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ПРЕГЛЕД 

НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА Економски факултет - Прилеп 
 

магистерски трудови 
 

Ред. 
бр. 

Име и презиме на 
кандидатот 

Наслов на темата  
Име и презиме на 

менторот 

Датум и бр. на 
Одлука на 
ННС/НС за 

прифаќање на 
темата 

 

1. Карапејоска 
Наталија 

Финансиската анализа во функција на 
интерно известување на менаџментот 

Проф.д-р Татјана 
Спасеска 

02-371/13 од 
05.05.2022 

год. 
2. Грозданоска 

Александра 
Анализа на финансиските 
перформанси на банките со посебен 
осврт на Стопанска банка АД Скопје 

Проф.д-р Татјана 
Спасеска 

02-371/12 од 
05.05.2022 

год. 
3. Велиова Бинѓул Кредитирање на извозно 

ориентираните компании – 
компаративна анализа на Република 
Северна Македонија и Република 
Србија 

Проф.д-р Мирослав 
Гвероски 

02-371/11 од 
05.05.2022 

год. 

4. Лазаревска 
Антоанета 

Управување со односите со јавноста 
за ефикасна интерактивна 
комуникација меѓу компаниите и 
јавноста 

Проф.д-р Каролина 
Илиеска 

02-371/10 од 
05.05.2022 

год. 

5. Бајрамческа 
Елена 

Влијанието на странските директни 
ибвестиции врз економскиот развој на 
Р.Северна Македонија 

Проф.д-р Мирослав 
Гвероски 

02-435/7 од 
26.05.2022 

год. 
6. Тренески Здравко Фактори што го детерминираат 

развојот на пазарот на капитал 
Проф.д-р Татјана 

Спасеска 
02-435/6 од 
26.05.2022 

год. 
 
 
 
 
 

 
проф. д-р Драгица Оџаклиеска с.р. 

декан 
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РЕЦЕНЗИЈА 
 

НА РАКОПИСОТ „Применета информатика во биотехниката“ ОД АВТОРОТ 
доцент д-р Благојче Најдовски  

Врз основа на Одлуката бр.02-212/6 од 04.03.2022 годинана Наставно-научниот советна 
Факултетот за биотехнички наукипри Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, за 
членови на Рецензентската комисијаза рецензирањена ракописот „Применета информатика во 
биотехниката“од авторотдоцент д-р Благојче Најдовски, наменетза студентите на Факултетот 
за биотехнички науки - Битола, за предметот Информатика за студентите од прва година,избрани 
се проф. д-р Виолета Маневска и проф. д-р Катерина Бојковска. 

Подобивањето на ракописоти неговото детално разгледувањеи анализа,доНаставно-
научниот совет на Факултетот за биотехнички науки - Битола, рецензентите гоподнесуваат 
следниов 

ИЗВЕШТАЈ 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: „Применета информатика во биотехниката“ 

Назив на предметната програма: Информатика 

Назив на студиската програма: Квалитет и безбедност на храна, Зоотехника,  
Технологија на анимални производи. 

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

Фонд на часови 2+2, ЕКТСкредити6  

Предметот Информатика на Факултетот за биотехнички наукие изборенпредмет со 
фонд на часови 2+2, 6 ЕКТСкредити и се слуша во I семестар на студиските програми: Квалитет 
и безбедност на храна, Зоотехника и Технологија на анимални производи 

Реден број на изданието: Прво издание 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 130 страници (формат Б5), 
напишани на компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот е поделен во 7 
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 29 слики. 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ 

1. проф. д-р Виолета Маневскас.р. 

2. проф. д-р Катерина Бојковска с.р. 
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ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р ВИОЛЕТА МАНЕВСКА 
 

Краток опис на содржината: Учебното помагало Применета информатика во 
биотехниката е пишувано како учебно помагало по 
предметот Информатиказа студентите од прва 
година од Факултетот за биотехнички науки – 
Битола и претставува издание кое во целост ќе ги 
покрива потребните предзнаења на студентите од 
овој Факултет во областа на информатиката. 
Учебното помагало Применета информатика во 
биотехниката е усогласеносонаставните програми по 
предметот Информатикасодржани во елаборатите на 
студиските програми од Факултетот за биотехнички 
науки - Битола, а акредитирани иводпбрени од 
Министерство за образование и наука на 
РСМ.Според наставната програма учебното 
помагало е поделено во седум глависо кои се 
опфатени современите техники и технологии од 
областа на информатиката, а се користат и наоѓаат 
голема примена во биотехниката.Првата глава се 
однесува на двете глобални теми за хардвер и 
софтвер.Овдесе воведени поимите во врска со 
хардверската конфигурација на компјутерските 
системи, нивните функционалности, основните и 
дополнителните хардверски компоненти, нивните 
карактеристики, начините на меморирање и 
обработка на податоците, апликативните програми, 
услужните програми, како и заштитата на 
компјутерските системи.Втората глава се однесува 
на компјутерските мрежи и интернет, каде покрај 
дефинирањето на основните поими е разработена 
нивната архитектура, топологија, типовите на 
компјутерски мрежи, хардверските компоненти и 
софтверските решенија, како и мрежната 
дистрибуција и мрежното споделување на податоци 
и користење на уреди. Исто така, во оваа глава е 
даден историски преглед на развојот и 
функционирањето на интернетот, како и WWW 
технологиите: Веб верзиите и семантичкиот 
веб.Третата глава се однесува на информациските 
системи и нивното значење со акцент на животниот 
циклус на информациските системи инивните 
типови.Во четвртата глава се опфатени базите на 
податоци: започнувајќи со процесот на нивно 
моделирање и дизајнирање, запазување на нивната 
конзистентност и интегритет, па до манипулирањето 
со нив и креирањето на прашалници и 
погледи.Петтата глава се однесува на CLOUD 
технологијата, каде е дефиниран поимот за облак, 
начин на користење на сервисот CLOUD и неговата 
примена.Шестата глава се однесува на обработка на 
текст,  каде преку практични примери се воведени 
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алатките за работа со содржина, индекси, шаблони и 
стилови на пишување, форматирање на текст, 
уредување на формули и заштита на 
документот.Седмата глава се однесува на табеларни 
пресметки –овде се опфатени алатките затабеларни 
пресметки, користење на формули и функции, 
графичко претставување и интерпретирање на 
податоците, филтрирање, сортирање, креирање на 
извештаи, валидација и заштита на податоците, 
статистички пресметки и генерирање на резултати. 
Учебното помагало, покрај богатата 
теоретскасодржина, изобилува и со голем број на 
практични примери преку кои студентите ќе имаат 
можност да ги продлабочат своите знаења и вештини 
во областа на информатиката и информатичките 
технологии. Учебното помагало содржи иголем број 
на илустрации кои го олеснуваат начинот на учење  
и разбирање на концептите. Учебното помагало е 
напишано на едноставен и јасен јазик, а стилот на 
изразување е леснопрофатлив за читање и 
совладување на предметната материја. 

Оцена за усогласеноста со предметната 
програма: 

Учебното помагало е во согласност со наставната 
програма по предметот:Информатика  

Оцена на ракописот: Авторот јасно и разбирливо 
јапрезентирапредметната содржина на јазик кој е 
разбирлив и лесен за следење, концизен, со точно 
разработени поглавја, соодветни за предметната 
програма. Теоретскиот, заедно со практичниот дел 
сочинуваат една целина која овозможува целосен 
увид,лесно совладување на материјалот, надградба 
на претходно стекнатите знаења и нивна 
понатамошна примена во различни дисциплини, 
особено во биотехниката.   

Категоризација: Учебно помагало 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 130 
страници (формат Б5), напишани на компјутер, со 
големина на фонтот 12. Текстот е поделен во 7 
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 29 
слики. 

Врз основа на изнесеното, чест ми еи задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како учебно помагало по предметитеИнформатика, примарно наменет 
за студентите на Факултетот за биотехнички науки - Битола.     
         РЕЦЕНЗЕНТ 

Во Битола,25.05.2022 година   Проф. д-р ВиолетаМаневска с.р. 
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ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р КАТЕРИНА БОЈКОВСКА  
 

Краток опис на содржината: Ракописот е категоризиран како прво издание на 
учебно помагало кој е наменет за изведување на 
практични и теортески предавања по предметот 
Информатиказа студентите од прва година од 
Факултетот за биотехнички науки. Oд самата 
содржина на учебното помагало може да се види 
дека станува збор за одлична организација на 
текстот која овозможува лесна прегледност и брз 
пристап до соодветната глава. Учебното помагало е 
структурирано во 7 поглавја. Во секое од седумте 
поглавја обработени и прикажани се иновативни  
техники и технологии од областа на 
информатиката,како и практичен дел кој ќе им 
помогне на студентите полесно да го совладаат 
материјалот и да бидат во тренд со информатичките 
технологии во делот на биотехниката. Како посебен 
дел се издвојува квалитетниот избор на техники кои 
се опишани, како и јасниот и едноставен јазик на кој 
е напишан текстот со соодветни теоретски и 
практични факти што студентите треба да ги 
совладаат. Учебното помагало исто така е збогатен 
со соодветни илустрации што секако го олеснува 
процесот на усвојување на пишаниот материјал и 
совладување од страна на студентите. 

Оцена за усогласеноста со предметната 
програма: 

Учебното помагало го изнесува текстот во лесен 
стил за учење, каде се разработени соодветни глави 
кои се однесуваат на современите трендови од 
областа на информатиката кои наоѓаат примена во 
биотехниката. Дидактичкиот пристап за совладување 
на материјата е концизен и изобилува со техники за 
пренесување на теоретските и практичните вештини 
и искуства за полесно разбирање од страна на 
студентите во процесот на изучување на 
проблематиката.  

Оцена на ракописот: Учебното помагало е во согласност со наставната 
програма по задолжителниот и изборниот предмет. 

Категоризација: Учебно помагало 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 130 
страници (формат Б5), напишани на компјутер, со 
големина на фонтот  12. Текстот е поделен во 7 
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 29 
слики. 
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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 предметите Информатика, примарно наменет 
за студентите на Факултетот за биотехнички науки - Битола.  

           
                                                                                        РЕЦЕНЗЕНТ 

Во Битола, 25.05.2022 година    Проф. д-р Катерина Бојковска с.р. 
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РЕФЕРАТ 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ – ПЛАНИРАЊЕ, МЕТОДИ НА ТЕОРИЈА 
НА СИСТЕМОТ И СИСТЕМСКА АНАЛИЗА и ТЕОРИЈА НА ОДЛУЧУВАЊЕ 

НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА - ЕДИНИЦА НА УКЛО  
 
 
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 

Технички Факултет Битола, објавен во весниците Нова Македонија од 21.04.2022 и 
Коха од  21.04.2022 година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во 
наставно-научните области: Планирање, Методи на теорија на системот и системска 
анализа, Теорија на одлучување и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет 
при Технички Факултет Битола, бр. 02-444/6, донесена на седницата одржана на 
10.05.2022, формирана е Рецензиона комисија во состав: д-р Томе Јолевски, редовен 
професор во пензија - претседател, Технички Факултет Битола при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски Битола“, редовен професор д-р Силвана Ангелевска,  Технички 
Факултет Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски Битола“ и редовен 
професор д-р Владимир Мијаковски, Технички Факултет Битола при Универзитетот 
„Св. Климент Охридски Битола“. 

Како членови на Рецензионата комисија, по разгледувањето на пристигнатите 
материјали, а врз основа на член 173 став 8 од Законот за високото образование (Сл. 
Весник бр. 82/2018) и на член 31 и член 32 од Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Рецензентската комисија го поднесува следниов: 

 
ИЗВЕШТАЈ 

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

научните области: Планирање, Метoди на теорија на системот и системска анализа, 
Теорија на одлучување во предвидениот рок единствено се пријави кандидатот д-р Иво 
Кузманов, вонреден професор во научните области Планирање (21101), Методи на 
теорија на системот и системска анализа (21107) и Теорија на одлучување (21109) на 
Техничкиот Факултет Битола, при Универзитетот „Св. Климент Охридски Битола“. 
Врз основа на поднесената пријава од кандидатот и приложените документи, 
рецензионата комисијата ги изнесува следните констатации: 

 
Биографски податоци и образование 
 
Кандидатот д-р Иво Кузманов е роден на 21.12.1984, во Битола.  Основно 

образование завршил во Битола како и Средно образование во Битола. Со високо 
образование се стекнал на машинскиот отсек – на студиската програма Индустриски 
менаџмент при Техничкиот Факултет во Битола во 2007 година. Дипломирал на 
машинскиот отсек на студиската програма индустриски менаџмент при Техничкиот 
Факултет во Битола во 2007 година (10.07.2007), со просечен успех 9,00, со што се 
стекнал со стручен назив дипломиран машински инженер. 

Во академската 2007/2008 се запишал на втор циклус постдипломски студии на 
Техничкиот Факултет во Битола на отсекот за Индустриско инженерство и Менаџмент. 
Студиите ги завршил на 07.07.2009 година, со просечен успех 10,00. На 07.07.2009 



8 
 

 

година го одбранил магистерскиот труд на тема: Модел за имплементација на ISO 
9001:2000 стандардот во реална организација, со што се стекнал со научен степен 
магистер по индустриско инженерство и менaџмент. 

Докторска дисертација пријавил во 2009 година на Техничкиот Факултет во 
Битола. Дисертацијата на тема: Брендирањето и примена на ISO 9001:2008 стандардот 
и OSHAS 18001 како модел за континуирано подобрување на индустриските системи ја 
одбранил на 04.10.2012 година, пред Комисија во состав: д-р Томе Јолевски, д-р 
Љубица Каневче, д-р Зоре Ангелевски, д-р Елизабета Христовска и д-р Цвете 
Димитриеска. Со тоа се стекнал со научниот степен доктор на науки од областа на 
ТЕХНИЧКИТЕ НАУКИ. 

Со писмен реферат објавен во Билтенот бр. 367 од 02.11.2012 година е избран во 
звањето: Доцент на Техничкиот Факултет во Битола во областите: Планирање, Методи 
на теорија на системот и системска анализа, Теорија на одлучување. 

Во моментот е Вонреден професор (одлука број 02-222/5 од 04.04.2017) при 
Техничкиот Факултет во Битола, избран во сите наставно научни звања од областите: 
Планирање, Методи на тоерија на системот и системска анализа, Теорија на 
одлучување. Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр.425 од 01.03.2017 
година.  

Кандидатот активно владее Англиски јазик. Потврда за тоа е и доставениот Aptis 
сертификат стекнат на 21.12.2018, стекнат со највисоки оцени (C,C,B2,C,C) 

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 
педагошки и други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, објавени во 
Билтен бр. 425 од 01.03.2017 година при изборот на кандидатот д-р Иво Кузманов во 
истите наставно научни звања, за кои и денес е предмет на избор за редовен професор 
од областите на: Планирање, Методи на теорија на системот и системска анализа, 
Теорија на одлучување, како и вкупните научни, стручни, педагошки и други 
остварувања на кандидатот од последниот избор до денот на пријавата, врз основа на 
комплетната поднесена документација која е од важност за изборот. 

Кандидатот, вонреден професор д-р Иво Кузманов континуирано одржувал 
настава, одговорно ги исполнувал своите обврски, остварувал контакти и консултации 
со студентите, со високо ниво на оперативност, кооперативност, одговорност и 
дисциплина при исполнување на работните обврски. Кандидатот вонреден професор  
д-р Иво Кузманов во континуитет е позитивно оценуван на студентските анкети за 
самоевалуација на наставниот кадар, што претставува потврда за успешноста во 
реализација на наставно – образовната дејност и високото  ниво на истата од негова 
страна.  
 

Наставно-образовна дејност 
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО, при Техничкиот Факултет 

во Битола, кандидатот  д-р Иво Кузманов, вонреден професор изведува настава и 
вежби, како и во даден дел од кариерата и теренска настава во реални индустриски 
капацитети, како и активно поттикнува соработка со стопанските субјекти во насока на 
креирање на квалитетни студиски програми со посебен акцент на соработка со 
индустриските капацитети на I, II и III циклус студии на студиската програма  
Индустриско Инженерство и Менаџмент, на I и II циклус на студии на студиската 
програма Графичко Инженерство, како и на I циклус на студии на студиските 
програми Машинство и Мехатроника.  

Кандидатот бил ментор на повеќе од 10 дипломски трудови (самостојни 
дипломски трудови) како и ментор на 1 магистерски труд. 
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Кандидатот учествувал како член во Комисија за оцена и одбрана на 20тина 
дипломски,  повеќе од 4 магистерски трудови и на 3 докторски дисертации.  

Кандидатот е автор на рецензиран учебник (практикум – учебно помагало) -  под 
наслов: Примена на FMEA како методологија за системска анализа при производно 
менаџирање, каде како автори се јавуваат д-р Иво Кузманов и д-р Роберто Пашиќ, 
ноември 2020 година, издадено од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Технички Факултет Битола,  ISBN 978-9989-786-74-7, чија рецензија е објавена во 
билтен број 476 од 02.11.2020. 

Кандидатот исто така е автор и на рецензирана интернационална книга под 
наслов: Step by Step to a Successful Implementation of p-FMEA, Ivo Kuzmanov, 
LAMBERD Academic Publishing, International Publishing House, ISBN: 978-620-2-02798-
4, January 2018  

Кандидатот д-р Иво Кузманов, вонреден професор при Техничкиот Факултет во 
Битола активно членува и во следните организации: ТУТАЛА – здружение на 
инженери за заштита Скопје, Битолско здружение за заштита при работа, Комора на 
овластени архитекти и инженери. 

Исто така во текот на 2 мандати од кои вториот е тековен (2017-2021, 2021- во 
тек) е избран и за Раководител на отсекот за Индустриско Инженерство и Менаџмент.  

Активно учествува во изработка на сите Елаборати на I, II и III циклус на студии 
на за студиските програми Индустриско Инженерство и Менаџмент во перидот 2012 до 
денес. 

Член е и на Организацискиот одбор на TTS Conference - http://ttsconf.org/wp-
content/uploads/2021/04/Visio-TTS2020_flyer5.pdf. 

Член е и активен дел од Editorial Board при Journal of International Economic 
Research JIER, ISSN 2500-9656 - https://irissymposium.wixsite.com/jier/editorial-board 
 

Научно-истражувачка дејност 
 
Д-р Иво Кузманов има објавено вкупно над 80 научни трудови, од кои 25 во 

периодот од последниот избор до денот на пријавување, од областа за која се бира, од 
кои 2 научни труда во научни списанија со импакт-фактор (фактор на влијание), 22 
трудови во меѓународни научни списанија и 1 труд во зборници од научни собири. Дел 
од трудовите се објавени во публикации кои се индексирани во EBSCO и IEEE. 

Д-р Иво Кузманов, вонреден професор при Технички Факултет во Битола 
учествувал и како член на научни проекти.   

Кандидатот бил ментор на 1 магистерски труд, како и член во комисија на 3 
докторски трудови. 

Комплетните трудови (70 на број) се внесени и во репозиториумот на УКЛО: 
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Kuzmanov=3AIvo=3A=3A.html 

Покрај ова трудови се внесени и на сајтовите: Google Scholar и Research Gate. 
Во прилог дадена е и листа на објавени научно – стручни трудови од кандидатот 

во последните 5 години: 
1. Svetlana Mijakovska, Filip Popovski, Roberto Pasic, Ivo Kuzmanov, Triangulation 

Method in Process of 3D Modelling from Video, Asian Journal of Social Science and 
Management Technology, Volume 3, Issue 6, November – December 2021, ISSN: 
2313-7410 

2. Filip Anackovski, Mitko Kostov, Roberto Pasic, Ivo Kuzmanov, The impact of 
Industry 4.0 on Education and Future Jobs, 56th International Scientific Conference on 
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Information, Communication and Energy System and Technology (ICEST), june 16-
18, 2021, Sozopol Bulgaria, pp 185-188, 978-1-6654-2886-6/2021, IEEE 

3. Filip Anackovski, Ivo Kuzmanov, Roberto Pasic, Action Priority in new FMEA as 
factor for Resources Management in Risk Reduction, International Journal of 
Scientific & Engineering Research – Volume 12, issue 4, April 2021, pp 921-925 

4. Roberto Pasic, Ivo Kuzmanov, Kokan Atnasovski, ESP-NOW communication 
protocol with ESP32, Journal of Universal Excellence, Članek / Article Februar / 
February 2021, leto / year 6, številka / number 1, str. / pp. 53-60 

5. Zenelabedin Azri, Elizabeta Hristovska, Zore Angelevski, Ivo Kuzmanov, Roberto 
Pasic, Vangelica Jovanovska, The verification of a redesigned part of a telescopic 
hydraulic cylinder based on finite element analysis, IOSR Journal of Mechanical and 
Civil Engineering (IOSR-JMCE), e ISSN: 2278-1684, p-ISSN: 2320-334x, Volume 
18, Issue 1, Ser III (jan-Feb 2021), pp 31-41, www.iosrjournals.org  

6. Ivo Kuzmanov, Roberto Pashic, Impact of Microclimate Changes and Noise to 
Workers as a part of an Implemented Health and Safety System, 2020 55th 
International Scientific Conference on Information, Communication and Energy 
Systems and Technologies (ICEST), Proceedings of Papers, Serbia, Nis, September 
10-12 2020, ISBN> 978-1-7281-7142-5 (IEEE), pp. 268-271 

7. Zekirija Zekiri, Elizabeta Hristovska, Gorgi Dushkov, Ivo Kuzmanov, Zlatko 
Sovreski, Vangelica Jovanovska, Determining the forces for a plate – spring at a pull 
clutch on the supporting straps, International Scientific Journal trans & MOTAUTO 
WORLD, year V, Issue 3/2020, ISSN print 2367-8399, ISSN web 2534-8493, pp. 17-
18 

8. Roberto Pashic, Ivo Kuzmanov, Kokan Atanasovski, ESPRESSIF ESP32 
DEvELOPMENT BOARD IN WIFI STATION COMMUNICATION MODE, 
TEMEL IJ, International Scientific Journal. Issue 1, Volume 4 – year 2020, ISSN: 
2545-4390, pp. 1-5 

9. Ivo Kuzmanov, Roberto Pashic, Real Impact of the microclima shanges to workers 
who circulate from hot to cold chambers – A part from an extensive research into 
industrial Entity, Temel-ij, International Scientific Journal, Issue 2, Volume 3 – year 
2019, ISSN: 2545-4390 pp. 1-5. 

10. Popovski K., Stavreva S., Kuzmanov I., Popovski I. (2019) - Heat Transfer in 
Greenhouse Whose Transparent Walls Protected with A Protective Film, SIMTERM 
2019, 19th International Conference on Thermal Science and Engineering of Serbia, 
Sokobanja, Serbia. 

11. Ivo Kuzmanov, Roberto Pasic, Zore Angelevski, Ilios Vilos, Real Overview on 
implemented p-FMEA Methodology in a real industrial entity after a year from the 
last follow up, ICEST conference 2019, june 2019 - Ohrid, Macedonia 

12. Svetlana Mijakovska, Roberto Pasic, Ivo Kuzmanov, Filip Popovski, Impact of Noise 
in Printing Process, ICEST conference 2019, june 2019 – Ohrid, Macedonia 

13. Kire Popovski, Sevde Stavreva, Ivo Kuzmanov, Igor Popovski, Mathematical Model 
for Computer Simulation for Selection of the order for the Layers from the wall of the 
Industrial Coolers, 14th International Conference on Accomplishments in Mechanical 
and Industrial Engineering, DEMI 2019, Banja Luka, May 2019 

14. Иво Кузманов, Евиденција на повредите – корисна информација или 
статистичка операција? -  Стручно Списание за Безбедност и здравје при работа 
ТУТЕЛА, Број 3, 2019 година, ISSN 2545-4935 

15. Svetlana Mijakovska, Roberto Pasic, Ivo Kuzmanov, Filip Popovski, Borce 
Jakimovski, Impact of the microclimate in printing process, International Journal of 
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Advances in Engineering and Technology, ISSN: 22311963, February 2019, Vol. 12, 
Issue 1, pp. 11-17. 

16. Ivo Kuzmanov, Roberto Pasic, Mile Spirovski, Svetlana Mijakovska, Marina 
Spirovska, Real Overview of Injuries Regarding Work Activities and Implementation 
of Health and Safety Law in Bitola Area, Chalenges of the Future, August 2018, 
Volume 3, Issue 3, ISSN 2463-9281, pp. 152 - 236 

17. Zejnelabedin Aziri, Elizabeta Hristovska, Ivo Kuzmanov, Enhancing product 
development in bag industry by using SPC analysis: A case study done – Kenan Canta 
Bag Company, International Journal of Scientific and Engineering Research, Volume 
9, Issue 8, August 2018, ISSN: 229-5518 

18. Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska, Roberto Pasic, Ilios Vilos, Presenting follow up 
on Implemented p FMEA Methodology into Industrial Entity as a Quality Control 
Methodology used on a daily base, ICEST june 2018, Sozopol Bulgaria 

19. Hristovska E., Sevde Stavreva, Vangelica Jovanovska, Ivo Kuzmanov, Zlatko 
Sovreski, Model for Determining the static load on movable SPA Trial console lattice 
girder bounded with clamps, International Scientific Conference – Machines, 
Technologies and Materials, Proceedings, Year II, Issue 1(8), 03.2018, Borovets 
Bulgaria 

20. Elizabeta Hristovska, Ivo Kuzmanov, Roberto Pasic, Vangelica Jovanovska, HOW 
TO MEASURE THE LOAD ON FOLLOWING SHAFT OF GEARBOX 
REDUCER, Temel-ij, International Scientific Journal, Issue 1, Volume 2 – year 2018, 
pp. 45-50. 

21. Tome Jolevski, Zekirija Zekiri, Ivo Kuzmanov, METHODOLOGY FOR 
IMPLEMENTING KANBAN SYSTEM – CASE STUDY COMPANY ZINES, 
SKOPJE, MACEDONIA, Temel-ij, International Scientific Journal, Issue 1, Volume 
2 – year 2018, pp. 8-14. 

22. Hristovska E, Sevde Stavreva, Vangelica Jovanovska, Ivo Kuzmanov, Zlatko 
Sovreski, MODEL FOR DETERMINING THE STATIC LOAD ON MOVABLE 
SPATIAL CONSOLE LATTICE GIRDER BOUNDED WITH CLAMPS, International 
Journal for science, technics an innovations for industry, Year XI, Issue 12, ISSN 
1314-507x, pp. 551 – 4554 In t e r n a t i o n a l j o u r n a l for science, technics and 
innovations for the industry 

23. Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska, Roberto Pasic, Svetlana Mijakovska, Analyzing 
injuries in Bitola region into time frame 1999 – 2015, Challenges of the Future, 
November 2017, Volume 2, Issue 4, ISSN 2463-9281, pp. 231 - 236 

24. Ivo Kuzmanov, Roberto Pasic, Results from implemented FMEA methodology – 
Follow up on a implemented p FMEA, Temel-ij, International Scientific Journal, Issue 
2 – Volume 1 – year 2017, October 2017, cited in Researcher ID – Thomson Reuters, 
Thomson Reuters – Endnote, pp. 23-27 

25. SilvanaAngelevska, Ivo Kuzmanov, ZoreAngelevski, Overview of the injuries into 
Bitola’s region regarding the year 2016, Temel-ij, International Scientific Journal, 
Issue 2 – Volume 1 – year 2017, October 2017, cited in Researcher ID – Thomson 
Reuters, Thomson Reuters – Endnote, pp. 70-72 

 
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
 
Д-р Иво Кузманов активно е вклучен во стручно-апликативната работа на 

Техничкиот Факултет во Битола. Како стручно лице со положен стручен испит за 
Безбедност при работа – лиценца бр. 735 издадена од Министерството за Труд и 
Социјална Политика од 16.07.2018 година, кандидатот е активно ангажиран во стручно 
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апликативната дејност и како стручно лице остварил бројни ангажмани со индустриски 
капацитети од Републиката, од кои како вредни за споменување се континуираните 
ангажмани од 2019 година па се до денес од компании како: Сокотаб ДООЕЛ Битола, 
Сокотера ДООЕЛ Битола, Млекара АД Битола и бројни други помали индустриски 
капацитети.   

Кандидатот д-р Иво Кузманов како обучувач реализирал и бројни програми за 
обуки на вработени лица за безбедно извршување на работните активности, програми 
за обуки за ракувачи на вилушкаристи, програми за обуки на ракувачи на дигалки и 
градежни машини во стопански субјекти во Пелагонискиот регион, но и во рамки на 
Ребуплика Северна Македонија, како и активно учествувал во бројни Елаборати за 
безбедност при работа за потребите на стопански субјекти. Исто така активно бил 
ангажиран и при спроведување на мерења на микроклиматски услови, мерења на ниво 
на бучава и осветленост за потребите на бројни индустриски капацитети.   

Стручно усовршување во странство остварил со т.н. „Educational and Training 
Treap“ во Германија, Ochtendung во компанијата Neuefeind GmbH престој од 04-09 
април 2019 година.  

Особена активност кандидатот покажува во дејностите од поширок интерес, каде 
активно е вклучен во активности за стручно апликативна соработка со бројни 
стопански субјекти, но секако и бројни контакти во индустриски капацитети со цел 
креирање на можности за спроведување на практична работа на студентите во рамки 
на стопанските субјекти. Активно бил ангажиран и допринел и за бројни стипендии од 
стопански субјекти за студенти запишани на студиските програми на Техничкиот 
Факултет во Битола.  

Активно е вклучен во работата на стручни комисии и работни групи при 
Техничкиот Факултет во Битола и тоа:  

Комисија за изработка на Елаборати за I, II и III циклус на студии – Елаборат за 
студиска програма Индустриско Инженерство и Менаџмент; 

Комисија за изработка на Елаборат за обуки за ракувачи со вилушкари; 
Комисија за изработка на Елаборат за обуки за ракувачи со градежни машини; 
Комисија за изработка на Елаборат за обуки за ракувачи во дигалки; 
Комисија за упис на студенти во период од 2012 до денес активно; 
Бројни работни групи за изработка на Елаборати за безбедност при работа; 
Бројни работни групи за спроведувања на теренски мерења на микроклиматски 

услови, бучава и осветленост за потребите на индустриските капацитети; 
Во изборниот период, д-р Иво Кузманов учествувал во изготвување и 

пријавување на научни како и стручно-апликативни проекти на МОН. 
 
Оценка од самоевалуација 
Кандидатот д-р Иво Кузманов, вонреден професор при Техничкиот Факултет во 

Битола на спроведената анкета во периодот од учебна 2017-2018 до перидот 2021-2022 
година, во период од последни 5 години, согласно резултатите од спроведената 
самоевалуација и резултатите од анонимно спроведената анкета на конкретен 
репрезентативен примерок од 250 студенти при Техничкиот Факултет во Битола доби 
позитивна оценка од анонимно спроведената анкета на студентите на Технички 
Факултет во Битола со средно постигната оценка за периодот (2017-2022) од 4.666.  

Резултатите од спроведената анкета со репрезентативен примерок за периодот за 
кандидатот д-р Иво Кузманов, вонреден професор при Технички факултет во Битола за 
периодот 2017/18 летен семестар до 2021/22 зимски семестар се дадени во прилог. 
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      Резултати од оценувањето на наставно - образовната дејност на академскиот кадар                  
(студентска анкета) 

 

     
 

       
          

 
 Наставник 

  
Иво Кузманов 

 Институција 
  

Технички факултет - Битола 
 Број на анкетирани студенти 

    
250 

 
 

 Семестар 
   

зимски и летен семестар  
 

Aакадемска година 
   

2017/18л; 2018/19з,л; 2019/20з,л;2020/21з,л 
и 2021/22зимски 

 
      

ранг на оценување од 1 - 5 
 I.         Квалитет на наставата 

     
 

 
     

 
  постигната оценка 

 
          

 
 1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата  4,6479 
 

      
     

 2. За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес 
кај студентите  4,6723 

 
      

     
 3. Наставникот користи современи методи на наставна работа  4,6695 
 

      
     

 4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес  4,6741 
 

      
     

 5. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите   4,5827 
 

      
     

 6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување 
на знаењата од предметот 4,6234 

 
          

 
 7. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови 

 
4,6808 

 
        

 
 

 
 8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература 

 
4,5887 

 
          

 
 9. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на 

наставата (компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.) 

 

4,6086 
 

 
 

          
 

 II.         Однос кон студентите 
     

 
 

          
 

 10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво 
 

4,6689 
 

          
 

 11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со 
студентите  

 
4,6621 

 
     

   
 

 
 

 III.          Oценување на студентите 
 

     
             12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната 4,7475 
 



 

програма и предвидената основна литература

   13. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања 
овозможуваат објективно оценување 

   14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите 

   

   
Средна постигната оценка 

      
Напомена: Анкетирани се студенти од прв 
циклус 2017-2022 

   Датум 30.03.2022 год. 

 
Битола 

 
   

 
Согласно резултатите дадени во табеларниот приказ претходно од спроведените 

студентски анкети, кандидатот д
Факултет Битола е оценет позитивно од страна на студентите по сите прашања во 
рамки на самата анкета со просечна оцена од 250 испитници од 4.666. Со ова се 
потврдува високиот квалитет во реализација на наставно образовната дејност на 
кандидатот, јасно и разбирливо пренесување на наставните содржини, како и 
професионалниот и коректен однос со студентите.
 
 

ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО
НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО

 
Кандидатот д-р Иво Кузманов, вонреден професор при Технички Факултет во 

Битола ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо образование
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно
научни, наставно-стручни и сорабо
Охридски“ - Битола. За исполнетоста на условите, кандидатот има доставено
документација и истите се наведуваат во табелите од Прилог 
дел на Правилникот за  објавување на актите н
состав во Билтенот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
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програма и предвидената основна литература 

        13. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања 
овозможуваат објективно оценување  

        14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите  
 

   
     

        
 
                

Напомена: Анкетирани се студенти од прв 

   

 

 
 

 
      

   
 

     
  

     

Претседател на комисија за 
самоевалуација на ТФБ 

         

Согласно резултатите дадени во табеларниот приказ претходно од спроведените 
, кандидатот д-р Иво Кузманов, вонреден професор при 

Факултет Битола е оценет позитивно од страна на студентите по сите прашања во 
рамки на самата анкета со просечна оцена од 250 испитници од 4.666. Со ова се 

ва високиот квалитет во реализација на наставно образовната дејност на 
асно и разбирливо пренесување на наставните содржини, како и 

професионалниот и коректен однос со студентите. 

ИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-
НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ

р Иво Кузманов, вонреден професор при Технички Факултет во 
ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо образование

Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, 
стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 

За исполнетоста на условите, кандидатот има доставено
ија и истите се наведуваат во табелите од Прилог бр. 2, којшто

објавување на актите на Универзитетот  и единиците во негов 
состав во Билтенот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.  

 
 

 
 

4,7594 
 

 
 4,7392 
 

 
 

 
 4,666 
   
    
 

 
 

 
 

 
 Претседател на комисија за 

 
 

Согласно резултатите дадени во табеларниот приказ претходно од спроведените 
р Иво Кузманов, вонреден професор при Технички 

Факултет Битола е оценет позитивно од страна на студентите по сите прашања во 
рамки на самата анкета со просечна оцена од 250 испитници од 4.666. Со ова се 

ва високиот квалитет во реализација на наставно образовната дејност на 
асно и разбирливо пренесување на наставните содржини, како и 

-НАУЧНИ, 
СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

р Иво Кузманов, вонреден професор при Технички Факултет во 
ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо образование и 

научни, наставни, 
тнички звања на Универзитетот „Св. Климент 

За исполнетоста на условите, кандидатот има доставено соодветна 
што е составен 

а Универзитетот  и единиците во негов 
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Прилог  бр. 2      

                                                                                         

 
 ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, 

НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 
 

Кандидат:  д-р Иво Петар Кузманов, вонреден професор 
Институција:  ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ Битола    
Научни области:  Планирање, Методи на теорија на системот и системска анализа, Теорија на 
одлучување     
 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН 
ПРОФЕСОР 

Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

1 Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус 
за секој циклус посебно, односно има остварено просечен успех од 
најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус 
* 
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 9,00 

   Просечниот успех на втор циклус изнесува: 10,00 
  *заснован работен однос 2012 година. 

 

ДА 

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за која се избира: 
доктор на науки од областа на техничките науки  
Назив на научната област: 21101 Планирање, 21107 Методи на 
теоријата на системот и системска анализа, 21109 Теорија на одлучување, 
поле 211 Индустриско Инженерство и Менаџмент, подрачје – техничко – 
технолошки науки. 
 

ДА 

3 Објавени најмалку шест рецензирани научни труда ** во референтна 
научна публикација согласно со ЗВО во последните пет години пред 
објавувањето на конкурсот за избор 
**трудовите се наведени во рефератот 

ДА 

3.1 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на 
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на 
списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco, Emerald, 
Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или 
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо 
образование 

1. Назив на научното списание: IP - Izzivi prihodnosti / 
Challenges of the Future 

2. Назив на електронската база на списанија: DOAJ, EBSCO, Google 
Scholar  

   3. Наслов на трудот:  Real Overview of Injuries Regarding Work Activities 
and Implementation of Health and Safety Law in Bitola Area 

4. Година на објава: August 2018, Volume 3, Issue 3, ISSN 2463-9281 

ДА 

3.2 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на 
рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат 
членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја 
не може да надминува две третини од вкупниот број на членови 
1. Назив на научното списание: International Scientific Conference on 
Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST – 
Proceedings of papers) 

ДА 
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Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност по 
земји): 48 членови (земји: Бугарија 3, Србија 6, USA 1, Грција 1, Словенија 
4, Полска 4, Република Северна Македонија 6, Канада 2, БиХ 2, Хрватска 
2, Шпанија 1, Турција 2, Португалија 2, Бразил 1, Чешка 2, Јапонија 1, 
Италија 2, Данска 1, Романија 1, Унгарија 1, Германија 1) 

   3. Наслов на трудот:  The impact of Industry 4.0 on Education and Future Jobs 
   4. Година на објава: 2021 
 

3.3 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на 
рецензија и кое е објавено во земја членка на Европската Унија и/или 
ОЕЦД 
1. Назив на научното списание: Chalenges of the Future 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Словенија 

   3. Наслов на трудот:  Analyzing injuries in Bitola region into time frame 1999 
– 2015 

4. Година на објава: November 2017 
 

ДА 

3.4 Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја членка на 
Европската Унија и/или ОЕЦД  

1. 1. Наслов на книгата: Step by Step to a Successful 
Implementation of p-FMEA, Ivo Kuzmanov, LAMBERD 
Academic Publishing, International Publishing House, ISBN: 978-
620-2-02798-4 

2. 2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Moldova 
3. 3. Издавач, година и место на издавање/објавување: January 

2018 

ДА 

3.5 Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот 
комитет се од најмалку три земји 
1. Назив на зборникот: International Scientific Conference on 
Information, Communication and Energy Systems and Technologies 
(ICEST) - Proceedings of Papers 
2. Назив на меѓународниот собир: 55th ICEST 2020 
3. Имиња на земјите: (Бугарија, Србија, USA, Грција, Словенија, Полска, 
Република Северна Македонија, Канада, БиХ, Хрватска, Шпанија, 
Турција, Португалија, Бразил, Чешка, Јапонија, Италија, Данска, 
Романија, Унгарија, Германија) 

   4. Наслов на трудот:  Impact of Microclimate Changes and Noise to 
Workers as a part of an Implemented Health and Safety System 

5. Година на објава: 2020 
 

ДА 

3.6 Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува Националниот 
совет за високо образование и научноистражувачка дејност 
1. Наслов на преведеното капитално дело: _______ 
2. Датум на објава  _____________  
3. Издавач, место на издавање и година 
 

 

4 Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи 
од научната област за која се избира *** 
1. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или збирката задачи: 
Примена на FMEA како методологија за системска анализа при 
производно менаџирање  

ДА 
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Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

2. Место и година на објава: Битола, ноември 2020 
 

5 Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден професор, датум и 
број на Билтен: билтен бр. 425 од 01.03.2017 
 

ДА 

6 Има способност за изведување на високообразовна дејност 
   позитивна оценка од спроведена самоевалуација 4.666 ДА 

 
 
ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-

НАУЧНИ ЗВАЊА, НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И 
СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

 
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо 

образование, кандидатот д-р Иво Кузманов, вонреден професор при Технички 
Факултет во Битола, ги исполнува и посебните услови за избор во звање предвидени со 
правилникот за избор во звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола. За 
исполнетоста на условите, кандидатот има доставено соодветна документација и 
истите се дадени во Табела – Анекс 1 од Правилникот за критериумите и постапката за 
избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. Условите во табелите кои што ги 
исполнува кандидатот се одбележани со “X”. 
 

АНЕКС 1 

 

Избор во наставно – научно звање редовен професор  

(Кандидат – вонр. проф. д-р Иво Кузманов) 
 

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

 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 
Кандидатот е цитиран во најмалку 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 чии што трудови се објавени во референтна научна публикација. Цитираноста  
на трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или 
преkу web пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на GoogleScholar или сличен на него) 

 
 

Х 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание 

или публикација индексираниво некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of 

Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на 

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

 
 

Х 

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

X 

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

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува во 
научно-истражувачки проект кој е во тек  
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Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на 
Сесија на научна конференција 

Х 

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

X 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  X 

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 

 

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

    

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научнио стварувања  

Член  е  во  домашни  или  странски  научни  здруженија, друштва, асоцијации  или 
Институции  

X 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  

Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна област со која 
професионално се занимава 

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната област закоја се 

избира (како автор или во коавторство)2  

X 

вкупно исполнети услови од прв критериум 8 
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ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно- 

истражувачки подмладок 

УСЛОВИ X 

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

 

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

Учествувал или учествува во реализацијана наставата на втор или трет циклус студии Х 

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

 

Учествува или учествувал во студиска програма чија што настава се изведува на англиски 
Наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност 

 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно, 

почесно и сл.) 

 

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

 
X 

Бил член на Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или докторски труд  X 
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд X 

Предавал или предава нов наставен предмет,кој за  прв пат се воведува во студиска 
Програма (Контрола на квалитет) 

X 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прoграма 
На прв, втор или трет циклус студии (Елаборат на студиска програма на ИИМ – прв, втор и трет циклус 
на студии) 

X 

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

 
 

X 

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

Години -  2017/18л, 2018/19з,л 2019/20з,л, 2020/21з,л, 2021/2022 зимски – 4.666 

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 8 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ  

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија X 

Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за потребите 
на стопанските и нестопанските дејности 

X 

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

Реализирал превод на книга или дел од книга  

Учествувал во проектирање, развој или имплементацијана софтверски или ИКТ решенија  

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

 

Учествувал во промотивни активности на  
факултетот 

X 

Бил уредник  на речник или енциклопедија  

Регистрирал   патенти/иновации   прифатени   од   Државниот   завод   за    индустриска 
Сопственост 

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката 
област закоја се врши изборот 

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации 
(списание, весник, зборник на трудови и сл.) 

Х 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  

Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за 
Стопанството  

X 

вкупно исполнетиусловиодтреткритериум 8 

  

Вкупно исполнети услови од сите три критериуми 24 
 
 

Кандидатот д-р Иво Кузманов, вонреден професор ги исполнува сите општи 
услови утврдени со Законот за високото образование за избор во наставно научно 
свање редовен професор: има научен степен доктор на науки од соодветната област – 
области, има објавени најмалку 6 рецензирани научни труда во референтна научна 
публикација во период од последните пет години пред објавување на огласот за избор,  
претходно е избран во наставно – научно звање вонреден професор и има способност 
за изведување на високообразовна дејност. Покрај исполнетоста на општите услови, 
кандидатот д-р Иво Кузманов, вонреден професор при Технички Факултет Битола ги 
исполнува и 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“.  Согласно 
членот 17од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно 
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научно звање редовен професор може да биде избрано лице коешто покрај општите 
услови исполнува најмалку уште седум услови од критериумите од Анексот 1, од  
коишто задолжително најмалку 5 услови од првите два критериума. Условите се 
вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на 
огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост). 

Кандидатот исполнува вкупно 24 услови од наведените во табелите за оценување 
на исполнетста за псебните услови, од кои 16 од првите 2 групи (табели) на 
критериуми. Исполнетоста на посебните услови е дадена во табелата за оценување на 
исполнетоста на посебните услови за избор во звања од Анекс 1 од Правилникот 
(прилог 1). 
 

Заклучок и предлог 
 
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатот, Рецензионата комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-
образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста 
од поширок интерес на  д-р Иво Кузманов, вонреден професор при Технички Факултет 
во Битола.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од 
последниот избор до денес, Рецензионата Комисија заклучи дека д-р Иво Кузманов, 
поседува научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - 
Битола, ги исполнува сите услови да биде избран во наставно научно звање РЕДОВЕН 
ПРОФЕСОР во научните области: Планирање, Методи на теорија на системот и 
системска анализа, Теорија на одлучување.  

Според горе изнесеното, Рецензионата Комисија има чест и задоволство да му 
предложи на Наставно-научниот совет на Техничкиот Факултет во Битола, при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, д-р Иво Кузманов да биде избран 
во наставно научно звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР во научните области: 
Планирање, Методи на теорија на системот и системска анализа, Теорија на 
одлучување. 

 
                                        РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА: 
 
 

1. д-р Томе Јолевски, редовен професор во пензија – претседател, Технички 
Факултет Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, с.р. 
 
 
 
2. редовен професор д-р Силвана Ангелевска - член, Технички Факултет 
Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, с.р. 

 
 
 

3. редовен професор д-р Владимир Мијаковски – член, Технички Факултет 
Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, с.р. 
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ (ДИСЦИПЛИНА) БЕЗБЕДНОСТ НА 

СООБРАЌАЈОТ (22006),  НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА – ЕДИНИЦА 
НА УКЛО 

 
 
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 

Технички факултет-Битола, објавен во весниците Нова Македонија и Коха од  
21.04.2022 година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-
научната област (дисциплина) Безбедност на сообраќајот, и врз основа на Одлуката на 
Наставно-научниот совет, бр.02-444/4, донесена на 10.05.2022, формирана е 
Рецензентска комисија во состав: д-р Стоимко Златковски, Редовен професор на 
Технички факултет-Битола,  д-р Верица Данчевска, Редовен професор на Технички 
факултет-Битола и д-р Весна Ангелевска, Редовен професор на Технички факултет-
Битола.  

Како членови на Рецензентската комисија, по разгледувањето на пристигнатите 
материјали, а врз основа на член 173 став 8 од Законот за високото образование (Сл. 
Весник бр. 82/2018) и на чл. 31 и чл. 32 од Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Рецензентската комисија го поднесува следниов: 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во 
научната област (дисциплина) Безбедност на сообраќајот, во предвидениот рок се 
пријави Вонр.проф.д-р Зоран Јошевски. 

Врз основа на поднесената Пријава (заверена во Архива при Технички факултет-
Битола, со бр.04-414/3 од 26.04.2022 година), од кандидатот и приложените документи, 
Комисијата ги изнесува следните констатации: 
 

Биографски податоци и образование 
 
Кандидатот д-р Зоран Јошевски е роден  на 28.01.1977, во Битола.  Средно 

образование завршил во ЕМУЦ „Ѓорѓи Наумов“ во 1996 година. Со високо 
образование се стекнал на Технички факултет-Битола, на Отсекот за сообраќај и 
транспорт. Дипломирал на 02.10.2001 година, со просечен успех 8.48. 

Во академската 2004/05 се запишал на  втор циклус (магистерски) студии на 
Отсекот за сообраќај и транспорт при Технички факултет-Битола. Студиите ги завршил 
во 2006 година, со просечен успех 9.10. На 03.04.2007 година го одбранил 
магистерскиот труд на тема: Проектирање и примена на функционална компјутерска 
програмa за временско-просторна анализа на сообраќајните незгоди.  

Докторска дисертација пријавил на 16.06.2008 година на Технички факултет-
Битола. Дисертацијата на тема: Симулациски модел на динамиката на возила при 
судири ја одбранил на 27.06.2012 година, пред Комисија во состав: Ред.проф.д-р 
Стоимко Златковски, Ред.проф.д-р Кристи Бомбол, Ред.проф.д-р Анание Илиевски, 



23 
 

 

Ред.проф.д-р Стојче Десковски, Вонр.проф.д-р Илиос Вилос. Со тоа се стекнал со 
научниот степен доктор на науки од научната област Безбедност на сообраќајот. 

На 20.11.2012 година е избран во звањето Доцент на Технички факултет-Битола 
во областа Безбедност на сообраќајот. 

Во моментот е Вонреден професор. Последниот реферат за избор е објавен во 
Билтен бр.425 од 01.03.2017 година.  

Кандидатот активно владее Англиски јазик. 
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 

педагошки и други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, објавени во 
Билтен бр.367 од 02.11.2012, како и вкупните научни, стручни, педагошки и други 
остварувања на кандидатот од последниот избор до денот на пријавата, врз основа на 
сета поднесена документација која е од важност за изборот. 
 

Наставно-образовна дејност 
 
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО, Технички факултет-

Битола, кандидатот  д-р Зоран Јошевски изведува настава (настава, вежби, теренска 
настава, итн.) на прв и втор циклус студии на студиската програма сообраќајно-
транспортно инженерство.  

Во 2002 г. со одлука бр. бр.02-647/7 на Наставно-научниот совет при 
Техничкиот факултет во Битола, избран е за стручен соработник - ангажиран за 
одржување на вежби по предметите: Основи на безбедност на сообраќајот, Безбедност 
на сообраќајот, Анализа на сообраќајни незгоди и Експертиза на сообраќајни незгоди. 
 Во 2008 г. со одлука 03-218/1 е ангажиран за помошник при користење софтвер 
по предметите Основи на безбедност на сообраќајот, Безбедност на сообраќајот, 
Експертиза на сообраќајните незгоди. 
 Од уч.2008/09 година работи како демонстратор по предметот Техничка анализа 
на сообраќајни незгоди (на постдипломски студии). 
 Во 2009 г. со одлука 02-719/21 е ангажиран како демонстратор за одржување на 
вежбите по предметите Анализа на сообраќајни незгоди, Техники на возење и возачки 
вештини, Основни техники на безбедноста во сообраќајот, Увид и реконструкција на 
сообраќајни незгоди. 
 На ден 29.12.2009 година избран е за помлад асистент од областа на сообраќај и 
транспорт. 

На ден 25.09.2012 година е избран за асистент од областа на сообраќај и 
транспорт. 

На ден 20.11.2012 избран е за Доцент од областа на Безбедност во сообраќајот. 
На ден 17.05.2017 година избран е за Вонреден професор од областа на 

сообраќај и транспорт 
Кандидатот бил ментор на 26 дипломски и на 9 магистерски трудови. 
Кандидатот учествувал како член во Комисија за оцена/или одбрана на 55 

дипломски, 2 специјалистички, 8 магистерски трудови и на 1 докторска дисертација.  
Кандидатот е автор на рецензиран учебник под наслов Збирка на решени задачи 

по безбедност во патниот сообраќај. 
 

Научно-истражувачка дејност 
 

Д-р Зоран Јошевски во последните 5 (пет) години има објавено вкупно 14 научни 
трудови од соодветна област, од кои 1 научен труд во научни списанија со импакт-
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фактор (фактор на влијание), 4 трудови, во меѓународни научни списанија, и 9 трудови 
во зборници од научни собири. 

Д-р Зоран Јошевски бил раководител на 2 национални научни проекти, а 
учествувал како член во 3 научни проекти. 

Кандидатот бил ментор на 9 магистерски трудови. 
Комплетните трудови од кандидатот се објавени во Репозиториумот на УКЛО: 

http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Joshevski=3AZoran=3A=3A.html.  
Д-р Зоран Јошевски во изминатите 5 (пет) години ги има објавено следните 

научни трудови: 
 

1. Z.Sovreski, Z.Joshevski, E.Hristovsкa, V.Jovanovska, F.Sinani,:„Application of 
passive safety  systems in passenger motor vehicles-case study R.N.Macedonia“. 14th 
International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial 
Engineering. Banja Luka.2019. 

2. Z.Sovreski,N.Talevski, Z.Joshevski, E.Hristovska,V.Jovanovska,M.Dzidrov:Logistic 
aspects of the activities of the rolling stock of the public communal company Prilep 
2017“. Odrzlivi razvoj braniceskog okruga i energetskog kompleksa kostolac. Pp.83-
89. ISBN 978-86-914447-8-4. R.Srbija. 2019. 

3. Zoran Joshevski, Pero Stefanovski,: „Contribution to the research of time of high-
low beam change of passing vehicles in night conditions“. XX Simpozijum 
„Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju“.Divcibare,R.Srbija. 2021. 

4. Z.Sovreski, M.Dzidrov, E.Hristovska, V.Jovanovska, F.Sinani, Z.Joševski,: „Sistem 
nege radnih fluida-tecnosti i punjenje masina u energetskim i industrijskim 
kompanija“. Odrzlivi razvoj braniceskog okruga i energetskog kompleksa kostolac. 
Pp.70-73. ISBN 978-86-914447-7-6. R.Srbija.2020. 

5. Z.Joshevski, S.Zlatkovski, P. Stefanovski,: „Safety belt-a chance to survive“. Second 
International Conference „Transport for Today’s Society“. Bitola. 2018. 

6. Z.Sovreski,M.Dzidrov,E.Hristovska,V.Jovanovska,Z.Joševski,:„Energetska revizija 
projekata fotonaponske (fotovoltajne) elektrane“.Odrzlivi razvoj braniceskog okruga i 
energetskog kompleksa kostolac.Pp.32-35.ISBN 978-86-914447-7-8. R.Srbija.2021. 

7. Z.Sovreski,.N.Talevski, Z.Joševski, E.Hristovska, M.Dzidrov, F.Sinani,:„Global 
logistic perspectives about quality of the concept for management of the communal 
waste in the еnvironment“.Odrzlivi razvoj braniceskog okruga i energetskog 
kompleksa kostolac. ISBN 978-86-914447-8-4. R.Srbija.2019. 

8. Zoran Joshevski, Zlatko V. Sovreski, P.Stefanovski, V. Dancevska,: „The speed of 
movement as a cause of a dangerous traffic situation in traffic accidents between a 
vehicle and a pedestrian“. XIV International Symposium „ROAD ACCIDENTS 
PREVENTION 2018“. Novi Sad.2018. 

9. P.Stefanovski,F.Sinani,Z.Sovreski,Z.Joshevski,S.Aruci: „Characteristic examples of 
fraud in insurance of vehicle damages“. Journal of applied sciences-sut jas-sut, 3 (5-
6/17). Pp. 74-83. ISSN 1857-993.2017. 

10. N.Talevski,I.Dukoski,Z.Joshevski:„Mathematical elements about logistic solution 
during serving of containers for communal waste-study of case about municipality of 
Bitola. Journal of society for development of teaching and business processes in new 
net environment, 12 (3). Pp.151-164. ISSN 1840-1503, if: 0.41.2017. 

11. Z.Joshevski, P.Stefanovski, M.Stojmenov: „Speed of movement as a cause of a 
dangerous traffic situation“. Casopis Vjestak, 1 (6). pp.89-94. ISSN 2303-6893.2018. 

12. V.Danchevska,Z.Joshevski,D.Danchevski:„Road Safety Management Model“. 
Journal „Transport and Communications“ Vol.II, DOI: 10.26552/tac.C.2019.2.1ISSN: 
1339-5130.2019. 
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13. Z.Sovreski, Z.Joševski, F.Sinani, S.Aruci, P.Stefanovski: „Тhe impact of noise from 
the aspect of environmental protection in traffic and transport“. Journal of applied 
sciences, Vol.5 (9-10). pp. 31-37. ISSN 1857-9930.2019. 

14. P.Stefanovski, F.Sinani, Z.Sovreski, S.Aruci, Z.Joshevski: „Dilemma: Set-up traffic 
accident or not“.Journal of applied sciensces.Vol.5(9-10).pp.64-72.ISSN1857-
9930.2019. 

 
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
 
Д-р Зоран Јошевски активно е вклучен во стручно-апликативната работа на 

Технички факултет-Битола. Врши стручна експертиза на сообраќајни незгоди.  
Кандидатот д-р Зоран Јошевски остварил експертски активности во 

Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Р.М во периодот 
2015-2019 година. 

Стручно усовршување во странство остварил со студиски престој во Р.Хрватска. 
Особена активност кандидатот покажува во дејностите од поширок интерес.  
Д-р Зоран Јошевски активно е вклучен во работата на бројни комисии на УКЛО, 

и тоа: Комисија за изработка на сообраќајни вештачења. 
Во 2013 година е избран за Претседател на Општинскиот совет за безбедност во 

сообраќајот во општина Битола, каде што работи се до 2015 година. 
Во 2015 година од страна на Собранието на Р.Македонија избран е за член на 

Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Р.М. Од страна на 
РСБСП е избран за Претседател на Комисијата за наука и меѓународна соработка и 
оваа Комисија ја води се до 2016 година, кога е избран за Претседател на Комисијата за 
национална стратегија на РСБСП. 

Во 2016 година како Претседател на организацискиот одбор ја организираше 
Првата меѓународна конференција: Управување со безбедноста на патниот сообраќај 
во Југоисточна  Европа-предизвици и насоки за дејствување, којашто се одржа од 
29.09-01.10.2016 година, а под покровителство на Претседателот на Р.Македонија, 
Проф.д-р Ѓорѓе Иванов. 

На ден 17.11.2009 година, од страна на Деканатската управа, а по предлог на 
Отсекот за сообраќај и транспорт е ангажиран како член на работна група за изработка 
на сообраќајно-технички вештачења. 

Активен член е на Сојузот на сообраќајни инженери на Р.Македонија каде што 
активно учествува во негов развој и афирмација. 

Активен член е на Хрватското научно друштво за сообраќај. 
Член е во претседателски и организациски одбор на повеќе меѓународни 

конференции. 
 

Оценка од самоевалуација 
 
Кандидатот Зоран Јошевски, на 30.03.2022 година, доби позитивна оценка од 

анонимно спроведената анкета на студентите на Технички факултет-Битола за период 
од учебна 2017/18 до учебна година 2021/22. Резултатите се дадени во Прилог. 
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Наставник 
  

Зоран Јошевски 
 Институција 

  
Технички факултет - Битола 

 Број на анкетирани студенти 
    

184 
 

 
 Семестар 

   
зимски и летен семестар 

 
 

Aакадемска година 
   

2017/18 л; 2018/19 з,л; 2019/20 з,л;2020/21 з,л и 
2021/22 зимски 

 
      

ранг на оценување од 1 - 5 
 I.         Квалитет на наставата 

     
 

 
     

 
  

постигната оценка 
 

          
 

 1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата 
 4.6818 

 
      

     
 2. За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес 

кај студентите  4.6758 
 

      
     

 3. Наставникот користи современи методи на наставна работа 
 4.711 

 
      

     
 4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес 

 4.6755 
 

      
     

 5. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите  
 4.6639 

 
      

     
 6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување 

на знаењата од предметот 4.6604 
 

          
 

 7. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови 
 

4.6914 
 

        
 

 
 

 8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература 
 

4.7875 
 

          
 

 9. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на 
наставата (компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.) 

 

4.7028 
 

 
 

          
 

 II.         Однос кон студентите 
     

 
 

          
 

 10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво 
 

4.7295 
 

          
 

 11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со 
студентите  

 
4.7246 

 
     

   
 

 
 

 III.          Oценување на студентите 
 

     
             12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната 

програма и предвидената основна литература 
4.6859 

 
 

 
          

 
 13. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања 

овозможуваат објективно оценување  4.7496 
 

          
 

 14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите  
 

4.7671 
 



 

Средна постигната оценка 

        

Напомена: Анкетирани се студенти од прв циклус 
2017-2022 

Датум 30.03.2022 год. 
 

 
Битола 

   
 

ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО
НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО

 
Кандидатот д-р Зоран Јошевски

Законот за високо образование
во наставно-научни, наставни, научни, наставно
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
кандидатот има доставено соодветна документац
од Прилог бр.2, којшто е составен дел на Правилникот за објавување на актите на 
Универзитетот и единиците во негов сост
Климент Охридски“ – Битола. 

 ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

 

Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ

1 Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и 
втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено 
просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните 
студии од првиот и вториот циклус
 
Просечниот успех на прв циклус изнесува: _

   Просечниот успех на втор циклус изнесува: _
 

2 Научен степен-доктор на науки од научната област за која се 
избира 
Назив на научната област: 
поле Сообраќај и транспор
технолошки науки (2). 
 

3 Објавени најмалку 
референтна научна публикација согласно со ЗВО во последните 
пет години пред објавувањето на конкурсот за избор
 

3.1 Научно списание во кое трудовите 
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку 
една електронска база на списанија со трудови достапна на 
интернет, како што се: 
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Напомена: Анкетирани се студенти од прв циклус 
 

 

   

     
  

    

Претседател на комисија за самоевалуација на 
ТФБ 

ИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ
НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ

Зоран Јошевски ги исполнува општите услови предвидени во 
Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор 

научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. За исполнетоста на условите, 
кандидатот има доставено соодветна документација и истите се наведуваат во табелите 

е составен дел на Правилникот за објавување на актите на 
и единиците во негов состав во Билтенот на Универзитетот 

Битола.  
 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 

ОПШТИ УСЛОВИ 
Исполнетост на 

општи
услови    да/не

росечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и 
втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено 
просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните 

вториот циклус  

Просечниот успех на прв циклус изнесува: _8.48_____ 
Просечниот успех на втор циклус изнесува: _9.10____ 

доктор на науки од научната област за која се 

Назив на научната област: Безбедност на сообраќајот (22006), 
Сообраќај и транспорт (2.20), подрачје Техничко-

 

бјавени најмалку шест рецензирани научни труда во 
референтна научна публикација согласно со ЗВО во последните 
пет години пред објавувањето на конкурсот за избор 

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку 
една електронска база на списанија со трудови достапна на 

што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of 

4.707 
   
   
 

 
  
 

 
 Претседател на комисија за самоевалуација на 

НАУЧНИ, 
СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

ги исполнува општите услови предвидени во 
и Правилникот за критериумите и постапката за избор 

отнички звања на 
. За исполнетоста на условите, 

ија и истите се наведуваат во табелите 
е составен дел на Правилникот за објавување на актите на 

ав во Билтенот на Универзитетот „Св. 

НАУЧНО, НАУЧНО, 

сполнетост на 
општите 

услови    да/не 

Да 

 

Да 

Да 
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Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост на 
општите 

услови    да/не 
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или 
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот 
совет за високо образование 
 
1. Назив на научното списание: JOURNAL OF APPLIED 

SCIENSCES Vol.5 (9-10). pp. 64-72. ISSN 1857-9930 
(2019) 

2.  Назив на електронската база на списанија: Еbsco, 
Google Scholar, Index Copernicus International  

   3.  Наслов на трудот:  Dilemma: set-up traffic accident or not 
4.  Година на објава: 2019 

 1. Назив на научното списание: JOURNAL OF APPLIED 
SCIENSCES Vol.3 (5-6). pp.74-83. ISSN 1857-993 (2017) 

2.  Назив на електронската база на списанија: Еbsco, 
Google Scholar, Index Copernicus International  

   3. Наслов на трудот: Characteristic examples of fraud in 
insurance of vehicle damages 

4.   Година на објава: 2017 
 

1. Назив на научното списание: JOURNAL OF APPLIED 
SCIENSCES Vol.5 (9-10). pp. 31-37. ISSN 1857-9930 
(2019) 

2.  Назив на електронската база на списанија: Еbsco, 
Google Scholar, Index Copernicus International  

   3.  Наслов на трудот:  The impact of noise from the aspect of 
environmental protection in traffic and transport 

4.   Година на објава: 2019 
 

1. Назив на научното списание: Technics Technologies 
Education Management-SCI Journal, 12 (3) pp.151-164. 
ISSN 1840-1503 

2.  Назив на електронската база на списанија: Web of 
Science, Scopus. 

3. Наслов на трудот: Mathematical elements about logistic 
solution during serving of containers for communal waste- 
study of case about municipality of Bitola  

4.   Година на објава: 2017 

Да 

3.2 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки 
одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, 
при што бројот на членови од една земја не може да 
надминува две третини од вкупниот број на членови 
1. Назив на научното списание: __________ 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, 
број и припадност по земји): __________ 

   3. Наслов на трудот:  _____________ 
   4. Година на објава: _____________ 
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Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост на 
општите 

услови    да/не 
3.3 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 

подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на 
Европската Унија и/или ОЕЦД 
1. Назив на научното списание: Journal „Transport and 

Communications“ Vol.II, DOI:10.26552/tac.C.2019.2.1 
ISSN: 1339-5130 (2019) 

2.  Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Словачка 
   3.  Наслов на трудот: Road Safety Management Model 

4.  Година на објава: 2019 

Да 

3.4 Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја 
членка на Европската Унија и/или ОЕЦД  
1. Наслов на книгата: _________  
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД ________  
3. Издавач, година и место на издавање/објавување: ____ 

 

3.5 Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на 
меѓународни академски собири каде што членовите на 
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три 
земји 
1. Назив на зборникот: Zbornik radova, Casopis Vjestak, 1 

(6). pp. 89-94. ISSN 2303-6893 
2. Назив на меѓународниот собир: XVII Simpozijum 

Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju 
3. Имиња на земјите: Р.Србија, Р.Словенија, Р.Црна Гора, 

Р.Македонија, Р.Босна и Херцеговина,  
   4. Наслов на трудот:  Speed of movement as a cause of a 

dangerous traffic situation 
5. Година на објава: 2018 

Да 

3.6 Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува 
Националниот совет за високо образование и 
научноистражувачка дејност 
1. Наслов на преведеното капитално дело: _______ 
2. Датум на објава  _____________  
3. Издавач, место на издавање и година 

 

4 Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или 
збирка задачи од научната област за која се избира  
1. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или 
збирката задачи: Збирка на решени задачи по безбедност 
во патниот сообраќај  ISBN 978-9989-786-65-5 
2. Место и година на објава: Битола, јануари 2022 

Да 

5 Претходен избор во наставно-научно звање-вонреден 
професор, датум и број на Билтен: 425 од 01.03.2017 
година 

Да 

6 Има способност за изведување на високообразовна дејност 
 Да 
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ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-
НАУЧНИ ЗВАЊА, НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И 
СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

 
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо 

образование, кандидатот д-р Зоран Јошевски ги исполнува и посебните услови за избор 
во звање предвидени со правилникот за избор во звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски” – Битола. За исполнетоста на условите, кандидатот има доставено 
соодветна документација и истите се дадени во Табела – Анекс 1 од Правилникот за 
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-
стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола. 
Условите во табелите кои што ги исполнува кандидатот се одбележани со “X”. 
 

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

 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВ X 

Кандидатот е цитиран во најмалку 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 чии што трудови се објавени 
во референтна научна публикација. Цитираноста  на трудовите се 
потврдува преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е 
цитиран кандидатот или преkу web пребарувач за цитираност (профил на 
кандидатот на GoogleScholar или сличен на него) 

 
 
 

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

 
 

Х 

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

 
X 

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

 

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

Х 

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

Х 

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

X 

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

 

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

    

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

X 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во 
странство 

 

Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од 
пошироката научна област со која професионално се занимава 

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка 
задачи од научната област закоја се избира (како автор или во 

коавторство)2  

X 

вкупно исполнети услови од прв критериум 8 

 
ВТОР КРИТЕРИУМ 

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 
научно- 

истражувачки подмладок УСЛОВИ X 
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот 
или на друга високо образовна установа од земјата или странство  

 

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

Х 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

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

X 

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

 
X 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на 
студиска прграма на прв, втор или трет циклус студии (Елаборат на 
студиска програма на ИИМ – прв, втор и трет циклус на студии) 

 
X 

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

 
 
 
 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во X 
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последните 5 
Години -  2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2022 зимски – 4.707 

вкупно исполнети услови од втор 
критериум 

8 

  

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВ  
X 

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

X 

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

 
X 

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

X 

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

Х 

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

X 

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

 

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

 

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

 

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

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или 
пошироката област закоја се врши изборот 

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски 
публикации (списание, весник, зборник на трудови и сл.) 

Х 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење 
наменети за стопанството  

 

вкупно исполнети услови од 
трет критериум 

8 

  

Вкупно исполнети услови од сите три критериуми 24 
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Заклучок и предлог 
 
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-
образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста 
од поширок интерес на  д-р Зоран Јошевски.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Зоран Јошевски поседува 
научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот 
за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни 
и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, ги 
исполнува сите услови да биде избран во звањето Редовен професор во научната 
област Безбедност на сообраќајот.  

Според горе изнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Технички факултет во Битола, д-р Зоран Јошевски да биде 
избран во звањето Редовен професор во научната област Безбедност на сообраќајот.  

 
 

 
                                          РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 
 

1. Проф. д-р Стоимко Златковски, редовен професор 
 
 
2. Проф. д-р Верица Данчевска, редовен професор 
 
 
3. Проф. д-р Весна Ангелевска, редовен професор 
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ: 
СООБРАЌАЈНО ИНЖЕНЕРСТВО И ПРОЕКТИРАЊЕ, СООБРАЌАЈНО 

ПРОЕКТИРАЊЕ НА ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА, УРБАНИЗАМ И 
СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА 

 
 
 

Врз основа на распишаниот конкурс за избор на наставник од областите 
Сообраќајно инженерство и проектирање, Сообраќајно проектирање на патна 
инфраструктура, Урбанизам и сообраќај и Транспортна логистика, објавен во 
весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ од 3.3.2022 година, Наставно-научниот совет 
при Техничкиот факултет - Битола, на седницата одржана на 22.3.2022 год., со одлука 
бр. 02-293/3, формира рецензентска комисија за избор на наставник, во состав: 
 

1. ред. проф. д-р Марија Маленковска Тодорова, претседател 
Технички факултет – Битола 
Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола 

2. ред. проф. д-р Иво Дукоски, член 
Технички факултет – Битола 
Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола 

3. проф. д-р Влатко Коробар, ред.проф. во пензија, член 
Архитектонски факултет – Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

 
 

По разгледувањето на конкурсните материјали рецензентската комисија го 
поднесува следниов 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

На распишаниот конкурс за избор на наставник од областите: Сообраќајно 
инженерство и проектирање, Сообраќајно проектирање на патна инфраструктура, 
Урбанизам и сообраќај и Транспортна логистика, објавен во весниците „Нова 
Македонија“ и „Коха“ од 3.3.2022 год. се пријави кандидатката 

 
д-р Јасмина Буневска Талевска, вонреден професор на Технички факултет – 

Битола. 
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1. Основни биографски податоци 
 

Кандидатката вонр. проф. д-р Јасмина Буневска Талевска, дипл. сооб. инж. е 
родена на 8.2.1978 г. во Битола. Во 2001 г., дипломирала на Техничкиот факултет во 
Битола, на насоката патен сообраќај и транспорт со просечен успех 8,74, со што се 
стекнала со стручен назив дипломиран сообраќаен инженер.  

Во 2004 г. се запишала на постдипломски студии на Техничкиот факултет во 
Битола, на насоката Сообраќајно-транспортно инженерство. Испитите на 
постдипломските студии ги положила со просечна оцена 10,00. Кандидатката 
магистрирала во 2006 г. на Техничкиот факултет во Битола на споменатата насока, со 
магистерскиот труд: „Прилог кон методологиите за анализа на ниво на услуга на 
градските сообраќајници“.  

Во 2012 година ја одбранила својата докторска дисертација на Техничкиот 
факултет во Битола, со наслов: „Анализа на влијанието на бочните пречки врз 
перформансите на текот на градските сообраќајници од секундарната улична мрежа“, 
со што се стекнала со научен степен доктор на технички науки. Докторската 
дисертација е од областите за кои конкурира за наставник. 

Остварила и постдокторско усовршување и тоа во 2019 година во областа 
Одржлива урбана мобилност преку тримесечен тренинг на регионално и локално ниво 
организиран од Германската агенција за меѓународен развој 
(https://balkangreenenergynews.com/giz-orf-ee-helps-create-regional-expert-pool-to-
support-development-of-sumps/), а во 2020 година во областа Безбедност на патишта на 
европските летни студии основани од Белгиската фондација за сообраќајни науки и 
мобилност, Институтот за транспортни истражувања при Универзитетот Хаселт во 
Белгија, Европскиот совет за безбедност на патиштата, Европската полициска мрежа и 
Академијата на Велика Британија за безбедност на патиштата, 
(https://www.eltis.org/participate/events/european-road-safety-summer-school). 

Од 1999 до 2001 кандидатката работи како демонстратор на Технички факултет 
Битола, на Отсекот за сообраќај и транспорт, од 2001 до 2003 г., како помлад асистент 
во дополнителен работен однос, од 2003 до 2012 година како помлад асистент и 
асистент во редовен работен однос, во периодот од 2012 до 2017  година е доцент на 
Технички факултет – Битола, а од 2017 година е избрана за вонреден професор во 
областите за кои конкурира за наставник и каде и денес работи.  

Кандидатката поседува одлични способности за презентација, комуникација и 
тимска работа. Од странските јазици, има активно познавање на англискиот јазик и 
пасивно познавање на германскиот јазик.  

Кандидатката има положено психолошки тест и тест за интегритет, а била или е 
член на следниве професионални здруженија и тела: Партиципативно тело за 
урбанизам при Општина Битола (2020-), Комора на вештаци на РСМ (2012-), Комора 
на овластени архитекти и овластени инженери на РСМ (2016-), Технички комитет при 
Институтот за стандардизација, ИСРМ ТК 12 Патишта-материјали, опрема и 
сигнализација (2007-2010), Македонско научно друштво (2007-).  
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Била член на Комисијата за самоевалуација на Технички факултет – Битола и е 
член на Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
(2020 -). 

2. Наставно-образовна дејност на кандидатката 
 
Кандидатката д-р Јасмина Буневска Талевска од 1999 до 2012 година како 

демонстратор, помлад асистент и асистент успешно изведува аудиториски и 
лабораториски вежби и теренска настава на студентите од четиригодишните 
академски студии на студиските програми на Отсекот за сообраќај и транспорт при 
Технички факултет – Битола по предметите: Безбедност во сообраќајот 1 и 2, 
Урбанизам и просторно планирање, Патишта, Капацитет на патни сообраќајници, 
Теорија на сообраќајни токови, Основи на патното инженерство, Организација и 
експлоатација на товарен транспорт, Транспортна логистика и Моделирање и 
симулации. Сите предмети припаѓаат на научните области за кои кандидатката 
конкурира за наставник.  

Како вонреден професор е ангажирана на првиот циклус академски студии на 
студиската програма Сообраќајно-транспортно инженерство и тоа на предавања и 
вежби по предметите Урбанизам и сообраќај, Дизајн на улична инфраструктура, 
Софтверски пакети во теорија на сообраќајни токови и Урбана логистика, а изведува и 
вежби по предметите Теорија на сообраќајни токови и Дизајн на патна 
инфраструктура.  

На заедничката студиска програма Информатика и техничко образование 
основана меѓу Техничкиот факултет – Битола и Педагошкиот факултет, вонр. проф.   
д-р Јасмина Буневска Талевска е ангажирана на предметите Одржлив урбан развој и 
Сообраќајна култура. 

На втор циклус академски студии по Сообраќајно-транспортно инженерство е 
ангажирана за предавања и вежби по предметот Урбанизам и сообраќај 2 и како втор 
наставник на предметите Моделирање на сообраќајни токови, Планирање на патна 
инфраструктура и Логистички системи.  

Во периодот од 2018 година до денес ја извршува функцијата раководител на 
втор циклус студии на Отсекот за сообраќај и транспорт при Техничкиот факултет –  
Битола (втор мандат). 

Автор е на рецензирано учебно помагало (Одлука на Деканатската управа на 
Технички факултет – Битола број 176/3 од 15.2.2022 година и Рецензија објавена во 
Билтенот на Универзитетот „Св. Климент Охидски“ – Битола број 491 од 1.2.2022 
година) и два рецензирани прирачници:  

 

[1] Јасмина Буневска Талевска. Урбана логистика. (Учебно помагало). Технички 
факултет – Битола, 2022, ISBN 9789989786648, CIP - Каталогизација во 
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публикација, Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент 
Охридски“, Скопје, 656.13.02:711.4]:005.21(075.8), COBISS.MK-ID 56616197. 

[2] Јасмина Буневска Талевска. Стратегија за развој на сообраќајот и мобилноста 
во градовите. (Прирачник). Скопје: ISBN 978-9989-786-50-1, CIP – 
Каталогизација во публикација, Национална и универзитетска библиотека „Св. 
Климент Охридски“, Скопје 656.13:502.13/.15(497.7)(035), COBISS.MK-ID 
110317066, 2019. 

 
[3] Иво Дукоски, Јасмина Буневска. Прирачник по планирање и управување на 

товарниот транспорт. Технички факултет – Битола, 2007, ISBN 978-9989-786-
50-1 CIP – Каталогизација во публикација, Национална и универзитетска 
библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје, 656.13.073(035), COBISS.MK-ID 
71071754. 
 
Автор е на нерецензирани учебни помагала во форма на интерни скрипти кои 

се објавени на веб-страницата на Техничкиот факултет – Битола: Урбанизам и 
сообраќај, Дизајн на улична мрежа, Софтверски пакети во теорија на сообраќајни 
токови, Збирка решени задачи од патно инженерство, Збирка решени задачи од 
капацитет на патни сообраќајници, Збирка решени задачи од теорија на сообраќајни 
токови. 

Вонр. проф. д-р Јасмина Буневска Талевска била ментор на 7 дипломски работи 
и член на комисија на преку 30 дипломски работи. Во моментов работи како ментор 
на два магистерски труда, а била член во комисија за одбрана на пет магистерски 
труда и член на комисија за одбрана на една докторска дисертација на Технички 
факултет – Битола, при УКЛО.  

Вонр. проф. д-р Јасмина Буневска Талевска остварила мобилност на странски 
универзитети и тоа на Универзитетот во Белград како CEEPUS професор и на 
Шлезискиот универзитет во Катовице, Полска на Факултетот за транспорт како 
ЕРАЗМУС професор. 

 

3. Научноистражувачка дејност на кандидатката 

3.1 Научно-стручни трудови објавени од кандидатката во последните 
пет години  

Во прилог на поднесените конкурсни материјали, на рецензентската комисија ѝ 
беа доставени трудови на кандидатката, објавени во последните пет години, согласно 
членот 166 од Законот за високо образование (ЗВО) и член 58 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 (УКЛО).  
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Во периодот од последните пет години, кандидатката вонр. проф. д-р Јасмина 
Буневска Талевска покажала богата научноистражувачка дејност што се гледа од 
референците кои се наведени во работната биографија. Сите објавени 
научноистражувачки трудови се рецензирани и се од областите за кои конкурира за 
наставник. Tрудовите се објавени на репозиториумот на УКЛО (eprints.uklo.edu.mk). 

3.1.1 Научни трудови во референтни публикации и меѓународни конференции 
согласно ЗВО 

1. Bunevska, T.J., Biljanovski, M.: City of Bitola toward urban sustainability, 
Proceedings of the 2nd International Scientific Conference TRANSPORT FOR 
TODAY’S SOCIETY, University of Bitola, Faculty of Technical Sciences, 
Macedonia, pp 61-70, Pro, DOI 10.20544/TTS2018.P07 UDC 
711.7:502.131.1(497.774), 2018. 

2. Malenkovska, T. M, Donceva, R., Bunevska, T., J.: Roadside design and traffic 
safety, 18th International Conference on Transport Science, Proceedings, Slovene 
Association of Transport Sciences, University of Ljubljana Faculty of Maritime 
Studies and Transport, University of Split, Faculty of Maritime Studies, pp 240-245, 
ISBN 978-961-7041-03-3, SLOVENIA, 2018. 

3. Bunevska, T.J., Malenkovska, T., M., Promotion of pedestrian urban mobility 
through microscopic traffic flow simulation of environmental measures of 
effectiveness, Scientific journal 'Mechanics Transport Communications', 16 (3/2). I-
8-I-14. ISSN 1312-3823. 

4. Bunevska, T.J., Multi-criteria decision-making approach as a tool for street network 
re-design in the city of Bitola - North Macedonia, Journal of Road and Traffic 
Engineering, Road and Traffic, No. 2, EISSN 2406-1557, ISSN 0478-9733, pp.1-5, 
2019, Scientific Journal (SCI). 

5. Bunevska, T.J., Malenkovska, T., M., Markovski, D., Todorovska, D.: City of Bitola 
toward traffic calming and street network re-design, VIII International Symposium of 
Young Researchers, Silesian University of Technology, 2019. 

6. Malenkovska, T., M., Bunevska, T.J.,: Smart mobility – base for sustainable traffic-
transportation systems development, Mechanics Transport Communications, ISSN 
2367-6620, volume 17, issue 3, 2019, https://mtc-aj.com/article.1792_EN.htm. 

7. Bunevska Talevska, J., Ristov, M., Malenkovska Todorova, M., 2019, Development 
of methodology for the selection of the optimal type of pedestrian crossing, Decision 
Making: Applications in Management and Engineering Vol. 2, Issue 1, 2019, pp. 105-
114. ISSN: 2560-6018 eISSN: 2620-0104, DOI: 
https://doi.org/10.31181/dmame1901105t, (Scopus Scientific Journal). 

8. Bunevska Talevska, J.: Toward Management of Traffic Culture in Macedonia, DOI: 
https://doi.org/10.26552/tac.C.2019.1.12, Transport and Communications - Volume 7.; 
Issue 1/2019, ISSN 1339-5130, pp.56-60, (Copernicus Scientific Journal).  

9. Nikolovski,N, Trajkovski,V, Bunevska Talevska, J.: Еvaluation of the impact of road 
design on traffic safety, TEMEL International Journal, ISSN 2545 – 4390, Vol.4.Iss.2. 
(Dec.2020) 13 – 22. 
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10. Bunevska Talevska, J., Pavleski, D.: Developing sustainable urban mobility policy: 
example from four municipalities in North Macedonia, Proceedings of the 3rd 
International Scientific Conference TRANSPORT FOR TODAY’S SOCIETY, 
University of Bitola, Faculty of Technical Sciences, 2021. DOI 
10.20544/TTS2021.1.1.21.p40 UDC••352:656.121]:005.51(497.7) Professional paper 

11. Malenkovska, T. M,  Donceva, R., Dukoski, I., Bunevska Talevska,J.: Connected and 
autonomous vehicles – road infrastructure challenges, Proceedings of the 3rd 
International Scientific Conference TRANSPORT FOR TODAY’S SOCIETY, 
University of Bitola, Faculty of Technical Sciences, 2021. (p.34-37), DOI 
10.20544/TTS2021.1.1.21.p09 UDC••656.11:[629.33:681.516.42-042.65 Professional 
paper 

 

3.1.2 Научни трудови на референтни домашни и меѓународни конгреси согласно 
ЗВО 

1. Bunevska Talevska, J., Malenkovska, T.,M.: Contribution toward sustainable urban 
mobility planning, First Macedonian Road Congress 2019, November, 2019, 
презентер - потврда за учество на стручен собир за континуиран 
професионален развој – КОАИМ 2019. 

2. Bunevska Talevska, J.: 17th – European Transport Congress, Traffic culture in 
Macedonia, Bratislava, SLOVAKIA 2019, participant, presenter. 

3. Bunevska Talevska, J.: EU Road Safety Exchange Launch Event Participant „Bitola 
road safety week “, Brussels, BELGIUM, 2019, participant, presenter. 

4. Bunevska Talevska, J.: 18th – European Transport Congress, Road safety as an 
essential component in sustainable urban mobility, Rostock, GERMANY 12-
14.10.2020, presenter. 

3.1.3 Цитираност на трудовите во меѓународни списанија  

Трудовите на кандидатката вонр. проф. д-р Јасмина Буневска Талевска, се 
цитирани 30-пати во неколку меѓународни списанија, согласно изворот Google 
Scholar (https://scholar.google.com/citations?authuser=3&user=VcDmmvoAAAAJ) 
 

3.1.4. Рецезент на трудови од други автори во меѓународни часописи  

Кандидатката вонр. проф. д-р Јасмина Буневска Талевска била рецезент на 
повеќе трудови од други автори во меѓународни списанија и тоа: 

 
1. Scopus Indexed journal “Civil Engineering and Architecture”, Horizon Research 

Publishing, USA (HRPUB), ISSN: 2332-1091 (Print), 2021-2029. 
2. HORIZONTI - University “St Kliment Ohridski” – Bitola, International Scientific 

Conference, The Role of Higher Education in Society Advancement, REAS 2021. 



40 
 

3. Scientific Journal of Road and Traffic Engineering, Serbian Society for Roads, VIA 
VITA 

4. TRANSPORT FOR TODAY’S SOCIETY, University of Bitola, Faculty of 
Technical Sciences, International Scientific Conference. 
 

3.2 Претходно објавени трудови  

Претходно објавените трудови на кандидатката вонр. проф. д-р Јасмина 
Буневска Талевска до изборот во звањето вонреден професор се наведени во 
рефератот за избор во вонреден професор во Билтенот на УКЛО бр. 425 од 1.3.2017 
година и рефератот за избор во доцент, Билтен на УКЛО бр. 365 од 12.9.2012 година. 

 

3.3 Научноистражувачки проекти 

Кандидатката вонр. проф. д-р Јасмина Буневска Талевска, во периодот кој е 
предмет на рецензијата, била дел од следните проекти:  

- „Одржлива урбана мобилност во земјите од Југоисточна Европа II“ (SUMSEEC 
II) на Отворениот регионален фонд за Југоисточна Европа на ГИЗ - енергетска 
ефикасност (ОРФ-ЕЕ), 2019; 

- „Регионална соработка и развој на вештините на пратениците во Југоисточна 
Европа за теми поврзани со одржливата урбана мобилност“ на Отворениот 
регионален фонд за Југоисточна Европа на ГИЗ - енергетска ефикасност (ОРФ-
ЕЕ), 2019; 

- „Поддршка на единиците на локалната власт на Република Северна Македонија 
во промоција на одржливата урбана мобилност“, што го реализира Германската 
агенција за меѓународен развој (GIZ) во соработка со ЗЕЛС - Заедницата на 
единиците на локалните самоуправи, 2019; 

-  Technical Assistance for establishing an executive body for road safety in North 
Macedonia, Ministry of Transport and Communication, North Macedonia, 
Delegation of the EU to North Macedonia, Contract No: 2019/4120012020/2020, 
2020. 

 

3.4. Други активности од научноистражувачка дејност 

Кандидатката вонр. проф. д-р Јасмина Буневска Талевска била модератор на 
сесии на International Scientific Conference TRANSPORT FOR TODAY’S SOCIETY, 
University of Bitola, Faculty of Technical Sciences, 2021. Повеќе на следниот линк: 
https://ttsconf.org/. 



41 
 

Исто така, кандидатката вонр. проф. д-р Јасмина Буневска Талевска била и сѐ 
уште е член на уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на 
Меѓународната конференција „Транспортот во денешното општество“, 2016, 2018, 
2021 и Универзитетската студентска конференција „Техниката и урбаниот развој“ 
2020 и 2021 година. 

 

 

4.  Стручно-апликативна дејност 
 
Кандидатката вонр. проф. д-р Јасмина Буневска Талевска со свое излагање се 

претставила на следните собири и панел-дискусии:  
1. Буневска-Талевска, Јасмина, Денови на науката, говорник на тема „Проектни 

активности“, 10.11.2019, УКЛО. 
2. Буневска-Талевска, Јасмина, Денови на ЕРАЗМУС, говорник на тема  

„Интернационализација во високото образование и ЕРАЗМУС+ програмата“, 
14.2.2020, УКЛО.  

3. Буневска-Талевска, Jасмина, Високото образование и бизнисот – заеднички 
предизвици и приоритети Панел II - Инвестиции на бизнисот во високото 
образование – пракси, вештини, знаења, Конференција на Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ – Битола и Стопанска комора на Северна Македонија, 
22.6.2021, Скопје – панелист. 
 

Кандидатката вонр. проф. д-р Јасмина Буневска Талевска е ангажирана како 
стручен соработник и консултант во повеќе работни групи формирани од 
професионалните здруженија и институции од нашата држава и од странство. Во 
последните пет години апликативната дејност на кандидатката може да се сумира во 
следново: 

- Проект „Планирање на активности за одржлива урбана мобилност за Општина 
Карпош“, локален експерт – консултант, Општина Карпош, јуни-септември 
2019. 

- Проект „Планирање на активности за одржлива урбана мобилност за Општина 
Битола“, локален експерт – консултант, Општина Битола, јуни-декември 2019. 

- Проект „Планирање на активности за одржлива урбана мобилност за Општина 
Кавадарци“, работилница, Општина Кавадарци, 2019. 

- Проект „Планирање на активности за одржлива урбана мобилност за Општина 
Охрид“, локален експерт – консултант, општина Охрид, јуни-март 2019. 

- Проект „Изработка на план за одржлива урбана мобилност 2021-2031“, локален 
експерт – консултант, Општина Куманово, 2020-2021. 

 
Во овој момент е ангажирана како консултант од страна на Општина Куманово во 
процесот на изработка на план за воведување пешачка зона и стратегија за зони за 
смирен сообраќај. 
 



42 
 

4.1.  Домашни и меѓународни сертификати и лиценци 
Кандидатката вонр. проф. д-р. Јасмина Буневска Талевска поседува повеќе 

домашни и меѓународни лиценци и овластувања, од кои издвојуваме: 
- Лиценца за вештачење од областа Сообраќај, број: 08-1380/2 од 26.2.2018, 

Министерство за правда; 
- Овластување „А“ за изработка на проектна документација од сообраќајно 

инженерство со важност до 7.7.2026, Комора на овластени архитекти и 
овластени инженери на РСМ; 

- Сертификат на Германската агенција за меѓународен развој – Локален експерт 
за планирање на одржлива урбана мобилност; 

- Сертификат - Експерт за ревизија на безбедноста на патиштата, Road Safety 
Audit (RSA), Министерство за транспорт и врски и Светска банка; 

- Сертификат - Експерт за ревизија на инспекцијата на патиштата, Road Safety 
Inspection (RSI), Министерство за транспорт и врски и Светска банка. 

Останатите изработени проекти, ревизии и експертизи во претходниот период 
се наведени во рефератот за избор во вонреден професор, објавен во Билтенот на 
УКЛО бр. 425 од 1.3.2017 година и во рефератот за избор во доцент, објавен во 
Билтенот на УКЛО бр. 365 од 12.9.2012 година. 

  

5. Резултати од самоевалуација и студентски анкети за евалуација  

 

Според резултатите од студентските анкети и добиениот документ од 
Комисијата за самоевалуација, вонр. проф. д-р Јасмина Буневска Талевска е оценета 
позитивно од страна на студентите во сите прашања во рамките на анкетите.  

Врз основа на спроведените студентски анкети после секој семестар на ТФБ во 
учебните 2017/18, 2018/19 и 2019/2020 година, вонр. проф. д-р Јасмина Буневска 
Талевска има добиено висока средна оценка од страна на студентите. Истата, за 
зимски семестар 2021/2022, изнесува  4,58, за ранг на оценување од 1-5.   
 Со ова се потврдува високиот квалитет во реализацијата на наставно-
образовната дејност на кандидатката, јасното и разбирливо пренесување на наставните 
содржини, како и професионалниот и коректен однос со студентите. 
 
 

6. Награди и признанија 

 
Кандидатката вонр. проф. д-р Јасмина Буневска Талевска во периодот за кој се 

оценува е наградувана повеќекратно и тоа со:  
- Стаклена плакета од Унгарската асоцијација за транспорт за ширење и 

унапредување на културата во сообраќајот во 2018 година; 
- Прва награда од Европската комисија за мобилност и транспорт на полето на 

безбедноста и мобилноста, во координација со Европската сообраќајна 
полициска мрежа (фотоконкурс EDWARD), во Брисел, 2018 година; 
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- Почесна титула амбасадор на културата во сообраќајот за Република Северна 
Македонија, од Унгарската академија за транспортни науки во јуни 2019 
година; 

- Награда „4 Ноември“ на Град Битола - највисоко општинско признание за 
постигнувања од областа образование и техничка култура за 2019 година. 
 
 

7. Заклучок и предлог 
 

Врз основа на целокупната наставно-образовна, научноистражувачка и 
стручно-апликативна дејност на кандидатката вонр. проф. д-р Јасмина Буневска 
Талевска, комисијата смета дека таа ги исполнува сите услови предвидени со ЗВО и 
актите на УКЛО за избор во наставно-научно звање. 

Кандидатката, вонр. проф. д-р Јасмина Буневска Талевска завршила Технички 
факултет,  отсек за сообраќај и транспорт, магистрирала и докторирала во подрачјето 
на техничките науки – сообраќај и транспорт. Нејзината докторска дисертација е од 
областите за кои конкурира за наставник.  

Автор е на трудови во референтни научни публикации и меѓународни 
конференции согласно ЗВО и ги исполнува сите општи услови за избор за редовен 
професор согласно членот 166 од ЗВО и посебните критериуми (Анекс 1 на оваа 
рецензија, исполнува 29 услови од сите три критериуми од кои 20 услови од првите 
два критериуми) од член 58 од Правилникот за посебните услови и постапката за 
избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања 
на УКЛО. 

Сите објавени рецензирани научни и стручни трудови на меѓународни и 
домашни конференции се од областите за кои конкурира. Кандидатката работела пет 
години како демонстратор и помлад асистент, шест години како асистент, од 2012 до 
2017 год. работела како доцент на ТФБ, а од 2017 година е избрана за вонреден 
професор по предметите што се опфатени во областите наведени во конкурсот, за кои 
остварила завидни резултати во наставно-образовната дејност и е многу позитивно 
оценета во процесот на самоевалуација во анкетите од студентите.  

Остварила мобилност на странски универзитети и тоа на Универзитетот во 
Белград како CEEPUS професор и на Шлезискиот технолошки универзитет во 
Катовице, Полска на Факултетот за транспорт како ЕРАЗМУС професор. 

Во рамките на својата научноистражувачка и стручно апликативна дејност, 
кандидатката учествувала како носител или била дел од тимот во изработката на 
повеќе сложени проекти, студии, елаборати и експертизи поврзани со нејзината 
потесна специјалност.  

Континуирано учествувала на реномирани домашни и меѓународни 
конференции, конгреси и семинари, а нејзините објавени трудови се цитирани 30-пати 
и е ангажирана како рецензент во неколку реномирани меѓународни часописи.  

Кандидатката е добитник на значајни стручни и општествени признанија. 
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Врз основа на горенаведеното, рецензентската комисија со особена чест и 
задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет – 
Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, кандидатката 
вонр. проф. д-р Јасмина Буневска Талевска да ја избере во наставно-научното 
звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР на Техничкиот факултет – Битола од областите 
Сообраќајно инженерство и проектирање, Сообраќајно проектирање на патна 
инфраструктура, Урбанизам и сообраќај и Транспортна логистика. 
 
  

          
 

Рецензентска комисија 
 
 

1. ред. проф. д-р Марија Маленковска Тодорова, претседател, с.р. 
 
 

2. ред. проф. д-р Иво Дукоски, член, с.р. 
 
 

3. проф. д-р Влатко Коробар, ред. проф. во пензија, член, с.р. 
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АНЕКС 1 
 
 

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

 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 
Кандидатката  е  цитирана во најмалку  еден  труд  (за  избор  во  доцент,  предавач  или 
виш предавач), два труда (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 цитирана кандидатката или преку 
web пребарувач за цитираност (профил на кандидатката на Google Scholar или сличен на 
него) https://scholar.google.com/citations?authuser=3&user=VcDmmvoAAAAJ 

X 

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

(види точка 3.1.1) 

X 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од 
предвидениот број со општите услови за избор во соодветното звање (види точка 3.1.1) 

X 

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

 

Раководела или учествувала во научно-истражувачки проект или раководи или учествува 
во научно-истражувачки проект кој е во тек (види точка 3.3)  

X 

Одржала пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или била модератор 
на сесија на научна конференција (види точка 3.4.) 

X 

Била, или сеуште е, член на у р е д у в а ч к и  (организациски)  или  научен  (програмски)  
одбор на меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание  
(види точка 3.4)  

X 

Била рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд (види точка 3.1.4)  X 
Била рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 
монографија, практикум, збирка задачи и сл. 

 

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

 

Била рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања  
Член   е   во   домашни   или   странски   научни   здруженија, друштва, асоцијации   или 
институции (види точка 1) 

X 

Реализирала или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство.  
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната 
област за која се избира (дел од општите услови во ЗВО и кандидатката го исполнила, а 
не се брои согласно правилникот на УКЛО), (како автор или во коавторство)

 

(види точка 2) 

X 

вкупно исполнети услови од прв критериум 9 
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ВТОР КРИТЕРИУМ 
   Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно- 

истражувачки подмладок 
УСЛОВИ X 

Била или е ангажирана како наставник на друга единица на Универзитетот или на 
друга високообразовна установа од земјата или странство 

 

Учествувала во комисија за избор на други наставници и/или соработници  
Учествувала или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии 
(види точка 2) 

X 

Реализирала меѓународна   мобилност   на   странски   универзитет   односно   странска 
високообразовна установа по различни основи 
(види точка 2) 

X 

Учествува или учествувала во студиска програма чијашто настава се изведува на 
англиски наставен јазик или понудила предмет на англиски јазик како прозорец на 
мобилност 
Предметот Urban logistics 

X 

Реализирала предавање на  странска  високообразовна  установа  (гостувачко,  стручно, 
почесно и сл.) (види точка 2) 

   X 

Подготвила дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за 
студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставила на online платформа за 
далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот 
(види точка 2) 

X 

Била член на Комисија  за  оценка  или  одбрана  на  магистерски,  специјалистички  или 
докторски труд (види точка 2) 

X 

Била ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд (види точка 2) X 
Предавала или предава  нов  наставен  предмет,  кој  за  прв  пат  се  воведува  во  студиска 
програма (предметите Софтверски пакети во теорија на сообраќајни токови и Дизајн 
на улична инфраструктура за прв пат се воведени на студиската програма 
Сообраќајно-транспортно инженерство на Технички факултет Битола и ги предава 
вонр. проф. д-р Јасмина Буневска Талевска) 

X 

Учествувала или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска 
програма на прв, втор или трет циклус студии (комплетен автор е на елаборатот за 
студиската програма СТИ на втор циклус на студии од 2021 година на ТФБ и автор е 
на елаборатот за студиската програма СТИ од 2020 година на ТФБ) 

X 

Има   стекнато   искуство   во   високо-образовна   дејност   како:   ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик  директор; раководител  на внатрешна организациона 
единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или 
универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет 
на докторски студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член 
на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација.  
Член на универзитетски сенат (2020-) 
Раководител на втор циклус на СТИ на ТФБ, втор мандат 2018-) 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5 
години (во зимски семестар 2020/21 година има средна оценка 4,58 согласно документ 
од Комисијата за самоевалуција на ТФБ и УКЛО) 

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 11 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ 

Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 
УСЛОВИ  

X 

Учествувала или  учествува  во  работна  група/тело  за  изработка  на  студија,  ревизија, 
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, архитектонско решение, стратегија, 
правилник, статут, закон и сл. (види точка 4) 

X 

Посетувала обуки,  семинари,  тркалезни  маси,  курсеви,  форуми,  работилници  и  сл.  од 
стручен или  професионален  карактер  организирани  од  меѓународни  или  домашни 
институции (види точка 4.1) 

X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од 
релевантна институција (види точка 4.1) 

X 

Ангажирана е или била ангажиран како експерт од страна на меѓународна или 
домашна стручна организација, институција или асоцијација (види точка 4) 

X 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија  
Учествувала во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за 
потребите на стопанските и нестопанските дејности (види точка 4) 

X 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се избира  
Реализирал превод на книга или дел од книга  
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ решенија  
Учествувала во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ 
или други домашни или странски фондови (види точка 4) 

X 

Учествувала во промотивни активности на факултетот (редовно во сите промоции на 
ТФБ од 2003 до 2022) 

X 

Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал    патенти/иновации    прифатени    од    Државниот    завод    за    индустриска 
Сопственост 

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката 
област за која се врши изборот 

 

Има  објавено  стручна/професионална  статија  во  домашни  или  странски  публикации 
(списание, весник, зборник на трудови и сл.) (види точка 3.1.1 и 3.1.2) 

X 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  
Учествува(ла)  во  лабораториски  и  теренски  истражувања  или  мерење  наменети  
за стопанството (Теренски истражувања во процес на изработка на идејни сообраќајни 
решенија)   

X 

вкупно исполнети услови од трет критериум 9 

  

Вкупно исполнети услови од сите три критериуми 29 
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РЕЦЕНЗИЈА 

ЗА РАКОПИСОТ 

ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО ПРЕДМЕТОТ МАТЕМАТИКА 1 

од Елена Котевска 

 

 

На предлог на Комисијата за издавачка дејност на Технички факултет Битола, 
Деканатската управа при Технички факултет Битола, на седницата одржана на 21.12.2021 
година, со одлука број 02-1119/10 од 21.12.2021 година, за рецензенти на ракописот на 
учебното помагало со наслов: „Збирка задачи по предметот Математика 1 “, од авторот 
вонр. проф. д-р Елена Котевска, ги назначи: 

1. вонреден професор д-р Соња Чаламани,  
Технички факултет Битола 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола 

2. вонреден професор д-р Мажанна Северин-Кузмановска,  
Педагошки факултет Битола 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола.  

По разгледувањето на доставениот ракопис од учебното помагало, рецензентите го 
донесуваат следниот 

 

И З В Е Ш Т А Ј  

I. Општ дел 

Вовед 

Ракописот „Збирка задачи по предметот Математика 1“ е структуриран како учебно 
помагало и се однесува на предметот:Математика 1, задолжителен предмет во I 
семестар, фонд 3+3 часови)  предвидени со наставниот план за сите студиски програми.  

Заради очекуваните преуредувања во наставните содржини, настанати како резултат на 
новите акредитации по сите студиски програми, рецензионата комисија со допис од  
15.02.2022 г., му предложи на авторот претходно предвидените содржини да ги 
докомплетира до содржината на новата наставна програма по предметот Математика 1, 
односно да ја додаде наставната содржина Определен интеграл на функција од една 
реална променлива и примена. Имајќи предвид дека овој ракопис е прв од ваков вид на 
Технички Факултет Битола, рецензионата комисија смета дека ракописот најдобро е да 
биде во целост доследен на изменетата наставна програма по Математика 1, за сите 
студиски програми. 
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Содржината на ракописот е презентирана на 180страни во В5 формат. Градивото во ова 
учебно помагало е групирано во четири основни дела (поглавја): 

1. Реални функции од една реална променлива 
2. Изводи на функции од една реална променлива и примена 
3. Неопределен интеграл на функција од една реална променлива 
4. Определен интеграл на функција од една реална променлива и примена 

Структурниот концепт на учебното помагало е соодветен на тематските содржини кои се 
опфатени во наставната програма одМатематика 1. Текстот во учебното помагало е прв и 
во моментов единствен комплетен материјал кој ги опфаќа сите теми на актуелната 
наставна програма по предметот Математика 1 на Технички Факултет Битола. Со тоа, 
учебното помагало е соодветно и во целост ја поддржува наставната содржина од 
предвидениот предмет. 

Содржината во целина, но и секој посебендел од учебното помагало на иновативен, јасен 
и разбирлив јазик ги претставува и ги објаснува различните математичките концепти, кои 
се основа за математичка писменост за студентите по инженерство. Затоа, ова учебно 
помагало ќе претставува неопходно средствоза темелноизучување на предвидениот 
материјал, додека истовремено ќе имаважна улога во организацијата на наставниот процес 
по предметот Математика 1, на сите отсеци на Технички факултет Битола. Користењето 
на ова учебно помагало, на студентитена овој факултет, ќе им овозможи стекнување на 
трајни математички знаења и вештини, кои имаат клучна улога при изучувањето, 
разбирањето и усвојувањето на наставниот материјал по стручните инженерски предмети. 

 
II. Посебен дел 

Анализа на делото 

Во предговорот авторот наведува дека изборот и редоследот на темите е направен според 
предавањата и вежбите по предметот Математика 1 и делови од предметот Математика 2 
според претходната акредитација, но се однесува на актуелната акредитација за сите 
студиски програми на Технички факултет Битола.  

Првата главае наменета за суштинско запознавање на читателот со концептот на функција 
од една реална променлива. Овој дел е поделен на седумподглавја. Во првото подглавје 
има решени 19 примери и 39 задачи за самостојна работа. Во второто поглавје има решени 
4 примери и дадени се 13 задачи за самостојна работа. Во третото поглавје има 19 
примери и 48 задачи за самостојна работа. Во четвртото поглавје има 11 примери и 22 
задачи за самостојна работа. Во петтото поглавје има 7 примери и 45 задачи за самостојна 
работа. Во шестото поглавје има 18 примери и 80 задачи за самостојна работа. Во седмото 
поглавје има 4 примери и 19 задачи за самостојна работа. Само во првата глава има 78 
решени примери и 266 задачи за самостојна работа. 

Во вторатаглавадефиниран е поимот за извод и наставниот материјал кој се однесува на 
извод и негова примена е методолошки разделен во пет подглавја, при што второто 
поглавје има три потпоглавја, а петтото поглавје има пет потпоглавја. Во првото и второто 
поглавје има вкупно 25 решени примери и 82 задачи за самостојна работа. Во третото 
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поглавје има 1 пример и 8 задачи за самостојна работа. Во четвртото има 2 решени 
примери и 7 задачи. Во петтото поглавје има 10 примери и 66 задачи за самостојна работа. 
Сумирано имаме 38 решени примери и 163 задачи за самостојна работа.  

Третата глава го обработува концептот за неопределен интеграл и методите за негово 
пресметување, како методот на замена на променлива и методот за парцијална 
интеграција, па соодветно главата е поделена на две поглавја, каде што второто поглавје 
има три потпоглавја. Во третата глава има 18 решени примери и 70 задачи за самостојна 
работа.  

Четвртата глава се однесува на математичките содржини за определен интеграл и сите 
негови примени. Во две поглавја посебно се разработени техниките за пресметување на 
определен интеграл и примената на определениот интеграл. Првото поглавје има четири 
потпоглавја, а второто поглавје има 6 потпоглавја. Во првото поглавје има 10 примери и 
32 задачи за самостојна работа. Во второто поглавје има 24 решени примери и 33 задачи за 
самостојна работа. Вкупно во четвртата глава има 34 решени примери и 65 задачи за 
самостојна работа. 

Материјалот согласно со методолошките потреби успешно е поделен на соодветни 
поглавја или потпоглавја, со штосметаме дека се обезбедува подобро систематизирање на 
наставниот материјал. На почетокот на секој посебен дел, претставени се основните 
концепти од интерес, на јазик кој е близок на студентите по инженерство, со што авторот 
ја избегнува вообичаената одбивност на студентите кон математиката, која се добива при 
долгите теоретски и математички строги разработувања на наставниот материјал. Потоа се 
дадени решени примери кои се соодветно осмислени и го следат наративот и тежината на 
претходно зададените појаснувања. На крајот на секое поглавје, избрани се методички 
задачи за вежбање, кои се замислени за самостојна работа на студентите и претставуваат 
важен елемент во совладувањето на наставниот материјал. Збирката е напишана на 
иновативен начин и со стил кој е невообичаен за математичко четиво и без преголема 
математичка строгост. На тој начин авторот придонесува за поголемо приближување на 
студентите кон математиката. Збирката изобилува со мноштво графички прикази кои 
дополнително овозможуваат успешно совладување,продлабочување и утврдување на  
знаењата на студентите. 

Како што и самиот автор има наведено во предговорот од оваа збирка, истата првенствено 
е наменета за студентите на сите студиски програми на Технички факултет Битола, но 
може да послужи и како дополнително четиво за сите студенти на природни и технички 
науки. Исто така, ова учебно помагало може да се користи и од страна на ученици од 
средно училиште каде се изучува сроден наставен материјал. 

Насловот и содржината на учебното помагало се соодветни со насловот нанаставната 
дисциплина за која е наменето. Во збирката се собрани 564 задачи за самостојна работа и 
168 методолошки решени примери. 

Во делот на користена литература, авторот прикажува листа од 10 единици на референци 
кои се користени во текстот на учебното помагало, од кои половината се традиционални 
математички четива, а половината се современи онлајн ресурси. 
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Терминологијата која е користена во учебното помагало е во согласност со прифатените 
изрази и термини за оваа област во нашата држава.  

Текстот е напишан на литературен македонски јазик. Стилот на пишување на учебното 
помагало е јасен, разбирлив и сликовит, а сите илустрации се јасни и прецизни, со што се 
олеснува неговото користење. 

Заклучок 

Насловот и содржината на учебното помагало се соодветни со насловот нанаставната 
дисциплина за која е наменето. Според претставениот материјал, ракописот изобилува со 
податоци, илустрирани и поткрепени со табели и слики, предвидени за поддршка на 
предавањата и вежбите по предметотМатематика 1.  

Благодарение на специфичниот и иновативен пристап кон строгите математички 
содржини во оваа збирка, рецензионата комисија е уверенадека истата ќе биде прифатена 
од студентите и од соодветните наставници како едно од главните помошни работни 
материјали кои ќе им овозможат побрзо и поефикасно развивање на вештините за  
аналитичко размислување и дедукција, како и способноста зарешавање на проблеми.  

Литературата која е користена во учебното помагало е актуелна и релевантна. 
Терминологијата која е користена е во согласност со прифатените изрази и термини за 
оваа област во нашата држава.  

Текстот е напишан на литературен македонски јазик. Стилот на пишување на учебното 
помагало е јасен, разбирлив и сликовит, а сите илустрации се јасни и прецизни, со што се 
олеснува неговото користење. Учебното помагало е концепирано во пристапна и 
применлива форма за студентите, која ќе го олесни и поддржи разбирањето и 
совладувањето на изнесената материја. Според структурниот концепт, ова учебно 
помагало може да го користат не само студентите од Технички факултет Битола, туку и 
сите останати студенти. 

Врз основа на целокупниот преглед на поднесениот ракопис, на Деканатската управа на 
Технички факултет Битола му го поднесуваме следниот 

 

П Р Е Д Л О Г 

 

Рецензентската комисија смета дека делото кое е предмет на рецензија го има потребниот 
квалитет и ги задоволува и ги исполнува сите критериуми за користење како учебно 
помагало на Технички факултет Битола.  

Оваазбирка е прва од ваков вид на Технички факултет Битола, која нуди комплетно 
покривање на предметот Математика 1 на сите студиски програми. Потребата од издавање 
на учебно помагало од овој вид на Технички факултет Битола се појави особено во овој 
период кога со новата акредитација се случи спојување на делови од предметите 
Математика 1 и Математика 2, проследено со зголемување на фондот на часови за 
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настава. Рецензионата комисија смета дека структурната концепција на ова учебно 
помагалоќе им овозможи на студентите полесно и потемелно разбирање на материјалот од 
наставната програма по Математика 1. 

Врз основа на извршената анализа, Рецензионата комисија со особена чест и задоволство 
ѝ предлагаат на Деканатската управа на Технички факултет Битола, ракописот „Збирка 
задачи по предметот Математика 1“ од авторот вонр. проф. д-р ЕленаКотевска да го 
прифати за издавање како учебно помагало по предметот Математика 1 на Технички 
факултет Битола.  

Рецензенти 

 

вонр. проф. д-р Соња Чаламани, с.р. 

  

вонр. проф. д-р Мажанна Северин Кузмановска, с.р. 
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ПРЕГЛЕД 

НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ-БИТОЛА 
 

магистерски трудови 
 

Ред
бр. 

Име и презиме на 
кандидатот 

Наслов на темата  
Име и презиме на 

менторот 

Датум и бр. на 
Одлука на 
ННС/НС за 

прифаќање на 
темата 

 

1. Томче Мијоски Студија на реален случај на 
интеграција на дисперзирано 

производство на дистрибутивна 
мрежа 

 02-510/3 
25.05.2022 

 
 

проф. д-р Стојанче Нусев 
декан 
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ПРЕГЛЕД 

НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И 
КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ-БИТОЛА 

 
магистерски трудови 

 

Ред
. 

бр. 

Име и презиме на 
кандидатот 

Наслов на темата  
Име и презиме на 

менторот 

Датум и бр. на 
Одлука на 
ННС/НС за 

прифаќање на 
темата  

1. Емилија Миновска Дигиталниот маркетинг креирање на 
маркетинг стратегија  

проф. д-р Томе 
Димовски 

02-185/6 
05.05.2022 

2. Крстевски 
Благојче 

Анализа на стандардни оперативни 
процедури и моделирање на предлог 

решенија за осовременување на 
предистражните постапки за 

компјутерски криминал 

проф. д-р Мимоза 
Богданоска 
Јовановска 

02-205/10 
30.05.2022 

 
 

ред. проф. д-р Александар Маркоски с.р. 
декан 
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО НАСТАВНО-

НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ФИНАСИИ 50326, И ДРУГО 50329 НА ФАКУЛТЕТОТ 
ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО ОХРИД  

 
 
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола 

/единицата/, објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ од 11.04.2022 година, 
за избор на наставник во насловно звање во наставно-научните области Финасии 50326 
и Друго 50329, и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-124/3-2, 
донесена на 03.05.2022, формирана е Рецензентска комисија во состав:  

 д-р Климе Попоски, вонреден професор на Факултетот за туризам и 
угостителство Охрид, Универзитет св. Климент Охридски Битола,   

 д-р Снежана Дичевска, редовен професор на Факултетот за туризам и 
угостителство Охрид, Универзитет св. Климент Охридски Битола и  

 д-р Вера Караџова, редовен професор на Факултетот за туризам и 
угостителство Охрид, Универзитет св. Климент Охридски Битола.  

Како членови на Рецензентската комисија, по разгледувањето на пристигнатите 
материјали, а врз основа на член 173 став 8 од Законот за високото образование (Сл. 
Весник бр. 82/2018) и на чл. 31 и чл. 32 од Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Рецензентската комисија го поднесува следниов: 

 
ИЗВЕШТАЈ 

 
На објавениот конкурс за избор на наставник во насловно звање во научните 

области: Финасии 50326 и Друго 50329, во предвидениот рок се пријави д-р Бојан 
Србиноски. 

 
Биографски податоци и образование 
 
Кандидатот д-р Бојан Србиноски е роден  на 08.12.1987, во Охрид.  Средно 

образование завршил во Охрид на економска насока во О.С.У. Св. Климент Охридски. 
Со високо образование се стекнал на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, 
каде дипломирал 2009 година, со просечен успех 9.48 и се стекнал со звање 
Дипломиран менаџер по Осигурување. 

Во септември 2013 година се запишал на последипломски студии на 
Универзитетот Докуз Ејлул - Измир, Турција, насока Економија, каде ги положил сите 
испити предвидени со програмата за последипломски студии со средна оценка 9,88. На 
26.08.2016 година го одбранил магистерскиот труд под наслов: „Економскиот раст и 
побарувачката на осигурување на живот – случајот на Турција” со што се стекнал со 
VII/2 степен на стручна подготовка – Магистер на науки од областа на Економските 
науки.  

Во октомври 2016 година пријавил докторска дисертација од областа на 
менаџмент, финансии и сметководство на Универзитетот Карло Катанео - Лиук во 
Кастеланца, Италија на тема: „Макроекономски и микроекономски детерминанти на 
осигурувањето на живот“. На 31.03.2020 година ја одбранил докторската дисертација и 
се стекнал со научен степен Доктор од областа на менаџмент, финансии и 
сметководство. 
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Бојан работеше како асистент на Универзитетот Св. Климент Охридски во 
периодот септември 2009 – септември 2013 година. Тој беше визитинг истражувач на 
Државниот универзитет во Флорида од САД и добитник на награда за студиски престој 
во Розета Институтот-Сиднеј, Австралија. Има познавања за анализи при користење на 
различни економетриски пакети (R, SAS, STATA, EVIEWS, PYTHON) и анализи на 
комплексни мрежи (PAJEK). 

Во моментот е виш Економски аналитичар во Finance Think – Скопје и секретар 
на новоформираната Асоцијација за ризик и осигурување во Источна Европа. 

Кандидатот активно ги владее англискиот и турскиот јазик. 
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 

педагошки и други остварувања на кандидатот/ката од почетокот на кариерата, врз 
основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот. 

 
 
Наставно-образовна дејност 
 
Во рамките на наставно - образовната дејност на УКЛО, Факултет за туризам и 

угостителство Охрид, кандидатот д-р Бојан Србиноски изведуваше вежби и останати 
предметни активности на прв циклус студии на студиската програма Осигурување.  

Во периодот од 2009 до 2013 година, одржувал часови вежби по повеќе 
предмети од областа на Осигурувањето и Финансиите. 

Кандидатот д-р Бојан Србиноски бил ангажиран и во реализација на работилници 
за обработка на податоци и економски анализи.  

Бил корисник на повеќе интернационални стипендии за академска мобилност и 
држел предавања на повеќе странски универзитети меѓу кои: 

- Универзитетот Флорида Стејт, Талахаси, Флорида, САД, како визитинг 
истражувач, јануари 2019 и јули 2019;  

- Институтот Розета, Центар за истражувања на пазарот на капитал, Сиднеј, 
Австралија, како визитинг истражувач, јули 2019 – август 2019.  

 
Научно-истражувачка дејност дејност 
Д-р Бојан Србиноски има објавено 5 научни и стручни трудови во индексирани 

меѓународни публикации и конференции презентирани во списокот на трудови што 
кандидатот го приложил кон пријавата:  
1. Srbinoski, B., Poposki, K., Born, P., and Van Hulle, K. (2022). Regulatory Examinations 

and Life Insurance Development. Journal of Financial Regulation and Compliance. Vol. 
ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JFRC-09-2021-0077 

2. Srbinoski, B., Poposki, K., and Cibej, G. (2021) An Empirical Investigation of 
Determinants of Life Insurers’ Performance: Evidence from Selected Countries in 
Central, Eastern, and Southeastern Europe (CESEE). Risk Management and Insurancе 
Review. 24(3): 293-310 https://doi.org/10.1111/rmir.12190  

3. Srbinoski B., Poposki K., Dencic-Mihajlov K., and Pavlovic M. (2021). The Economics 
of the Name Change: Long-Term Adjustments towards EU/NATO or Short-Term 
Resolution of Political Uncertainty? Organizations and Markets in Emerging Economies. 
12(1): 86–105. https://doi.org/10.15388/omee.2021.12.49  

4. Srbinoski B., Poposki K., Born P., and Lazzari V. (2021). Life Insurance Demand and 
Borrowing Constraints. Risk Management and Insurance Review. 24(1): 37-69. 
https://doi.org/10.1111/rmir.12166  

5. Srbinoski B., Strozzi F., Poposki K., and Born P. (2020). Trends in Life Insurance 
Demand and Lapse Literature. Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance. 20190036, 
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ISSN 1793-2157, https://doi.org/10.1515/apjri-2019-0036  
Во последните пет години кандидатот објавил најмалку четири рецензирани 

научни труда во референтна научна публикација и тоа: два во научни списанија кои се 
индексирани во најмалку една електронска база на списанија со трудови достапна на 
интернет; еден во научно списание кое има меѓународен уредувачки одбор во кој 
учествуваат членови од најмалку три земји; и еден во зборник на рецензирани научни 
трудови презентирани на меѓународни академски собири каде што членовите на 
програмскиот комитет се од најмалку три земји, и истите се детално внесени во точка 3 
од табелата во Прилог 2. Општи услови за избор во наставно научно звање Доцент. 

Кандидатот објавил и четири студии во последните пет години, во форма на 
студии за политики како дел од неговите ангажмани во Институтот за економски 
истражувања и политики – Finance Think, и тоа: 

- Srbinoski B., and Petreski B. (2022). Integrating WB6 Towards Integrated EU - A 
View from North Macedonia. Finance Think Policy Study: 40. 
https://www.financethink.mk/wp-content/uploads/2022/02/Policy-Study-40.pdf  

- Srbinoski B., Petreski B., and Petreski M. (2021). MULTIDIMENSIONAL CHILD 
POVERTY IN NORTH  MACEDONIA: Reimagining how to measure and tackle child 
poverty. Finance Think Policy Study: 39. https://www.financethink.mk/wp-
content/uploads/2021/12/Multidimensional-child-poverty-EN8.pdf 

- Srbinoski B. (2021). Analysis of Direct Economic Effects of Covid-19 Vaccination in 
North Macedonia. Finance Think Policy Study: 37. https://www.financethink.mk/wp-
content/uploads/2021/10/Studija-za-politikite-37.pdf  

- Srbinoski B., Petreski B., and Petreski M. (2020). The Potential of Export-oriented 
Companies to Contribute to Post-COVID-19 Economic Recovery in North Macedonia. 
Finance Think Policy Study: 33. https://www.financethink.mk/wp-
content/uploads/2021/01/The-potential-of-export-oriented-companies-tocontribute-to-post-
COVID-19-economic-recovery-in-North-Macedonia-1-4.pdf  

Повеќето од трудовите на кандидатот се јавно достапни преку јавниот профил 
што кандидатот го има на платформата за наука и истражување Google Scholar 
(https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=nQ1pkXYAAAAJ).   

Член е на организацискиот одбор на Првата годишна конференција што ја 
организира Асоцијацијата за ризик и осигурување на Источна Европа каде е и секретар 
на истата асоцијација. Рецензент е на престижните научни списанија од областа на 
финансиите и осигурувањето „Journal of Financial Regulation and Compliance“ 
(https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jfrc) и „Risk Management and Insurance 
Review“ (https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15406296/2021/24/3). 

 
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
Д-р Бојан Србиноски активно е вклучен во стручно - апликативната работа на 

Институтот за економски истражувања и политики – Finance Think како виш 
економски аналитичар и е дел од повеќе работни групи поврзани со повеќе 
меѓународни проекти за вмрежување и регионализација. 

Стручно усовршување во странство остварил со студиски престој во САД, на 
Универзитетот Флорида Стејт, Талахаси, Флорида, како визитинг истражувач, и во 
Австралија, на Институтот Розета, Центар за истражувања на пазарот на капитал, 
Сиднеј, исто така како визитинг истражувач.  
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ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 
НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

 
Кандидатот д-р Бојан Србиноски ги исполнува општите услови предвидени во 

Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор 
во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. За исполнетоста на условите, 
кандидатот/ката има доставено соодветна документација и истите се наведуваат во 
табелата од Прилог бр. 2, којшто е составен дел на Правилникот за  објавување на 
актите на Универзитетот  и единиците во негов состав во Билтенот на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола.  
 

 
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО 

НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – ДОЦЕНТ/ НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН 
СОРАБОТНИК 

Ре 
д. 
бр
ој 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнет
ост на 

општите 
услови    
да/не 

1 Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и 
втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено 
просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните 
студии од првиот и вториот циклус  
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 9,48 

   Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,88 

ДА 

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за која се 
избира 
 
Назив на научната област: Финасии 50326 и Друго 50329 
 

ДА 

3 Објавени најмалку четири научни труда* во референтна научна 
публикација согласно со ЗВО во последните пет години пред 
објавувањето на конкурсот за избор 
 

ДА 

3.1 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат 
на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска 
база на списанија со трудови достапна на интернет, како што 
се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation 
Report, SCImago Journal Rank или друга база на списанија која 
ќе ја утврди Националниот совет за високо образование 
1. Назив на научното списание: Risk Management and Insurance 

Review 
2. Назив на електронската база на списанија: Web of Science, 

Scopus etc. 
(https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/15406296/homepage/p
roductinformation.html)  

3. Наслов на трудот: An Empirical Investigation of Determinants of 
Life Insurers’ Performance: Evidence from Selected Countries in 



59 
 

 
 

Ре 
д. 
бр
ој 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнет
ост на 

општите 
услови    
да/не 

Central, Eastern, and Southeastern Europe (CESEE) 
4. Година на објава: 2021 
 
1. Назив на научното списание: Risk Management and Insurance 

Review 
2. Назив на електронската база на списанија: Web of Science, 

Scopus etc. 
(https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/15406296/homepage/p
roductinformation.html) 

3. Наслов на трудот:  Life Insurance Demand and Borrowing 
Constraints 

4. Година на објава: 2021 
 

3.2 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат 
на рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој 
учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на 
членови од една земја не може да надминува две третини од 
вкупниот број на членови 
 
1. Назив на научното списание: Journal of Financial Regulation and 
Compliance 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 47 членови од 12 земји 
(https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jfrc)  
3. Наслов на трудот:  Regulatory Examinations and Life Insurance 
Development 
4. Година на објава: 2022 

 
3.3 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат 

на рецензија и кое е објавено во земја членка на Европската 
Унија и/или ОЕЦД 
 
1. Назив на научното списание: Organizations and Markets in 

Emerging Economies 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Литванија 
3. Наслов на трудот:  The Economics of the Name Change: Long-

Term Adjustments towards EU/NATO or Short-Term Resolution of 
Political Uncertainty? 

4. Година на објава: 2021 
 

3.4 Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја членка 
на Европската Унија и/или ОЕЦД  
1. Наслов на книгата: _________  
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________  

   3. Издавач, година и место на издавање/објавување: _________ 
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Ре 
д. 
бр
ој 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнет
ост на 

општите 
услови    
да/не 

 
3.5 Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на 

меѓународни академски собири каде што членовите на 
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 
 
1. Назив на зборникот: 2021: Proceedings of the 26th International 

Scientific Conference Strategic Management and Decision Support 
Systems in Strategic Management 

2. Назив на меѓународниот собир: International Scientific 
Conference Strategic Management and Decision Support Systems in 
Strategic Management 

3. Имиња на земјите: Србија, Босна и Херцеговина, Северна 
Македонија, Хрватска итн. 

4. Наслов на трудот:  A Critical Review of the Climate-Related 
Reporting Requirements in the Financial Service Sector 

5. Година на објава: 2021 
 

3.6 Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува 
Националниот совет за високо образование и научно-
истражувачка дејност 
 
1. Наслов на преведеното капитално дело: _______ 
2. Година на објава: _____________  
3. Издавач, место на издавање и година: _______ 

 
4 Познавање на најмалку еден странски јазик, определен со општ 

акт на Универзитетот, односно на самостојната висока стручна 
школа   
 
1. Странски јазик: Англиски 
2. Назив на документот: Business English Certificate Higher 
3. Издавач на документот: Cambridge 
4. Датум на издавање на документот: март 2018 
 

ДА 

5 Има способност за изведување на високообразовна дејност 
 

ДА 

 
*За кандидатот/ите кој има повеќе од 4 (четири) научни труда во референтна научна публикација, 
рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе во рефератот. 
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ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-
НАУЧНИ ЗВАЊА, НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И 
СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

 
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо 

образование, кандидатот д-р Бојан Србиноски ги исполнува и посебните услови за 
избор во звање предвидени со правилникот за избор во звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски” – Битола. За исполнетоста на условите, кандидатот има доставено 
соодветна документација и истите се дадени во Табела – Анекс 1 од Правилникот за 
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-
стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 
Условите во табелите кои што ги исполнува кандидатот/ката се одбележани со “X”. 

 
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ 

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

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

Х 

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/) 

Х 

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

 

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

 

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

Х 

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

Х 

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

Х 

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

 

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

 

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

Х 

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

Х 

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

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 9 

 
ВТОР КРИТЕРИУМ 

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 
научно- истражувачки подмладок 

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

 

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

 

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

Х 

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

Х 

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

Х 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

вкупно исполнети услови од втор критериум 3 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

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

Х 

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

Х 

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

 

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

 

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

Х 

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

 

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

 

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

Х 

Учествувал во промотивни активности на факултетот  
Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал  патенти/иновации прифатени од Државниот завод за 
индустриска сопственост 

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или 
поширокатаобласт за која се врши изборот 

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски 
публикации (списание, весник, зборник на трудови и сл.) 

Х 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети 
за стопанството 

Х 

вкупно исполнети услови од трет критериум 6 

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ 18 
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Заклучок и предлог 
 
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-
образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста 
од поширок интерес на  д-р Бојан Србиноски.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот, 
Комисијата заклучи дека д-р Бојан Србиноски поседува научни и стручни квалитети и 
според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и постапката 
за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на 
Универзитетот  „Св. Климент Охридски“ - Битола, ги исполнува сите услови да биде 
избран во наставно - научно звање Доцент во научната област Финасии 50326 и Друго 
50329  

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, д-р 
Бојан Србиноски да биде избран во звањето насловен Доцент во научните области 
Финасии 50326 и Друго 50329. 

 
 
                                        РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 
 
 

1. Проф д-р Климе Попоски, вонреден професор, с.р.    
 

2. Проф д-р Снежана Дичевска, редовен професор, с.р.  
 

3. Проф д-р Вера Караџова, редовен професор, с.т. 
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Извештај од Комисијата за оценка на докторска десертација 

 
 
 
Наставно - научниот Совет на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид при 

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, на седницата одржана наден 

03.05.2022 г., со Одлука бр.02-124/3-9.2, формира Комисија за оценка на докторски 

труд од кандидатот М-р Емин Беќири под наслов„ ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА ЗА 

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ВО ФУНКЦИЈА НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСТА НА ТУРИЗМОТ НА КОСОВО“ во состав: 

 

1. Проф. д-р Ристо Речкоски, ФТУ-Охрид- редовен професор на 

Факултетот за туризам и угостителство-Охрид, избран во 

областите: Управно право 50802 и Правни науки-друго 50835 

2. Проф. д-р Данијела Милошоска, редовен професор на 

Факултетот за туризам и угостителство-Охрид, избрана во 

областите: Деловно право 50024, Царински систем и царинска 

политика 50833 и Правни науки-друго 50835 

3. Проф. д-р Мејди Бектеши,редовен професор на Универзитетот 

„Хасан Приштина“-Приштина, Косово, избран во предметите: 

Економија, Економска политика, Економска анализа на правото, 

пазар на финансиски институции, Меѓународна трговија и 

инвестициско право 

4. Проф. д-р Татјана Димоска, редовен професор на Факултетот за 

туризам и угостителство-Охрид, избрана во областите: 

Економски развој 50305, Просторна економија и екологија 50310, 

Економски науки-друго 50329 

5. Проф.д-р Ристо Гогоски, редовен професор на Факултетот за 

туризам и угостителство-Охрид, избран по предметите: 

Економија, Меѓународни економски односи 
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Комисијата во наведениот состав, го прегледа и го оцени подготвениот докторски труд 

и согласно Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 

студирање на трет циклус на студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – 

Битола на Наставно - научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство – 

Охрид му го поднесува следниот: 

 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

 
 

1. Кратка биографија за кандидатот  
 
Кандидатот М-р Емин Беќири е роден на 20.04.1968 г.  Дипломирал на Универзитетот 

„Хасан Приштина“ во Приштина, Факултет за применети науки, огранок во Урошевац, 

2010 г., на насока, машинство, како машински инжинер. Магистрира 2012 г. на 

Универзитетот „Колеџи Бизнеси“, Приштина, на насоката Финансиски менаџмент, и 

стекнал звање Maгистер по менаџмент и финансии. Во својата кариера работел од 

април 2000 г.  до денес во Косовската полиција, на различни позиции, а исто така од 

2015 г. Бил ангажиран и како предавач на Универзитетот „Колеџи Бизнеси“од 

Приштина.                                                                                                                                                    

 
 

2. Образложение на докторски труд труд: 
 

Докторскиот труд, под наслов „ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА ЗА ЈАВНО-

ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ВО ФУНКЦИЈА НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСТА НА ТУРИЗМОТ НА КОСОВО“ содржи 212 страници 

компјутерски изработен текст, систематизиран во 9 оддели, вовед, теоретски дел и 

емпириски дел, со вкупно цитирани 90 библиографски единици, како и 164 белешки 

односно фусноти.  
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Покрај тоа докторскиот труд содржи и:20 табели, 4 графикони и 10 слики.Од 

структурата на содржината на докторскиот труд која е дадена подолу, може да се види 

дека ги задоволува методолошките и научните критериуми за ваков труд. 

Структурно гледано докторскиот труд е составен од повеќе делови, оддели и глави. 

 

 

Апстракт            

Вовед 

Предмет цел и задачи на истражувањето   

Методологија на истражување 

Основна и помошни хипотези 

Очекувани резултати 

 

 

I. ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО – ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ  

1.1. Дефинирање на јавно-приватно партнерство ЈПП 

1.2  Историски аспект на јавно-приватно партнерство  

1.2.1. Јавен сектор  

1.2.2. Приватен сектор  

1.3. Причини за воспоставување на јавно-приватно партнерство 

1.4.Клучни детерминанти најавно-приватното партнерство 

 

 

II. ВИДОВИ НА ЈАВНО-ПРИВАТНИ ПАРТНЕРСТВА  

2.1. Договори за услуги / договори за услуги (Service contracts/Outsourcing)  

      2.1.1. Потенцијални силни и слаби страни  

      2.1.2. Студија на случај - Малезија, град Самдакан, договор за услуга за 

намалување на загубите на вода, 2003 

2.2. Менаџерски договори (Management contracts) 

      2.2.1. Потенцијални предности и слабости  

       2.2.2. Студија на случај - САД, Georgiaорџија, менаџерски Договор за 

управување со градот Сенди Спринс, 2005 година  
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2.3. Договори за закуп или деловна услуга (Lease или Affermage contracts) 

      2.3.1. Потенцијални предности и слабости  

      2.3.2. Студија на случај - Ерменија, Ереван,договор за лизинг за управување со 

водоснабдување, 2006  

2.4. БОТ договори и варијанти  

2.4.1. Фази на проектот БОТ  

2.4.2. Потенцијални предности и слабости  

2.4.3. Студија на случај - Тунел под канал(The Channel Tunnel Project) 

2.5. Британски модел за ЈПП - Иницијатива за приватни финансии (PFI)  

2.5.1. Студија на случај: PFI проект на училиштето Барнхил, Хилингдон, 

Лондон, 1999 година  

    2.6. Институционално ЈПП-ИЈПП  

 

 

III. ПРАВНА РАМКА ЗА ЈПП  

   3.1. ЈПП во правото на заедницата  

3.2. Правила што важат за сите договори за јавност  

3.2.1. Критериуми за избор на најдобра понуда  

3.2.2. Правила за рекламирање и транспарентност  

3.2.3. Технички спецификации  

3.2.4. Вистинските способности на понудувачите и борбата против измамата и 

корупцијата  

3.2.5. Традиционална и електронска комуникација  

3.2.6. Електронски аукции  

3.3. Договор за ЕУ и основни принципи на правото според други ЈПП  

3.4. Толкувачки изјави на Европската комисија за ЈПП (EC Interpretative 

Communications)  

3.4.1. Соопштение за толкувачка комисија за концесии  во правото на 

Заедницата  

3.4.2. Зелена книга за ЈПП и право на заедницатаза јавни договори и концесии  

3.4.3. Порака на Комисијата за ЈПП и Заедницазакон за јавни набавки и 

концесии  
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3.4.4. Толковна изјава за примена на заедницата права при јавни набавки и 

концесии според  ЈПП 

3.4.5. Порака на Комисијата за привлекување јавности приватни инвестиции и 

развој на ЈПП  

        3.4.6. Кохезија и структурни фондови на ЕУ и ЈПП  

3.5. Законодавство за ЈПП и Светска трговска организација (СТО)  

3.6. Заклучок за правната рамка за ЈПП  

 

 

 

IV. ТУРИЗМОТ КАКО ФАКТОР НА ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ 

 4.1. Глобални трендови во туризмот од 1950 година 

 4.2. Туризмот низ нумерички показатели 

 4.3. Тековни глобални фактори кои влијаат на туризмот 

4.3.1. Глобализација 

4.3.2. Промени во системот на вредности и начин на живот на туристите 

4.3.3. Влијание на факторите на ризик врз туризмот 

4.4. Визија за туризмот до 2030 година  

 

 

V. УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА ЈАВНО-ПРИВАТНОТО ПАРТНЕРСТВО ВО 

МЕЃУНАРОДНИОТ ТУРИЗАМ  

5.1. Дефинирање на јавно-приватното партнерство во туризмот  

      5.2. Законска рамка 

      5.3. Модели на јавно-приватно партнерство во туризмот 

             5.3.1. Избор на модел на јавно-приватно партнерство  

      5.4. Искуството на некои земји во спроведувањето на ЈПП во меѓународен туризам  

5.4.1. Искуството на Турција во спроведувањето на ЈПП  

5.4.2. Искуството на Унгарија во спроведувањето на јавно-приватно 

партнерство  

                      5.4.3. Хрватско искуство во примената на јавно-приватно партнерство  

                      5.4.4. Искуството на Србија во примената на јавно-приватно партнерство 
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VI. СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ ВО ЈАВНО-ПРИВАТНОТО ПАРТНЕРСТВО 

И ТУРИЗМОТ 

6.1. Стратешко менаџирање со туризмот на три нивоа 

6.1.1. Општ модел на стратегиско менаџирање 

6.1.2. Стратегискоко менаџирање во услужните индустрии  

6.1.3. Туризмот како комплексна услужна активност  

6.1.4. Стратегиско менаџирање со туризмот  

6.1.4.1. Стратегиско менаџирање на национално ниво  

6.1.4.2. Стратегиско менаџирање на регионално ниво  

6.1.4.3. Стратегиско менаџирање на ниво на компанија за туризам и 

угостителство  

6.1.4.4. Интегриран модел на стратегиско менаџирање со туризмот 

 

 

VII. КАРАКТЕРИСТИКИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМOT НА 

КОСОВО  

7.1. Карактеристики на Косово како туристичка дестинација 

7.2. Туристички региони во Косово 

7.3. Анализа на посетителите и бројот на остварени ноќевања 

 

 

VIII. ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ВО KOСОВО 

8.1. Претходно искуство и правна рамка на јавно-приватно партнерство во Косово  

8.2. Компаративна анализа на претходно искуство на јавно-приватно партнерство во 

Косово и земјите од Западен Балкан 

8.3. Правна рамка за успешна имплементација на јавно-приватно партнерство  

8.4. Закон за јавно-приватно партнерство  
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IX. ЕМПИРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ВРСКА СО УЛОГАТА НА ЈАВНО 

ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ВРЗ РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО  

9.1. Избор на метод на истражување 

9.2.  Анализа на одговорите 

   9.3. Ограничувачки фактори за истражувањето 

9.4. SWOT анализа на спроведените истражувања за јавно - приватно партнерство во 

функции за зголемување на конкурентноста на туризмот во Koсово  

 

Заклучок 

Литература 

Прилози 

Кратка биографија 

 

Во првиот дел со наслов Јавно - приватно партнерство-основни 

карактеристики,се дефинирани јавно-приватното партнерство и неговиот историски 

развој, како и улогатанајважните субјекти од јавниот и приватниот сектор. Понатаму 

во овој дел од трудот е направена описна презентација на концептот и историјата на 

ЈПП во светот.  

Во рамките на вториот дел, Видови на Јавно-приватни партнерства, се 

анализирани видовите на ЈПП: договори за услуги и менаџмент, лизинг, варијанти на 

БОТ и концесии. Индукцијата на анализирани типови на ЈПП доведува до заклучок за 

директната пропорција на сложеноста на моделот на ЈПП со нивото на сопственост на 

приватниот партнер и степенот на учество на приватниот партнер, времетраењето на 

договорот за ЈПП, ризикот пренесен на приватниот партнер, неговите права и обврски 

и конечна вредност на инвестицијата.  

Третиот дел е со наслов Правна рамка на ЈПП, каде се анализира правната рамка 

потребна за успешна имплементација на ЈПП, и во него се разгледани законската рамка 

во ЕУ во врска со јавните договори, постапките за јавни набавки, Директивата за јавни 

набавки на Европската комисија и сите Интерпретативни комуникации, чија тема е 

ЈПП. Посебно внимание е посветено на третманот на ЈПП во Светската трговска 

организација.  
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Во четвртиот дел, насловен како Туризмот како фактор за економски развој, 

направен е осврт на местото на туризмот како факторза економски развој на 

меѓународно ниво, преку: влијанието на туризмот врз бруто–домашниотпроизвод, 

остварениот приход од туризам и територијална дистрибуција, анализирани се 

глобалните трендови во туризмот и предвидувања за развој на туризмот. 

Во петтиот делсо наслов Улогата и значењето на јавно-приватно партнерство во 

меѓународниот туризам,се дефинирани меѓународниот туризам, јавно-приватното 

партнерство во туризмот,законодавната рамка, како и можните модели и нивен избор. 

Особено внимание е  посветенона  разгледување примери за добра практика во земјите 

кои имаат позитивни искуства за имплементацијајавно-приватно партнерство како што 

се: Турција, Унгарија, Хрватска и Србија. 

Шестиот дел од трудот, со наслов Стратегиски менаџмент во јавно-приватно 

партнерство и туризмот, се разгледува стратегиската рамка на менаџмент и јавно-

приватно партнерство во туризмот. Исто така, се испитува улогата за управување со 

проекти и јавно-приватно партнерство во спроведувањето на стратегијата за развој на 

туризмот. 

Во рамките на седмиот дел, Карактеристики и потенцијали за развој на 

туризмот во Косово,анализиранае состојбата со туризмот, на Косово, преку осврт на 

моменталната состојба на туризмот, како и осврт на туристичките региони во Косово.  

Во осмиот дел, насловен како Јавно-приватно партнерство во Косово,  

анализирана е состојбата со јавното-приватно партнерство на Косово. Детално е 

опишана правната рамка на јавното-приватно партнерство на Косово, а сето тоа  

споредено и со состојбата на јавното приватно партнерство во земјите од Западен 

Балкан. 

Во последниот деветти дел од докторската дисертација, Емпириско 

истражување во врска со улогата на јавно-приватно партнерство врз развојот на 

туризмот на Косово,направен е аналитички начин и обид да се прикаже влијанието и 

потребата од примена на јавно-приватно партнерство во Косово кои ќе помогнат во 

промоцијата, продажбата и квалитетот на туризмот во Косово, а со тоа и зголемување 

на атрактивноста на Косово како туристичка дестинација. Централно место во оваа 

глава имаат емпириските истражувања со помош на прашалник кој бил испратен до 

правните субјекти (туристички агенции, хотели, музеи) кои на некој начин се поврзани 
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со туризмот во Косово. Ваквиот приод на проучување на оваа специфична 

проблематика има за цел да одговори на прашањето колку Косово е слично или 

различно со поразвиените туристички земји, во поглед на улогата на јавно-приватно 

партнерство.  

На крајот од трудот се дадени заклучоци, кои произлегуваат од целиот труд, 

апстрахирајќи ги најбитните сознанија во теоријата и практиката со цел да се увиди 

улогата на јавно-приватно партнерство во промоцијата, продажбата и квалитетот на 

Косово како туристичка дестинација. 

 
 
 

3. Заклучок и оценка на трудот 

 

Кандидатот разработува тема која што е доста актуелна. Станува збор за 

утврдување на улогата на јавно-приватното партнерство, со посебен осврт на неговата 

улога за развој на туризмот во Република Косово. 

Преку конкретното истражување се применети теоретските сознанија и главната 

практична цел е остварена. Тоа е напревено преку анализа на случаи, спроведени 

претходни анкети на одговорните лица за примена на јавно-приватно партнерство, се 

со цел добивање на информации и податоци за потенцијалното влијание и ефектите од 

примена на законите и подзаконските акти поврзани со тоа. Докторскиот труд има за 

крајна цел да ги мотивира како приватните стопанственици, така и државата со цел 

преку јавно-приватното партнерство да се постигнат најдобри можни деловни 

резултати. 

Имено целите што кандидатот ги поставил пред себе успешно се исполнети во 

текот на истражувачката работа и во целост ја надополнуваат научната и практичната 

оправданост на магистерскиот труд.  

Покрај тоа изработката на овој труд претставува придонес како во полето на 

научното третирање на проблематиката на улогата што ја има јавно-приватното 

партнерство во туризмот, така и во поглед на практичната имлементација на 

нормативно-правната регулатива од примената на јавно-приватното партнерство во 

туризмот на Косово. Со овој труд се создадава поттик и подлога за понатамошно 

проучување на проблематика која не е доволно експлоатирана во научните кругови.  
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Во тие рамки, сметаме дека научниот придонес на трудот од посебно значење за 

Република Косово бидејќи претставува систематизирано и сеопфатно третирање на 

аспектите кои го третираат прашањето за јавно-приватното партнерство од правен 

аспект, кои се нејзините предности и слабости, и како тоа да се подобри, пред сѐ од 

правен аспект. 

Според добиениот Извештај од системот за проверка на Плагијати при 

Министерството за образование и наука на Република Македонија, се покажува дека 

овој труд е оригинален.Тоа гарантира дека кандидатот самостојно ги извршил 

истражувањата и со тоа дал придонес во науката и практиката од оваа област.  

Со сигурност може да се каже,според сето она што е изложено погоре во овој 

Извештај, дека се работи за кандидат која има соодветен  и оригинален стручен и 

научен поглед, кој го преточил во својата докторска работа. 

Имајќи го предвид изнесеното, со задоволство на Наставно - научниот совет на 

Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, му предлагаме да го прифати овој 

Извештај и да формира Комисија за одбрана на докторскиот труд, под наслов: 

„ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ВО 

ФУНКЦИЈА НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА ТУРИЗМОТ НА 

КОСОВО” од кандидатот М-р Емин Беќири. 

Според регулативата, Комисијата за одбрана треба да го определи датумот за одбрана 

што треба да биде најдоцна во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на 

усвојувањето на Извештајот. 
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13.05.2022г. 
 

КОМИСИЈА ЗА OЦЕНКА: 
 

  
 1. Проф. д-р Ристо Речкоски,  

 

2. Проф. д-р Данијела Милошоска, 

 

3. Проф. д-р Мејди Бектеши, 

 

4. Проф.д-р Татјана Димоска, 

 

5. Проф.д-р Ристо Гогоски,  
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Извештај од Комисијата за оценка на докторска десертација 

  

Наставно научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид при 

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, на седницата одржана на ден--.04.2022г., 

со одлука Бр.03-124/3-9.1од 03.05.2022 година формира Комисија за оценка на докторска 

дисертација од кандидатот м-р Авни Красниќи под наслов ,,Анализа на ставовите на 

туристите за достапност до информации за туристичките рути во Косово“ 

” во состав: 

1. Проф. д-р Цветко Андреески 

2. Проф. д-р Снежана Дичевска 

3. Проф. д-р Марина Блажековиќ Тошевски 

4. Проф. д-р Катерина Ангелевска Најдеска 

5. Проф. д-р Јаготка Стрезоска 

Комисијата, во наведениот состав, ја прегледа и ја оцени подготвената докторска 

дисертација и во согласност со законската легислатива, како и легислативата на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола и Факултетот за туризам и угостителство – 

Охрид што ја регулира оваа материја, како и согласно Правилникот за условите и правилата 

за запишување и студирање на трет циклус на студии и стекнување на научен степен доктор 

на науки, до Наставно научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство, го 

поднесува следниот: 

Извештај 

Темата на изработка на докторската десертација е под наслов: ,,Анализа на 

ставовите на туристите за достапност до информации за туристичките рути во 

Косово”.  

Содржинскиот дел на доторската десертација се однесува на методите и пристапот во 

анализа на ставовите на туристите во Косово за достапност до информации за туристички 

рути. Друг аспект во истражувањето во трудот се дефинираните и достапни туристички 
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рути. Во трудот особено се потенцира важноста на информациите и Географските 

информациони системи (ГИС) во процесот на креирање на туристичките рути. 

Во трудот се анализираат видовите на туристички рути, чекорите за планирање на 

истите, како и просторната конфигурација на туристичките рути заедно со временските 

интервали за организирање на туристички производи.  

Достапноста на информациите за туристичките рути е тестирана преку анализа на 

анкетен прашалник врз кој е направена десктриптивна анализа и меѓусекциска анализа.  

 

 

Предмет цел и задачи на истражувањето 

Предмет на овој труд е да се утвдри достапноста на информациите што се 

присутнинаинтернет,кои се однесуваат на поодделни туристички природни иа нтропогени 

атрактивности, поодделни локалитети, како и на цело Косово како туристичка 

дестинацијаа коиќе импомогнатна туристите прикреирањетона нивнитерути(маршути). 

Целта на оваа докторска дисертација е да се укаже на огромната важност што 

јаимаат информациите, информационите системи, а посебно Географските 

информационисистеми за целокупниот развој на туризмот во туристичките дестинации 

воопшто (а во тој контекст и за Косово како туристичка дестинација), како за страната на 

туристичкатапонуда, така и за страната на туристичкатапобарувачка односно за туристите. 

Во тојконтекст, во овој труд особено се потенцира важноста на информациите и 

Географскитеинформационисистеми(ГИС)во процесотна креирањена туристичките рути. 

 

 

Методологија на истражување 

Истражувањето за оваа докторска дисертација беше спроведено во периодот 

20август-15 септември 2021 година. Во ова истражување беа опфатени вкупно 300 

туристиод кои 159 (53%)беа од машки пол, а 141 (47%) од женски пол. Од вкупниот број 

наанкетирани туристи,најголемиот број (249 туристи односно 83%) беадомашни 

туристи(со место на живеење на територијата наКосово), а останатите 51 турист односно 

17%беа странски туристи (со место на живеење надвор од Косово). Анкетираните 
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туристиприпаѓаанаразличнивозрасникатегориииразличенстепеннаобразование. 

Анкетниот прашалник содржеше вкупно 19 прашања, од кои7 прашања се 

однесуваа на податоците за самите туристи, а останатите 12 прашања се однесуваа на 

предметот на истражување на оваа докторска дисертација. Сите прашања кои беа 

опфатени во анкетниот прашалник беа од затворен тип односнопрашања на коибеададени 

по неколку алтернативни одговори, од кои испитаниците требаше да го изберат оној 

одговор кои сметаа дека најблиску го одразува нивното размислување истав, 

Податоцитевооваистражување се обработени со алатката SPSS. 
 

Најпрво за одговорите на секое прашање е извршена дескриптивна статистика 

пришто е пресметана фреквенцијата, процентот и кумулативниот процент, а резултатите 

се прикажани со помошна графикони. 

Со цел пак да се докажат или отфрлат основната и помошните хипотези кои 

сепоставени на почетокот на овој труд, извршено е вкрстување на одредени прашања 

оданкетниот прашалник, при што се извршени пресметки на Хи квадрат за да се 

утврдатразликите кои постојат во ставовите на домашните и странските туристи во однос 

на информациите коишто ги нашле онлајн за Косово, дали достапните информации ги 

исполнуваат преференциите на туристите за посета на одредени туристички дестинаци се 

доволни или пак се неопходни дополнителни информации за туристичките дестинации во 

Косово. 

За да се изведат адекватни заклучоци, во оваа докторска дисертација беа 

користениследните методи на истражување: методот на анализа, методот на синтеза, 

методот наиндукција, методот на дедукција, компаративниот метод, историскиот метод, 

методите надокажување ипобивање. 
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Основна и помошни хипотези 
 

Во истражувањето на трудот се поаѓа од поставувањето на општата хипотеза: 

 

H0: Посетителите, а посебно туристите од странските земји, имаат потреба од 

дополнителни информации за местото кое го посетуваат бидејќи не можат да најдат 

доволно информации за туристичките актракции, за околината на местото кое го 

посетуваат, без разлика дали станува збор за природни или археолошки туристички 

монументи, архитектонско наследство и слично. 

 

Како посебни хипотези кои се поставени во истражувањето се користат следните 

хипотези: 

 

H1: Дестинациите кои туристите сакаат да ги посетат,не нудат доволно 
информации. 

 
Н2: Достапните информации за туристичките дестинации не се доволни за да 

побудатинтерес запосетакајпосетителите. 

 

Образложение на докторскиот труд 

 Докторската дисертација под наслов „Анализа на ставовите на туристите за 

достапност до информации за туристичките рути во Косово“ од кандидатот м-р Авни 

Красниќи е структурирана во 5 засебни поглавја со тези кои на издржан начин 

овозможуваат да се дојде до резултати кои ќе претставуваат придонес во научната мисла и 

практична применливост. 

 

Прватаглавасе однесува на теоретско – методолошкиот пристап на 

истражувањето. Во таа смисла посебно обработени се предметот, целите и задачите на 

истражување, методите и методолошките принципи користени во истражувачкиот процес, 

како и презентирање и обработка на основната хипотеза на истражувањето составена од 



81 
 

 

повеќе посебни хипотези. Појдовна основа на истражувањето претставува поставувањето 

и обработката на очекуваните резултати, како и теоретските и оперативните претпоставки. 

 

Вторатаглавана дисертацијатасе однесува на анализа на туристичките ресурси на 

Косовопреку компаративна анализа на богата литература која е користена во трудот. 

Анализирани се бројни параметри кои се користат како туристички ресурси за развој на 

туризмот како: клима, природни вредности, културно наследство, релјеф, биодиверзитет, 

еколошки чиста средина, спелеолошки објекти, реки и езера. Покрај тоа, направена е 

инвентаризација на геотермалните извори на Косово и нивната искористеност за 

туристички цели.  

 

Третата глава на трудотсе однесува на туристичките ресурси и капацитети на 

Косово. Врз основа на анализата на кандидатот туризмот во Косово бележи позитивен 

тренд во периодот пред пандемијата, 2008-2019 година. Тоа се однесува и за домашните и 

за странските туристи. Во оваа глава направена е детална анализа на бројот на 

пристигнати туристи, остварени ноќевања, амитивни зони од кои доаѓаат туристи и 

распределеноста на остварените ноќевања по општини и региони.  

Кандидатот направил анализа на туристичките капацитети и динамиката на развој 

на овие капацитет.  

 

Четвртата глава на трудотсе однесува на улогата на ГИС во креирањето на 

туристичките рути. Прво е направена анализа на видовите на туристички рути, после што 

следи редоследот во планирањето на туристичките рути. Секоја туристичка рута покрај 

тоа што има дефинирани локации за посета, за секоја локација и секој сегмент од рутата 

има дефинирана временска рамка која треба да се почитува во текот на реализација на 

рутата. Во оваа глава посебен акцент е ставен на користење на ГИС системите за 

дефинирање и креирање на туристички рути, како и негово користење во текот на 

реализација на рутата.  

Петтото поглавјее резервирано за анализа на прашањата од анкетниот прашалник. 

За потребите на овој докторски труд направен е прашалник со две групи на прашања: 

општи и посебни кој е спроведен на селектирана група од 300 туристи. Распределбата на 
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туристи според пол е блиску до рамномерна, а се водело внимание да има доволно голема 

група на туристи за секое од прашањата кои се значајни за тестирање на хипотезите. 

Преку меѓусекциската анализа на прашалникот направено е тестирање на хипотезите на 

трудот, а секоја хипотеза е посебно коментирана.  

До крајот на трудот следуваат Заклучоците во кој се дадени хипотезите, 

резултатите од истражувањето и заклуќоците од тоа истражување, како и листата на 

користена литература.  

Заклучок и предлог  

 Имајќи го во предвид изнесеното, на Наставно научниот советот на Факултетот за 

туризам и угостителство – Охрид со задоволство му предлагаме да го прифати овој 

Извештај и да формира Комисија за одбрана на докторската дисертација под наслов 

,,Анализа на ставовите на туристите за достапност до информации за туристичките 

рути во Косово” од кандидатот м-р Авни, студентна трет циклус студии на студиската 

програма Туризам на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид. 

Комисијата за одбрана го определува датумот за одбрана што треба да биде најдоцна во 

рок од 45 (четиресет и пет) дена од денот на усвојувањето на Извештајот.  

 

 

Охрид,  

10.05.2022 

 

 

 

Комисија за оценка на докторска десертација 

1. Проф. д-р Цветко Андреески 

 

2. Проф. д-р Снежана Дичевска 

 

3. Проф. д-р Марина Блажековиќ Тошевски 

 

4. Проф. д-р Катерина Ангелевска Најдеска 

 
 

5. Проф. д-р Јаготка Стрезоска 
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Со Одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје бр. 08-

235/14 од 24.03.2022 година, од седницата одржана на 24.03.2022 година, беше формирана 
комисија за оценка на докторската дисертација со наслов „Теоретско-методолошки пристап 
и имплементација на модел на индивидуална криминална превенција - со посебен осврт на 
примена на аналитички постапки и техники и управување со ризикот“од кандидатот м-р 
Зафирчо Панчев. Комисијата во состав ред. проф. д-р Миодраг Лабовиќ, претседател 
(Факултет за безбедност – Скопје), ред. проф. д-р Цане Мојаноски – член, ментор (Факултет 
за безбедност – Скопје), ред. проф. д-р Пере Аслимоски – член, (Факултет за туризам и 
угостителство Охрид), ред. проф. д-р Саше Герасимоски – член (Факултет за безбедност – 
Скопје) и ред. проф. д-р Весна Стефановска – член (Факултет за безбедност – Скопје), 
согласно одлуката, е должна во рок од 3 месеци од денот на формирањето да поднесе 
извештај до Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје.  

Комисијата ја постави докторската дисертација на официјалната интернет страница на 
Факултетот за безбедност Скопје, од 30.03.2022 година, при што до Комисијата констатира 
дека до денот на потпишувањето на Извештајот, не пристигнаа никакви забелешки и 
сугестии. 

Исто така, Докторската дисертација беше поставена во системот за анализа и 
пронаоѓање на плагијати во трудови на web страницата на Министерството за наука и 
образование на Република Северна Македонија - www.plagijati.mon.gov.mk. 

По внимателното разгледување и анализа на докторската дисертација, членовите на 
комисијата, на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност Скопје, му го 
поднесуваат следниот: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

за оценка на докторската дисертација 
 

“ТЕОРЕТСКО-МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
НА МОДЕЛ НА ИНДИВИДУАЛНА КРИМИНАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА - СО 

ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПРИМЕНА НА АНАЛИТИЧКИ ПОСТАПКИ И 
ТЕХНИКИ И УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ“ од кандидатот м-рЗАФИРЧО 

ПАНЧЕВ 
 
Содржина на извештајот: 

 
1. Биографски податоци, образование, педагошка и научно-истражувачка дејност 
2. Информации и податоци за докторската дисертација 
3. Структура и приказ на докторската дисертација 
4. Оценка на докторската дисертација 
5. Заклучок и предлог 

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

Кандидатот м-р Зафирчо Панчев е роден 04.08.1973, Скопје. Средното образование 
го стекнал во средното полициско училиште „Елисие Поповски Марко“ – Скопје, 
Дипломирал на Факултет за Безбедност – Скопје, каде во 2014 година се стекнал со звањето 
Магистер на науки од областа на криминалистика и криминологијата.  
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Работниот век го поминал во Министерството за внатрешни работи од полицаец до 
Началник. Во моментов е началник на Сектор за криминалистички истраги во Оддел за 
сузбивање на организиран и сериозен криминал, Биро за јавна безбедност, Министерство за 
Внатрешни работи на Република Северна Македонија. 

Објавил два труда: „Имплементација на Моделот на Анализа на Ризик во Гранично 
безбедносниот систем на МВР“ (во оригинал „Implementation of Risk Analysis model in 
Republic of Macedonia“) објавен во Октомври, 2007 година во Женева, Швајцарија, 93 
страници на Англиски јазик и  

„Модел за Анализа на Ризик – Водич за управување со гранична безбедност“ (во 
оригинал „Risk Analysis Model – guidance for border security management“) објавен во 
Февруари, 2012 година во Женева, Швајцарија, 114 страници на Англиски јазик. 

Учествувал на бројни специјалистички обуки меѓу кои и: 
Advanced Distance learning for Regional Commanders (во превод„Напредно учење за 

Началници на Регионални центри“) во организација на Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces во траење 16 месеци со вкупно 161 ден поминати во наставни обуки 
и 84 дена во студиски посети и работилници во повеќе Европски држави (Словенија, 
Естонија, Финска, Германија, Унгарија) со добиен специјалистички сертификат „ГРАНИЧЕН 
МЕНАЏМЕНТ“, признат во Европската Унија, за што го има објавено и трудот 
„Имплементација на Моделот на Анализа на Ризик во Гранично безбедносниот систем на 
МВР“. 

Учествува во бројни национални проекти иработни групи, меѓу кои е и Раководителна 
работната група за имплементација на Модел за Анализа на Ризик во граничната полиција на 
Република Македонија; член во работните групи: за поддршка при изработката на стратегија 
за развој на пробациска служба во Република Македонија; за изработка на Предлог 
Шенгенски Акционен План, и тоа како: (1) раководител на работната подгрупа „Полициска 
соработка“, (2) член на работните подгрупи за „Наркотични дроги“, за „Огнено оружје и 
муниција“, и за „Меѓусебна помош во кривична материја“. Овде ќе ги споменеме проектите 
за изработка на Упатство за „Користењето на криминалистичкото разузнавање како метод на 
полициското работење“; за изработка на база на податоци за криминалистичко разузнавање и 
криминалистички истраги во Бирото за Јавна безбедност во МВР; за Имплементација на 
Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа-Виенска конвенција во Бирото 
за Јавна безбедност;за Градење на административните капацитети за Европска интеграција 
на теми Преговори за Правда, слобода и безбедност и за формирање на единица за 
координација на меѓународната полициска соработка (ILECUS). 

Тој исто така учествува во регионални проекти, организирани и финансирани од 
DCAF (Democratic Control of Armed Forces)каде се стекнал со звање регионален водечки 
експерт на работната подгрупа за Анализа на Ризик во Југоисточна Европа-Западен Балкан. 
Член е на работната група на DCAF (Democratic Control of Armed Forces) за Анализа на 
Ризик, Криминалистичко разузнавање и Криминалистички истраги и нивно имплементирање 
во националните системи на државите во Западен Балкан.Потоаучествува во работна група 
за Полициска соработка,согласноКонвенцијата за полициска соработка во Југоисточна 
Европа (Виенска конвенција). Како и учествува во формирањето на Регионален центар за 
изработка на Анализа на Ризик во Република Албанија  

М-р Зафирчо Панчев посетувал бројни семинари, обуки, курсеви и работилници 
поврзани со работните задачи и експертизатата за која располага со знаења и вештини. 

Остварил студиски посети меѓу кои ќе ги споменеме само посетата на 
Министерството за Внатрешни работи на Република Словенија во рамки на проектот 
ILECU’s (International Law-Enforcement coordination unit’s – Единици за координација на 
меѓународната соработка) и студиската посета на Министерството за Внатрешни работи на 
Холандија, EUROJUST и EUROPOL во рамки на проектот ILECU’s (International Law-
Enforcement coordination unit’s – Единици за координација на меѓународната соработка). 
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Од биографските податоци ќе напоменеме дека м-р Зафирчо Панчев работно се 
развивал и напредувал од почетното професионално ниво во Министерството за Внатрешни 
работи, како полицаец движејќи се хиерархиски низ различните скалила на Министерството. 
Секое од наредните работни места значело организација и раководење со поголем број на 
полициски службеници. Организациските активности биле завршувани со потребен 
квалитет, квантитет и динамика што значело и соодветен импакт во функционирањето на 
организационата единица со која раководел.Точноста и прецизноста како особини помагале 
при исполнувањето на задачите и задолженијата. Него го одликуваат и личните особини, 
упорност и организираност. 

Тој располага со јазични вештини, познавање на софтверски вештини и 
програмирање, како и солидното познавање на пакетот Microsoft Office. 
 
 
2. Информации и податоци за докторската дисертација 
 
 

Докторската дисертација е напишана согласно Упатството за изработка на докторски 
тези и содржи вкупно 387 страница, компјутерски напишан текст со фонт Times New Roman 
големина на буквите 12 и проред 1,5. Докторската дисертација содржи Апстракт со клучни 
зборови на македонски и англиски јазик, Содржина, Главен текст систематизиран во 
10глави, Заклучни согледувања и препораки, Користена литература и четири Анекси. 
 
 
3. Структура и приказ на докторската дисертација 

 
 
Првата глава енасловенa како Теоретско – хипотетска рамка на трудотсе однесува 

на методолошките аспекти на истражувањето на главниот проблем во докторската 
дисертација и е составен од Формулирање на истражувачкиот проблем, Определување на 
предметот на истражувањето (Теоретско определување на предметот, Појмовно-
категоријален апарат, Операционално определување на предметот, Временско, Просторно и 
Дисциплинарно определување на истражувањето), Цели на истражувањето, Хипотетичка 
рамка – хипотези, Начин на истражување – методи и техники и Научна и општествена 
оправданост на истражувањето.  

На самиот почеток се укажува афирмира ставот според кој научните истражувања 
покажуваат дека казнено политичките мерките не се доволни за да се сузбие криминалот, 
односно дека криминално политичките мерки треба да бидат поддржани со мерките на 
општествената превенција. Мерки на општествена превенција се општа социјална 
превенција, посебна социјална превенција и индивидуална превенција. И дека, современата 
криминална политика се повеќе приматот го става на мерките на превенција како средство за 
отстранување на причините на криминалот. Системот на репресија се заснова на активности 
кои се преземаат по извршувањето на кривичното дело, а мерките на превенција се насочени 
кон спречување на настанување на кривично дело.  

Во трудот се поаѓа од неговата основна научна цел да се воспостави модел на 
индивидуална криминална превенција, како истражувачки и практичен инструмент и да се 
создаде теоретска конструкција и емпириска евиденција за научна дескрипција на 
поставениот проблем со индивидуалната превенција на криминалитетот. Во таа смисла се 
задава задача да се обајсни што е Модел на индивидуална криминална превенција; што значи 
да се конструира Модел на индивидуална криминална  превенција и да се потенцира 
неговата важност за криминалистичко – безбедносниот систем на Република Северна 
Македонија. Во тој контекст е и зададената задача да се утврди зашто поранешниот модел за 
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контрола на лица под зајакната оперативна контрола се распаднал, односно зошто истиот е 
нефункционален и да се искористат добиените сознанијата во насока на отстранување на 
причините за нефункционалноста при креирањето на новиот модел; да се истражи 
подготвеноста на државните органи, односно институциите и нивните службеници за 
воспоставување нов модел (Модел на индивидуална криминална превенција), особено 
подготвеноста за дистрибуција, односно отстапување на сопствени надлежности на други 
институциите во насока на остварување на поголема општествена одговорност во 
зајакнувањето на борбата против криминалитетот. Во таа смисла е поставена задачата да се 
воспостават, односно, дефинираат научни и емпириски поими кои ќе го објективизираат 
функционирањето и контролата на моделот, за што е неопходно да се подигне свесноста за 
потребата за зголемен научен потенцијал за истражување на Моделот на индивидуална 
криминална превенција, како и да се анализираат позитивните и негативните страни при 
конструирањето на Моделот со цел изведување на конструктивни заклучоци и предлози  при 
неговата имплементација. 

Врз основа на вака поставената научна цел и задачите кои од неа произлегуваат во 
докторската дисертација се поаѓа од општата хипотеза дека „конструкцијата на Модел на 
индивидуална криминална превенција како подсистем на превенцијата на криминалот, 
претпоставува втемелување на целисходни и логички решенија кои ќе обезбедат објективни 
и применливи сознанија за борба против криминалот, особено со намалување на 
рецидивизмот и ревиктимизацијата преку јакнење на индивидуална криминална превенција 
на познати сторители и жртви на кривични дела“. Во операционализацита на генералната 
хипотеза е развиен систем на посебни и поединечни хипотези за чија операционалзација е 
развиена сложена методолошка апаратура и применета триангулациска истражувачка 
постапка.  

Од општите научни методи примет е индуктивно–дедуктивниот метод, аналитичко–
синтетичкиот, методот на моделирање и статистичкиот метод. Од посебните научни методи 
се применети: компаративниот и методот на анализа на содржината на документите и 
методот на прогноза (ДЕЛФИ). За операционализацијата на сложената истражувачка 
постапка применети се повеќе инструменти. Имено, за потребите на истражувањето се 
применети повеќе непосредни (примарни) и посредни (секундарни) техники за собирање на 
податоци. Како примарни техники се користени шест писмени прашалници од кои четири 
анкетни прашалници и два ДЕЛФИ прашалници.Целни групи воистражувањето се државни 
органи или служби во нив, пред се Министерството за внатрешни работи, посебно 
униформирана полиција, полициските службеници кои работат на криминалистичка анализа. 
Во оваа група се вклучени и сите пробациски службеници во Република Северна 
Македонија. Исто така целна група се и  сите службеници во КПУ кои работат во Секторите 
за ресоцијализација. 

Во сите овие средини, како што се КПУ Идризово, раководителите на ниво на 
единица и сектор, со работно искуство од областа на ЛЗОК и (или) ЛЗН и криминалистички 
анализи со ефективен работен стаж од најмалку 15 години и во УИС, Пробациска служба, 
вработени во Пробациската канцеларија Скопје спроведеное групно интервју со таргетна 
група (8-12 испитаници), односно применет ДЕЛФИ методот. 

Секундарни извори во истражувањето се користени од Council of Europe, Annual penal 
statistics, SPACE I, Survey on prison populations, Survey 2010 до 2018 година. 

Во трудот е опишана структурата и карактеристики на популацијата и примероците 
користени во истражувањата. 

Обработката на собраните податоци е извршена со користење на софтверското 
решение IBM SPSS Statistic 19.  

 
 Втората глава е со наслов „Теоретски пристап кон индивидуалната криминална 

превенција“. Во неа се актуализираисториски пристап кон превенцијата на криминалитетот, 
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местото и улогата на превенцијата на криминалитетот во научниот систем, се дефинира, поимот 
превенција на криминалитетот. Се дебатира за релациите криминална превенција и превенција 
на криминалитетот, се врши типологизација на превенцијата на криминалитетот, се 
проблематизираат стратегии, односно, концепти за превенција на криминалитетот. Во овој дел се 
расправа за превенција на криминалитетот низ призмата на меѓународните документи, за 
теоретско-практичната идеја за воспоставување на индивидуалната криминална превенција, како 
и се осврнува на историскиот развој, поимот и содржината на индивидуалната криминална 
превенција. 

Во овој дел се презентирани бројни сознанија поврзани со индивидуалната 
криминална превенција при што се нагласува дека кон крајот на ’70 и почетокот на ’80 
години на минатиот век, во Велика Британија доаѓа до поместување во политиката на 
превенција на криминалот. Имено, нефокусираната превенција била заменета со ситуациона 
превенција што значело придвижување од општите кон специфични методолошки пристапи 
на превенција, односно од реактивна кон проактивна превенција. Од страна на полицијата, во 
одделенијата за превенција биле воспоставени нови работни места како „офицер за 
намалување на криминалот“ (crime reduction officer), “офицер за локална безбедност“ 
(community safety officer). Истражувањата од тој период покажале оптимизам во 
спроведувањето на криминалната превенција од страна на полицијата. Заклучокот на 
истражувачите бил дека без радикални реформи на полето на криминалната превенција, не 
може да се влезе во Дваесет и првиот век во борбата против криминалот. Како илустрација 
ќе наведме дека во 1989 година во Англиската полиција биле вработени околу 500 
полициски службеници кои извршувале задачи во специјализираните единици за превенција, 
што претставува помалку од 0,5% од вкупниот број на полициски службеници. Еден од 
главните проблеми со кој се среќавале полициските службеници од овие специјализирани 
единици бил и делокругот на работните задачи.  

 
„Рецидивизам, изолација и социјална заштита“ е наслов на третатаглаваод 

докторската дисертација, во која одделно на секое од овие прашања им се посветува 
соодветно внимание. Во овој дел од докторската дисертација се дефинира поимот 
рецидивизам, се актуализираат казнено-правните последици од рецидивизмот, седебатира за 
неговата феноменологија и етиологија, се врши типологија на рецедивистите 
(повратниците).Државите во светот применуваат различни модели на мерење на 
рецидивизмот, кои се претставени како статистички показатели или анализи низ разни 
аналитички документи на државните органи надлежни за кривично гонење и/или разни 
научни и истражувачки сознанија. Така, Англија и Велс обемот на рецидивизмот го мери 
како вкупен број на осуди во период од две години по отпуштање од затвор. Ако се изведе 
заклучок од целокупната прикажана статистика за Англија и Велс, може да се изведе 
заклучок дека рецидивизмот е со процент поголем од 50%, или по години 1999 година, од 
59%, во 1987 година, од 57%, во 1992 година, од 51%, и во 1997 година, од 58%. Во 
Соединетите Американски Држави, вкупно 46,9% од сите отпуштени лица од затвор, во 
период од три години биле повторно осудени за ново кривично дело а 67,5% од 
затворениците, повторно биле уапсени 

Според податоците објавени од Државниот завод за статистика на Република Северна 
Македонија, за периодот од 1998 до 2015 година рецидивизмот се движи помеѓу 11,43% и 
21,34%, или со средна аритметичка вредност од 16,47%. Интензитетот на рецидивизмот, 
односно времето помеѓу првото и второто кривично дело се движи во проценти од 30,6% во 
период од 1 до 3 години по отпуштање од затвор, 22,2% во период од 4 до 6 месеци по 
затворот, а 16,7% во период од 6 месеци до една година. Од вкупниот број на рецидивисти, 
60,3% извршиле трикратен повтор, 39,7% извршиле четирикратен повтор, а 17,2% се 
петократни и шестократни повторници. Според структурата на кривичните дела, област, 
односно глава во Казнениот законик извршени од рецидивисти, 63,58% се кривични дела 
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против имотот, 5,43% се кривични дела против јавниот ред и мир, 5,35% кривични дела 
против здравјето на луѓето.  

Во анализата се констатира дека Моделот на индивидуална криминална превенција во 
центарот на своето внимание го има потенцијалниот сторител на кривично дело, прекршок 
или девијантно однесување. Детекцијата, односно идентификувањето на потенцијалните 
сторители е комплексен систем на следење на повеќе информации и сознанија за лица за кои 
постојат претпоставки дека може да извршат казнени дела. Но како органите за кривично 
гонење и државните органи за спроведување на индивидуалната криминална превенција 
можат да идентификуваат потенцијални сторители. Рецидивизмот е приоритет на Моделот 
на индивидуалната криминална превенција и во тој контекст самото дефинирање на 
рецидивизмот не влијае на постапувањето по моделот. Имено, за индивидуалната 
криминална превенција не е важно дали кривично правниот настан е притворски предмет, 
односно предметот е затворен во било која фаза од кривичната постапка затоа што не се 
обезбедени докази или е пресудено со правосилна осудителна пресуда, дали примарното 
кривично дело е извршено во странство или во државата каде е извршен повторот, без оглед 
дали е избришана казнената евиденција за сторителот. Исто така не е важно дали се 
постапува по пекиншкото правило и податоците за извршеното кривично дело на малолетник 
се избришани од регистарот кој се води во Министерството за труд и социјална политика, 
доколку државните органи располагаат со информации за претходно извршено кривично 
дело, лицето се третира како потенцијален сторител на ново кривично дело во Моделот на 
индивидуална криминална превенција. За моделот на индивидуална криминална превенција 
не е важно дали е општ или специјален рецидивизам, или квантификацијата на повратот, 
односно дали станува збор за трикратен, четирикратен, петкратен или повеќекратен 
рецидивизам. Моделот на индивидуална криминална превенција го третира (го зема 
предвид) секое лице кое претходно извршило казнено дело, а врз основа на проценката на 
ризик се утврдува дали постои можност истото повторно да изврши казнено дело или не.  

Излагањето во овој дел продолжува со дебатата за поимот изолација, со теоретските 
пристапи во неговото објаснување, но и со практиката вомакедонското законодавство и со 
особена анализа на моделите на изолација во Англија познат како: „затворска казна за јавна 
заштита“, потоа, моделот на САД, именуван како превентивен притвори моделот на 
Австралија кој го има американскиот назив, односно превентивен притвор. 

Во овој дел од докторската дисертација се анализираат положбите задачите и 
функциите на социјалната заштита, на центрите за социјални работи, како и на улогата на 
Министерството за труд и социјална политика во примената на моделот наиндивидуална 
криминална превенција, за што се нудат идеи за подобрување на досегашните практики и во 
тој контекст се нудат идеи за редефинирање на улогата на овој државен орган во делот на 
превенцијата на криминалот. 

 
Четвртатаглавае посветена на проблемот на ресоцијализација.Во неа расправата 

започнува со дефинирањето на поимите ресоцијализација и третман, се осврнува на целите 
на ресоцијализацијата и се набљудува истата низ призмата на меѓународните документи и на 
домашното законодавство. Потоа се наведуваат практични примери на примена на 
ресоцијализација во странски модели.  

Овој дел е збогатен со содржините на ресоцијализацијата, третманот, односно 
социјална интеграција, со мерките и методите на третман, посебно со мерките на надзор, 
контрола и заштита. 

Во докторската дисертација се анализираат ставовите на испитаниците во Казнено 
поправните установи во Република Северна Македонија во врска со примената на мерките на 
ресоцијализација, односно третманот. Одговорите на прашањето дали испитаникот 
посетувал посебни обуки за работа со рецидивисти, потврдно одговориле 42,9% ,  54,8% не 
посетувале обуки. И во одговорите на тоа дали посетувале посебни обуки за работа со 
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сторители на сексуални деликти, само 21,4% од нив одговорилепотврдно, а 73,8% не 
посетувале обуки, како иодговоритеза посебните обуки за работа со сторители на семејно 
насилство покажуваат дека 21,4% посетувале на обуки, а 78,6% не присуствувале. 
Дистрибуцијата на фреквенциите за ставовите на испитаниците за примената на програми за 
ресоцијализација по области, за рецидивисти укажува дека 33,3% од нивво нивната матична 
установа, применувале програми за ресоцијализација на рецидивисти, а 64,3% не 
применуваат таква програма.  

Истражувањата во затворите во Македонија покажуваат дека ресоцијализацијата не се 
спроведува во согласност со меѓународните и националните стандарди и потреби на 
осудените лица. Анализата покажува дека осудените лица или воопшто не се подложни или 
во незначителен процент се подложни на мерките на ресоцијализација, додека воспитувачите 
во секторите за ресоцијализација кои ги спроведуваат содржините за третман се произнеле 
дека не спроведуваат или во многу мал обем спроведуваат третмани спрема сторители  од 
одредени типови на кривични дела 

 
Со насловот „Пробација“ езаглавена петтатаглава. Во неа се дефинира и опишува 

појавата и развојот на пробацијата, на пробациските органи, нивната надлежност, како и 
изработката на извештаите за потребите на кривичната постапка, советодавните извештаи, 
извршувањето на општокорисна работа, мерките на надзор, работата со семејството на 
сторителот, како и прашањата поврзани со електронскиот мониторинг, враќањето во 
заедницата и пост-затворската грижа. При тоа се наведува дека според годишниот 
пенолошки извештај на Советот на Европа за 2018 година, од вкупно 49 држави во Европа, 
во 17 од нив пробациската служба организациски припаѓа на министерствата за правда, а во 
18 држави пробациската служба е организирана покрај министерството за правда, паралелно 
и во други државни органи, меѓу кои се министерствата за внатрешни работи, затворска 
администрација (кога истата не е во рамки на министерството за правда), самостојна 
пробациска служба и комбинирана државна и приватна пробациска служба. Во две држави 
(Малта и Шпанија) пробациската служба е организирана во рамки на Министерството за 
внатрешни работи, а во Холандија пробациската служба е лоцирана како независна приватна 
агенција. Наведеното укажува дека кај европските држави постојат разлики во 
организацијата на пробацисктата служба во системот на државни органи, но преовладува 
организациската поставеност во министерствата за правда. 

Исто така кога станува збор за електронскиот мониторинг, емпиријата укажува дека 
во 2010 година 9 држави користеле електронски мониторинг, во 2014 година тој број 
изнесува 15, а во 2018 година 17 држави или 34% од вкупниот број на држави во Европа, при 
што се констатира дека во 2010 имало вкупно 860 случаи на користење на електронски 
мониторинг, во 2014 година 3374 случаи, а во 2018 година 3702 случаи. Податоците 
илустрираат дека државите се повеќе го користат електронскиот мониторинг за целите на 
индивидуалната криминална превенција.  

Во Република Северна Македонија, пробациските работи се извршуваат од Сектор 
лоциран во Управата за извршување на санкции, која организациски припаѓа на 
Министерството за правда. Во докторската дисертација се констатира дека пробациската 
служба во Република Северна Македонија е на почетокот на патот, воспоставена пред само 
неколку години, со мал број на вработени и ограничени материјално-технички услови за 
работа. Активностите на истата се насочени кон извршување на алтернативните санкции. Се 
укажува дека е потребна поголема промоција на услугите кои таа треба да ги овозможи за 
што е потребно подигање на свеста на главните чинители на власта за овозможување на 
надградување на пробациските работи насочени кон редукција на криминалот. 

Соодветно внимание во докторската дисертација се посветува на казните и 
алтернативни мерки во македонското законодавство, на алтернативните санкции, условната 



90 
 

 
 

осуда, условната осуда со заштитен надзор, општокорисната работа, судската опомена, 
куќниот затвор и условниот отпуст. 

На соодветен начин се расправа ианализира состојбата и развојот на пробацијата во 
Република Северна Македонија, се анализира нејзината Стратегијата за развој на 
пробациската служба и акцискиот план за неа, а во тој контекст се врши продлабочена 
анализа на Законот за пробација. 

Шестатаглава носи наслов „Криминалистичка контрола“, односно за 
криминалистичко (оперативните) тактички мерки и дејствија, разгледани преку 
определувањето на поимот за криминалистичка контрола, анализата на задолжителната 
инструкција за користење на одредени средства и методи во оперативната работа на 
службата за јавна безбедност, за зајакнатите локален надзор и оперативна контрола, за 
начинот на кои тие се нормативно уредени, со соодветна анализа на Законот за полиција, 
Упатството за начинот на водење на криминалистички истраги иПравилникот за начинот на 
вршење на полициските работи. 

При тоа во трудот се констатира дека криминалистичката контрола е насочена кон 
опсервација на познати сторители на кривични дела, лица за кои постои основно сомнение 
дека може да извршат казнено дело, објекти и места на кои зачестено се вршат кривични 
дела, како и потенцијални жртви на кривични дела, со цел преземање на активности 
насочени кон откривање и спречување на казненото дело. Анализата на нормативни акти 
покажува дека  само во две одредби е нормирано дека полицијата работи на превенција, 
воопшто не навлегувајќи подлабоко да ги определи нејзините содржини. Законот нормира 
зајакната оперативна контрола на лица и објекти, но воопшто ниту во законот ниту во друг 
подзаконски документ не објаснува што е тоа, како се применува и кои се нејзини содржини. 
Во правилникот за вршење на полициски работи се предвидени три вида на превенции и тоа 
општа превенција, непосредно превентивно дејствување и посебни видови на превенција, а 
само со една одредба е предвидена зајакната оперативна контрола, но истата е премногу 
општа и не постојат дополнителни норми кои ја објаснуваат и прецизираат кои се нејзините 
содржини, како се спроведува или слично.  

Истражувачките резултатиупатуваат на тоа дека причините за неприменување на 
мерките ЛЗН и ЛЗОК е во непостоењето на обука, непознавање на институтите и 
непостоењето на законски основ. Сите три индикатори меѓусебно се поврзани затоа што ако 
нема законски основ логички е вработените, особено помладите да не ги познаваат мерките, 
а особено ако немаат обука за истото. Се препорачува креирање на сеопфатна содржинска и 
прецизна законска и подзаконска рамка за примена на нов институт „Зајакната 
криминалистичка контрола“ насочена кон познати, односно регистрирани сторители на 
казнени дела, лица за кои постои основано сомнение дека можат да извршат казнени дела, 
како и потенцијални жртви на кривични дела.  

 
Седматаглава од докторскатарасправа за „Соработката и координација на органите 

за спроведување на индивидуална криминална превенција“. Во неа се тематизираат поимите 
соработка и координација, се анализира, нормативно уредување. 

Составен дел на анализата е применета меѓуинституционална соработка, посебно на 
Управата за извршување на санкциите, Министерство за внатрешни работи и Министерство 
за труд и социјална политика. 

При тоа се констатира дека начинот на нормативното уредување на соработката и 
координацијата помеѓу Управата за извршување на санкции,  Министерството за внатрешни 
работи, Јавното обвинителство, Министерството за труд и социјална политика  други 
државни органи, со кој треба да се регулираат заеднички активности во рамки на Моделот на 
индивидуална криминална превенција, што претпоставува соодветна имплементацијата на 
моделот. Имено, како дел на истражувачките активности за новиот Модел на индивидуална 
криминална превенција на познати сторители на кривични дела,е одржан тренинг со 
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вработените од овие институции, при што е забележана промена во ставот кај вработените за 
потребата од негово нормативното уредување. Имено, испитаниците сметале дека Системски 
закон е актот со кој нормативно треба да се уреди моделот, а на второ место се договорот за 
соработка и законско уредување на надлежности на секоја институција посебно. Анализата 
на стандардната девијација покажува дека коефициентот на девијација за системски закон во 
првиот чекор е  = 1,258 додека за вториот е  = 1,304, што укажува на минимално 
зголемување на вредноста по тренингот и дискусијата. Девијацијата кај договорот за 
соработка по првиот прашалник е  = 0,516 додека по вториот чекор е  = 1,483, што 
покажува голема разлика во ставовите на испитаниците. 

Истражувањето на ставовите на испитаниците кои се однесуваат на постојната 
соработка и координација на државните органи, покажува дека таа или не постои или е 
минимална и вообичаено се заснова на лични познанства на извршителите. Од познатите 
облици на соработка (хармонизација на законски акти, зајакнати инструменти за соработка, 
зајакната превенција и зајакната соработка во превенцијата на криминалот, размена на 
податоци и информации, воспоставување модел на офицери за врска, соработка во заеднички 
центри, изработка на заеднички анализи, заедничко планирање, заедничка едукација и 
размена на искуства, укажување взаемна стручна и материјална помош, стандардизација), 
може да се констатира постоење на облик на соработка само на размена на информации, 
додека другите облици на соработка воопшто не се применуваат.  

И во тој контекст се констатира дека трите државни органи, Министерството за 
внатрешни работи, Министерството за правда (преку Управата за извршување на санкции) и 
Министерството за труд и социјална политика, се главни носители на моделот на 
индивидуална криминална превенција, но надлежностите и обврската за меѓусебна 
соработка, се општи и фактички неприменливи. 

 
Осмата главасе однесува на „управувањето со ризикот“. Таа започнува со 

објаснувањето напоимот управување со ризик, се занимава со неговата проценка, 
инструменти за проценка, проценка на ризик за рецидивизам, идентификација и анализа на 
ризик. Во овој дел се анализираат искуствата на моделите на проценка на ризик на Велика 
Британија и САД.  

Ризикот се анализира преку неговата евалуација, справување, односно постапување, 
со моделите за справување со ризикот, како што се оние на Организацијата на Обединетите 
Нации и Англија. Составен дел на анализата е и контролата на ризикот, со актуализирање на 
прашањата поврзани со управувањето со ризикот кај нас, сопроценка на ризик во Казнено 
поправните установи, како и со анализата на прирачникот за употребата на инструментот за 
проценка на ризик и потреби на осудени лица.Управувањето со ризикот се набљудува како 
подсистем на Моделот на индивидуалната криминална превенција преку кој се управува со 
информациите во насока на креирање криминалистички профили на познати сторители на 
кривични дела и утврдување на ризик индикатори кои влијаат на криминогените фактори, а 
со цел соодветно управување со сторителите во рамки на моделот.  

Истражувачките резултати упатуваат на тоа дека управувањето со ризиците е 
основата на Моделот на индивидуалната криминална превенција. Секоја практична 
дисциплина и секој модел гради сопствена методологија за управување со ризикот. 
Управувањето со ризик содржи проценка на ризик (како процес на идентификација на ризик, 
анализа на ризик и евалуација на ризик), справување со ризик и контрола на ризик. 
Проценката на ризик има свои инструменти а во моделот за управување со сторителите 
(модел на индивидуална криминална превенција) тоа се статистичка анализа и структурирана 
професионална анамнеза. Структурираната професионална анамнеза е пристап воден од 
инструменти со кои се разгледуваат бројни фактори кои практично и теоретски се поврзани 
со предметот на интерес. При тоа, управувањето со ризици за рецидивисти претставува 
посебна методологија која има за цел да ги информира поединците или тимовите кои 
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донесуваат одлуки во однос на издржувањето на затворската казна на високо ризични 
сторители на кривични дела, определување на условен отпуст на ниско ризичните сторители 
на кривични дела и определување мерки за редукција на постојниот ризик.  

Во Република Северна Македонија не постои изграден модел за управување со 
ризикот во однос на системот за извршување на санкциите, или може да констатираме дека 
само подсистемот за проценка на ризикот е во почетна фаза на имплементација. Останатите 
подсистеми на управувањето со ризикот, справувањето и контролата на ризикот не се 
имплементирани воопшто. Тоа се должи на збир на субјективни и објективни фактори како 
што се непостоењето соодветен стручен кадар за развој на моделот, непостоење на 
континуиран развој на системот за извршување на санкциите, раната фаза на имплементација 
на пробацијата, недостаток и приоритети во распределувањето на финансиски, материјални и 
технички средства и слично. Актуелниот модел на проценка на ризикот за осудени лица во 
Македонија се применува како посебен подсистем во затворите и посебен во пробациската 
служба, иако пробациската служба во основа го користи моделот изграден од страна на 
затворската администрација. Таа треба да креира сопствена Методологија за управување со 
ризици и сознанија во рамки на Моделот за управување со сторители на казнени дела и 
Моделот за управување со жртви на кривични дела. Истражувањето покажува дека само 
воспоставен систем за управување со ризик ќе овозможи планско и насочено управување со 
сторители на кривични дела, односно воспоставен заеднички модел за проценка на ризикот и 
заеднички криминалистички профили на познати сторители на кривични дела, особено 
помеѓу Министерството за внатрешни работи, Управата за извршување на санкции и 
Министерството за труд и социјална политика и заедничкото користење на истите ќе ја 
зајакне ефикасноста на индивидуалната криминална превенција. Државните органи кои 
треба да учествуваат во заедничкиот модел за проценка на ризикот и заедничките 
криминалистички профили на познатите сторители на кривични дела, кои во поединечната 
хипотеза се ограничени на МВР и УИС, треба да бидат проширени со Министерството за 
труд и социјална политика, бидејќи истражувањето покажа дека е неминовно вклучувањето 
на мерките на социјалната политика во превенцијата на криминалот, а со тоа и на проценката 
на ризикот и управувањето со социјалните ризици.  

Составен дел на оваа дискусија е и процената на ризикот во пробација, во 
полициското работење, управувањето со ризик во полициското работење при родово 
базирано и семејно насилство, како и темите поврзани со проценатаи управувањето со 
ризикот во системот на социјална заштита, како и со мултиинституционалниот пристап во 
криминалистичко профилирање и управување со ризиците.  

Расправата во овој дел завршува со анализа на применета статистика во Моделот на 
индивидуална криминална превенција. 

 
Деветтата главае насловена со „управување со сторители на кривични дела“.Во 

него анализата започнува со искуствата, сознанијата и дострелите на Моделот на Англија во 
управувањето со сторителите на кривичните дела. Расправата продолжува со дефинирањето 
на поимот управување со сторители, посебно со сеопфатниот пристап, се анализира 
Извештајот на Картер, како и содржинските елементи на управување со сторителите. Во овој 
дел анализата продолжува со искуствата и сознанијата на Моделот на САД, со стратегиите и 
техниките кои се применуваат во интегрираното управување со предметите. Во тој контекст, 
се анализира моделот на Интегрирано управување со предмети, неговатареализација и 
посебно управувањето со високоризични сторители. Во таа насока се истакнуваат 
специфичностите на Англискиот модел за идентификација на високоризични сторители, се 
опишува нивната База на податоци ВИСОР, како и управувањето со информациите за 
високоризични сторители. Соодветно внимание се посветува и на анализата на моделот на 
САД. 
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Компаративната анализа на двата модели покажува дека имаат една иста основа а тоа 
е управување со сторителите на кривични дела со цел редукција на криминалот. Двата 
модели се засноваат на примена на сеопфатни мерки на ресоцијализација/реинтеграција, 
надзор, контрола, изолација и помирување, извршувани од страна на органите за кривично 
гонење (law enforcement), институции и приватни субјекти со задачи во кривично гонење или 
превенција, управувани, односно координирани од еден субјект. Двата модели до 2003 
година го применувале пристапот на управување со предмет, што значело „еден сторител 
еден предмет“. Како сторителот се движел низ различните фази од кривично правниот 
систем, така предметот се надополнувал со информации, анализи, анамнези и планови кои 
биле основа за ефективно управување со предметот (сторителот). Ако еден предмет е еден 
сторител, тогаш може да констатираме дека управувањето со предмет не е ништо друго туку 
управување со сторител. Во САД се применуваат многу различни модели и пристапи. Како 
што беше претходно укажано, САД преферираат децентрализиран систем на поставеност на 
органите за кривично гонење на ниво на поединечните држави и имаат различното 
уредување на правото, организацијата, начинот на работење на државните институции во 
секоја поединечна сојузна држава, со што не може да се зборува за примена на еден 
унифициран модел на целата територија на САД.  

Разликата во двата модели е тоа што Англискиот модел добива организациска форма, 
а моделот на САД има исклучиво процесна форма. Имено, реализацијата на препораките 
дадени во Картеровиот извештај од 2003 година, довеле до формирање на посебен државен 
орган Национална служба за управување со сторители, во чиј состав функционирале 
затворската служба и национална пробациска служба, но се воспоставиле и посебни 
организациони единици за управување со сторители. Така, сторителот кој бил предмет на 
работа на новиот државен орган, бил управуван од посебен државен службеник кој ги 
раководел другите членови на тимот за управување со сторителот, што значи дека се 
вопоставило ново работно место (функција), службеник за управување на сторител чии 
работни задачи биле исклучиво управување. Тоа значи продукција на дополнителнии 
човечки ресурси.  

Предмет на анализа во овој дел од докторската дисертација е управувањето со 
сторителите во Македонија.Република Северна Македонија не применува ниту еден од двата 
модели, односно Моделот на управување со предмети или управување со сторители, ниту 
пак во своите стратегии или акциски планови е наведено нивно воспоставување. Како да не 
постои визија за имплементација на било каков модел за управување со сторители и 
високоризични сторители на кривични дела во било која форма. Истражувачките активности 
упатуваат на тоа дека кај нас, нема воспоставено мерки на превентивна изолација, 
ресоцијализацијата не функционира, третманот во затворите и надвор од него не 
функционираат, контролата од страна на полицијата не функционира, а репарација и 
медијација не постои што укажува дека ниту еден од составните елементи на управувањето 
со сторители не функционираат.  

Расправата во овој дел завршува со анализата на ефективноста на моделите за 
управување со сторители, односно за интегрираното управување со предмети.  

 
Десеттата главаноси наслов„Управување со жртви на кривични дела“. Расправата 

во овој дел од докторската дисертација започнува со објаснувањето на основните 
виктимолошки поими, како што се виктимизацијата и ревиктимизацијата, потоа зборува за 
виктимогените фактори, за полициско виктимолошката дејност, па продолжува со анализа на 
меѓународно правни документи од оваа област, при што посебно ја акцентира 
индивидуалната виктимолошка превенција. Составен дел на дебатата за управувањето со 
жртвите на кривични дела е анализата на искуствата на Англискиот модел, потоа на 
Кодексот за постапување со жртви на криминал во Англија и Велс, анализата и 
објаснувањето на Контакт шемата со жртвите.  Индивидуалната виктимолошка превенција се 
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реализира преку Модел на управување со жртви на кривични дела. При тоа, англискиот 
модел на управување со жртви на кривични дела е најорганизиран, сеопфатен, прецизно 
нормиран модел кој се повеќе држави во светот го прифаќаат и имплементираат во 
сопствените системи за заштита на жртвите на кривични дела. 

Во овој дел се врши анализа на нормативните документи во македонското 
законодавство при што посебно се акцептира постапувањето со жртвите на кривични дела во 
начинот на остварувањето на заштитата и грижата на жртви на кривични дела. Анализата во 
освој дел е фокусира на Законот за социјална заштита и подзаконските акти како што се 
правилниците за начинот на спроведувањето и начинот на следење на изречените 
привремени мерки за заштита и за начинот на извршување на изречената итна мерка за 
заштита и отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот и 
привремените мерки за заштита. 

Врз основа на истражувачките резултати се констатира дека 23,2% од полициските 
службеници, најмалку еднаш во својата кариера имаат изработено проценка на ризик за 
жртва на кривично дело, а 75% не учествувале во изработка на проценка на ризик на жртва. 
Во тесна врска со тоа е отсуството на обука за заштита на жртвите. Така според овие 
податоци88% од испитаниците од МВР и Секторот за пробација при Управата за 
извршување на санкциите  воопшто немале обука на теми поврзани со заштитата на жртвите, 
7,7% имале обука до 5 дена, а по еден испитаник имал обука од 6 до 10 дена, односно повеќе 
од 15 дена.  

Во докторската дисертација се констатира дека Република Северна Македонија е на 
пат да изгради сопствен систем за заштита на жртвите и постојат се повеќе заложби за 
воспоставување на квалитетен систем. Состојбата со примена на мерки на заштита и помош е 
доста оскуден. Имено, донесени се релативно нови законски и подзаконски акти кои ја 
третираат оваа област, но истите немаат поширока имплементација. Затоа е неопходно да 
определен државен орган, во современите држави тоа е Агенцијата или Службата за 
пробација да има надлежност за координација на сите државни органи, институции, 
невладиниот сектор и приватни компании во управувањето со жртвите на кривични дела. 
Механизмот за координација би требало да се темели на посебно законско решение.  

Заклучните согледувањае посебна глава во докторската дисертација. Имено, секоја 
претходна плава завршува со Констатации, заклучоци и препораки. Во овој дел од трудот м-р 
Зафирчо Панчев врши синтеза на теоретските и емпириските сознанија.  Овој дел е насловен 
како „Генерални заклучоци и предлог модел на индивидуална криминална превенција“  
нуди „Предлог модел на Индивидуалната криминална превенција во Република Северна 
Македонија“. 

Во генералните заклучоци се констатира дека со истражувањето се потврдени 
поставените поединечни хипотези, а со тоа и посебните и генералната хипотеза и тоа, според 
кои само со нормативно уредена моќ на еден државен орган да ги планира, организира и 
контролира активностите на соработка и кoординација на државните органи за спроведување 
на индивидуалната криминална превенција, ќе функционира Моделот на Индивидуална 
криминална превенција. Исто така за утврдување на причините за укинување на 
криминалистичко-оперативните дејствија: лица под зајакната оперативна контрола и лица 
под зајакнат надзор во Република Северна Македонија, ќе овозможи отстранување на 
констатираните недостатоци и градење на нов ефикасен модел. 

Во генералните заклучоци се констатира дека Криминалистичката контрола (надзор) 
над познатите (регистрирани) сторители на кривични дела е решение што овозможува да се 
добиваат корисни криминалистички сознанија за истите со што ќе се откријат и спречат 
извршување на нови кривични дела од страна на познати (регистрирани) сторители. Затоа, 
управувањето со сторители и жртви на кривични дела со висок степен на општествена 
опасност, се очекува да овозможи посебна контрола над сексуалните и насилните деликвенти 
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како посебна категорија на општествено опасни сторители, со што ќе се намали 
рецидивизмот и ревиктимизација на овие категории на сторители и жртви на кривични дела. 

Се укажува дека примената на повеќе истражувачки методи, како и организираното 
собирање на податоци, владеењето на соодветни истражувачки вештини, посебно 
користењето на статистичкиот метод може да создаде поопипливи сознанија и поттикне 
креирање на стратегии за имплементација на моделот за индивидуална криминална 
превенција и ефикасно управување со сторители и жртви на кривични дела. Се констатира 
дека со воспоставен систем за управувањето со ризикот се овозможува планско и насочено 
управување со сторители и жртви на кривични дела, а воспоставување на заеднички модел за 
проценка на ризикот и заеднички криминалистички профили за познати (регистрирани) 
сторители на кривични дела, помеѓу МВР и УИС и заедничкото користење на истите се 
очекува да ја зајакне ефикасноста на индивидуалната криминална превенција. Во таа смисла 
се констатира дека конструкцијата на Модел на индивидуална криминална превенција како 
подсистем на превенцијата на криминалот, претпоставува втемелување на целисходни и 
логички решенија кои ќе обезбедат објективни и применливи сознанија за борба против 
криминалот, особено со намалување на рецидивизмот и ревиктимизацијата преку јакнење на 
индивидуална криминална превенција на познати сторители и жртви на кривични дела. 

Заклучоците завршуваат со Предлог модел на Индивидуалната криминална 
превенција во Република Северна Македонија. 

 
Користената литература е доста солидно и уредно наведена и организирана во 

неколку делови 
Сите извори се коректно наведени по азбучен ред, заедно со сите потребни 

информации за нив.Таа е систематизирана во библиографски извори: книги и списанија, 
Законски и подзаконски акти, стратегии и извештаи на државни органи, Меѓународни 
документи, Интернет страници и други извори 

 
На крајот воприлози се дадени четири анекси: „Насилни кривични дела согласно 

англискиот модел; Сексуални кривични дела согласно англискиот модел; Предлог на 
насилни кривични дела согласно македонскиот кривичен законик и Предлог корпус на 
сексуални кривични дела согласно македонскиот кривичен законик. 
 
4. Оценка на докторската дисертација 
 

Комисијата при оценувањето на докторскиот труд, посебно ги вреднуваше следните 
аспекти: (1) остварување на целите на научното истражување, (2) научниот придонес, (3) 
апликативниот придонес на дисертацијата, (4) оригиналноста на трудот, (5) начинот на 
пишување и научна елаборација на материјата и (6) конзистентноста на деловите во рамките 
на целината. 

Врз основа на претходно изнесеното, Комисијата смета дека кандидатот има 
изработено квалитетно истражување на избраната тема, со успешна примена на 
квалитативната и квантитативната истражувачка парадигма. Станува збор за оригинален 
истражувачкитруд, за научно актуелна и значајна тема чии резултати се во функција на 
продлабочување на сознанијата и искуствата за унапредување на индивидуалната 
криминална превенција.  

Кандидатот преку докторската дисертација покажа дека ги владее методолошките 
правила и постапки за реализација на индивидуална научно-истражувачка работа и располага 
со знаења и вештини за собирање, обработка и анализа на податоците, дека умее да примени 
сложена триангулациска постапка и успешно ги анализира и поврзува теоретските сознанија 
и емпириските и други истражувачки наоди. Комисијата е на мислење дека докторската 
дисертација ја содржи потребната конзистентност во која преку научното фундирање, јасно 
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се препознава секогаш актуелната потреба воспоставување и развој наМодел на 
Индивидуалната криминална превенција во Република Северна Македонија. 

Кандидатот јасно го дефинира предметот на истражувањето и успешно ја поставил 
основната, посебните и поединечните хипотези. Предложената дисертација содржи 
конзистентна структура и висок степен на научна прегледност. Во рамки на поставеност на 
содржината, посебно е значајна анализата на бројните библиографски единици. Проблемот 
кој беше поставен пред докторската дисертација, кандидатот успеа теоретски детално и 
прегледно да го образложи преку научна дескрипција и објаснување, со примена на бројни 
општи и посебни научни методи и примена на соодветни истражувачки постапки, техники и 
инструменти, спроведе истражувачки активности од квалитативната и квантитативната 
истражувачка традиција, создаде сознанија и емпириска аргументација што овозможи 
докторската дисертација да кореспондира со бројни научни сознанија, теориски концепти, но 
и со искуства кои упатуваат на сложеноста на конституирањето на моделот за индивидуална 
криминална превенција. Во тој контекст, во докторската дисертација се успешно применети 
определен број на квалитативни и квантитативни аналитички постапки за управување со 
ризикот, што ја збогатува истражувачката практика, но е и во функција на поттикнување на 
практиката кај нас. 

Во однос на научните и практичните цели и задачи со докторската дисертација се 
воспостави модел на индивидуална криминална превенција, како истражувачки и практичен 
инструмент и се создаде теоретска конструкција и емпириска евиденција за научна 
дескрипција на поставениот проблем со индивидуалната превенција на криминалитетот. Во 
Моделот на индивидуална криминална превенција се објасни и се потенцира неговата 
важност за криминалистичко – безбедносниот систем на Република Северна Македонија. Врз 
основа на вака поставената научна цел и задачите во докторската дисертација се создаде 
доволна граѓа за да се аргументира и потврди општата хипотеза, да се извлечат научно 
засновани и релевантни заклучоци и да се предложи Модел на Индивидуалната криминална 
превенција. 

Во изработката на докторската дисертација е применета истражувачка постапка и 
инструментите и се применети определен број на аналитички постапки. Таа е оригинален 
труд со сознанија кои докторантот самостојно ги оствари. Во докторската дисертација е 
применет научен пристап во проучувањето на Моделот на Индивидуалната криминална 
превенција, а преку примената на квалитативни и квантитативни аналитички постапки за 
прегледно и јасно се објаснува проблемот со состојбите Индивидуалната криминална 
превенција.Докторантот добро владее со методологијата на научно-истражувачката работа, 
со постапките на квалитативните и кванитативните истражувања, посебно во 
формулирањето, анализата и интерпретацијата на добиените резултати.Со презентираните 
сознанија од анализата ги вообликува во теориски и емпириски модел, што упатува дека го 
познава предметот на истражување и владее со тематиката која е предмет на истражување.  

Со истражувањето се дава придонес кон подигнување на овој проблем како приоритет 
во општеството, а со тоа развивање на потребната општествена и индивидуална свест за 
изградба на Модел на Индивидуалната криминална превенција. 

Научните сознанија кои се добиени преку истражувањето во докторската дисертација 
во иднина може да бидат корисни за донесување на поефикасен систем на соодветни 
превентивни мерки и активности, политики, стратегии и програми од надлежните субјекти 
заради зголемување на свеста и одговорноста за индивидуалната криминална превенција. 

Научниот придонес на докторската дисертација се гледа во остварување на следните 
резултати од истражувањето и тоа: 

Во теоретска смисла очекуваниот придонес би можел да се изрази преку следните 
аспекти: 
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Теоретско сублимирање и развивање на проучувањето наиндивидуалната криминална 
превенција и научното објаснување на моделите што се практикуваат и применуваат во 
современите држави; 

Анализата на причините за индивидуалната криминална превенцијааспектите на 
современите криминолошки теории кои обезбедуваат научно и рационално објаснување за 
потребите од јакнењето на превентивните политики во справувањето со криминалот и за 
афирмирање на искуствата и практиките на индивидуалната превенција. 

Сознанијата до кои дошол кандидатот се основа за натамошни квалитативни и 
интердисциплинарни истражувања на оваа појавата, што укажува за неговата научна зрелост 
и амбиции за понатамошен развој во истражувачката област и дека сопродлабоченото 
теориско и соодветното емпириско промислување на појавите ќепридонесува за натамошен 
развој на науката, посебно на криминолошките и безбедносните науки. 

Конкретно, и покрај примената на слични модели на управување со сторители во 
одредени држави, кои служат како основа за примена и во нашата земја, ведувањето на 
предложениот модел треба да се заснова на добри практики, соодветни научно-теоретски 
пристапи и веќе спроведени евалуации во согласност со пристапот превенција базирана на 
докази и на знаења. Нивна продлабочена анализа би требало да биде дел од сеопфатна 
национална стратегија за воведување на моделот во рамките на поширокиот систем на 
превенција на криминалитетот и претставува предизвик за кандидатот во неговите 
понатамошни заложби за успешна примена и имплементација.  Дополнително, а имајќи 
предвид дека за одредени аспекти на предложениот модел на индивидуална криминална 
превенција има спротивстaвени теоретски пристапи во научната академска заедница, 
кандидатот во неговите понатамошни истражувања би требало да отвори поширока 
теоретска елаборација на аргументите за и против како на ширењето на мрежата на 
социјална контрола спрема потенцијално ризичните сторители, така и на судирот меѓу 
слободата и безбедноста како две значајни вредности во поширокиот систем на контрола на 
криминалот. 

 
Оригиналноста на трудот: 

- докторската дисертација претставува оригинален и самостоен истражувачки труд, со 
изворни и оригинални научни сознанија, кои според својата структура, содржината и 
применетиот теориско-методолошки пристап укажуваат дека кандидатот има 
квалитети на самостоен научен работник и истражувач во областа на 
криминолошките и безбедносните науки; 

- ги има успешно совладано методолошките постапки во научно-истражувачката 
работа, особено во формулирањето, анализата и интерпретацијата на добиените 
резултати и изведувањето на констатации и заклучоци, како и во нудењето на 
препораки, упатства и решенија. 

 
Во апликативна смисла, придонесот се состои во утврдување на Моделна 

индивидуалната криминална превенција, како и во потребата од конституирање на соодветен 
модел кај нас. Исто така, примената на аналитичките постапки и техники, како и 
управувањето со ризикот се од особен интерес за институциите, професиоланлците, но и за 
идните истражувачи во унапредувањето на индивидуалната криминална превенција.Посебно 
е значајно што кандидатот, врз основа на вкупниот истражувачки резултат нуди општествен, 
организиран одговор со конструирање и имплементација на Модел на Индивидуалната 
криминална превенција, и се залагаза афирмација на превентивните пристапи и програми во 
превенцијата на криминалот. 

Трудот е пишуван на разбирлив начин, а материјата е прикажана на систематичен и 
детален начин. Вотрудот е користена соодветнатеориско-методололошка рамка, применета е 
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анализа и синтеза на квалитетни извори на податоци за оваа проблематика, како и 
оригиналноста во поставувањето на структурната рамка.  

Според ова, општата оценка на докторската дисертација со наслов „Теоретско-
методолошки пристап и имплементација на Модел на индивидуална криминална 
превенција - со посебен осврт на примена на аналитички постапки и техники и 
управување со ризикот“ од кандидатот м-р Зафирчо Панчев е позитивна. 

 
Во согласност со наводите од Извештајот оваа докторска дисертација ги исполнува 

сите законски услови за пристапување коннејзина одбрана во постапката за стекнување на 
докторат на науки. 
 
5. Заклучок и предлог 
 

Врз основа на изнесените оценки Рецензионата комисијата констатира дека 
докторската дисертација со наслов „ТЕОРЕТСКО-МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП И 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МОДЕЛ НА ИНДИВИДУАЛНА КРИМИНАЛНА 
ПРЕВЕНЦИЈА - СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПРИМЕНА НА АНАЛИТИЧКИ 
ПОСТАПКИ И ТЕХНИКИ И УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ“ од кандидатот м-р 
Зафирчо Панчев ги исполнува критериумите за нејзина одбрана и има чест и задоволство да 
му предложи на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје да го усвои 
Извештајот и да формира Комисија за јавна одбрана.  

Комисијата во меѓусебни консултации и консултации со кандидатот дополнително ќе 
го определи датумот на одбрана на докторската дисертација.  
 
 
 
Скопје,07.05.2022 година   Комисија за оценка на докторската дисертација  
 

Ред. проф. д-р Миодраг Лабовиќ – член, претседател, с.р. 
 

Ред. проф. д-р Цане Мојаноски – член, ментор, с.р. 
 

Ред. проф. д-р ПереАслимоски – член , с.р. 
 

     Ред. проф. д-р Саше Герасимоски – член, с.р. 
   

Ред. проф. д-р ВеснаСтефановска – член, с.р. 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 
 
на ракописот „Анализа на кризната состојба и справувањето со пожарите во 
Република Северна Македонија низ призма на функционалноста на системот 
за управување со кризи и заштита и спасување-студија на случај“ од авторите: 
проф. д-р Марјан Ѓуровски, проф. д-р Марина Малиш Саздовска, проф. д-р Росе 
Смилески и м-р Менде Моцаноски 

 
 Врз основа на Одлука бр.08-367/4 од 19.05.2022 година на Наставно-научниот 
совет на Факултет за безбедност, не определи за рецензенти на ракописот под 
наслов: „Анализа на кризната состојба и справувањето со пожарите во 
Република Северна Македонија низ призма на функционалноста на системот 
за управување со кризи и заштита и спасување-студија на случај“ од авторите: 
проф. д-р Марјан Ѓуровски, проф. д-р Марина Малиш Саздовска, проф. д-р Росе 
Смилески и м-р Менде Моцаноски 

Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, а по проучувањето на 
ракописот имаме задоволство и чест до Наставно-научниот совет на Факултетот за 
безбедност Скопје при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола да го 
поднесеме следниов: 
 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
 

1. Општи податоци за трудот  
 
Обем, содржина и структура на делото. Содржински, материјалот на 

истражувањето прикажан на 90 страници е поделен на 3 дела воедно правејќи спој 
на три области безбедносните науки, криминалистиката и справувањето со пожари.  

Во првиот дел „Шумски пожари, причини за нивна појава, налин на гасење 
и анализа на штетите и влијанието врз животната средина„ се прави приказ и 
анализа на причините за појава на пожарите,како и другите природни непогоди, 
потоа посебен фокус се дава на методите на гасење на шумските пожари, 
опасностите и мерките на безбедност приу гаснење на пожари, како и последиците 
и влијанието на животната средина.  

Во вториот дел „Криминалистички аспекти на шумските пожари„  
посебно внимание се посветува на превенцијата од шумските пожари, воедно 
разгледувајчи ги кривично-правните асоекти на шумските пожари. При тоа меѓу 
другото во ова поглавје се наведуваат надлежните органи и нивните надлежности 
за сузбивање на кривичните дела поврзани со шумските пожари. Во оваа студија 
особено е драгоцената и значајна анализата на податоците од Министерството за 
внатрешни работи во врска со шумските пожари за 2021 година. Обработувајќи ги 
кривично-техничките аспекти на трагите од пожари се прави приказ на методиката 
на откривање на кривичнни дела во врска со шумските пожари.  

Во третиот дел „Функционална анализа на системот за управување со кризи 
за време на справувањето со шумски пожари„ се дава структурата на системот и 



100 
 

 
 

надлежностите при справување со кризите кои беа предизвикани од пожари. 
Воедно во заклучоците се лоцираат системските слабости и потребата од реформи 
во системот за управување со кризи, особено место се дава на оперативните 
податоци давајќи објективна слика на состојбата. Со трендот на научните, 
техничките и техолошките достигнувања посебно во последните неколку декади, се 
добива впечатокот дека настанале комплексни состојби во нашето живеење. 
Одредени состојби не можат да бидат типизирани или проучувани без систематски 
приод кон проблемот. 

Предмет на истражување во ракописот се пожарите и експлозиите кои се 
потенцијална опасност по здравјето и животот на луѓето, животните, имотите, 
животната околината и предизвикува материјалана штета. Често пати во праксата 
некои луѓе, огнот го користат за намерно подметнување пожари или 
предизвикување на експлозија при извршување на некое кривично дело или за 
прикривање на веќе извршеното дело. Процесите на горењето односно пожарите и 
експлозиите во научна смисла се постојано предмет на истражување. 

Научниот пристап за истражувањето на пожарите и експлозиите ја 
наметнува потреба од продлабочени знаења од теоријата на процесите на горењето, 
процесите на неконтролирано горење-пожарите, тактиката на гаснењето, 
криминалистичко-криминалошките науки како и останати научни дисциплини. 

При спроведувањето на истрагата на местото на настанот треба да се 
внимава при утврдувањето на причините за пожарите и експлозиите, бидејќи 
големо вијание имаат многу претходни фактори кои допринеле (ненамерно или 
намерно) за уништување материјалните докази вклучувајќи ја и противпожарната 
служба која интервенирала во гаснењето на пожарот. 

За истрагата на причините за настанатиот пожар или експлозија потребно е 
да се изврши увид на местото на настанот. Со увидот треба да се утврди причината 
за пожарот, начинот на ширење, утврдување на сите траги на ширење, преглед на 
трагите и испитување на околностите под кои се развивал пожарот, со цел 
утврдување на местото каде што започнал процесот на горењето. Местото од каде 
што започнало горењето и настанал пожар, уште се нарекува и „центар на 
пожарот“. На местото на настанот преку добиените сознанија (се земаат во предвид 
индициите пред, за време и после настанот) кои треба да се темелат на претходно 
поставените хипотези за да се идентификува доказот (како директен доказ), а за таа 
цел најчесто се користи статичка и диманичка метода и метод на елиминација. 

Според статистиката и стручните анализи, истражуваните причини за 
појавата на пожарите и експлозиите во најголем процент припаѓа на одговорноста 
спрема факторот човек, а останатите фактори припаѓаат на градежните 
недостатоци, елекричната енергија, техничките неисправности на машините и 
уредите, материјалите, природните фактори, и др. 

Статистички бројот на пожарите и експлозиите од година во година се 
повеќе се разликува споредбено со бројот и видовите на пожари, висината на 
настанатите материјални штети, човечките загуби и др. 
 

2.Посебен дел 
 



101 
 

 
 

Цел на ракописот кој се постигнува е утврдување на функционалноста на 
системот за управување со кризи и заштита и спасување во услови на прогласена 
кризна состојба при справување со пожарите и да се изврши научна дескрипција на 
истражувањето на настанатите пожари. Истражувањето во практична смисла доаѓа 
меѓу другото и до податоците и фактичката состојба за условите во кои работат 
надлежните органи во делот на истражувањето на причините за пожарите и 
експлозиите. Во рамките на публикацијата се презентирани и пренесени странските 
искуства поврзани со предметот на истражувањето на овој труд кои што се 
применливи на конкретните услови во Република Северна Македонија. 

Главна задача која се постигнува преку студијата е да разгледувањето на  
актуелните пристапи во превенцијата, справување со пожарите како непогода од 
природата и човекот, со посебен акцент на плановите за кризна состојба и 
продолжување со работата опфатени преку студијата на случај и анализа на 
одговорот на институциите. 

Воедно се утврдува степенот на координација меѓуресорска и 
меѓуинституционална соработка на сите инволивирани во безбедносниот систем 
каде составен дел е системот за управување со кризи, кој се организира и 
оставарува заради превенција, рано предупредување и справување со кризи кои 
претставуваат ризик за добрата, здравјето и животот на луѓето и животните, кои 
директно ја загрозуваат безбедноста. 

Ракописот дава подобро разбирање на природата на планирањето на 
превенцијата и справувањето со непогоди во градењето капацитети на локално и 
национално ниво во Република Северна Македонија и во развиените земји и во 
рамките на меѓународните организации тесно поврзани со кризниот менаџмент. 

Во публикацијата се истражуваат можностите и ограничувањата на алатките 
и пристапите во креирањето и спроведувањето на планот за кризни ситуации и 
продолжување со работата, на различни нивоа. Воедно се дава одговор на 
прашањето како до холистичкиот пристап во кризниот менаџмент на локално, 
регионално, европско и светско ниво, базиран на интер-агенциска и меѓународна 
соработка помеѓу цивилната и воената компонента на системот за управување со 
кризи. 

Научната и практичната цел на ракописот кој со неговото објавување се 
постигнува е: 

-Утврдување на основните фактори и нивното влијание врз успешното 
имплементирање на концептот за заштита и спасување, односно кризниот 
менаџмент во кризна состојба; 

-Кои од основните концепти за управување со кризи се најпогодни и 
најприменливи во безбедносниот систем на Република Северна Македонија; 

- Се утврдуваат евентуалните критични области во безбедносниот систем на 
Република Северна Македонија во кои се потребни елементи за позитивна промена 
во делот на кризниот менаџмент и заштита и спасување за секојдневно 
функционирање, во услови на криза состојба; 

- Се согледува интерпретацијата на пристапот на нашата држава во полето 
на кризниот менаџмент каде се даваат емпириски податоци врз основа на кои се 
утврдуваат недостатоците и пропустите во делувањето на стратешки и оперативен 
план. 
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- Со помош на резулатите добиени од истражувачките методи и техники, 
авторите ги идентификувани точките кои претставуваат своевидна кочница во 
комуникацијата и соработката на релевантните актери во системот. 

-На крајот се доаѓа до препорака за: разбирање на ризиците од катастрофи; 
зајакнување на управувањето на ризиците од катастрофи; инвестирањето во 
намалување на ризикот од катастрофи; подготвеност за ефикасен одговор во 
процесот на закрепнување, рехабилитација и реконструкција. 

- Самиот ракопис развива систем за рано предупредување за пожарите и 
другите непогоди. Темата опфаќа видови системи за рано предупредување, 
стадиуми на развој (вклучително и компаративен приказ на терминолошки 
различните, но суштински сличните системи) и на нивната целокупна ефикасност 
на државно и на локално ниво. 

- Покрај теориите и пристапите, се  обработуваат содржини поврзани со 
планирачкиот процес, развивање на сценарио, развивање на план за вонредни и 
кризни ситуации и управување во рамките на планот. 

Временската рамка за која е опфатена е периодот 2020/2021 година со 
посебен осврт на периодот на прогласената кризна состојба од 30 дена на целата 
територија на Република Северна Македонија. 

Начин на истражување  
Со цел истражувачкиот проект да ја добие посакуваната апликативна 

природа, а и предметот и целта на истражувањето да бидат во согласност со 
поставените цели кои во ова истажување служат како појдовна основа, се 
предлагаат нови можности, нови перспективи и решенија во областа на 
намалувањето на ризиците од катастрофи за околностите и предизвиците со кои се 
соочи нашата држава во справување со пожарите. Статистичкиот метод се  
користел во комбинација со дескриптивниот, особено кога се објаснуваат 
причинско последичните врски помеѓу пожарите кои ги истражувале. 
Статистичкиот метод помогнал да ги сублимираме податоците добиени со 
истражувачките техники кои  ги користиле, но и да извлечена заклучоци за 
подготвеноста на системот за кризен менаџмент за време на настанатите пожари 
кои  се анализираат.  

Врз основа на податоците во ракописот имаме можност да ги ја 
евидентираме „способноста“ на системот за одговара и справување со пожарите, но 
и да го препознаеме и предвидиме делот каде што истиот има потреба од реформи. 
Историско-компаративен метод е  употребен заради споредувањето на реакцијата 
на кризниот менаџмент во Република Северна Македонија во повеќе наврати во 
минатото, се разбира во различни околности и при различен извор за опасност. 

Со помош на хипотетичко-дедуктивниот метод кои е користен здобиваме 
нови научни сознанија врз основа на постојното истражувачко искуство на ова 
поле. Новите научни сознанија се значајни за идните истражувачи и носителите на 
политики во полето на управувањето со кризи. 

Од страна на авторите преку методот студија на случај целосен се опфатени 
и анализирани неколку случаи – истовидни, но настани во различни околности и 
издвоени по нивните временски и просторни карактеристики. Потоа, со 
компарација се утврдуваат карактеристиките на делувањето на системот во услови 
на пожари кои  понудат можност за истакнување на специфичностите и општите 
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заклучоци кои се однесуваат на функционалноста на системот за кризен 
менаџментво услови на прогласена кризна состојба и справување со пожарите. Од 
особено значење претставува техниката интервју, затоа што преку неа се стекнеме 
со информации за појавите кои ќе ни бидат од интерес, но и се запознаваме со 
ставовите на поединците кои во дадените ситуации биле оперативно или стратешки 
активни во системот за кризен менаџмент, или биле загрозени во операцијата за 
справување со пожарите на целата територија на државата. 

 
3.Мислење и предлог 

  
 Посебно треба да се нагласи дека авторите при создавањето на оваа книга 
„Анализа на кризната состојба и справувањето со пожарите во Република 
Северна Македонија низ призма на функционалноста на системот за 
управување со кризи и заштита и спасување-студија на случај“ на најдобар 
можен начин и академски исправно користенат многу бројна и различна 
литератира и други извори.Тоа е еден вид на прошетка низ лавиринтоте на 
теоријата и практиката во врска со безбедноста, така што читачот кој сака да го 
прошири знаењето во оваа област има можност како на дланка со патоказ да 
навлезе во оваа научна област. 
 Материјалот е многу користен за студентите од различни области, но 
посебно е корисна и за подготовки на други истражувања од областа на 
справувавањето со пожарите, криминалистиката и управувањето со кризи. 
 Авторите во целост успеале во својата основна намера да ваква обемна 
проблематика на коректен, јасен и едукативен начин да ја систематизираат, 
заокружат и претстават на идните читали со различно ниво на знаење.  Веќе овде 
доаѓаме до објаснување зошто овој ракопис го гледаме како Монографија. 
 Прво содржините кои се предмет на обработка  се изнесени со јазичен израз 
кои од една страна има рафиниран академски тон, а од друга страна истовремено 
импресионира со својата едноставност и наративна разбирливост.  
 Второ, изнесените ставови погледи, безбедносни концепти, аргументи и 
други факти се научно засновани, поткрепени со релевантни сознанија од 
домашната и странска литература која е наведена. 
 Трето начинот на обработка и избор на темите овозможуваат квалитетен 
влез на читателот за суштината до суштината на безбедноста и до субјектите во 
безбедносниот систем и градење на слика на функицонирање на системот за 
управување со кризи. 

Четврто, во обликувањето на трудот се забележува значајна методичка и 
дидактичка обработка.  

Книгата претставува оригинален труд што изобилува со богатство од 
информации, содржински иновации, афирмирање на знаењето за областите што ги 
покрива и со својот методолошки и конзистенетен педагошки пристап. Тој е 
содржински кохерентен, методолошки добро поставен, темелен во поставувањето 
на темите. Начинот на прикажување на материјата е едукативен и доволно јасен. 
Посебна вредност на трудот претставуваат прикажаните карактеристични случаи, 
кои го изложуваат проблемот кој се обарботува.  
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Врз основа на изложениот преглед и ставови во овој Извештај, како 
рецензентите се стекнаа со уверување дека трудот „Анализа на кризната состојба 
и справувањето со пожарите во Република Северна Македонија низ призма на 
функционалноста на системот за управување со кризи и заштита и спасување-
студија на случај“ од авторите: проф. д-р Марјан Ѓуровски, проф. д-р Марина 
Малиш Саздовска, проф. д-р Росе Смилески и м-р Менде Моцаноски има 
определени значајни истражувачки сознанија и е добра основа за натамошно 
продолжување на истражувачката активност и затоа со задоволство, на Наставно-
научниот совет на Факултетот за безбедност, му предлагам, трудот „Анализа на 
кризната состојба и справувањето со пожарите во Република Северна 
Македонија низ призма на функционалноста на системот за управување со 
кризи и заштита и спасување-студија на случај“, да го објави како Монографија. 

Особено е значајно што книгата е напишана на јасен и разбирлив начин, што 
ја прави достапка до студентите и сите оние кои работат на проблематиката, како и 
наширок круг на читатели. Монографијата може да им послужи не само на 
студнетите, туку и на академската заедница и стручната јавност, како корисно 
четиво за едукација и на сите оние кои во професионалната работа се среќаваат со 
оваа проблематика во период кога се дефинира законската рамка за идно 
функционирање на системот за управување со кризи и пожарникарство.  
 Ракописот „Анализа на кризната состојба и справувањето со пожарите 
во Република Северна Македонија низ призма на функционалноста на 
системот за управување со кризи и заштита и спасување-студија на случај“ од 
авторите: проф. д-р Марјан Ѓуровски, проф. д-р Марина Малиш Саздовска, 
проф. д-р Росе Смилески и м-р Менде Моцаноски има висок квалитет и ги 
исполнува сите потребни услови да биде печатен како Монографија. Во трудот е 
видливо повеќегодишното искуство на авторите како во педагошката работа со 
студентите, како и научни работници во областа. Особено е за одбележување што 
овој труд претставува значаен напор сеопфатен пристап и спој на три научни 
области во една. 
 
 
           Рецензенти 
        
 
Скопје, 30.05.2022 година                                    Проф. д-р Марјан Николовски 
 

 
 
Проф. д-р Тони Милески 
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Магистерски труд 
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 Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т 
 
 

ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ НАУЧЕН СОВЕТНИК ВО ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 
СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА ВО ПРИЛЕП 

 
 

Врз основа на Јавниот конкурс од директорот на ЈНУ Институт за старословенска 
култура – Прилеп, објавен во весникот „Нова Македонија“ бр.25.505 од 19  април 2022 
год., за избор на сите научни и соработнички звања од дејноста на Институтот, и врз 
основа на Одлуката на Советот на Институтот, бр. 02.-156/3-2 донесена  на седницата 
одржана на 03.05.2022 година, формирана е Рецензентска комисија во состав: проф. д-р 
Јорде Јаќимовски, редовен професор, проф д-р Весна Петреска, научен советник, и д-р 
Соња Зоговиќ, научен советник. 

Како членови на Рецензентската комисија, по разгледувањето на пријавата бр.04-
156/2 од 26.04.2022 и поднесоците со кои кандидатот д-р Владимир Караџоски 
конкурира, утврдени во член 36 до 40 од Законот за научноистражувачка дејност 
(,,Сл.весник на РМ“ бр.46/08;103/08, 154/2015,53/2016, 163/21), член 5-10 од 
Правилникот за начинот и постапката за избор во повисоко научно звање (,,Сл.весник 
на РМ“ бр.82/09)., и Статутот на Институтот за старословенска култура во Прилеп, 
Рецензентската комисија го поднесува следниов: 

 
 

  
 

          И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
 

На објавениот конкурс за избор во сите научни и соработнички звања од 
дејноста на Институтот, во предвидениот рок се пријави д-р Владимир Караџоски, 
научен советник во Институтот. Врз основа на поднесената пријава и другите 
приложени документи, Комисијата ги изнесе следниве констатации: 

 
 

I.Основни биографски податоци 
 

Кандидатот д-р Владимир Караџоски е роден во 1958 година во Прилеп. 
Основно образование и гимназија завршил во Прилеп. Во 1984 година дипломирал на 
Филозофско-историскиотфакултет, на наставно-научната студиска група за Историја 
наУниверзитетот „Св. Кирил и Методиј“, во Скопје. Во 1987 година стапил на работа 
во Институтот за старословенска култура во Прилеп како документатор. Во 1990 
година бил избран во звање стручен соработник, а во 1992 во звање помлад асистент. 
Во 1994 година се запишал на постдипломски студии во Институтот за социолошки и 
политичко – правни истражувања во Скопје, на групата социологија, каде на 15.07.1999 
година магистрирал на темата: Влијанието на традицијата врз социо – културниот 
живот на населението во руралната средина (студија на случај Прилепско)“. Во 
тековната 2000 година бил избран во звањето асистент-истражувач, а во 2004 година 
реизбран во истото. 
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На 26.04.2005 година кандидатот м-р Владимир Караџоски, во Институтот за 
социолошки и политичко - правни истражувања во Скопје ја одбрани својата докторска 
дисертација на тема: Аграрната магија и нејзиното влијание врз традиционалната 
култура на селското население во Македонија, под менторство на проф. д-р Јорде 
Јаќимовски, со што се стекна со титулата доктор по социлошки науки. Во 2006 година 
е избран во научно звање - научен соработник, во 2009 година во научното звање - виш 
научен соработник,(Билтен на Универзитетот„Св Климент Окридски“- Битола  бр.321),  
а на  25.07.2012  избран е во звање  научен советник. На 30.05.2017 (билтен број 427 од 
02.05.2017)  година повторно е избран во звање научен советник со работни задачи од 
научното поле на Етнологија и етногенеза.  

 
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, и други 

остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, објавени во Билтени бр.321, 
427, како и вкупните научни, стручни, и други остварувања на кандидатот од 
последниот избор во 2017 година до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена 
документација која е од важност за изборот. 

 
 

II. Објавени  и рецензирани научни и стручни трудови во земјата и странство: 
 
Од последниот избор на кандидатот д-р Владимир Караџоски во научно звање- 

научен советник, кандидатот своите стекнати знаења и работа на проекти ги обработил 
и презентирал во следните научни трудови: 

 
 

2.1. Монографии објавени во период 2017- 2022 
 

1. Речник на народната медицина на Македонците,  ЈНУ ИСК – Прилеп,  
Прилеп 2018. 

2. Eтнографски и фолклорни теренски материјали, Институт за 
старословенска култура - Прилеп, Прилеп 2019. 

3. Фолклорни и етенографски теренски материјали, Институт за 
старословенска култура - Прилеп, Прилеп  2020. 

4. Фолклорни и етнографски теренски материјали, Кн.1, Ацетони- Прилеп, 
Прилеп  2022. 

 
 
          2.2. Научни и стручни статии објавени во домашни списанија: 
 

1. На Водици во Порече, Македонски фолклор, Број 75, Годинa XLI, Институт 
за Фолклор „Марко Цепенков“- Скопје, Скопје  2019, 59-75; 

2. Културата и културното наследство на населените места  и  биогеографската 
целина Маркови Кули во функција на туризмот, Балканославикабр.47, 
Прилеп 2018, 377-385; 

3. Улогата на водата во македонските народни верувања и обреди, 
Балканославика,бр.47, Број 1,ИСК-Прилеп, Прилеп 2018,155-165;  

4. Обичајот „Дева“, Македонски фолклор, Број 74, Годинa XL, Институт за 
Фолклор „Марко Цепенков“- Скопје, Скопје  2018, 61-69; 
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            2.3. Трудови објавени во странство во периодот 2017- 2022: 
 

1. The character of King Marco in Macedonian and Balkan Folklore, Slowianska 
WIZA BABEL, Tom 1, Kultura i dialog, WydawnictwoNaukowo UAM, Poznan 
2018,  177 – 189; 

2.  George`s day in the Balkans – customs and rituals in Bulgaria, Serbia and 
Macedonia, Коафтор со:  Terzić Aleksandra, Bjeljac Željko,  Jovanović 
Radmila, Saint, Joyrnal of the Geographical Institute „Jovan Cvijic“ SASA, 
2018, On line –First Issue 00, Pages:3 

3. Историскиот  развој  на  фолклорните  манифестации, собори и фестивали, 
во Р. Македонија  и  Р. Бугарија, Проекции на културните традиции: 
България – Македония, Издател: Издателство на БАН "Проф. Марин 
Дринов",София 2017, 157-180; 

 
 
              2.4. Трудови во печат: 

  
1. Имињата на руралните населени места во Македонија, Балканославика бр.48 

ИСК-Прилеп, Прилеп 2022(во печат) 
2. Прилеп во средниот век, Балканославика бр.49,  ИСК-Прилеп, Прилеп2022 

(во печат). 
 

  2.5. Учество и пријави на научни конференции, симпозиуми во земјата во    
периодот 2017 - 2022: 

 
1. V Меѓународен собир: „Процеси на културна интерференција, Балканот 

помеѓу Истокот и Западот“, ЈНУ Институт за старословенска култура – 
Прилеп, Неготино 10-12 Септември 2017; 
 2.  XIX Меѓународен симпозиум за балкански фолклор,  Институтот за     
 фолклор „Марко Цепенков“- Скопје, на тема: „Традиција и современост во 
фолклорот на  балканските народи“, Скопје 24-25 ноември 2017 година; 
 3.  Меѓународен научен собир: Биогеографска целина Маркови Кули: природни 
содржини и културни вредности ,ИСК-Прилеп, Локална Самоуправа,Прилеп 
2018; 
 4.  Меѓународен научен собир: „Доцносредновековни градови во централните 
делови од Балканскиот Полуостров – генеза, развиток, структура“, ИСК-
Прилеп, Локална Самоуправа,Прилеп 3-4 октомври 2019; 
 5.  Научна конференција „Лицата зад маските“, Музеј на град Перник,  Перник 
24 јануари 2020 година ( не се одржа поради пандемијата) 
 6. Пријавено учество на научните собири на тема: „Сеопфатна заштита на 
материјалното културно наследство засновано врз мултидисциплинарни научни 
сознанија“.„Методологијата на научноистражувачката работа користена при 
истражувањето на културното наследство во нашата држава“, и на 
работилницата: „Мултидисциплинарните научни истражувања врз примерот на 
заштитата на културниот комплекс Трескавец“. Тие ќе се одржат во 
организација на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, во периодот 
од 26.05 до 28.05.2022 година. 
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III. Научноистражувачка дејност 
 
Д-р Владимир Караџоски во период 2017- 2022 година е вклучен во работата на 

следните научно-истражувачки проекти:  
 

3.1. Раководител на научно - истражувачки проекти 
 
Кандидатот д-р Владимир Караџоски е раководител на научно-истражувачкиот 

проект: НАРОДНАТА МЕДИЦИНА КАЈ МАКЕДОНЦИТЕ (традиција и современост), кој се 
реализира во периодот од 2009 - 2017 година. Овој проект  имал за цел да ги истражи, 
евидентира, проучи, анализира, и претстави народните обичаи, верувања и 
традиционалните дејства поврзани со народната медицина, а кои и денес егзистираат не 
само во селските, туку и во некои развиени урбани македонски средини. Направени се 
обемни теренски истражувања на територијата на Р Македонија, а снимениот материјал 
комплетно го дешифрирал. 

 

3.2 Учесник во научно - истражувачки проекти во периодот 2017- 2022 
 
Во 2021 година по долгогодишен период од страна на Министерството за 

образование и наука бил одобрен научно истражувачкиот проект „Средновековни на 
селби во Пелагонија, Мариово и Порече“ под раководство на д-р Бранислав Ристески. 

Во овој проект„Средновековни населби во Пелагонија, Мариово и Порече“ 
предмет на неговото истражување ќе бидaт манастирите во Мариово, Пелагонија и 
Порече како културно-просветни, стопански и медицински центри во средниот век. 

 
3.3.Организација на научни  конференции: 
 

       Во 2017 година е организатор на првата меѓународната научна  конференција 
на тема:  Обреди и фестивали под маски на балканот: традиција, состојба, тенденциja. 
Конференцијата ја организираа Локална самоуправа - Општина Прилеп и  ЈНУ 
Институт за старословенска култура, во Прилеп,  Р Македонија, на 25 фебруари 
2017; 
 

Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за научно 
истражувачка дејност, кандидатот д-р Владимир Караџоски ги исполнува и посебните 
услови за избор во звање, предвидени врз основа на Правилникот за постапката и 
поблиските критериуми за избор во научни звања („Сл. весник на Р. М. Бр 82/9, член 
10 ставка 4), а според Образецот за одредување на вкупната актива на поени за избор 
во одредено звање („Сл. весник на Р.М.“ бр. 82/09). Рецензентската комисија како 
потврда на дадениот Извештај го доставува и Образецот за одредување на вкупната 
актива на поени за избор во звањето научен советник. 
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Ред. 
брoj  

Научно истражувачка (НИ) 
дејност и наставно – научна 
дејност (НН) 

   Поени         НАЗИВ 
во 

земјата./странство 

1. Монографија или научна книга 4x8  = 32 1.Речник на народната медицина 
на Македонците, ЈНУ ИСК – 
Прилеп,  Прилеп 2018 
2. Eтнографски и 
фолклорнитеренски материјали, 
Институт за старословенска 
култура - Прилеп, Прилеп 2019 
3. Фолклорни и етенографски 
теренски материјали, Институт 
за старословенска култура - 
Прилеп, Прилеп 2020. 
4.Фолклорни и етнографски 
теренски материјали, Кн.1, 
Ацетони- Прилеп, Прилеп 2022. 

2. Труд со оригинални научни 
резултати, објавен  на еден од 
светските јазици во научно 
списание со меѓународно 
значење 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2x6=12 1. The character of King Marco in 
Macedonian and Balkan Folklore, 
Slowianska WIZA BABEL, Tom 
1, Kultura i dialog, Wydawnictwo 
Naukowo UAM, Poznan 2018,  
177 – 189; 
2. George`s day in the Balkans – 
customs and rituals in Bulgaria, 
Serbia and Macedonia, Коафтор 
со:  Terzić Aleksandra, Bjeljac 
Željko,  Jovanović Radmila, Saint, 
Joyrnal of the Geographical 
Institute „Jovan Cvijic“ SASA, 
2018, On line –First Issue 00, 
Pages:3 
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3. Труд со оригинални 
научни резултати, 
објавени во научно 
списание опфатено 
со СЦИ/ЦА/останати 

5x6 =30 1. Историскиот  развој  на  
фолклорните  манифестации, 
собори и фестивали, во Р. 
Македонија  и  Р. Бугарија, 
Проекции на културните 
традиции: България – 
Македония,Издател:Издателство 
на БАН "Проф. Марин 
Дринов",София 2017, 157-180; 
2.На Водици во Порече, 
Македонски фолклор, Број 75, 
Годинa XLI, Институт за 
Фолклор „Марко Цепенков“- 
Скопје, Скопје  2019, 59-75; 
3.Културата и културното 
наследство на населените места  
и  биогеографската целина 
Маркови Кули во функција на 
туризмот, Балканославикабр.47, 
Прилеп 2018, 377-385; 

4.Улогата на водата во 
македонските народни верувања 
и обреди, Балканославика,бр.47, 
Број 1,ИСК-Прилеп, Прилеп 
2018,155-165;  

5.Обичајот „Дева“, Македонски 
фолклор, Број 74, Годинa XL, 
Институт за Фолклор „Марко 
Цепенков“- Скопје, Скопје  
2018, 61-69; 

4. Труд со оригинални научни 
резултати во зборник од трудови 
од научен собир 

           2 „Обреди и фестивали  под 
маски на Балканот: традиција, 
состојба, тенденција, Наслов на 
поглавје: Фестивали и карневали 
под маски на балканот, со 
посебен осврт  на Македонија: 
 традиција и современост,  ЈНУ 
ИСК – Прилеп и Општина 
Прилеп- Л.С., Андриано 2018, 
95-115; 

5. Учество на научен собир со 
реферат (постер/усно) 

4x1.5=6 1.V Меѓународен собир: 
„Процеси на културна 
интерференција, Балканот 
помеѓу Истокот и Западот“, ЈНУ 
Институт за старословенска 
култура – Прилеп, Неготино 10-
12 Септември 2017; 
2. XIX Меѓународен симпозиум 
за балкански фолклор,  
Институтот за фолклор 
„Марко Цепенков“- Скопје, на 
тема: „Традиција и современост 
во фолклорот на  балканските 
народи“, Скопје 24-25 ноември 
2017 година; 
3. Меѓународен научен собир: 
Биогеографска целина Маркови 
Кули: природни содржини и 
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културни вредности ,ИСК-
Прилеп, Локална 
Самоуправа,Прилеп 2018; 
4. Меѓународен научен собир: 
Доцносредновековни градови во 
централните делови од 
Балканскиот Полуостров – 
генеза, развиток, структура, 
ИСК-Прилеп, Локална 
Самоуправа,Прилеп 3-4 
октомври 2019; 

6. Одбранета докторска теза 8 Аграрната магија и нејзиното 
влијание врз традиционалната 
култура на селското население 
во Македонија 

7. Одбранета магистерска работа 5 Влијанието на традицијата врз 
социо – културниот живот на 
населението во руралната 
средина (студија на случај 
Прилепско) 

8. Раководител на научен проект 4  НАРОДНАТА МЕДИЦИНА 
КАЈ МАКЕДОНЦИТЕ 
(традиција и современост), 

9. Учесник во научен проект 
(најмногу во 3) 

2 „Средновековни на селби во 
Пелагонија, Мариово и Порече“ 

10. Член на уредувачки одбор на 
научно списание (СЦИ/ЦА/ 
останати)  

             2 Балканославика 

11. Претседател на организационен 
одбор на научен собир 

          2 Обреди и фестивали под маски 
на балканот: традиција, состојба, 
тенденциja. Конференцијата ја 
организираа Локална 
самоуправа - Општина Прилеп и  
ЈНУ Институт за 
старословенска култура, во 
Прилеп,  Р Македонија, на 25 
фебруари 2017; 

12. Член на организационен одбор 
на научен собир 

           1 Меѓународен научен собир: 
Биогеографска целина Маркови 
Кули: природни содржини и 
културни вредности ,ИСК-
Прилеп, Локална 

Вку
пно 

 106  

 
 

Освен погоре наведените активност д-р Владимир Караџоски ги реализирал и 
следните стручно - апликативни и организационо - развојни дејности. Во Правилникот 
за постапката и поблиските критериуми за избор во научни звања („Сл. весник на Р. М. 
Бр 82/9,член 10 ставка 4), не постојат обрасци врз основа на кои можат да се 
пресметаат поени, но предведине се 15 поени, а кои се однесуваат на целокупната 
активност од овие дејности: 
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IV. Стручно-апликативни дејности 

 
 

 4.1. Работа на проекти од културата 
 
Покрај работата на научни проекти својот интерес го насочил и кон работата 

напроекти во културата: 
2017- Обичај „Дева“ - Крушево, проект од областа на заштитата на нематеријалното 

културно наследство, раководител - главен истражувач, финансиран од Министерство 
за култура на РМакедонија. 

 
Обичајот Дева, се изведува во чест на раѓањето на господ Исус Христос и се 

изведува пред Божиќ и затоа е наречена и предбожиќна Дева. Во предвечерјето на 
Бадник, по завршувањето на вечерната богослужба околу 18 часот, во неколкуте 
парохиски цркви во градот се формираат повеке групи составени од помлади и 
повозрасни машки жители на градот. Групата (ги претставува мудреците од истокот) 
со себе носи ѕвезда- која е направена од хартија и дрво и која свети, и со песната која ја 
пеат на црковно-словенски јазик, а која е посветена на раѓањето на господ Исус 
Христос, одат од куќа во куќа во градот.Основната цел на Проектот е во насока на 
сочувување, евидентирање и негување на автентичноста на обичајот „ДЕВА“во 
Крушево, општина Крушево, во неговата изворна традиционална форма, која и денеска 
се практикува. 

 
2019 - Проект од областа на литературата и издавачкатадејност.Наслов на проектот: 
ЕТНОГРАФСКИ И ФОЛКЛОРНИ ТЕРЕНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 
2021 - Проект од областа на литературата и издавачката дејност.Наслов на проектот: 
ФОЛКЛОРНИ И ЕТНОГРАФСКИ ТЕРЕНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 
2022 - Проект од областа на литературата и издавачката дејност.Наслов на проектот: 
ФОЛКЛОРНИ И ЕТНОГРАФСКИ ТЕРЕНСКИ МАТЕРИЈАЛИ- Кн. 1 

Целта на овоие проекти е запознавање на пошироката стручна и научна  јавност 
со теренските материјали, кои научниот и стручен кадар од Етнолошкото одеделение 
во Институтот за старословенска култура успеа да ги собере во изминатите  години на 
теренот во РС Македонија. Во нив се застапени собраните материјали при работата на 
повеќе фундаментални научно-истражувачки проекти меѓу кои: „Народна митологија 
на Македонците “(1992-1997), „Речник на митови и на народната култура на 
Македонците“ (1998-2000), „Јозеф Обрембски – еден од  најистакнатите странски 
истражувачи на народнат акултура на Македонците“ (2001-2003), „Пеколот и рајот во 
македонската и албанската народна култура“ (2004-2006).  
 
 
     4.2. Елаборати 
За проектот од Култура бил изработен и елаборат: 
 2017 - Обичај „Дева“ - Крушево, проект од областа на заштитата на  
нематеријалното културно наследство раководител - главен истражувач, финансиран 
од Министерство за култура на Р Македонија. 
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V. Oрганизационо-развојни дејности 
 
    5.1.   Резензии  
2021 - Член на Рецензентска комисија при изборот во звање на д-р Ели Луческа 

  2022 - Член на Рецензентска комисија при изборот во звање на д-р Бранислав  
             Атанасоски 
 2017-Резенцент на предложениот труд за списанието Балканославика бр,47: 

„Дервишкиот ред Бекташи во Македонија, карактеристика и современа состојба“. 
   

 
   5.2.  Учество во работата на комисии 
 
     2015-2017 - Комисија за меѓународна соработка, Универзитет „Св.Климент 
Охридски“ - Битола  
     2022  - Учествува во изработување на предлог предметна програма од вториот 
циклус на студии - Археологија  и материјална култура на турското – османлиското 
средновековие 
 
    5.3. Член во управен, организациски, редакциски, издавачки одбор на 
институции  
 
     2020-2022 - член на Универзитетски Сенат    
     2012-2017 - член на Универзитетски Сенат    
Универзитет „Св.Климент Охридски“- Битола 
 
 ЈНУ Институт за старословенска култура  
    2009-2017 - член на Совет  
    2009-2017- Претседател на Советот на Институтот за старословенска култура   
    Прилеп 
    2017-2022 - Член на Издавачки совет на  Балканославика   

Врз основа на поднесениот приказ на научните,  стручно - апликативните и 
организационо - развојните активности и постигнатите резултати во научно- 
истражувачката работа, кандидатот ја исполнува и стручно апликативната и 
организационата компонента за избор во ова звање.  
 
 Поени 
Научноистражувачкадејност(НИ)  и  наставно – научна 
дејност (НН) 

106 

Стручно - апликативна и организационо - развојна 
активности 

15 

Вкупно: 121 
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ЗАКЛУЧОК  И  ПРЕДЛОГ 

 
  

Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 
кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува научно- 
истражувачката, стручно - апликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес 
на д-р Владимир Караџоски.   

Комисијата констатира дека се работи за солиден и трудолубив научен 
работник, кој покажува перманентен интерес кон научноистражувачката работа од 
областа на Етнологијата и етногенезата, посебно кон духовна култура, народната 
религија, обредност, митологија и фолклор.  

Комисијата смета дека кандидатот во целост ги исполнува условите предвидени 
со Законот за научноистражувачка дејност и Правилникот за избор во повисоки звања 
(„Сл. весник на Р. М.“) бр. 92 (член 10) од 1 јуни 2009 година, и дека во понатамошната 
своја работа ќе даде придонес за развојот на научната работа и афирмација на 
Институтот за старословенска култура  од Прилеп.  

Врз основа на изнесеното погоре, а земајќи го предвид досегашното целокупно 
ангажирање во работата на Институтот, Комисијата има чест и задоволство да му 
предложи на Советот на ЈНУ Институтот за старословенска култура во Прилеп, 
кандидатот д-р Владимир Караџоски да го избере во научно звање - научен 
советник, во научната област Етнологија и етногенеза.  

 
 
 
 
 
. 

Скопје, 23.05.2022 год. 
 
 
 
 
                             РЕЦЕНЗЕНТСКА  КОМИСИЈА: 
 

1. Проф. д-р Јорде Јаќимовски,  редовен професор, с.р. 
 
2. Проф. д-р Весна Петреска, научен советник,  с.р. 
 
3. д-р Соња Зоговиќ, научен советник,  с.р. 

 



116 
 

 

 
 
           Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т        
 ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНОТО ЗВАЊЕ НАУЧЕН СОВЕТНИК ВО  
 ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА-ПРИЛЕП 
 

Врз основа на конкурсот на ЈНУ Институт за старословенска култура –
Прилеп, објавен во весниците Нова Македонија и Коха од 19.04.2022 година за 
избор во сите научни звања, како и врз основа на Одлуката на Советот на ЈНУ 
Инситут за старословенска култура-Прилеп бр.02-156/3-1 од 03.05.2022 година, 
формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р Виктор Лилчиќ, редовен 
професор, д-р Бошко Ангеловски, научен советник и д-р Владимир Караџоски, 
научен советник. 

Како членови на Рецензентската комисија, по разгледувањето на 
пристигнатите материјали, а врз основа на Законот за научноистражувачка дејност 
(Службен весник на Република Македонија бр. 46/08; 103/08; 24/11; 80/12; 24/13; 
147/13; 41/14; 145/15; 154/15; 30/16; 257/20 и 163/21) и Правилникот за начинот и 
постапката за избор во повисоко научно звање (Службен весник на Република 
Македонја 82/09), Рецензентската комисија го поднесува следниов: 

 
          И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 
Биографски  податоци и образование.   
Д-р Бранислав Ристески е роден на 24.04.1959 година во Прилеп, каде што 

завршил основно и средно образование. Во 1983 година ги завршил студиите на 
Наставно-научната и студиска група за историја на уметноста со археологија при 
Филозофскиот факултет во Скопје со одбрана на дипломската работз со наслов: “ 
Ранохристијански сакрални објекти во Прилепскиот крај ”. После положените 
испити и одбраната на магистерскиот труд со наслов “ Средновековна кујнска 
керамика од Република Македонија VII - XIV век ” на Филозофскиот факултет во 
Скопје, Институт за историја на уметноста со археологија, на 31.10.1998 година се 
стекнал со звање магистер по археологија. На Филозофскиот факултет во Скопје, 
на ден 5.11.2002 година ја одбранил дисертацијата со наслов: “Средновековно 
грнчарство во централните делови од Балканскиот Полуостров” и се стекнал со 
звање доктор на археологија. 

Работна биографија. 
Во 1988 година се запослил во Институтот за старословенска култура во 

Прилеп на работното место помлад асистент, а во 1998 година, после одбраната на 
магистерскиот труд и изборот во звање ( Билтен на Универзитетот “ Св. Климент 
Охридски ”- Битола, бр. 189, Битола 1998, 63-64. ) на работното место асистент-
истражувач. 

После одбраната на докторската дисертација и изборот во звање (Билтен на 
Универзитетот “ Св. Климент Охридски ”- Битола, бр. 244, Битола 2004, 84-88.), 
бил распореден на работното место научен соработник, истотака во  ЈНУ Институт 
за старословенска култура – Прилеп.  
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Во 2006 година бил избран во звање виш научен соработник во ЈНУ 
Институт за старословенска култура -  Прилеп (Билтен на Универзитетот “ Св. 
Климент Охридски ”- Битола, бр. 290, од 1.12.2006 г.,, 18-23). 

Во 2012 година бил избран (Билтен на Универзитетот “ Св. Климент 
Охридски ”- Битола, бр. 347, од 1.12.2012 г., 36 – 43.), во звање  научен советник. 

2017 година бил избран (Билтен на Универзитетот “ Св. Климент Охридски 
”- Битола, бр. 347, од 1.12.2012 г., 36 – 43.),   во звање научен советник. 

Во периодот од 2005 до 2009 година бил директор на ЈНУ Институт за 
старословенска култура-Прилеп. 

Во 2018 година е избран за директор на ЈНУ Институт за старословенска 
култура-Прилеп. 

Учество во реализацијата на национални научноистражувачки и 
стручно - научни проекти. 

- “Средновековен Прилеп, раносредновековни словенски населби, 
настанување и развиток на градската населба и тврдината Маркови Кули”, 
(1981 – 1990 г.), главен истражувач д-р Бошко Бабиќ; 

- “Првите словенски населби на Балканот во светлината на археолошките 
истражувања на локалитетот Градиште кај селото Дебреште”, (1981 – 1990 
г.), главен истражувач д-р Бошко Бабиќ; 

- “Карактеристики и специфичности на културата на Македонските Словени 
од доселувањето до крајот на XIV век во светлината на археолошката 
документација”, (1984 – 1990 г.), главен истражувач д-р Бошко Бабиќ; 

- “Раносредновековни населби и некрополи во Македонија од VI/VII до VIII 
век”, (1988 – 1990 г.), главен истражувач д-р Бошко Бабиќ; 

- “Материјалната култура на народите во Македонија“, (1996-1998 г.), главен 
истражувач академик Блага Алексова; 

- “Културно – ликовно минато на Мариово” (1989-1998 г.), главен истражувач 
проф.д-р Петар Миљковиќ – Пепек; 

- “Убикација на средновековна Битола” (1996-2001 г.), главен истражувач д-р 
Томе Јанакиевски; 

- “Кралството на Античките Македонци” (2008-2010 г.), главен истражувач 
проф. д-р Виктор Лилчиќ.  

- “Археолошки истражувања на локалитетот Колкот, с. Подмол “ (1988) во 
организација на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - 
Прилеп; 

- “Систематски археолошки истражувања на локалитетот Скупи, Скопје“ 
(1988) во организација на НУ Завод за заштита на спомениците на културата 
на град Скопје ; 

- “Заштитни археолошки истражувања на локалитетот Џамија, с. Јаболце “ 
(1990) во организација на Завод за заштита на спомениците на културата на 
град Скопје; 

- “Заштитни археолошки истражувања на локалитетот Скупи, Скопје“ (1991) 
во организација на НУ Завод за заштита на спомениците на културата на 
град Скопје ; 
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- “Систематски археолошки истражувања на локалитетот Хераклеја, Битола“ 
(1998) ) во организација на НУ Завод за заштита на спомениците на 
културата, музеј и ликовна галерија - Битола; 

- “Систематски археолошки истражувања на локалитетот Хераклеја, Битола“ 
(1999) во организација на НУ Завод за заштита на спомениците на 
културата, музеј и ликовна галерија - Битола; 

- “Систематски археолошки истражувања на локалитетот Хераклеја, Битола“ 
(2000) во организација на НУ Завод за заштита на спомениците на 
културата, музеј и ликовна галерија - Битола; 

-  “Систематски археолошки истражувања на локалитетот Хераклеја, Битола“ 
(2007) во организација на НУ Завод за заштита на спомениците на 
културата, музеј и ликовна галерија - Битола; 

- “Систематски археолошки истражувања на локалитетот Кале, Скопје“ 
(2008) во организација на Управата за заштита на културното наследство - 
Скопје; 

- “Систематски археолошки истражувања на локалитетот Хераклеја, Битола“ 
(2011) во организација на НУ Завод за заштита на спомениците на 
културата, музеј и ликовна галерија - Битола; 

- “Проект за санација, реконструкција и ревитализација на црквата Успение 
на Пресвета Богородица, Трескавец” (2014) во организација на НУ Завод за 
заштита на спомениците на културата и Музеј, Прилеп . 

- “Проект за санација, реконструкција и ревитализација на магерничкиот 
конак од манастрирот Успение на Пресвета Богородица, Трескавец, с. 
Дабница” (2016) во организација на НУ Завод за заштита на спомениците на 
културата и Музеј, Прилеп . 

- “Проект за санација, реконструкција и ревитализација на северниот конак од 
манастрирот Успение на Пресвета Богородица, Трескавец, с. Дабница” 
(2016) во организација на НУ Завод за заштита на спомениците на културата 
и Музеј, Прилеп . 

- “Проект за санација, реконструкција и ревитализација на источниот конак 
од манастрирот Успение на Пресвета Богородица, Трескавец, с. 
Дабница”(2017)  во организација на НУ Завод за заштита на спомениците на 
културата и Музеј, Прилеп . 

Раководител на национални научноистражувачки и стручно-научни 
проекти.  

- “Заштитни археолошки истражувања на манастирскиот комплекс Св. 
Никола во селото Манастир-Мариово “ (2004) во организација на НУ Завод 
за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп; 

- “Заштитни археолошки истражувања на манастирскиот комплекс Св. 
Никола во селото Манастир-Мариово “ (2005) во организација на НУ Завод 
за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп; 

- “Заштитни археолошки истражувања на манастирскиот комплекс Св. 
Никола во селото Манастир-Мариово “ (2007) во организација на НУ Завод 
за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп; 
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- “Заштитни археолошки истражувања на локалитетот Панагириште, Варош-
Прилеп “ (2007) во организација на ЈНУ Институт за старословенска 
култура - Прилеп 

-   “Доцноантички и средновековни населби во Северна Пелагонија” (2002-    
      2005); 
-   “Археолошки истражувања на манастирскиот комплекс Св. Преображение    
     крај селото Зрзе” (2008); 
- “Систематски археолошки истражувања на културниот комплекс Тескавец, 

с. Дабница” (2008); 
- “Систематски археолошки истражувања на културниот комплекс Св. 

Преображение крај селото Зрзе” (2009); 
- “Доцноантички и средновековни населби во Северна Пелагонија и 

Мариово” (2006-2009). 
- “Доцноантички и средновековни населби во Северна Пелагонија, Мариово и 

Порече”(2009-2012) . 
- “Конзервација на металните наоди откриени при истражувањата на 

манастирскиот комплекс Св. Никола во селото Манастир – Мариово, 2013 
година”. 

- “Систематски археолошки истражувања на манастирскиот комплекс 
Св.Никола во селото Манастир – Мариово, 2013 година”. 

- “Дигитализација на археолошката документација од археолошкиот 
комплекс Св.Преображение кај селото Зрзе, 2013 година”. 

- “Систематски археолошки истражувања на комплекстот Маркови Кули, 
Варош- Прилеп, 2014 година”. 

- “Дигитализација на документацијата од археолошките истражувања на 
локалитетот Св.Никола во селото Манастир – Мариово, 2014 година”. 

- “Археолошки истражувања во функција на конструктивно зајакнување на 
темелите од црквата Св.Никола во селото Манастир –Мариово, 2014 
година”. 

- “Конзервација на металните наоди од археолошкиот комплекс Св. 
Преображение кај селото Зрзе, 2014 година”. 

- “Археолошки истражувања на комплексот Трескавец, с. Дабница, 2014 
година”. 

- “Систематски археолошки истражувања на комплексот Маркови Кули, 
Варош – Прилеп, 2015 година”. 

- “Археолошки истражувања на просторот од магерничкиот конак во рамките 
на манастрискиот комплекс Трескавец, с. Дабница, 2016 година”. 

- “Систематски археолошки истражувања на комплексот Трескавец, с. 
Дабница, 2016 година” 

- , “Проект за конзервација и реставрација на црквата и трпезаријата на 
манастирот Успение на Пресвета Богородица-Трескавец”, 2014-2018 г.,  

- “Проект за санација, реставразија и конзервација на камбанаријата, 
магерницата и конаците на манастирот Успение на Пресвета 
Богородица-Трескавец” 2014-2018 г.,  
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- “Заштитни археолошки ископувања на просторот од магерничкиот 
конак во рамките на манастирскиот комплекс Трескавец, с.Дабница”, 
2016 г., 

-  ”Археолошки истражувања при градежните работи на обновата на 
опожарените конаци од манастирот Успение на Пресвета Богородица-
Трескавец кај Прилеп” 2014-2018 г. ;  

-  “Конзервација и реконструкција на откриените содржини од античката 
населба Колобаиса, Трескавец, Прилеп ”, 2020 г. 

- “Конзервација и реконструкција на откриените содржини од античката 
населба Колобаиса, Трескавец, Прилеп ”, 2021 г. 

- “Средновековни населби во Пелагонија, Мариово и Порече”, 2021-2023г. 
(научноистражувачки проект) 

- Научна конференција ”Сеопфатна заштита на материјалното културно 
наследство засновано врз мултидисциплинарни научни сознанија” и 
работилница   “Мултидисциплинарните научни истражувања илустрирани 
врз примерот на културниот комплекс Трескавец кај Прилеп”   
Учество во реализацијата на меѓународни научноистражувачки и 

стручно-научни проекти. 
- “Етнокултурни паралели” (1980-1983), главни истражувачи д-р Бошко Бабиќ 

и d-r Ivona Dombrowska; 
- “Етнокултурни паралели” (19841989), главни истражувачи д-р Бошко Бабиќ 

и d-r Ivona Dombrowska; 
- “Методологија на дигитализирање на археологијата, историјата, историјата 

на уметноста и етнологијата” (2007), главен истражувач проф. Д-р Данчо 
Давчев; 

- “Примена на современите аналитички инструментални техники за 
испитување на античката мат-боена керамика и некои византиски 
ументички наоди” (2007 ), главен истражувач проф.д-р Биљана Минчева – 
Шукарова. 
Раководител на меѓународни научноистражувачкии стручно-научни  

проекти. 
- “Словените во република Македонија”, како сегмент од меѓународниот 

проект “Словените во Европа” /кораководител/. 
Учество на научни собири. 

- На Научната конференција на младите научници од Балканот, одржана 1002 
година во Софија учествувал со трудот: “Доцносредновековна трпезна 
керамика од Македонија ( XII - XIV век)” ; 

- На научниот собир по повод јубилејот на Институтот за историја при 
УКИМ, одржан 2007 година во Скопје, учествувал со трудот: “Словено-
византиски елементи во раносредновековната садова керамика од Република 
Македонија” ; 

- На меѓународниот научен собир “Социокултурни аспекти на 
евроинтеграцијата”, одржан 2008 година во Прилеп го презентирал трудот: 
“Културно наследство во регионот Мариово”; 

- Со трудот: “Комплексните истражувања како основ за туристичка 
валоризација на културното наследство врз примерот на културните целини 
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во Северна Пелагонија и Мариово”, учествувал на меѓународниот 
симпозиум “Туризмот во 21 век“, одржан во 2010 година во Скопје; 

- На Македонско-рускиот научен собир Македонија и Русија/СССР (историја-
политика-култура) од Првата Светска Војна до формирањето на современата 
македонска државност (1914-1944), одржан во Охрид на 17-18.IX.2008, во 
организација на МАНУ, учествувал со трудот: “Придонесот на руските 
научници во проучувањето на средновековното грнчарство во Република 
Македонија”; 

- Со трудот: “Најраните манифестации на христијанството во регионите на 
Мариово и Северна Пелагонија”, учествувал на меѓународниот научен 
собир  Ниш и Византија IX, одржан во Ниш во 2010. 

- Со трудот: “Цеметеријално плато во рамките на старохристијанскиот 
комплекс на локалитетот Св.Преображение кај селото Зрзе”, учествувал на 
меѓународниот научен собир  Ниш и Византија XII, одржан во Ниш во 2013. 

- Со трудот “”   меѓународниот научен собир «Биогеографска целина 
Маркови Кули, Прилеп”. 

- Со трудот ““Доцната антика и средниот век на во рамките на просторната 
целина Маркови  Кули кај Прилеп”, ”  учествувал на меѓународниот научен 
собир «Биогеографска целина Маркови Кули, Прилеп”. 

- Со трудот “ Средновековниот Прилеп” ”  учествувал на  меѓународниот 
научен собир «Биогеографска целина Маркови Кули, Прилеп”. 

- Со трудот “ Краток приказ на археолошките истражувања во рамките на 
просторната целина Маркови Кули кај Прилеп ” учествувал на   
меѓународниот научен собир «Доцносредновековни градови во централните 
делови од Балканскиот Полуостров”. 

- На меѓународниот научен собир «Доцносредновековни градови во 
централните делови од Балканскиот Полуостров” учествувал со трудот “ 
Трескавец: античката населба Колобаиса и средновековниот  манастир 
Успение на Пресвета Богородица”. 

- На научниот собир 650 години од Маричката битка, организиран од 
Комитетот за византологија и медиевалистика на Република Македонија, 
учествувал со прилогот « Прилеп во времето од последните децении на XIV 
до крајот на XV век”. 

- На научната конференција ”Сеопфатна заштита на материјалното културно 
наследство засновано врз мултидисциплинарни научни сознанија” и 
работилница   “Мултидисциплинарните научни истражувања илустрирани 
врз примерот на културниот комплекс Трескавец кај Прилеп”, реализирана 
во 2022 година  учествувал со трудот “ Научните сознанија користени при 
конзервацијта, реконструкцијата и ревитализацијата на средновековните 
манастири во Северна Пелагонија и Мариово” 

- На научниот собир “Методологија на научноистражувачката работа 
користена при истражувањето на културното наследство во нашата земја”, 
реализиран во 2022 година учествувал со трудот “ Методолошкиот приод во 
проучувањето на регионалниот развиток на средновековните населби во 
Северна Пелагонија, Мариово и Порече.” 
Учество на стручни собири. 
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- Прелиминарни сознанија и одделни движни наоди презентирал во рамките 
на изложбата “Археологијата во 2009 година во Република Македонија“, 
одржана во НУ Музеите на Македонија, Скопје, при што бил презентиран и 
плакат со издвоени археолошки целини од локалитетот Св. Преображени 
крај селото Зрзе; 

-  Во 2012 година, во Стар Дојран учествувал на симпозиумот на МАНД со 
прилогот “Засводената гробница во рамките на старохристијанскиот 
комплекс на локалитетот Св. Преображение крај селото Зрзе“. 
Научно-наставна дејност. 
Во 2011 година учествувал во одбраната на докторската дисертација на д-р 

Миланчо Миленкоски, “Ранохристијански сакрални објекти во сливот на реката 
Брегалница“, како ментор. 

Организационо-развојна дејност. 
Учество во работата на Одборот за Трескавец. 

Во времето од 2008 до 2010 година учествувал во работата на Одборот за 
манастирот Успение на Пресвета Богородица, Трескавец. 

Научни собири. 
Во соработка со Институтот за социолошки и политичкоправни истражувања – 

Скопје, ЈНУ Институтот за старословенска култура – Прилеп, во периодот од 14 до 
15 ноември 2008 година, во Прилеп бил организиран меѓународниот научен собир 
“Социо-културни аспекти на евроинтеграцијата”.  

Член на организациониот одбор на меѓународниот научен собор по повод 35 
години од основањето на ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп. 

Во 2018 година е претседател на организациониот одбор на меѓународниот 
научен собир «Биогеографска целина Маркови Кули, Прилеп”. 

Во 2019 година е претседател на организациониот одбор на меѓународниот 
научен собир «Доцносредновековни градови во централните делови од 
Балканскиот Полуостров”. 

Во 2022 година е претседател на организациониот одбор на  научната конференција 
”Сеопфатна заштита на материјалното културно наследство засновано врз 
мултидисциплинарни научни сознанија” и работилница   “Мултидисциплинарните 
научни истражувања илустрирани врз примерот на културниот комплекс Трескавец 
кај Прилеп”   

Во 2022 година е претседател на организациониот одбор на научниот собир 
“Методологија на научноистражувачката работа користена при истражувањето на 
културното наследство во нашата земја”. 

Издавачка дејност. 
Во периодот од 2005 до 2008 година бил главен уредник на научното списание 

на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, Balcanoslavica. 
Во истиот период бил и главен уредник на едицијата на монографии на ЈНУ 

Институт за старословенска култура – Прилеп. 
Актуелен член на издавачкиот одбор на на научното списание на ЈНУ Институт 

за старословенска култура – Прилеп, Balcanoslavica. 
Од 2018 до 2022 година е главен уредник на на научното списание на ЈНУ 

Институт за старословенска култура – Прилеп, Balcanoslavica. 
Во истиот период бил и главен уредник на едицијата на монографии на ЈНУ 

Институт за старословенска култура – Прилеп. 
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Стручно-апликативна дејност. 
Изработка на стратегиски документи. 
При изработката на нацрт-верзијата на “Планот за управување на споменикот 

на природата Маркови Кули”, учествувал во финалното вообличување на овој 
стратегиски документ, при што ја изработил и студијата за културното наследство 
во рамките на споменикот на природата Маркови Кули.  

Учество во изработката на елаборатот за ревалоризација на споменикот на 
културата Маркови Кули, Прилеп. (2018 г.) 

Учество во изработката на нацрт-верзијата на “Планот за управување на 
споменикот на природата Маркови Кули, Варош-Прилеп” (2019). 

Учество во изработката на елаборатот за ревалоризација на споменикот на 
културата Варош, Прилеп.(2019 г.) 

Информативни табли. 
Информативни табли за културните содржини на просторот на споменикот на 

природата Маркови Кули, Варош-Прилеп (проект УНЕСКО) 
Непосредна заштита на материјалните остатоци. 
Археолошки надзор врз земјените работи при за санацијате, реконструкцијате и 

ревитализацијата на западниот конак од манастрирот Успение на Пресвета 
Богородица, Трескавец, с. Дабница, 2016-2021 година. 

Археолошки надзор врз земјените работи при за санацијате, реконструкцијате и 
ревитализацијата на северниот конак од манастрирот Успение на Пресвета 
Богородица, Трескавец, с. Дабница, 2016-2021 година. 

Археолошки надзор врз земјените работи при за санацијате, реконструкцијате и 
ревитализацијата на источниот конак од манастрирот Успение на Пресвета 
Богородица, Трескавец, с. Дабница, 2017-2021  година. 

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А 
- “Доцносредновековна трпезна керамика од Македонија ( XII - XIV век)”, 

проч. на Конференција на млади научници од Балканот, Софија 1990. 
- “Раносредновековни наоди од Скупи”, Македонско наследство број 19, 

Скопје 2002;   Early Medieval Findings from Scupi, Macedonian Heritage 19, 
Skopje 2002, 71-81. 

- “Ранохристијанска камена пластика од Трескавец кај Прилеп”, 
Македонско наследство број 20, Скопје 2002; Early Christian architectural 
stone elements from the monastery of Treskavetz at Prilep,                      
Macedonian Heritage 20, Skopje 2002, 71-81. 

- “Средновековна садова керамика од Скопско”, Македонско наследство 
број 21, Скопје 2003; Medieval Ceramics from the Skopje Area, Macedonian 
Heritage 21, Skopje 2003, 48-71. 

- “Раносредновековно грнчарство во централните делови од Балканскиот 
Полуостров”, Научно списание Универзитет Св. Климент Охридски – 
Битола, година II, број 2, Битола 2006, 277-312. 

- “Раносредновековна садова керамика од Република Македонија”, 
Археолошки откритија на почвата на Македонија, Прилози за 
истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија, 
МАНУ, книга 19, Скопје 2008, 1035 – 1064. 
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- “Словено-византиски елементи во раносредновековната садова керамика 
од Република Македонија”, проч. на научниот собир по повод на 
јубилејот на Институтот за историја при Универзитетот Св. Кирил и 
Методиј – Скопје, Скопје 2007.  

- “Комплексните истражувања како основ за туристичка валоризација на 
културното наследство врз примерот на културните целини во Северна 
Пелагонија и Мариово”, Меѓународен симпозиум “ Туризмот во 21 век “, 
Скопје 2008, 789 -796. 

- “Научно-истражувачки проект – Доцноантички и средновековни населби 
во Северна Пелагонија”, Македонски археолошки преглед 1. Скопје 
2008; Scientific-investigation Project – Late Antique and Medieval 
Settlements in Northern Pelagonija, Macedonian Archaeological Review 1, 
Skopje 2008, 251-258. 

- “Маркови Кули, Варош-Прилеп, сектор Средкули и сектор Рамниште”, 
Македонски археолошки преглед 1. Скопје 2008; Markо s Towers, Varosh 
- Prilep, sector Sred Kuli and sector Ramnishte, Macedonian Archaeological 
Review 1, Skopje 2008, 259 - 263. 

- “Културно наследство во регионот Мариово”, проч. на Меѓународниот 
научен собир “ Социо-културни аспекти на евроинтеграцијата ”, одржан  
14-15 ноември 2008 година во Прилеп. 

- “Монашка населба “Св. Преображение”, с. Зрзе”, Македонски 
археолошки весник бр. 3, год. I, октомври 2009. 

- “Зрзе, 2009”, Македонски археолошки весник бр. 5, год. II, 
јануари/февруари 2010. 

-  “Најраните манифестации на христијанството во регионите на Мариово 
и Северна Пелагонија”, Ниш и Византија IX, The Earliest Manifestations 
of Christianity in the regions of Mariovo and North  Pelagonia, Nis and 
Byzantium, Nineth Symposium, Nis 2011, 203-226. 

- “Придонесот на руските научници во проучувањето на средновековното 
грнчарство во Република Македонија”, Македонија и Русија/СССР 
(историја-политика-култура) од Првата Светска Војна до формирањето 
на современата македонска државност (1914-1944), материјали од 
Македонско-рускиот научен собир Охрид 17-18.IX.2008, МАНУ, 2011, 
141-148. 

- “Засводената гробница во рамките на старохристијанскиот комплекс на 
локалитетот Св. Преображение крај селото Зрзе”, проч. на симпозиумот 
на МАНД во Стар Дојран во 2012 год. 

- “Развитокот на фортификацијата на локалитетот Маркови Кули, Варош-
Прилеп”, Македонско наследство 40 - 41, Скопје 2013;  Macedonian 
Heritage 40-41, Skopje 2013, 56-82 . 

- “Цеметеријално плато во рамките на старохристијанскиот комплекс на 
локалитетот Св.Преображение кај селото Зрзе”, проч. на меѓународниот 
научен собир  Ниш и Византија XII, одржан во Ниш во 2013. 

- “Панагириште”, Варош-Прилеп, Македонски археолошки преглед 2, 
Скопје; Macedonian Archaeological Review 2. /во печат/ 



125 
 

 

- “Археолошки истражувања на манастирскиот комплекс Св. Никола во 
селото Манастир-Мариово”, Македонски археолошки преглед 2,  
Macedonian Archaeological Review 2, Skopje. /во печат/ 

- “Систематски археолошки истражувања на манастирскиот комплекс Св. 
Преображение кај селото Зрзе”, Македонски археолошки преглед 3,  
Macedonian Archaeological Review 3, Skopje. /во печат/ 

- “Систематски археолошки истражувања на културниот комплекс 
Трескавец, с.Дабница”, Македонски археолошки преглед 3,  Macedonian 
Archaeological Review 3, Skopje. /во печат/ 

- “Основни тенденции во развитокот на раносредновековното грнчарство 
од централните делови на Балканскиот Полуостров”, Македонско 
наследство 42, Скопје,  Macedonian Heritage 40-41, Skopje. 

- “Средновековни наоди од словенскиот културен круг во Република 
Македонија”, Macedoniae Acta Archaeologica 23, Скопје.  

- “Основни тенденции во развитокот на раносредновековната садова 
керамика од централните делови на Балканскиот Полуостров”, Folia 
Arheologica Balkanica, vol. III, Skopje 2015, 531-540. 

- “ Словенски наоди од раниот и полниот среден век во Република 
Македонија”, Зборник на трудови 20, Битола 2017. 

- “Доцната антика и средниот век на во рамките на просторната целина 
Маркови  Кули кај Прилеп”, Balcanoslavica 47/2, Прилеп 2021г.,69-90. 

- “Средновековниот Прилеп” Balcanoslavica 47/2, Прилеп 2021г.,135-155. 
- “Краток приказ на археолошките истражувања во рамките на 

просторната целина Маркови Кули кај Прилеп” Balcanoslavica 47/2, 
Прилеп 2021г., 357-360 

- “Основни етапи во развитокот на културниот комплекс “Златоврв – 
Трескавец” , Прилеп”, Balcanoslavica 48 1-2, Прилеп 2022г.,(во печат) 

- “Просторниот распоред  на средновековниот Прилеп во времето од 
раниот XII до првите децении на XV век. ”, Balcanoslavica 49 1-2, 
Прилеп 2022г., (во печат) 
монографии: 

- “Градешница: римска вила и ранохристијански сакрален комплекс”, 
Скопје 2011; Gradeshnica: Roman villa and Early Christian sacred compleh, 
Skopje 2011. 

- “Markovi Kuli near Prilep”, The most significant values of the cultural and 
natural heritage, Skopje 201 

ОБРАЗЕЦ 
 1 Монографија или научна книга  8х1 8 
 2 Труд со оригинални научни резултати 6х5 30 
 3 Учество на научен собир со реферат 1,5х6 9 
 4 Одбрането докторска теза 8х1 8 
 5 Одбранета магистерска работа 5х1 5 
 6 Раководител на национален научен проект 5х10 40 
 7 Раководител на меѓународен научен проект 6х1 6 
 8                                  Учесник во научен проект 3х3 6 
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9                               Уредник на научно списание  5х3 15 
 10                           Претседател на организационен одбор на научен собир 2х4   8 
 11                          Член на организационен одбор на научен собир 2х2 4 
 12                        Уредник на зборник на трудови 2х3 6 
 13                          Член на уредувачки одбор на научно списание 2х1 2 
 14                          Елаборат за ревалоризација                      2х2  4 
 15                                    План за управување   1х1 1 
 16                                     Археолошки надзор 2х3   6 
 17 В К У П Н О   158 
 

      
 
 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 
Исполнетост на условите за избор. 
Во согласност со бројот на публикувани стручни и научни трудови, 

монографии, учество на учество на научни собири во земјата и странство, научно-
образовната активност, реализацијата на национални и меѓународни 
научноистражувачки проекти, стручно-апликативните и организационо-развојните 
активности и др., кандидатот д-р Бранислав Ристескиво целост ги исполнува 
условите за избор во научно звање – научен советник пропишани со Законот за 
научноистражувачка дејност (Службен весник на Република Македонија бр. 46/08; 
103/08; 24/11; 80/12; 24/13; 147/13; 41/14; 145/15; 154/15; 30/16; 257/20 и 163/21 ) 
и Правилникот за начинот и постапката за избор во повисоко научно звање 
(Службен весник на Република Македонја 82/09). 

 
Заклучок и предлог. 
Со објавените научни истручни трудови публикувани во референтни научни 

списанија и презентирани на еминентни научни собири, публикуваните 
монографии, а особено со реализираните меѓународни и национални 
научноистражувачки проекти, на мислење сме дека кандидатот д-р Бранислав 
Ристески врши значајно влијание врз развитокот на научната мисла и 
усовршувањето на практитката во областа на средновековната археологија и со тоа 
ги исполнува условите предвидени со Законот за научноистражувачка дејност 
(Службен весник на Република Македонија бр. 46/08 и 103/08) и Правилникот за 
начинот и постапката за избор во повисоко научно звање (Службен весник на 
Република Македонја 82/09),   и Статутот на ЈНУ Институт за старословенка 
култура-Прилеп за избор во научно звање – научен советник. 

Според тоа, со задоволство му предлагаме на Советот на ЈНУ Институт за 
старословенска култура-Прилеп, д-р Бранислав Ристески да го избере во научно 
звање -  научен советник.  
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1. Д-р Виктор Лилчиќ, редовен професор, Институт за археологија, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, ср. 
 

2. Д-р Бошко Ангеловски, научен советник, ЈНУ Институт за старословенска 
култура-Прилеп, ср. 
 

3. Д-р Владимир Караџоски, научен советник, ЈНУ Институт за 
старословенска култура-Прилеп, ср. 

 
 
 
 
 
 
 
 


