектот: НВО: Institute 4 R 
Финансиран од: USAID, Скопје 
 
Септември 2008-септември 2009 
Стажант во правен консалтинг Друштво: Б.М.Д. 
 
Во целиот период од 2009 до 2022 се вршени дополнителни образовни и научни 
активности, како и учество на голем број стручни и научни настани.  
 

- странски јазици –англиски, германски, српски и италијански. 

- објавени трудови -  

1. Монографија: “From Consociational to Majority Democracy in the Republic of (North) 
Macedonia”, објавена од LAP Lambert Academic Publishing, Берлин 2019 (автор). 

 

2. Изборниот систем на Република Северна Македонија: Како да се обезбеди рамноправна 
и фер застапеност во Собранието, НДИ, Скопје, февруари 2022 (коавтор) 

https://www.ndi.org/sites/default/files/WEB%20Final%20Digi%20-
%20%D0%90nalysis%20on%20the%20electoral%20model_MK.pdf 

 

3. „Dilemmas Concerning the Macedonian Еlectoral Мodel: From Single Electoral Unit to Open 
Lists”, објавено воГодишник на ИСППИ изд. XLIV бр. 1/2, Институт за социолошки и 
политичко-правни истражувања, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Скопје 
2020 (коавтор) (107-118 str) 

 

4. „International and Macedonian Endeavours, Obstacles and Solutions Regarding Citizens’ 
Participation of Roma at Local Level” – објавено во „Towards a Better Future: Human Rights, 
Organized Crime and Digital Society Conference Proceedings“, Volume I, Центар за научно-
истражувачка дејност на Правен факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, 2020 (автор) 

 

5. „Како до функционални локални механизми за родова еднаквост“ – Watchdog 
monitoring report објавена од Kvinna till Kvinna Foundation (проект финансиран од 
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Европската Унија), Скопје 2020 (методолошки експерт и коавтор). 
https://kvinnatillkvinna.org/2020/04/17/watchdog-monitoring-report-2020/ 

 

6. „Од закони до пракса – колку се функционални локалните механизми за родова 
еднаквост? Студија во Вардарски и Источен Регион“, објавена од Kvinna till Kvinna 
Foundation (проект финансиран од Европската Унија), Скопје 2019 (ментор, методолошки 
експерт и коавтор). https://kvinnatillkvinna.org/2020/04/17/from-law-to-practice-2019/ 

 

7. “Possible Support of the EU for the Republic of Macedonia for Regional and Rural 
Development“, објавено во Conference Proceedings of ISC “Security, Political and Legal 
Challenged of the Modern World”, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
октомври 2018 (автор).  

 

8. „За подобра општина Битола: Локални специфики и развојни приоритети“, објавено од 
Правен факултет, УКЛО – Битола, Битола, мај 2018 (ментор/други автори). 
http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/razno/djp_proekt_bt_avgust18.pdf 

 

9. “Support of the State and Local Authorities Towards Rise of Employment in the Republic of 
Macedonia”, објавено во Conference Proceedings of ISC “Towards a Better Future: the Rule of 
Law, Democracy and Polycentric Development”, Правен факултет, Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, мај 2018 (коавтор). 
http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/conference_proceedings_vol1.pdf 

 

10. “The Necessity of Transition from Consociational to Majority Democracy in the Republic of 
Macedonia”, објавено во Conference Proceedings of ISC “Towards a Better Future: the Rule of 
Law, Democracy and Polycentric Development”, Центар за научно-истражувачка дејност  на 
Правен факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, мај 2018 (автор). 

 

11. „За квалитетен стручен кадар: Ревизија на средното стручно образование во Република 
Македонија“, објавено од Friedrich Ebert Stiftung, Скопјеноември 2016 (водечки коавтор).  

 

12.“The Power of EUon the Global International Scene”, објавено во Proceedings of the 
Scientific Conference „Social Change in the Global World”, Штип, септември 2016 (автор). 

 

13. „Кон инклузивно образование“, објавено од UNICEF, Скопје 2016 (учесник во 
изработка) 
https://www.unicef.org/tfyrmacedonia/macedonian/kon_inkluzivno_obrazovanie_makedonski_w
eb(1).pdf 
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14. „The Concept of International Responsibility of State in the International Public Law 
System” – објавено од Journal of Liberty and International Affairs 2015 (автор). http://e-
jlia.com/papers/v2_1.pdf 

 

15. “Disproving the Necessity of the Use of the Concept of Demos as an Element for Defining 
Democratic Deficit in the EU and for the Efficiency of Functioning of the EU, in General” – 
индексиран во EU Public Law – e-Journal  2013и други електронски списанија 
(автор).http://ssrn.com/author=1797787 
 

Структура на истражувањето 

Своите истражувања и сознанија за темата на докторската дисертација, кандидатката ги 
структурира на следниов начин: 

1. Вовед – општ осврт на вредноста, целите и трендовите на ЕУ и мотив за темата 

1.1. Додадена вредност 

2. Применета методологија 

2.2. Општа (општествена) цел на истражувањето 

2.3.Очекувани резултати 

2.4.Генерална хипотеза 

2.5. Применети методи и методолошки иснтрументи и постапки 

3. Теорија на европските интеграции 

3.1. Фунционализам 

3.2. Неофункционализам 

3.3. Интерговернментализам 

3.4. Разгранети теории и пристапи од 1970 до денес; конструктивизам 

3.5. Современ федерализам 

 
ГЛАВА  I: РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ ВО ЕУ И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 
ТЕМА 1: КОХЕЗИВНАТА ПОЛИТИКА НА ЕУ 
 
1. Вовед во кохезивната политика 

2.Теоретски пристап кон кохезивната политика 

2.1. Онтологија на кохезивната политика 
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2.2. Епистемологија на кохезивната политика 

3. Еволуција на кохезивната политика 

3.1. Претходен развој на регионалната политика од доцни 1950-ти до доцни 1980-ти 
години 

3.2. Реформата 1988 и периодот 1989-1993 

3.3. Реформата 1993 и периодот 1994-1999 

3.4. Реформата 1999 и периодот 2000-2006 

3.5. Периодот 2007-2013 

3.6. Реформата 2014-2020 

4. Нормативна и институционална рамка на процесот на донесување на одлуки во ЕУ за 
кохезивната политика 

4.1. Кратка институционална рамка на ЕУ 

4.2. Нормативна и институционална база на процесот на донесување одлуки во областа 
на кохезивната политика 

4.3. Процес на донесување одлуки во однос на финансиското планирање на кохезивната 
политика 

4.4. Имплементација на фондовите и правилата на КП: инструменти, институции и 
процеси 

4.5. Принципи на КП 

5. Основни системски постановки и функционални категории за разбирање на кохезивната 
политика 

5.1. Финансии 

5.2. Типологизација на региони во ЕУ 

5.3. Видови територијални формати и населени места кои ги тангира КП 

5.4. Регионална конкурентност 

5.5. Економски раст 

5.6. Инфраструктура 

5.7. Достапност на услуги 

5.8. Квалитет на живот 

5.9. Развој на Пристапот базиран на местото (Place-based approach) 

6. Предизвици кои се однесуваат на кохезивната политика 

6.1. Рецесијата и Брегзитот како негативни фактори на КП 
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6.2. Конкретни предизвици на КП 

7. Економска филозофија, аспекти и импакт на кохезивната политика 

7.1. Вовед 

7.2. Економска теорија и модели за КП 

7.3. Дефиниција на импакт/ефективност на КП и методолошки прашања за 
востановување и мерење/анализирање на  импактот на КП 

7.4. Детална анализа на импактот на КП 

8. Фактори кои влијаат на ефективноста, односно функционалноста и квалитетот на 
реализација на кохезивната политика и на регионалниот развој 

8.1. Таргетирање и алокација 

8.2. Апсорпционен капацитет 

8.3. Макрофактори – национални политики 

8.4. Институционален квалитет и административен капацитет 

8.5. Локални околности и фактори 

8.6. Сообразеност со други политики 

8.7. Краток заклучок за економските перспективи и факторите на влијание 

9. Политичко рацио на кохезивната политика и нејзини импликации по политичкиот 
систем на ЕУ 

9.1. Мултилевел управување 

9.2. Регионалистички партии 

9.3. Граѓански перцепции, кохезивни приоритети и политичка идентификација 

9.4. Политички околности на регионите 

9.5. Европа на региони – концепти и предизвици 

9.6. Други форми на регионална соработка и нивни политички импликации 

9.7. Заклучок за политичките аспекти врзани за кохезивната политика 

10. Кохезивната политика и други испрептлетени политики 

10.1. КП и одржлив развој 

10.2. Кохезивната политика, земјоделството и руралниот развој 

10.3. Сумарно за КП и испреплетените јавни политики 

11. Кохезивната политика по држави 

11.1. Ирска и Велика Британија 

11.2. Богати европски земји 
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11.3. Ретко населени држави 

11.4. Јужни држави 

11.5. Централни и источни држави 

11.6. Заклучок 

 

ТЕМА 2: ПОЛИТИКАТА ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Вовед 

2. Нормативна поставеност на политиката на рамномерен регионален развој 

2.1.Концепциска рамка на политиката на регионалниот развој 

2.2.Територијални формати кон кои е насочена регионалната политиката 

2.3.Планирање на регионалниот развој 

2.4.Носители на политиката за поттикнување на РРР 

2.5.Финансирање на регионалниот развој 

3. Емпириски состојби и имплементација на регионалната политика на РС Македонија 

3.1.Начин на доделување средства и степен на искористеност на средствата наменети за 
регионалниот развој во РСМ 

3.2. Емпириски состојби на институционалната структура за РРР во РС Македонија 

4. Карактеристики на политиката на рамномерен регионален развој во Македонија 

5. Анализа на ефективноста на политиката на РРР и непосредни причини за нејзината 
(не)ефективност 

6. Системски причини за дефицитарната ефективност на политиката за рамномерен 
регионален развој 

7. Излезни решенија за РРР во РС Македонија 

 

ГЛАВА II: ПОЛИТИКИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ ВО 
ЕВРОПСКАТА УНИЈА И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
ТЕМА 1: ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
 

1. Потребата да се поддржи земјоделецот и земјоделството 
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2. Концептот Заедничка земјоделска политика 

3. Основни принципи на Заедничката земјоделска политика 

4. Цели на Заедничката земјоделска политика 

5. Институции и постапка на одлучување за Заедничката земјоделска политика 

6. Економска филозофија при водењето на Заедничката земјоделска политика 

7.Системот на заеднички цени 

7.1.Општа поставеност на системот и влијанија врз политиките 

7.2.Индикативна, интервентна и праговна цена 

7.3. Одредување на цените на земјоделските производи од страна на ЕЗ и ДЧ 

8. Реформи на Заедничката земјоделска политика 

9. Механизми за интервенција 

9.1.Складирање 

9.2. Денатурација на производите 

9.3. Продажба на откупените производи 

10. Размена со трети земји 

10.1.Режим  применлив за увозот 

10.2. Режим применлив за извозот 

11. Директни плаќања 

12. Финансирање на Заедничката земјоделска политика 

13. Заедничка политика за риболовот (рибарство) 

13.1. Важноста на риболовот за Заедницата 

13.2. Услови за усвојување на заедничката политика 

13.3. Спогодби со трети земји 

14. Ефекти и резултати на Заедничката земјоделска политика 

15. Слабости или предизвици на земјоделството што се резултат на Заедничката 
земјоделска политика во ЕУ 

16. Идни реформи во прехранбената политика на Европската Унија 

17. Заклучни согледувања 

 

ТЕМА 2: ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ПОЛИТИКА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
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1.Природни услови и карактеристики на земјоделската дејност во Република Северна 
Македонија и потребата од водење земјоделска политика 

1.1.Структура на вкупното и структура на земјоделското земјиште во Република 
Северна Македонија 

1.2. Значењето на земјоделската политика за земјоделството и целокупната економија на 
Република Северна Македонија 

2. Историски развој на земјоделската политика на територијата на денешна Република 
Северна Македонија 

2.1.Земјоделската политика во Македонија меѓу двете светски војни (1918-1941) 

2.2. Земјоделската политика во Народна (Социјалистичка) Република Македонија (1945-
1991) 

2.3. Земјоделската политика во Република Македонија во почетниот дел од транзицијата 
(1991-2001) 

2.4. Земјоделската политика во Република (Северна) Македонија во претпристапниот 
период на влегување во Светската трговска организација и ЕУ (2001-2021) 

3. Целите на националната земјоделска политика 

4. Нормативна поставеност на земјоделската политика во РС Македонија 

4.1.Законски акти 

4.2.Програмски акти 

5. Финансирање на земјоделската политика 

6. Институционално-организациска структура (субјекти) на земјоделската политика 

6.1. Носечки надлежни органи 

6.2. Совет за земјоделство и рурален развој 

6.3.Потсекторски постојани групи 

6.4.Социјални и економски партнери 

6.5. Комитет за следење на повеќегодишната програма за користење на финансиските 
средства од инструментот за претпристапна помош за развој на земјоделството и 
руралниот развој на Европската Унија 

7. Корисници на средства (објекти на земјоделската политика) 

8. Поимно-категоријален апарат кој се однесува на земјоделството и земјоделската 
политика во Република (Северна) Македонија 

9. Мерки на земјоделската политика за сеопфатно зголемување на продуктивноста во 
земјоделството – наводнување и одводнување 
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10. Мерки на земјоделската политика за уредување и поддршка на пазарите со земјоделски 
производи 

10.1. Уредување на условите н начин на вршење трговија со земјоделски производи 

10.2. Пазарна поддршка за обезбедување стабилност на доходот на земјоделските 
производители 

11. Мерки на земјоделската политика насочени кон обезбедување базична и трајна 
поддршка на доходот на земјоделските стопанства и откупувачите на земјоделските 
производи 

12. Мерки на земјоделската политика насочени кон дополнителна поддршка на доходот на 
земјоделските производи во  подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност и 
рурални заедници со ограничени можности за земјоделска дејност 

12.1. Подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност 

12.2. Помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за 
земјоделска дејност 

12.3. Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства во подрачја со 
ограничени можности за земјоделска дејност 

12.4. Помош за зачувување на традиционалниот предел и архитектура во подрачја со 
ограничени можности за земјоделско производство 

12.5. Помош за преработка и маркетинг во рурални заедници со ограничени можности 
за земјоделска дејност 

13. Мерки на земјоделската политика насочени кон зголемување на конкурентноста на 
земјоделското производство 

13.1. Промовирање на знаење и унапредување на човечкиот потенцијал во руралните 
средини 

13.2. Мерки на државна помош за зголемување на продуктивноста на земјоделското и 
другото производство преку технолошки и/или кадровски подобрувања 

14. Зголемување на продуктивноста на земјоделството преку поддршка на економско 
здружување на земјоделските стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност 

14.1. Цели на политиката на економското здружување на земјоделските стопанства за 
заедничко вршење на земјоделска дејност 

14.2. Форми на здружување 

15. Мерки во земјоделството кои се однесуваат на унапредување на животната средина и 
квалитетот на производството 

15.1. Помош за вршење на земјоделска дејност заради заштита и унапредување на 
животната средина 
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15.2. Помош за воведување на повисоки стандарди на квалитет на земјоделски 
производи 

15.3. Помош за подобрување на генетскиот квалитет на сточарството 

15.4. Помош за постигнување на повисоки стандарди за благосостојба на животните 

16. Мерки за развој на земјоделството заради подобрување на квалитетот на живот на 
земјоделците во руралните средини 

16.1. Диверзификација на економските активности 

16.2. Дополнителна дејност на семејно земјоделско стопанство 

16.3. Финансиска поддршка на земјоделските активности што реперкуира и во  рурален 
развој 

16.4. Помош за зачувување на традиционалниот предел и архитектура 

17. Мерки на земјоделската политика насочени кон зголемување на продуктивноста на 
земјоделството преку окрупнување на земјоделското земјиште 

17.1. Помош за окрупнување на земјоделско земјиште и анализа на физичките и 
хемиските својства на почвата 

17.2. Размена на земјоделско земјиште заради окрупнување 

17.3. Консолидација на земјоделско земјиште во приватна сопственост заради 
окрупнување 

17.4. Спречување на уситнување на земјоделско земјиште 

18. Мерки на земјоделската политика насочени кон пораст на земјоделството 
производство преку промет и користење на земјоделско земјиште во државна сопственост 

18. 1.Закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост 

18.2.Плодоуживање на земјоделско земјиште во државна сопственост 

19. Ситуациона економска помош на земјоделските производители 

19.1. Помош на земјоделски стопанства кога истата не можат да ја остварат по некој 
друг основ (помош Де минимис) 

20. Мерки на земјоделската политика насочени кон заштита на земјоделското земјиште и 
средствата за производство 

20.1.Заштита на земјоделското земјиште од ерозија 

20.2.Помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски 
настани 

21. Макроекономски мерки на земјоделската политика во Република Северна Македонија 
насочени кон економски рентабилно земјоделско производство 
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21.1. Надворешнотрговската политика во областа на земјоделството и прехранбената 
индустрија 

21.2. Фискална политика во областа на земјоделството и прехранбената и ндустрија 

21.3. Кредитна политика 

21.4. Политика на цени 

21.5. Дополнителни социјални поволности за земјоделците 

22. Финансиска поддршка на земјоделската политика во Северна Македонија 

22.1. Финансирање на земјоделството од буџетските средства на Република Северна 
Македонија (државна помош) 

22.2. Финансирање на земјоделството од странски извори на средства 

22.3. Финансирање на земјоделството од водните заедници 

23. Резултати на земјоделската политика и специфични фактори на влијание врз нејзината 
ефективност 

23.1.Карактеристики на земјоделската политика на РСМ 

23.2. Оценка на успешноста на земјоделската политика –резултати и состојби 

23.3. Непосредни причини за нецелосната оствареност на земјоделската политика 

24. Системски причини за нецелосната ефективност на земјоделската политика 

25. Излезни решенија 

 

ТЕМА 3: РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
 

1.Концепциска поставеност на политиката на рурален развој во Европската Унија 

1.1. Значење на политиката на рурален развој во ЕУ 

1.2.Оправдување на политиката на рурален развој 

1.3.Поим на руралниот развој во ЕУ 

1.4. Еволуција на концептот на руралниот развој во ЕУ 

1.5. Карактеристики и стандардни проблеми на руралните подрачја 

1.6.Специфични цели 

1.7.Приоритети на руралниот развој на Унијата 

1.8.Општа цел на Европскиот земјоделски фонд 

1.9. Рамнотежа помеѓу секторските и територијалните аспекти на политиката на 
руралниот развој 
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1.10.Супсидиерноста и улогата на Европската Унија во политиката на рурален развој 

1.11. Поддршката на руралниот развој на ЕУ во согласност со обврските превземени од 
Светската трговска организација 

1.12. Значајни карактеристики на руралнните развојни програми 

2.Емпириски состојби и ефекти од политиката на рурален развој во ЕУ 

2.1.Фондот за рурален развој 

2.2. Резултати од политиката на рурален развој 

2.3. Ефекти од политиката на рурален развој 2007-2013 

2.4. Поддршка на руралниот развој во земјите на Централна и Источна Европа 

3.Заклучни согледувања 

 

ТЕМА 4:  ПОЛИТИКАТА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 
 

1. Базична демографска, образовна и социјална структура на руралните подрачја во 
Република Северна Македонија 

2. Значењето на руралниот развој, цели и приоритети на политиката за рурален развој 

3. Еволуција на руралниот развој во РМ 

4.Категоризации на руралните подрачја во РСМ 

5. Институционално-организациска структура (субјекти) на политиката на рурален развој 

5.1. Меѓуресорско тело за рурален развој 

5.2.Совет за земјоделство и рурален развој 

5.3.Социјални и економски партнери 

5.4. Комитет за следење на повеќегодишната програма за користење на финансиските 
средства од инструментот за претпристапна помош за развој на земјоделството и 
руралниот развој на Европската Унија 

6. Нормативна поставеност на земјоделската политика во Реп. Северна Македонија 

6.1.Законски акти 

6.2. Програмски акти 

7. Управување на јавната власт со локалниот и потесно руралниот развој 

7.1. Општи државни надлежности со импликации врз локалниот и потесно руралниот 
развој 



51 
 

 
 

7.2. Ресорни оперативни државни надлежности со импликации врз локалниот и потесно 
руралниот развој 

7.3. Базични локални надлежности во областа на локалниот и потесно руралниот развој 

7.4.Посебни мерки на државата насочени исклучиво кон рурален развој 

7.5. Поттикнување на локален развој на руралните средини 

8.Финансирање на руралниот развој 

8.1.Нормативна поставеност на финансирањето на локалниот и потесно руралниот 
развој 

8.2.Емпириски показатели за финансирањето на руралниот развој 

8.3.Резимативен осврт на финансиските капацитети на руралниот развој 

9. Состојби на различни општествени аспекти во руралните заедници и ефективност на 
политиката на руралниот развој 

9.1. Водоснабдувањето и канализација во руралните делови 

9.2. Локални патишта и железници 

9.3. Снабденост на селата со електрична енергија 

9.4. Собирање на отпадот во руралните средини 

9.5. Здравствена заштита 

9.6. Образование 

9.7. Заштита на децата 

9.8. Други институции и организации од значење за руралниот општествен живот 

10.Заклучни согледувања 

10.1.Резимативен осврт на состојбите кои произлегуваат од процесот на обезбедување 
на општествени добра и услуги на руралното население 

10.2. Оценка на ефективноста на политиката на руралниот развој и непосредни причини 
за нејзината (не)ефективност 

10.3.Системски причини за пропустите или недоволната ефективност на политиката на 
рурален развој 

11. Излезни решенија врзани за политиката на рурален развој 

СУМАРНИ ЗАКЛУЧОЦИ И ИЗЛЕЗНИ РЕШЕНИЈА  

  



52 
 

 
 

ЗАКЛУЧОК И ОЦЕНКА НА ТРУДОТ 

Кандидатката Милка Димитровска во својата докторска дисертација обработува јавни 
политики од исклучителна битност во ЕУ и во Република Северна Македонија. 
Европската Кохезивна политика, како развојна политика опфаќа аксиолошки и 
прагматични концепти од социјална, економска и политичка природа, а се однесува и на 
еднаквоста, одржливоста и севкупниот квалитет на живот на европските граѓани. 
Заедничката земјоделска политика го уредува животот на значајна категорија на граѓани 
во ЕУ, како преку адресирање на земјоделците, така и преку опфатот на квалитетот и 
снабдувањето на најесенцијалниот сегмент – храната, доведена во релација со животната 
средина. Македонската перспектива на овие јавни политики е од исклучително значење 
поради потребата за заштита и особено развој, на најесенцијалните општествени сегменти 
кои не би можеле да се развијат без водење сметка за рамномерниот регионален развој, 
одржливоста на сите потсистеми, како и поединечните економски, социјални и еколошки 
перспективи на земјоделството и руралниот развој во нашата земја. Темите се од трајно 
значење, бидејќи ги претставуваат факторите за развој на клучните двигатели при 
креирање на јавни политики и планирање на целокупниот општествен развој.  

Подготвениот текст (320 страни основен текст и 30 технички страни како насловна страна, 
содржина и користени референци) е одраз на авторовата моќ за анализа, научна 
подготвеност, изразена истражувачка љубопитност, како и високиот степен на луцидност 
на мислата и на сериозна трудољубивост. Таа успешно ги презентира бројните аспекти на 
проучуваната проблематика со текст кој содржи општ воведен дел, составен од вовед во 
целата дисертација, применета методологија и теорија на европските интеграции; 
понатаму две глави преку кои ја доловува целината на спецификите на истражуваната 
материја, како и заеднички сумарни заклучоци односни на сите  поединечни теми. Првата 
глава е посветена на регионалните политики во ЕУ и Република Северна Македонија и се 
состои од две обемни теми. Првата тема е претставена преку Кохезивната политика на 
ЕУ, Во неа се елаборирани правните, институционални, организациски и финансиски 
постановки, еволуцијата и концептот на Кохезивната политика, нејзините димензии, од 
кои проминентни се економската и политиколошката, а централен дел претставуваат 
факторите кои влијаат на ефективноста на оваа политика во дадени контексти.  Втората 
тема се однесува на политиката за Рамномерен регионален развој во РС Македонија која 
ги обработува поставеноста и главните карактеристики на оваа јавна политика, со 
квалитативен осврт и интерпретација на нејзината целисходност.  Втората глава ги 
содржи анализите на политиките на земјоделство и рурален развој во ЕУ и РС 
Македонија. Истата се состои од четири тематски целини. Првата темае претставена 
преку Земјоделската политика во ЕУ која освен постановките на истата, ги опфаќа и 
механизмите за интервенција. Втората тема носи наслов „Земјоделската политика во 
Република Северна Македонија“ и содржи подетален приказ, како на организациската, 
институционална и финансиска структура, така и на еволуцијата на оваа јавна политика, а 
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и на разновидните мерки во областа на земјоделството. Третата тема, односно руралниот 
развој на ЕУ е составена од повеќе елементи врзани за доловување на логиката и 
суштината на таквата политика во ЕУ, додека четвртата тема која се однесува на 
политиката на руралниот развој во РС Македонија ги доловува состојбите во повеќе 
економски и општествени сфери врзани за руралните средини. Сите теми содржат 
суштинска анализа и квалитативна интерпретација на значењето, оправданоста, 
ефективноста, факторите на влијание, имплементациската димензија и пожелните 
развојните насоки на наведените јавни политики во ЕУ и РМ.  На крај следат сумарните 
заклучоци и излезни решенија кои се однесуваат на целокупната содржина на 
дисертацијата. Истите се проследени со референците (библиографија, правни акти и 
интернет извори). 

Х Х Х 

Како што е општо познато, општествен и државен стратешки интерес и ориентација е 
вклучувањето на Република Северна Македонија во Евроатлантските интеграции (НАТО 
пактот и Европската Унија). Од оваа причина од големо значење и потреба на научните 
истражувања на социјално-хуманистичката академска мисла во републиката е 
остварување продлабочен увид во сите аспекти на организирањето и функционирањето на 
Европската Унија, со цел преземање на нејзините искуства и во функција на авансирање 
на македонското општество. Квалитетен придонес во оваа голема општествена мисија е 
докторската дисератција на м-р Милка Димитровска насловена како „Развојни фактори, 
влијание и идни концепции на јавните политики за регионален развој и земјоделство 
на Европската Унија и Република Северна Македонија”. 

Имено, иако овој текст е официјално на ниво на докторска дисертација, увидот во 
неговата содржина и научната тежина на изведените тези и заклучоци укажува дека 
текстот може слободно да се вброи во литературата која ги насочува и збогатува 
сознанијата и служи на намената за градење и остварување на иницираната политика за 
вклучување на државата во Европската Унија. Квалитетот на текстот истовремено го 
покажува високото ниво на аналитички дух и степенот на познавање на материјата што е 
предмет на дисертацијата од страна на кандидатката м-р Милка Димитровска. 

Сложеноста и повеќедимензионалноста на истражуваниот предмет на истражување, го 
покажува и богатството од знаење на методологијата од страна на кандидатот. Со 
ширината на нејзината едукација, кандидатката не останува само на централниот правен 
приод, туку во анализата вклучува и аспектина историскиот приод, како и елементи на 
социолошко-политиколошкиоттретман на поставениот академско-научен проблем со што 
ја потврдува неговата повеќедимензионалност, но и упатеноста на авторката во 
пространиот свет на научното истражување и академскиот дух. 

Со респектабилнапримена на методолошкиот инструментариум и широкиот дијапазон на 
стекнатите теоретски сознанија и практични искуства, таа успева да ги продлабочи 
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знаењата за предметот и се афирмира како сегашен и иден зрел, врвен и респектабилен 
академскиработник кој сериозно ќе го збогати македонскиот интелектуален капацитет. 

Понудениот текст на докторската дисертација со наслов „Развојни фактори, влијание и 
идни концепции на јавните политики за регионален развој и земјоделство на 
Европската Унија и Република Северна Македонија” изработена од кандидатката 
Милка Димитровскапретставува труд, кој не само што заслужува да биде одбранет со 
највисока оценка, туку би требало што поскоро да стане достапен на општествената и 
стручната јавност во Република Северна Македонија. 

Х Х Х 

Имајќи ги пред вид изнесените оценки за трудот, му предлагаме на Наставно-научниот 
совет на Правен факултет-Кичево да го прифати овој извештај и да формира Комисија за 
одбрана на докторската дисертација со наслов „Развојни фактори, влијание и идни 
концепции на јавните политики за регионален развој и земјоделство на Европската 
Унија и Република Северна Македонија” изработена од кандидатката Милка 
Димитровска, студентка на трет циклус на студии на овој факултет. 

13.04.2022 година 

Комисија за оценка на докторска дисертација 

1.Проф. Д-р Ѓорѓи Тоновски 

с.р. 

2.Проф. д-р Светлана Вељановска 

с.р. 

3. Проф. д-р Мирјана Ристовска 

с.р. 

4. Проф. д-р Панде Лазаревски 

с.р. 

5. Проф. д-р Саша Дукоски 

с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА на ракописот со наслов е-ВЛАДА 
од вонреден професор д-р Мимоза Богданоска Јовановска                                                        

од Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола                                
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола 

 
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“  Битола, со Одлука бр. 
14-203/10-3 од 25.2.2022 година ја прифати Предлог-одлуката за избор на рецензенти 
на Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии - Битола бр. 14-203/10-3 од 25.02.2022 година, и нѐ определи за рецензенти 
на учебникот „е-Влада“од авторот вонр. проф. д-р Мимоза Богданоска Јовановска. 
 
Во својство на рецензенти на учебникот „е-Влада“ од авторот вонреден професор д-р 
Мимоза Богданоска Јовановска, потпишаните,редовен професор д-р Љупчо 
Тодоровски и редовен професор д-р Мишо Докмановиќ,изразуваме благодарност за 
укажаната чест и со задоволство,по разгледувањето на ракописот, до Ректорската 
управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“  Битола го поднесуваме следниов 
 
 

И З В Е Ш ТА Ј 
 
I. Општ дел 
 
Вид на делото  
Според Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, ракописот „е-Влада“претставува основен 
универсзитетски учебник. Ракописот во целост ја покрива предметната програма по 
предметот „е-Влада и е-Управување“на студиските програми на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии - Битола. Учебникот првенствено е 
наменет за студентите одпрв циклус студии на истиот факултет, но со оглед на 
содржината штоја покрива материјата на примена на информатиката во јавниот сектор, 
може да се користи и од студентите од втор и трет циклус студии, како и за предметина 
правните факултети поврзани со јавната администрација. 
 
Обем и распоред на градивото  
Текстот содржи 216 страници компјутерски обработен текст, со проред 1, фонт Times 
New Roman, големина на буквите 11. Основниот текст има формат Б5 и 12 авторски 
табаци. Во однос на распоредот на содржините, авторката води сметка за принципот на 
постапност. Тоје соодветен на нормативот за универзитетски учебник според бројот на 
часови предвидени за предавања по предметот. 
 
Содржина и структура на делото 
Содржината на ракописот е распоредена во 11 глави, соодветно поделени во наслови и 
поднаслови. Структурата на учебникот е соодветна за студентите одобластана 
информатичките и комуникациски технологии, но може да најде примена и за 
студентите одобластана општествените науки во делот на јавната администрација.  
 
Во првата глава,пред воведувањето и дефинирањето на концептот на е-Влада, 
авторката решава да понуди дефиниции за основите поими потребни за разбирањето на 
е-Влада: јавен сектор и јавна администрација. Во продолжение, во оваа воведна глава 
го поставува воспоставувањето на областае-Влада во историски контекст на 
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конвергенцијата на различните компјутерски технологии во информатичките и 
комуникациски технологии и Интернетот, на која бевме сведоци на крајот на минатиот 
и почетокот на овој век. На крајотна воведната глава нуди историски преглед на 
настаните поврзани со почетоците на развојот на е-Влада во Република Северна 
Македонија.Така, воведното поглавје на читателите од подрачјето на информатичките 
и комуникациски технологии им нуди одлична основа за разбирање на вистинскиот 
вовед во овој учебник, а тоа е втората глава. Во втората глава, Мимоза Богданоска 
Јовановска го дополнува историскиот контекст на општествените промени кои клучно 
придонесоа за настанокот на концептот на е-Влада. Потоа нуди преглед на различни 
дефиниции на концептот на е-Влада, ги споредува и ги анализира нивните составни 
компоненти. Така, преку експлицитно наведување на тие компоненти, им нуди на 
студентите сеопфатна, интегративнадефиниција на концептот на е-Влада. Во оваа 
смисла учебникот нуди дури повеќе од моментално достапната меѓународна 
литература на тема е-Влада и така претставува важен придонес кон подрачјето на е-
Влада.Во продолжение на одговорот на основното прашање Што е е-Влада? 
учебникот продолжува со отворање на уште поважни прашања, како што се: Зошто е-
Влада? и Како до е-Влада? Прашањата ги разгледува од аспект на практичната 
употребна вредност, од различни аспекти во следните седум глави. Така, во третата 
глава ги воведува основите на воведување е-Влада во јавната администрација низ два 
битни аспекта. Првиот е поврзан со концептите на разликување меѓу фронт (front) и 
бек офис (back office), меѓувидните облици на е-Влада што се во непосреден контакт со 
граѓаните –фронт офис, од една страна,и невидливите облици на е-Влада– бек офисшто 
ги воспоставува јавната администрација во своите организации, од друга страна. Во 
истата глава авторката ги класифицира видливите облици на е-Влада, пред сè, 
електронските сервиси, во основните категории сервиси: G2C (Government-to-Citizen 
или Влада-до-Граѓанин), G2B (Government-to-Business или Влада-до-Бизнис), G2G 
(Government-to-Government или Влада-до-Влад), G2E (Government-to-Employee или 
Влада-до-Вработени) и G2F (Government-to-Foreigners или Влада-до-Странци). 
Четвртата главаја прикажува имплементацијата на е-Влада низ призмата на 
постојните развојни модели на е-Влада, кои овозможуваат вреднување на 
постигнувањата на администрацијата на тоа поле. Различните модели за развојот на е-
Влада се анализирани не само да им овозможат на студентите разбирање на 
моментално достапните модели на развој туку и на заедничката основа на тие модели, 
што овозможува разбирање на развојните модели во нивната суштина.Петтата и 
шестата главаго воведуваат технолошкиот ’рбет на кој се развива е-Влада. Така, во 
петтата глава е елаборирани се важните компоненти на тој ’рбет: електронските 
сервиси, како нов начин на нудење на јавните услуги овозможен од информатичките и 
комуникациски технологии и Интернетоти платформите за меѓусебна интеграција на 
различните јавни услуги во целинаштоја зголемуваат транспарентноста на 
извршувањето на јавните услугите за граѓанскиот и бизнис-секторот. Во шестата 
глава е објаснета поврзаноста меѓу поимите OneStopShop, интероперабилност, 
хоризонтална и вертикална интеграција. Интероперабилноста е правилно дефинирана 
како способност на различните субјекти на јавниот сектор да ги поврзат своите 
информатички и комуникациски технологии и Интернет-системи и со тоа овозможат 
вертикална интеграција на услугите во рамите на еден сектор, но и хоризонтално, 
меѓусекторско поврзување на услугите во национални OneStopShop портали за 
достапност до е-Влада.Седмата главаја продлабочува анализата на е-Влада 
разгледувајќи ја од аспект на применетите Интернет базирани бизнис-модели при 
креирањето на информатичките и технолошките решенија. Темелната анализа и 
споредба на бизнис-моделите базирани на информатичките и комуникациски 
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технологии и Интернетот во бизнис-секторот,од една страна, и таквите модели 
применети во јавниот сектор,од друга страна, поткрепени сомногубројни примери ги 
илустрираат можностите за употреба на веќе воспоставените и докажани Интернет 
базиранибизнис-модели во јавниот сектор – и на подрачјето на back office и на 
подрачјето на front office.Осмата глава ги води студентите низ интердисциплинарниот 
свет на имплементација на е-Влада, каде што се преплетуваат правни, технички, 
финансиски, организациски и социо-културни предуслови, проблеми, предизвици и 
фактори штовлијаат врзпроцесите на имплементација и развој на е-Влада. Деветтата 
глава нуди логичен заклучок на централниот дел на учебникот на Мимоза Богданоска 
Јовановска, каде што се нуди сеопфатен преглед на развојот на е-Влада во Република 
Северна Македонија од трите клучни аспекти: институции, законски решенија и 
реализирани проекти.Последните две глави на учебникот отвораат поглед кон 
најновите трендови и иднината на концептот на е-Влада и нејзиниот развој во насока 
на сеопфатно е-Управување. Десеттата глава го воведува поимот „Отворена влада“, 
кој во фокусот гопоставува транспарентното дејствување на јавната администрација и 
отворање на можноста за потесна соработка на јавната администрација со граѓаните и 
бизнис-секторот. Таа соработка е втемелена на отворање достапност до податоците со 
кои располага јавниот сектор, кој овозможува зголемена транспарентност на една 
страна, но и можности за нови бизнис-модели на соработка на јавниот со бизнис-
секторот. И секако, авторката не ја пропушта можностада објасни која е разликата меѓу 
податоците до кои може да се понуди јавен пристап (каде што спаѓаат и 
метаподатоците) и личните податоци, кои се предмет на посебна заштита, посебно во 
рамките на развојот на „Отворена влада“. Последната, единаесетта глава ги воведува 
поимите м-Влада (Мобилна влада), „Паметна (smart) влада“и „Дигитална влада“, како 
последователни фази на натамошниот развој на концептот на е-Влада. 
 
Оригиналност на текстот  
Имајќи предвид дека во ракописот за првпат се прави обид да се даде целосен преглед 
на сите најважни сегменти на воведувањето на информатичките и комуникациски 
технологии и Интернетот во јавниот сектор, од е-Влада до „Дигитална влада“, 
согледани низ призмата на нивната практична примена, ракописот претставува 
оригинално дело. Дополнително, актуелноста и степенот на оригиналност на текстот се 
потврдува со релевантноста на проблематиката штосе обработува, структурираноста на 
трудот, опфатот и темелниот осврт на одделни сегменти опфатени и разработени во 
ракописот.Оттука, ракописот претставува пионерски зафат, а неговото објавување 
претставува успешен и иновативен обид оваа материја да добие соодветна форма на 
учебник наменет за студентите на универзитетите во земјата. 
 
Степен на соодветност на текстот со наставната програма  
Ракописот, според опфатот на темите и нивната содржина, во целост ја покрива 
предметната програма на предметот „е-Влада и е-Управување“ на студиските програми 
на факултетот. Обемот на текстот на ракописот евидентен преку бројот на страници е 
сразмерен со бројот на часовитеи во целост ја покрива предвидената програмата на 
предметот. Бројот на авторските табаци на изданието е соодветен на предвидениот број 
авторски табаци по час, т.е. не надминува 2,5 авторски табаци по кредит за предметот. 
 
Методичко-дидактички вредности на одделните делови и на текстот во целина 
Содржината на ракописот е распоредена во 11 глави, соодветно поделени во наслови и 
поднаслови. Сите глави имаат иста структура, која му дава на делото извонреден 
методолошко-дидактички квалитет. На почетокот на секоја глава авторката дава јасен 
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преглед на содржината, а воедно, низ експлицитно запишување на опфатот, целите, 
задачите и клучните концепти штосе опишани во текстот, на студентот му се нуди 
јасен водич до очекуваните резултати предвидени во наставната програма. На крајот на 
секоја глава студентот може да го повтори и да го провери своето познавање на 
претставениот материјал во краткото резиме на содржината на главата и низ прашања 
за проверка на знаењето. За секое поглавје на крајот се предвидени задачи за 
индивидуална или групна домашна работа за студентите, со посочување на резултатите 
штосе очекува да се постигнат со успешно завршената домашна работа. Секоја глава 
завршува со користена литература. 
 
II. Посебен дел  
Соодветност на насловот на делото со насловот на наставната дисциплина 
Насловот на делото – е-Влада соодветствува со насловот на наставната дисциплина – е-
Влада и е-Управување, со тоа што не е во целост преземен поради ширината во поглед 
на идниот развој на областа т.е. опфат и на идните фази на трансформација на јавниот 
сектор во правец на постигнување на „Дигитална влада“. Со оглед на динамичноста и 
брзиот развој на областа штосе разработува во текстот, ракописот им овозможува на 
студентите пристап до најновите сознанија во областа на е-Влада. Така, кога се 
вреднува степенот на соодветност на содржината на учебникот со наставната програма, 
треба да се има предвид токму неговата актуелност, затоа што честопати наставните 
програми, поради долготрајните административни процедури за нивно менување, 
доцнатзад најновите достигнувања. 
 
Делови на делото, содржина и нивно обележување 
Ракописот е поделен во 11 глави, секоја глава има наслов штоукажува на содржината 
на главата. Секоја глава соодветно е поделена на соодветен број поднаслови. Текстот 
на ракописот е грижливо поделен на таков начин што постои урамнотеженост во 
должината на главите. 
 
Актуелност и оригиналност на делото 
Дигитализацијата на општеството е еднаод клучните работи на нашето време. Многу 
дигитални и онлајн платформи стануваат основа за извршување на секојдневните 
активности во сите области на приватниот и јавниот живот. Притоа, како резултат на 
дигитализацијата, не е само промената на начинот на кој се изведуваат активностите, 
туку уште поважен е потенцијалот штосо себе го носи дигитализацијата при процесот 
на нивната трансформација. Мрежната поврзаност на дигиталните платформи нуди 
нови, засега сè уште докрај неискористени можности за испреплетување на човечкото 
размислување со алгоритамското расудување. И иако сме на почетокот на ерата на 
полна искористеност на тие можности, сведоци сме на промени чија големина и опсег 
се неспоредливо поголеми од големината и обемот на промените што ги донеле кои 
билоод другите технолошки скокови во историјата. 
 
Еден од аспектите на општите текови на дигитализацијата на општеството е 
воведувањето „Електронска влада“, или скратено е-Влада. Тоа е централната тема на 
текстот со ист наслов од Мимоза Богданоска Јовановска. Од аспект на употребените 
технологии, е-Влада е поврзана со употребата на информациските и комуникациски 
технологии и Интернетот во областа на управувањето, т.е. водењето на државата што е 
непосредно поврзано со дејствувањето на јавната администрација. Притоа, целта на 
проучувањето на оваа област е да се разбере влијанието штого имаат информатичките 
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и комуникациски технологии и Интернетот врз активностите во јавната 
администрација. 
 
Процесите поврзани со развојот на е-Влада се одвиваат насекаде низ светот во подолг 
период од дваесет години. Република Северна Македонија не е исклучок, така што 
голем бројинституции на јавната администрација во земјата веќе ги искористуваат 
предностите штоги овозможува примената на новите технологии или пак се сведоци на 
слабостите што со себе ги носи е-Влада. Разбирањето на процесите на развојот на е-
Влада и посебно нивното влијание на активностите во јавната администрација е од 
клучно значење за успешна и целисходна употреба на информатичките и 
комуникациски технологии во управувањето со државата. Затоа учебникот што е 
предмет на оваа рецензија е од големо значење не само за студентите на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии туку и за натамошниот успешен развој на 
јавната администрација во Република Северна Македонија. Наведеното јасно и 
еднозначно упатува на актуелноста на темата опфатена со ракописот. 
 
Текстот е оригинален и на многу места дава нови придонеси на областа на е-Влада низ 
нов пристап при анализата и синтезата на веќе постојните наоди во областа. Ваквиот 
методолошки пристап е посебно соодветен во случајот кога се обработува вака 
актуелна и динамична област како што е е-Влада. Со оглед на тоа дека динамичноста 
на областа резултира со мноштво резултати, пристапи и анализи, кои поради својата 
комплексност не им се достапни на студентите, ваквиот систематски пристап во 
организацијата на главите во ракописот им овозможува на студентите пристап до 
најновите сознанија во областа на е-Влада што му дава посебна и дополнителна 
вредност на ракописот.  
 
Илустрации  
Со цел поголема прегледност на текстот и полесно воочување на поважните сознанија, 
содржините во ракописотсе збогатени со табеларни прикази и илустрации. Така, 
ракописот содржи 12табеларни и 25 графички прикази и илустрации. 
 
Литература  
Користената литература опфаќа вкупно 142 извори, кои се целосно соодветни на 
содржините во текстот. На крајот на секоја глава се наведени околу десет единици на 
литература, која е во текстот соодветно цитирана. Обемот на наведената литература 
соодветствува на универзитетски учебник, а изборот докажува дека авторката има 
одлично познавање на литературата од областа на е-Влада. На многу места авторката ја 
користи можностада цитира дела од други македонски автори. 
 
Терминологија, јазик и стил  
Во ракописот е употребена соодветна терминологија. Авторката најчесто употребува 
стандардни македонски преводи на англиски термини од областа на е-Влада, а онаму 
каде што не постои соодветен превод на англиските термини, а тие како такви се 
прифатени во нивниот оригинален облик, на англиски јазик,но со кирилични букви. 
Јазикот и стилот на пишување се одликува јасност, концизност и прецизност, 
квалитети штого прават учебникот разбирлив, читлив и интересен, а на текстот му 
даваат висок степен на кохерентност. 
 
 

З А К Л У Ч О К 
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Ракописотсо наслов е-Влада споредсодржината, обемот и структурата опишана во 
претходното поглавје на оваа рецензија е соодветен за нивото на високообразовните 
студиски програми.Потврдата за актуелноста на темата доаѓа од фактот што за 
првпатво овој ракопис на едно место се собрани најзначајните информации поврзани 
со промените во јавниот сектор настанати како резултат на примената на 
информатичките и комуникациски технологии и Интернетот. Оригиналноста на 
текстот произлегува од својот придонес во областа на е-Влада, кои авторката ги дава 
преку новите пристапи при анализата и синтезата на веќе постојните наоди во областа. 
Обработката на одделнитемиод страна на авторкатаќе биде од голема корист за 
студентите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола. Но 
фундиран на најдобрите компаративни практики, извори и решенија, користењето на 
учебникот не е ограничено само за студентската популација, туку и за пошироката 
јавност, вклучително и за вработените во јавната администрација, што носи посебна 
додадена вредност. 
 
Врз основа на сите квалитети на ракописотштоги истакнавме во рецензијата, ни 
претставува чест исо задоволствоим предлагамена Деканатската управа и на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии - Битола да го прифатат Извештајот од рецензијата на ракописоте-
ВЛАДА на вонреден професор д-рМимоза Богданоска Јовановска и да донесат 
одлука за издавање на ракописот како основен универзитетски учебник. 
 
 
 
Во Љубљана и Скопје, април 2022 
 
 
 
проф. др. Љупчо Тодоровски, с.р. 
редовен професор во научната област Информатика во јавна управана 
Универзитетот во Љубљана, Словенија и долгогодишен предавач на предметот Е-
влада на Факултетот за јавна администрација при Универзитетот во Љубљана, 
Република Словенија 
 
 
проф. др. Мишо Докмановиќ, с.р. 
редовен професор во научната област Историја на правотона Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“, Скопје наПравниот факултет „Јустинијан Први“ при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Република Северна Македонија 
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РЕЦЕНЗИЈА 
на ракописот со наслов Деловни информациски системи 

од вонреден професор д-р Наташа Блажеска – Табаковска од Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии – Битола  на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ - Битола 
 
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“  Битола, со Одлука бр. 
14-203/10-2 од 25.2.2022 година ја прифати Предлог-одлуката за избор на рецензенти 
на Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии - Битола бр. 02-65/18 од 14.02.2022 година, и нѐ определи за рецензенти на 
учебникот „Деловни информациски системи“од авторот вонр. проф. д-р Наташа 
Блажеска Табаковска. 
 
Во својство на рецензенти на учебникот „Деловни информациски системи“ од авторот 
вонреден професор д-р Наташа Блажеска Табаковска, потпишаните,редовен професор 
д-р Снежана Савоска и редовен професор д-р Владимир Трајковиќ,изразуваме 
благодарност за укажаната чест и со задоволство,по разгледувањето на ракописот, до 
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“  Битола го 
поднесуваме следниов 
 
 

И З В Е Ш ТА Ј 
 
I. Општ дел 
 
Вид на делото  
Според Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, ракописот „Деловни информациски системи“ 
претставува основен универзитетски учебник. Ракописот во целост ја покрива 
предметната програма по предметот „Деловни информацики системи“на студиските 
програми на Факултетот за информатички и комуникациски технологии - Битола. 
Учебникот првенствено е наменет за студентите одпрв циклус студии на истиот 
факултет.  
 
Обем и распоред на градивото  
Текстот содржи 203 страници компјутерски обработен текст, со проред 1, фонт Times 
New Roman, големина на буквите 11. Основниот текст има формат Б5 и 12 авторски 
табаци. Распоредот на содржините ја следи предметната содржина на предметот 
Деловни информацики системи и е соодветна на нормативот за универзитетски 
учебник според бројот на часови предвидени за предавања по предметот. 
 
Содржина и структура на делото 
Содржината на ракописот е распоредена во 10 глави, соодветно поделени во наслови и 
поднаслови. Структурата на учебникот е соодветна за студентите одобластана 
информатичките и комуникациски технологии, но може да најде примена и за студенти 
од општествените науки кои треба да изучуваат деловни информациски системи.  
 
Во првата глава,Вовед во информациски системи, авторот направил вовед во 
основните поими кои се важни за информациските системи и го води читателот од 
знаења за податок, информација, знаење, врските помеѓу нив и начинот на кој се тие 
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поврзани во информациските системи. Овде се дадени и дефиниции на 
информациските системи и нивните атрибути, различните класификации според 
различни критериуми и класификациите на професиите кои се поврзани со работа на 
информациски системи, од нивна анализа, дизајн до нивно користење и одржување. 
Во втората глава, Стратешки информациски системи, појаснети се стратегиските 
користења на информациските системи и тоа според принципите на Потер и Оз и 
можностите за стекнување стратешка – конкурентна предност на компаниите со 
користење на стратешки информациски системи. Овде е објаснета и спрегата на 
стратегија и информациски системи и за таа цел овие теми се појаснети со студии на 
случај во кои стратегиските ИС се користени и како со нив е постигната целта. 
 
Третата главае Планирање и развој на ИС и во неа авторот објаснува зошто е 
потребна системска анализа и дизајн и ги појаснува поимите софтверско инжинерство 
и методологиите кои ги користи за развој и имплементацијата на информациските 
системи со своите развојни фази, тестирање на системите, документирање и обука на 
корисниците, до одржување на системот. Исто така овде е објаснета и темата 
системска интеграција, но и категоризациите на методологиите за развој на ИС што е 
всушност делот на софтверско инженерство на информациски системи и ги разгледува 
можните начини на дизајн на ИС. 
 
Четвртата главаИТ инфраструктура е дел во кој авторот ги разјаснува хардверските и 
софтверските компоненти на системот на кој треба да се инсталира деловниот 
информациски систем. Овде се појаснети поимите на деловен, апликативен, системски 
софтвер и разни други видови софтверски апликации кои се користат за различни 
процеси во организациите. За хардверот, појаснети се сите потребни компоненти, 
потребната архитектура и начинот на избор на хардвер. Понатаму се дадени 
принципите на креирање на кориснички интерфејси, општите начела за дизајнирање, 
техники кои се користат за различни видови интерфејси. 
 
Петтата главаРизици и заштита на ИС  е дел кој ги анализира ризиците по 
безбедноста на хардверот и софтверот, податоците и апликациите. Дефинира 
контролни и безбедносни мерки, техники и методи за заштита на различните делови од 
инфраструктурата на која работат деловните информациски системи. Овде се опишани 
и примарните цели на безбедноста на информациите и економските аспекти на 
безбедност на информации. 
 
Во шестата главаВеб поддржани компании го опишува начинот на работа на 
компаниите преку веб базирани системи и на кој начин тие ја менуваат економијата, 
системите за е-трговија и м-трговија и нивните бизнис модели, главни компоненти, 
главните сервиси за поддршка, предизвиците и придобивките од нивната примена, 
технолошката инфраструктура која ги поддржува, начинот на развој на корпоративна 
веб страна. Овде е појаснето и користењето на веб интелигенција. 
 
Седмата главаСистеми за планирање на организациски ресурси е посветена на ERP 
системите или системите за планирање на организациски ресурси. Во овој дел се 
опишани бизнис процесите во системите за планирање на организациските ресурси, 
нивниот историски развој, структурата, карактеристиките, предности и закани за 
имплементацијата на овие системи, опишана е имплементацијата и одржувањето, 
продавачи на ERP системите и клучни факти за нив. Овде е посветено внимание и на 
SCM иCRM системите кои може да се сметаат како проширен дел на ERP системи. 
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Осмата главаСистеми за поддршка на одлучување е дел во кој е опишан процесот на 
одлучување, фазите кои треба да се следат при донесување на одлуките, компонентите 
на овие системи, нивната архитектура, карактеристиките и функционалностите, 
типовите на вакви системи, придобивките од нив, начинот на развој на ваквите 
системи. Појаснети се начините на справување со структурирани и неструктурирани 
одлуки, одлучување во група и примената и придобивките од користењето на 
системите за поддршка на одлучување. 
 
Деветтата главаЕкспертски системи го појаснува концептите на современи 
информациски системи и прави споредба со традиционалните информациски системи. 
Во оваа глава е појаснет концептот на експертски системи, се примери за ваков вид 
софтверски решенија, архитектура на експертските системи, корисничките интерфејси 
за нив, нивните модлули, база на знаење, нивната логика и правила, механизми, 
принципи и методи за заклучување, резонирање и објаснување. Дадено е објаснување 
како се одвива нивниот развој и како се применуваат и каде. 
 
Десеттата главаСистеми за менаџмент на знаење ги покрива темите на знаење и како 
да се стекне, во неа е појаснет процесот на менаџмент со знаење, почнувајќи од 
демистифицирање на врските податок-информација и знаење, димензии на знаењето, 
опишан е 4-процесниот модел на менаџмент со знаење, од креирање, складирање, 
трансфер до примена или користење на знаењето. Обработени се теми од системите за 
управување со знаење, како техниките и технологиите на поддршка, нивната 
имплементација и фазите кои треба да се следат. Анализирани се и придобивките од 
овие системи за управување со знаењето и најчестите примени.  
 
Оригиналност на текстот  
Со оглед на тоа дека на македонските простори не најдовме комплетен учебник кој ги 
покрива темите на силабисот по предметот Деловни информациски системи, согледани 
низ призмата на нивната практична примена, сметаме дека овој ракопис е потребен и 
претставува оригинално дело. Темата е актуелна а ракописот дава основните знаења за 
деловни информациски системи на македонски јазик што е доволен показател за 
потребата од еден ваков ракопис за оваа актуелна тема. Структурираноста на трудот е 
соодветна за наставната програма која ја покрива а опфатот на одделни сегменти 
опфатени и разработени во ракописот е соодветен на предвидениот број на часови по 
предметот Деловни информациски системи.Поради ова сметаме дека ракописот 
претставува пионерски зафат, а неговото објавување претставува успешен и 
иновативен обид оваа материја да добие соодветна форма на учебник наменет за 
студентите на универзитетите во земјата. 
 
Степен на соодветност на текстот со наставната програма  
Ракописот, според опфатот на темите и нивната содржина, во целост ја покрива 
предметната програма на предметот „Деловни информациски системи“ на студиските 
програми на Факултетот за информатички и комуникациски науки. Обемот на текстот 
на ракописотспоред бројот на страници е сразмерен со бројот на часовитеи во целост ја 
покрива предвидената програмата на предметот. Бројот на авторските табаци на 
изданието е соодветен на предвидениот број авторски табаци по час, т.е. не надминува 
2,5 авторски табаци по кредит за предметот. 
 
Методичко-дидактички вредности на одделните делови и на текстот во целина 
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Содржината на ракописот е распоредена во 10 глави, соодветно поделени во наслови и 
поднаслови. Сите глави имаат иста структура, која му дава на делото 
добарметодолошко-дидактички квалитет. На почетокот на секоја глава се дадени 
целите на учење во главата, прегледот на содржината и структурата, задачите и 
клучните концепти штосе опишани во текстот. Со ова се поставува јасен водич за тоа 
што треба да се научи во секоја глава и кои се очекуваните резултати предвидени со 
наставната програма. На крајот на секоја глава студентот може да ги виде прашањата и 
темите за дискусија и со тоа да ги повтори и да гипровери стекнатите знаења а низ 
проблемските задачи да го провери своето знаење. На крајот, посочена е користена 
литература за секоја глава.  
 
II. Посебен дел  
Соодветност на насловот на делото со насловот на наставната дисциплина 
Насловот на делото „Деловни информациски системи“ соодветствува со насловот на 
наставната дисциплина Деловни информациски системи. Со оглед на динамичноста и 
брзиот развој на оваа област, ракописот им овозможува на студентите пристап до 
најновите сознанија во областа на Деловни информациски системи. Кога се вреднува 
степенот на соодветност на содржината на учебникот со наставната програма, треба да 
напоменене дека е соодветен, но треба да се има предвид дека е ова актуелна тема која 
постојано се развива и вклучува се понови иновативни техники и технологии и бара 
постојано ажурирање и надополнување.  
 
Делови на делото, содржина и нивно обележување 
Ракописот е поделен во 10 глави, секоја глава има наслов штоукажува на содржината 
на главата. Секоја глава соодветно е поделена на соодветен број поднаслови. Текстот 
на ракописот е грижливо поделен на таков начин што постои урамнотеженост во 
должината на главите. 
 
Актуелност и оригиналност на делото 
Деловните информациски системи се неизбежен дел во денешното работење на секоја 
компанија без кои не се може и еднаод придобивките на нашето време. Поради тоа 
неминовна е потребата за познавање на оваа тема која нуди основни познавања за 
деловните информациски системи, автоматизацијата на процесите, нивната поврзаност 
во сложени деловни системи кои им помагаат на компаниите да остварат конкурентска 
предност, да донесат повеќе бенефити за нивните коминтенти и стеикхолдери и да 
опстанат на пазарот кој е се повеќе конкурентен и глобализиран. Поради ова сметаме 
еден ваков ракопис е и тоа како актиуелен и носи многу оригиналност во себе. 
Процесите кои се поврзани со развојот на деловните информациски системи во 
компаниите се глобални и слични, така што е потребно да се следи глобалниот развој 
на деловните информациски системи, што е дел од овој учебник. Сите различни видови 
на деловни информациски системи се детално обработени со своите специфики, 
карактеристики и специфичности и се дадени студии на случај на успешно користење 
на деловните информациски системи, но и замките по имплементацијата и препораки 
како да се избегнат, безбедносни теми и теми за заштита на системите и информациите 
во нив. Овој пристап е посебно добар за студентите бидејќи овозможува холистички 
поглед на темата на деловни информациски системи. 
 
Илустрации  
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Со цел поголема прегледност на текстот и полесно воочување на поважните сознанија, 
содржините во ракописотсе збогатени со табеларни прикази и илустрации. Така, 
ракописот содржи 3табели и 47 слики и графички илустрации. 
 
Литература  
Користената литература опфаќа голем број на извори,посебно распоредени за секоја 
глава кои се целосно соодветни на содржините во текстот. На крајот на ракописот се 
наведени користените дела за секоја глава  ако што следи: За првата глава се цитирани 
19 литературни дела, за втора глава 17, за третата 19, четвртата 16, петтата 13, шестата 
глава користела 19 а седмата 17 дела. Осмата глава цитира 22 дела, деветтата 19 а 
десеттата 22 дела. Обемот на наведената литература соодветствува на универзитетски 
учебник, а изборот покажува познавање на литературата од областа на деловни 
информациски системи.  
 
Терминологија, јазик и стил  
Во ракописот е употребена соодветна терминологија користена во странската 
литература и соодветно преведена на македонски јазик. Јазикот и стилот на пишување 
се јасни, концизни и прецизни, квалитети штого прават учебникот разбирлив, читлив и 
интересен, а на текстот му даваат висок степен на кохерентност. 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 
Ракописотсо наслов Деловни информациски системи споредсодржината, обемот и 
структурата опишана во претходното поглавје на оваа Рецензија е соодветен за нивото 
на високообразовните студиски програми и институции.Актуелноста на темата е јасна, 
деловните информациски системи се тренд кој се развива а ракописот ги собира на 
едно место најважните сознанија за деловните информациски системи, нивниот развој 
и практична примена. Текстот е оригинален и соодветствува со силабисот на 
предметот  деловни информациски системи. Авторот понудува свој пристап кон 
демистифицирање на темите деловни информациски системи и прави детална анализа 
на постојните знаења во областа. Поставувањето на студии на случај во ракописот и 
укажување на најдобрите практики и решенија му дава на ракописот практична 
конотација и можност за негово пошироко користење надвор од студентската 
популација,како вработените во бизнис секторот кои е потребно да ги имаат овие 
познавања. 
 
Врз основа на сите квалитети на ракописотштоги истакнавме во Рецензијата, ни 
претставува чест исо задоволствоим предложимена Деканатската управа и на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии - Битола да го прифатат Извештајот од рецензијата на 
ракописот„Деловни информациски системи“ од вонр.проф. д—р Наташа 
Блажеска Табаковска и да донесат одлука за издавање на ракописот како основен 
универзитетски учебник. 
 
 
 
 
Битола и Скопје, април 2022 
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