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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 

НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ АНГЛИСТИКА  
НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП, ЕДИНИЦА НА УКЛО  

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

Економски факултет – Прилеп, објавен во весниците Нова Македонија на 04.06.2022 
година и Лајм од 06.06.2022 година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања 
во наставно-научната област Англистика, и врз основа на Одлуката на Наставно-
научниот совет, бр. 02 – 561/3, донесена на 30.06.2022, формирана е Рецензентска 
комисија во состав: д-р Ирина Петровска, редовен професор на Факултетот за туризам и 
угостителство – Охрид, УКЛО, д-р Агим Пошка, редовен професор на Факултетот за 
јазици, култури и комуникација, Универзитет на Југоисточна Европа и д-р Зоран 
Николовски, редовен професор на Економски факултет – Прилеп, УКЛО.  

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 Англистика, во предвидениот рок, се пријави доцент д-р Никола 
Димески. 

 
Биографски податоци и образование 
 
Кандидатот, д-р Никола Димески, е роден на 09.04.1979, во Прилеп. Средно 

образование завршил во средното техничко училиште „Ѓорѓи Наумов“ во Битола. Со 
високо образование се стекнал на Филилошкиот Факултет при Југозападниот Универзитет 
„Неофит Рилски“ во Р. Бугарија. Дипломирал во јуни 2001 година. Во академската 
2002/2003 се запишал на магистерски студии на Филилошкиот Факултет при 
Југозападниот Универзитет „Неофит Рилски“ во Р. Бугарија и истите ги завршил во 2006 
година. На 13.10.2006 година го одбранил магистерскиот труд на тема: Difficulties 
Encountered by Machine Translation Systems – How Good Machine Translation Is. 

Докторска дисертација пријавил во 2011 година на Факултетот за јазици, култури и 
комуникација при Универзитетот на Југоисточна Европа. Дисертацијата на тема: Effective 
Business English Teaching at University Level: Developing a Student-Centered Curriculum and 
Teaching Methods ја одбранил на 06.09.2017 година, пред Комисија во состав: вонреден 
професор д-р Брикена Џафери, вонреден професор д-р Агим Пошка, вонреден професор  
д-р Маја Мухич, доцент д-р Вероника Карева, проф. д-р Ветон Латифи. Со тоа се стекнал 
со научниот степен доктор по Филилошки науки од научната област Англистика. 
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На 26.12.2017 година е избран во звањето доцент на Економскиот факултет – Прилеп 
во научната област Англистика. Во моментот е доцент, а последниот реферат за избор е 
објавен во Билтен бр.436 од 01.12.2017 година. Кандидатот активно владее англиски и 
бугарски јазик. 

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и 
други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, објавени во Билтен бр. 400 и 
436, како и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од 
последниот избор до денот на пријавата, врз основа на целокупната поднесена 
документација која е од важност за изборот. 

 
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од последниот 

избор до денот на пријавата 
 
Наставно-образовна дејност 
 
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО, Економски факултет - 

Прилеп, кандидатот  д-р Никола Димески изведува настава и вежби на прв циклус студии 
на сите студиски програми и на трет циклус студии на сите студиски програми.  

Во 2008 година од Наставно-научниот совет при Економскиот факултет – Прилеп е 
избран за помлад лектор и е ангажиран за изведување на вежби по предметите Англиски 
јазик 1, Англиски јазик 2 и Англиски јазик 3. 

Во 2011 година од Наставно-научниот совет при Економскиот факултет – Прилеп е 
избран за лектор и е ангажиран за изведување на наставата и вежбите по предметите: 
Англиски јазик 1, Англиски јазик 2 и Англиски јазик 3. 

Во 2015 година од Наставно-научниот совет при Економскиот факултет – Прилеп е 
избран за виш лектор и е ангажиран за изведување на наставата и вежбите по предметите: 
Деловен англиски јазик 1 и Деловен англиски јазик 2. 

Во 2017 година од Наставно-научниот совет при Економскиот факултет – Прилеп е 
избран за доцент и е ангажиран за изведување на наставата и вежбите по предметите: 
Деловен англиски јазик 1 и Деловен англиски јазик 2. 

Кандидатот, д-р Никола Димески, од вработувањето на Економскиот факултет во 
Прилеп во 2008 година до денес е ангажиран за изведување на настава и вежби по 
предметите Англиски јазик 1, Англиски јазик 2, Англиски јазик 3 како и Деловен англиски 
јазик 1 и Деловен англиски јазик 2 на сите студиски програми при Економскиот факултет 
во Прилеп. Од академската 2019/2020 година е вклучен во изведување на настава по 
предметот Академско пишување на третиот циклус на студии при истиот факултет. Во 
текот на работниот ангажман д-р Никола Димески учествувал во креирање и одржување 
на настава, како и во креирање и одржување на испити по соодветните предмети при 
Економскиот факултет во Прилеп. Покрај тоа, во рамките на активностите од наставно-
образовната дејност, д-р Никола Димески активно учествувал во различни образовни и 
студентски активност наменети за продлабочување на стекнатите знаења, но и 
мотивирање на студентите. Дополнително, со својот ангажман како директор на МБА 
програмата на Франклин универзитетот од Охајо, САД во Македонија, кандидатот освен 
што дава свој допринос за зголемуваање на квалитетот на образовниот процес во државата 
исто така придонесува и за промоција, меѓународна и домашна, на Универзитетот Св. 
Климент Охридски – Битола и Економскиот факултет – Прилеп. Д-р Никола Димески 
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максимално совесно, одговорно, професионално и квалитетно ги извршува своите работни 
задачи и обврски, а притоа остварува коректен однос како со колегите, така и со 
студентите. Кандидатот, д-р Никола Димески, постојано се стреми за подобрување и 
осовременување на наставата, применувајќи соодветен методолошки пристап во 
презентирањето на наставните содржини. Токму со ваквиот темелен пристап, 
систематичност, концизност и разбирлив стил, тој на прифатлив и лесен начин знае да им 
го пренесе своето знаење и искуство на студентите. Тоа се докажува и со исклучително 
позитивните резултати од спроведената самоевалуација од страна на Универзитетот.   

 
 

Научно-истражувачка дејност 
 
 Кандидатот, д-р Никола Димески, во последните пет години има објавено вкупно 5 

научни трудови од соодветната област истите презентирани на меѓународни конференции 
и објавени во трудови во зборници од научни собири. 

Комплетните трудови од кандидатот се објавени во Репозиториумот на УКЛО: 
https://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Dimeski=3ANikola=3A=3A.html 

 
Кандидатот, бил член на организациски одбор на Меѓународната научна 

конференција Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future, како и 
член на Програмскиот одбор на Меѓународната научна конференција EBSiDE 2022. 
Дополнително, д-р Никола Димески бил директор на МБА програмата на Франклин 
Универзитетот од Охајо, САД во соработка со Универзитетот Св. Климент Охридски –
Битола и Економскиот факултет – Прилеп.  

 
 
Д-р Никола Димески во изминатите 5(пет) години ги има објавено следните научни 

трудови: 

 
1. Dimeski N. (2021) E-Learning vs Traditional Learning – Students’ Recommendations on 

Enhancing the Online Business English Learning, 14th International Conference 
Innovation in Language Learning, 11-12 Nov, Florence, Italy; 

 
2. Dimeski N. (2021), Business English as the Lingua Franca in the Macedonian 

Companies – A Strategy for the Future, Economic and Business Trends Shaping the 
Future, International Scientific Conference, 11-12 Nov, Skopje, Macedonia; 
 

3. Dimeski N. (2021), Preparing the Macedonian Higher Education for Blended Learning – 
Student Motivation Strategies for Online Teaching Business English, The Role of Higher 
Education in Society Advancement, 24-26 Sep, Ohrid, Macedonia; 

 
4. Dimeski N. (2019) Digitisation of the Classroom in the Macedonian Educational 

Institutions, 11th International Conference Digital Transformation of the Economy and 
Society: Shaping the Future, 19-20 Oct, Prilep, Macedonia; 
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5. Dimeski N. (2018) Developing a Needs-Based Business English Syllabus For the 
University Students of Business and Economics in Macedonia – Results of a Syllabus 
Testing Experiment, Book of Proceedings Language for Specific Purposes and 
Professional Identity, Belgrade;  

 
На следниот линк е даден преглед на цитираноста на д-р Никола Димески: 

https://scholar.google.com/citations?user=l_88ggsAAAAJ&hl=en 
 

 
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
 
 
Кандидатот, д-р Никола Димески, активно е вклучен во стручно-апликативната 

работа на Економскиот факултет – Прилеп. Имено, во октомври 2021 година, д-р 
Димески, е избран за шеф на Катедрата за економија и меѓународен бизнис при 
Економскиот факултет – Прилеп при што успешно раководи со истата. Дополнително, 
активно е вклучен во работата на стручни комисии и работни групи при Економскиот 
факултет – Прилеп:  

Работна група за изработка на Елаборат за акредитација/реакредитација на студиски 
програми од втор циклус на студии. 

Стручно усовршување во странство остварил со студиски престој во Охајо, САД на 
Франклин Универзитетот. 

 
 
Оценка од самоевалуација 
Кандидатот, д-р Никола Димески, има добиено позитивни оценки од анонимно 

спроведените анкети на студентите на Економски факултет – Прилеп, за период од 
академска 2017/2018 до академска 2021/2022.  

 
 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 

НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 
 
Кандидатот, д-р Никола Димески, 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 има доставено соодветна документација и истите се наведуваат во табелите 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.  
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ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР/НАУЧНО ЗВАЊЕ 
– ВИШ НАУЧЕН СОРАБОТНИК 

 

 

 

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: __________ 

   Просечниот успех на втор циклус изнесува: __________ 
Просечниот успех изнесува __________за интегрираните студии. 
 

Да 

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за која се избира 
 
Назив на научната област: Англистика (60404) 
 

Да 

3 Објавени најмалку пет рецензирани 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: __________ 
2. Назив на електронската база на списанија:___________ 
3. Наслов на трудот:  _____________ 
4. Година на објава: _____________ 

 

 

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: HORISONS 
2.Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност 
по земји): 7, Р.Македонија, Р.Хрватска, Р.Србија, Р.Бугарија, Р.Полска 

    3. Наслов на трудот: Preparing the Macedonian Higher Education for 
Blended Learning - Student Motivation Strategies for Online Teaching 
Business English, DOI 10.20544/HORIZONS.A.29.2.21. P18 
UDC377.8.011.3-051:[33:811.111(497.7) 
37.091.214.015.3:005.32]:{33:811.111, pp.215-227  

 4. Година на објава: 2021 
 

Да 

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  
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Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост на 
општите услови    

да/не 
ОЕЦД 
1.Назив на научното списание: _________ 
2.Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________ 

   3. Наслов на трудот:  _____________ 
4. Година на објава: _____________ 
 

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: Proceedings Innovation in Language Learning, 
14th Edition, 2021, (137-142) 
2.Назив на меѓународниот собир: Innovation in Language Learning 

3.Имиња на земјите: United Kingdom, United States, Austria, Germany, 
Ireland, Italy, Lithuania, Malta, Romania, Spain etc.  
4. Наслов на трудот: E-Learning vs Traditional Learning – Students’ 
Recommendations on Enhancing the Online Business English Learning 

5. Година на објава: 2021 
 
1.Назив на зборникот: Proceedings Economic and Business Trends 
Shaping the Future, 2021 (148-166) 
2.Назив на меѓународниот собир: Economic and Business Trends 
Shaping the Future 

   3.Имиња на земјите: United Kingdom, United States, Canada, Portugal, 
Austria, Germany, Ireland, Slovenia, France, Switzerland, Poland, Argentina 
etc.  
   4. Наслов на трудот: Business English as the Lingua Franca in the 
Macedonian Companies – A Strategy for the Future 

5. Година на објава: 2021 
 
1.Назив на зборникот: Proceedings 11th International Conference Digital 
Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future, 2019 
(540-549)  
2.Назив на меѓународниот собир: Economic and Business Trends 
Shaping the Future 

  3.Имиња на земјите: United Kingdom, Spain, France, Slovenia, Turkey, 
Croatia, Bulgaria, etc.  
  4. Наслов на трудот: Digitisation of The Classroom in the Macedonian 
Educational Institutions 
  5. Година на објава: 2019 
 

1.Назив на зборникот: Proceedings Language for Specific Purposes and 
Professional Identity, 2018 (95-117)  

   2.Назив на меѓународниот собир: Language for Specific Purposes and 

Да 
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Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост на 
општите услови    

да/не 
Professional Identity 
   3.Имиња на земјите: France, Germany, Serbia etc.  
   4. Наслов на трудот: Developing a Needs-Based Business English 
Syllabus for the University Students of Business and Economics in 
Macedonia – Results of a Syllabus Testing Experiment  
   5. Година на објава: 2018 
 

 
 

 
   
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 Претходен избор во наставно-научно звање – доцент, 
Билтен бр. 436 од 01.12.2017 година. Да 

5 Има способност за изведување на високообразовна дејност 
 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 Никола Димески, 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”. 
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА  
ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВ 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 преку web пребарувач за 
цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него) 

 
 
 
 

X 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
X 

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

 
X 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  

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

 

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

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни 
остварувања 

 

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

 

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

Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од 
пошироката научна област со која професионално се занимава 
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Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од 
научната област за која се избира (како автор или во коавторство)2 

 

Вкупно исполнети услови од прв критериум 3 

 

 
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 

X 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

X 

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

 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд  

Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во 
студиска програма 

 
X 

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

 
X 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна 
организациона единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на 
факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на 
Универзитет/единица; член на Совет на 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 
последните 5 години 

 
X 

Вкупно исполнети услови од втор критериум  
6 
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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. 

 

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 

 

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

 
X 

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

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

 

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

 

Реализирал превод на книга или дел од книга  

Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ 
решенија 

 

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

 

Учествувал во промотивни активности на факултетот  

Бил уредник на речник или енциклопедија  

Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за 
индустрискa сопственост 

 

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

 

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

 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  

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

 

Вкупно исполнети услови од трет критериум  
2 

 

                                               Вкупно исполнети услови од сите три критериуми  
11 
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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 Никола Димески.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Никола Димески 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 вонреден професор во научната 
област Англистика.  

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ во Битола, д-р Никола Димески да биде избран во звањето 
наставник – вонреден професор во научната област Англистика.  

 
 
 
 
                                        РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 
 

1. Ред. проф. д-р Ирина Петровска,  
     Факултет за туризам и угостителство – Охрид,  

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
  

 
 

2. Ред. проф. д-р Агим Пошка,  
     Факултет за јазици, култури и комуникација,  

Универзитет на Југоисточна Европа  
 
 

  
3. Ред. проф. д-р Зоран Николовски,  
     Економски факултет – Прилеп,  

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола  
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РЕЦЕНЗИЈА 

 

на ракописот „Микро и макроекономија – осврт на ефектите врз 
економскиот раст – Анализи и примери за вежби“ од авторот д-р Наташа 

Трајкова Најдовска 
 
Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Економски факултет бр. 

02-435/2, за членови на Рецензентската комисија за рецензирање на ракописот  „Микро 
и макроекономија – осврт на ефектите врз економскиот раст – Анализи и примери за 
вежби“ од авторот Наташа Трајкова Најдовска, наменет за студентите на Економски 
факултет - Прилеп, за предметите Основи на економија, Основи на микроекономија и 
Основи на макроекономија, Теорија и политика на економски развој и Трошоци и 
цени, избрани се д-р Елизабета Џамбаска, вонреден професор на Економски институт, 
Универзитет Кирил и Методиј, Скопје и д-р Мери Бошкоска, Економски факултет- 
Прилеп, Универзитет Св.Климент Охридски, Битола. 

По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до 
Наставно-научниот совет на Економски Факулетет во Прилеп, рецензентите го 
поднесуваат следниов 

    И З В Е Ш Т А Ј  

I. ОПШТ ДЕЛ 

Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: Микро и макроекономија – осврт на ефектите врз 
економскиот раст – Анализи и примери за вежби 

Назив на предметната програма: Основи на економија,  
Основи на микроекономија,  
Основи на макроекономија,   
Теорија и политика на економски развој (прв 
циклус)  
Трошоци и цени (прв циклус, изборен, делумно) 

Назив на студиската програма: Менаџмент – прв циклус  
Маркетинг менаџмент - прв циклус 
Меѓународен бизнис – прв циклус  
Сметководство и ревизија – прв циклус 
Банкарство и финансии – прв циклус 
Е-бизнис – прв циклус  

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

Основи на економија - 8 ЕКТС (4+2 часови)  
Основи на микроекономија - 8 ЕКТС (4+2 
часови)    
Основи на макроекономија - 8 ЕКТС (4+2 
часови)   
Теорија и политика на економски развој  - 7 
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ЕКТС  (4+2 часови)  
Трошоци и цени -7 ЕКТС, (4+2 часови), 
делумно)  

           Предметот Основи на економија на Економски факулет – Прилеп е 
задолжителен предмет на сите насоки со фонд на часови 4+2, број на ЕКТС-кредити 8 
и се слуша  во прв семестар. 
           Предметот Основи на микроекономија на Економски факулет – Прилеп е 
задолжителен предмет на сите насоки со фонд на часови 4+2, број на ЕКТС-кредити 8 
и се слуша  во прв семестар (по новоакредитирана програма). 
           Предметот Основи на макроекономија на Економски факулет – Прилеп е 
задолжителен предмет на сите насоки со фонд на часови 4+2, број на ЕКТС-кредити 8 
и се слуша  во втор семестар (по новоакредитирана програма). 
          Предметот Трошоци и цени на Економски факулет – Прилеп единица е изборен 
предмет со фонд на часови 4+2, број на ЕКТС-кредити 7 и се слуша во петти семестар. 
          Предметот Теорија и политика на економски разој на Економски факулет – 
Прилеп единица е изборен предмет со фонд на часови 4+2, број на ЕКТС-кредити 7 и 
се слуша  во петти семестар. 

 

Реден број на изданието: прво издание 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 205 страници (формат 
Б5), напишани на компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот е 
поделен во 31 поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 25 слики 
и 35 табели. 

                      

          РЕЦЕНЗЕНТИ 

1. Проф. д-р Елизабета Џамбаска, с.р. 

  

2. Проф. д-р Мери Бошкоска, с.р.  
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ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: Д-Р ЕЛИЗАБЕТА  ЏАМБАСКА  

 

Краток опис на содржината: Ракописот „Микро и макроекономија – осврт 
на ефектите врз економскиот раст – Анализи и 
примери за вежби“ е обемна збирка на 
економски задачи, вежби и анализи која е 
распоредена во три основни  дела: 
Микроекономија, Макроекономија и 
Економски раст и развој. Во секој дел се 
поместени одделни глави кои опфаќаат најпрво 
пример или напис за актуелен економски 
проблем, проследен со кратка анализа и 
различни видови на задачи кои припаѓаат на 
соодветната обработувана тема. Имајќи 
интердисиплинарен пристап, секоја тема прави 
обид да ги интегрира концептите, ставајќи ги 
проблемите или процесите во микро, макро па 
и во глобален контекст. Понудените задачи и 
вежбите се со растечко  ниво на комплексност, 
овозможувајќи им на студентите постепено 
развивање на економската логика и анализа.  
Првиот дел – Микроекономија ги обработува 
темите и нуди вежби кои треба да ги воведат 
студентите во основните микроекономски 
концепти, како: понуда, побарувачка и 
еластичност, пазар и пазарна рамнотежа, и 
одделите пазарни структури, секоја 
анализирана и поместена во пооделна глава. Во 
овој дел посебен акцент, по опфат и содржина, 
е ставен на делот на  трошоците, анализирани и 
претставени низ вежби на краток и дол рок, 
како и задачи кои се однесуваат на начините на 
формирање на цени.  
Вториот дел  - Макроекономија ги обработува 
темите и нуди вежби и анализи кои се 
однесуваат на макроекономските теории, 
концепти и процеси, како: агрегатна понуда и 
побарувачка, економска активност и мерење на 
економските перформанси, владин сектор и 
политики, пари и банки, монетарна политика и 
фискална политика,  инфлација и 
невработеност, како и вовед во меѓународна 
економија.  
Третиот дел се однесува на актуелните 
проблеми во областа на економскиот раст и 
развој, а опфаќа анализи и вежби кои се 
однесуваат на мерењето на економскиот раст, 
целите на развојните политики, основните 
фактори на растот – население, капитал, 
технологија, како и делови кои се однесуваат 
на неокласичните и новите теории на растот. 
Дополнително, во овој дел се опфатени 
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актуелни теми кои се однесуваат на 
економскиот развој на земјите, како: животен 
стандард, циркуларна економија и негативни 
екстерналии.    

Оцена за усогласеноста со предметната 
програма: 

Структурата на учебното помагало „Микро и 
макроекономија – осврт на ефектите врз 
економскиот раст – Анализи и примери за 
вежби“е соодветна за областите од Економска 
теорија, т.е предметите Основи на економија 
(Основи на микроекономија и Основи на 
макроекономија) и Економски развој, т.е 
предметот Теорија и политика на економски 
развој. Дополнително, практукумот делумно 
опфаќа соджини кои се обработуваат во 
предметот Трошоци и цени.  Употребата на   
интердисциплинарен пристап овозможува 
ракописот да ги интегрира концептите во 
економијата низ вежби и задачи и нуди 
можност за поеќедимензионални анализи на 
економските проблеми и процеси.  

Следствено, ракописот опафаќа материјал кој е 
соодветен на нормативот за универзитетско 
учебно помагало според бројот на часови 
предвидени по наведените предмети.  

Оцена на ракописот: Современата понуда на вежби и актуелни 
проблеми во ракописот, дадена како нумерички 
проблеми или анализи овозможува 
интерактивен и ангажиран пристап на 
студентите. Тоа е постигнато со структурата на 
секоја глава, почнувајќи од презентација на 
актуелен проблем и анализа на случај, па 
продолжувајќи со вежби и задачи актуелни за 
темата. На овој начин, практикумот 
овозможува надополнување на теоретските 
концепти со практична применливост и 
анализи што им овозможуваат на студентите да 
ги проверат и да ги применат  стекнатите 
теоретски  знаења по одеелните предмети. 
Дополнително, вежбите и задачите се 
соодветни на нашата економска реалност и 
овозможуваат развивање на логичкото 
економско рассудување со еден современ 
аналитичен пристап.   

Категоризација: учебно помагало 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 
205 страници (формат Б5), напишани на 
компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот е 
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поделен во 31 глави (вклучувајќи ја 
литературата) и содржи 25 слики и 35 табели. 
Ракописот „Микро и макроекономија – осврт 
на ефектите врз економскиот раст – Анализи и 
примери за вежби„ според содржината, обемот, 
структурата и актуелноста е соодветен за 
употреба како учебно помагало во 
високообразовните студиски програми и 
институции. Нудејќи интересни и 
интердисциплинарни задачи и вежби, тој 
соодветствува со силабусот на предметите од 
наведените предмети. Дополнително, 
ракописот има применлива и стимулативна 
димензија, поврзувајќи ги теориските концепти 
со реални вежби и проблеми. 

 
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 Основи на 
економија, Основи на микроекономија и Основи на макроекономија, Трошоци и цени 
(делумно) и Теорија и политика на економски развој, примарно наменет за студентите 
на Економски факултет – Прилеп.  

 
 

Во Скопје, 24.08.2022 година      
 
 

Рецензент  
проф. д-р Елизабета Џамбаска, с.р.  
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II. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: Д-Р МЕРИ БОШКОСКА  

 

Краток опис на содржината: Во овој ракопис насловен „Микро и 
макроекономија – осврт на ефектите врз 
економскиот раст – Анализи и примери за 
вежби“ дадени се вежби и прашања за 
размислување, придружени со примери кои  се  
користат  за анализа на  основните  концепти во 
областите како Микроекономија, 
Макроекономија и Економски раст и развој. 
Соодветно на тоа, ракописот со понудената 
содржина може да се користи како учебно 
помагало (практикум) по предметите од тие 
области. Презентираните задачи се проблеми за 
пресметка кои бараат од студентите да 
пресметаат математички поедноставни, но и 
посложени проблеми, овозможувајќи нивна 
активна партиципација во текот на наставата и 
вежбите. Од друга страна, дел од задачите 
бараат поопсежна економска анализа со 
аргументација и логичко економско 
рассудување. Имајќи понапреден пристап и 
комплексност во некои делови, практикумот 
може да се користи како учебно помагало и на 
втор или трет циклус на студии. Сите 30 глави 
(без литературата), кои се однесуваат на 
микроекономски, макроекономски концепти и 
проблеми, како и процеси на економскиот раст 
и развој  имаат слична структура, која 
овозможува разбирливост и лесна читливост, 
како и јасна слика за тоа што се очекува од 
секој студент. 
Практикумот е  поделен  на  три  дела.  Првиот 
дел - микроекономија нуди задачи и вежби кои   
се однесуваат на индивидуалните  потрошувачи   
и  деловни   субjекти и нивното меѓусебно 
деjствување во  услови на пазарна економиjа. 
Вториот дел, Макроекономија нуди вежби и 
задачи кои го анализираат вкупното  
однесување  на ниво на национална економија 
или на ниво на одделни сектори или пазари. И 
на крај третиот дел ги внесува проблемите на 
економски раст и развој. Со опфатот на сите 
три аспекти во една целина, ракописот ги  
нагласува врските  меѓу овие  три аспекти и тоа 
преку нивното поврзување со  примери (case 
studies) и задачи, а со цел да се анализира 
нивната меѓусебна поврзаност.   

Оцена за усогласеноста со предметната Учебното помагало „Микро и макроекономија 
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програма: – осврт на ефектите врз економскиот раст – 
Анализи и примери за вежби“  е првенствено 
наменето за студентите од прв и втор циклус 
студии на Економски факултет - Прилеп за 
предметите Основи на економија, Основи на 
микроекономија, Основи на макроекономија, 
Теорија и политика на економски развој, како и 
делумно за предметот Трошоци и цени. Секако 
може да го користат и студенти кои имаат 
поширок интерес од општествените науки, 
особено заради актуелноста на примерите и 
проблемите кои се обработени.   

Имајќи ја предвид постоечката предметна 
програма за предметите наведени погоре, може 
да се констатира дека е постигната целосна 
усогласеност на учебното помагало во 
предложениот ракопис и она што е предвидено 
како содржина и цели во рамките на 
предметните програми од наведените 
предмети. 

Пристапот е едноставен и јасен со јасно 
дефинирани цели и задачи за полесно 
разбирање од страна на студентите во процесот 
на изучување на одделните теми. 

Оцена на ракописот: Обемот и структурата на Практкумот 
соодветствува на критериумите за 
универзитетско учебно помагало, а 
интердисиплинарниот пристап покажува 
посебна умешност за поврзување на различни 
области и проблеми. Стилот на пишување е 
академски, јасен и разбирлив за студентите, со 
можност посложените задачи да се 
разгледуваат на предмети од втор или трет 
циклус.  

Категоризација: учебно помагало 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 
205 страници (формат Б5), напишани на 
компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот е 
поделен во 31 поглавја (вклучувајќи ја 
литературата) и содржи 25 слики и 35 табели. 
Според обемот и соджината, овај ракопис е 
учебно помагало (практикум)  за изведување на 
вежбите во областите како Микроекономија, 
Макроекономија, Економски раст и развој и 
Трошоци и цени, кои опфаќаат квантитативни, 
но и квалитативни економски анализи.  
Истовремено, сублимираните анализи на случај 
во секоја глава даваат можност за дискусија на 
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теоретските концепти  и анализа на нивната 
применливост во конкретен пример или 
контекст. Сето тоа го прави ракописот погодно 
учебно помагало за студентите на економија.  

 
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 Основи на 
економија, Основи на микроекономија и Основи на макроекономија, Трошоци и цени 
(делумно) и Теорија и политика на економски развој, примарно наменет за студентите 
на Економски факултет – Прилеп.  
 
 
 
Во Прилеп, 25.08.2022 година 
  
 
 

Рецензент 
проф. д-р Мери Бошкоска, с.р.   
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ПРЕГЛЕД 

НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА Економски факултет - Прилеп 
 

магистерски/специјалистички 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. Петреска 
Марија 

Организациската култура како 
значаен фактор за управување со 
организациските промени 

Проф.д-р Моника 
Ангелоска 
Дичовска 

02-561/8 од 
30.06.2022 

год. 
 
 
 
 
 

 
проф. д-р Драгица Оџаклиеска с.р.                                                                                                                    

декан 
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ПРЕГЛЕД 

НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА  
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА 

 
магистерски/специјалистички 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. Татјана Талеска Компаративна анализа на квалитетот 
на кисело млеко произведено со 

различни стартер култури 

Доц. д-р  
Борче Макаријоски 

  Бр. 02-505/2 
од 12.07.2022 

 
                                                                                                          
 
 

Проф. д-р Гордана Димитровска с.р. 
декан 
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        До  

Наставно-научниот совет на 

Технички факултет – Битола 

  

 

 

Предмет: Извештај за оценка на докторскиоттруд на кандидатот 

м-р Зекирија Зекири 

  

 

 Врз основа на Член 55 од Правилникот за условите, критериумите и правилата 
за запишување и студирање на трет циклус на студии на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Наставно-научниот совет при Технички факултет – Битола, на 
седницата одржана на 21.06.2022, донесе Одлука бр. 02-582/11, за формирање комисија 
за оценка на докторскиот труд „Научен пристап и напредни техники за развој на 
оптимални компоненти кај спојки за моторни возила“ од кандидатот м-р Зекирија 
Зекири, во состав: 

- Ред проф. д-р Елизабета Христовска, Технички факултет – Битола, 
- Ред. проф. д-р Игор Неделковски, Факултет за информатички и комуникациски 

технологии – Битола, 
- Вонр. проф. д-р Иво Кузманов, Технички факултет – Битола, 
- Ред. проф. д-р Златко Соврески, Технички факултет – Битола, 
- Ред. проф. во пензија д-р  Абдул Колеци, Универзитет во Тетово, Факултет за 

применети науки – Тетово. 
 

По деталниот преглед и анализа на доставената докторска дисертација од 
кандидатот м-р Зекирија Зекири, а во согласност со член 55 од споменатиот правилник,  
Комисијата го поднесува следниот:   
 

 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

за оценка на докторскиот труд  

„НАУЧЕН ПРИСТАП И НАПРЕДНИ ТЕХНИКИ ЗА РАЗВОЈ НА 
ОПТИМАЛНИ КОМПОНЕНТИ КАЈ СПОЈКИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА“ 

од кандидатот м-р Зекирија Зекири 

 
 Комисијата го оценува остварувањето на целите на научното истражување, 
научниот и апликативниот придонес на трудот, неговата актуелност и оригиналност, 
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начинот на пишување и научната елаборација на материјата, конзистентноста на 
деловите во рамките на целината.  
 
 
 

1. ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЈА НА КАНДИДАТОТ 
 

Зекирија Зекири е роден на 13.03.1977 година во Скопје. Основното образование 
го завршил во С. Морани – Скопје, а средното образование во Скопје со што се стекнал 
со звањето машински техничар. 

На Машинскиот факултет во Скопје се запишал  во 1996 година, а го завршил во 
2003 година, со што се стекнал со звањето дипломиран машински инженер. 

Во 2003 година се вработил како професор во средното училиштето АСУЦ 
,,Боро Петрушевски”-Скопје, каде на таа позиција останал до 2008. Од септември 2008 
година па се до денес е помошник директор во истото училиштето. 

 Повторно го продолжил студирањето во 2009 година, кога се запишал на 
постдипломски студии на Машинскиот факултет во Скопје, на насоката Индустриско 
Инженерство и Менаџмент, а магистрирал во 2011 година. 

  Од 2011 до 2015 година е ангажиран како надворешен асистент на Тетовскиот 
универзитет, поточно на Факулетот на технички студии - насока Мехатроника. После 
тоа е ангажиран како надворешен асистент на Универзитетот ,,Мајка Тереза”, на 
Техничкиот факултет, каде ангажманот трае до денес.  

Во академската 2017/2018 година се запишал на трет цилкус студии на 
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ - Битола,  на Техничкиот факултет  -  студиска 
програма Индустриско Инженерство и Менаџмент. Навреме ги положил  сите 
предвидени испити со студиската програма и успешно ја изработи докторската  
дисертација, во периодот од пет  академски години.  

Ги користи: албанскиот, македонскиот и англискиот јазик.  
Зекири владее со компјутерски вештини, при што има познавање покрај на 

стандардните Microsoft програми и на програмот AutoCAD. 

Од  април 2021 поседува лиценца за супервештак по машинство,  и досега има 
вештачено предмети од областа на машинството а бил вклучен и во супервештачења. 

Автор е и коавтор на седум научни трудови, дел од нив објавени во домашни и 
странски научни списанија, а дел публикувани на домашни и меѓународни научни 
конференции.Два од публикуваните трудови се од проблематиката опфатена во 
докторската дисертација. 

 
За потребите на дисертацијата, научното истражување го реализира во 

фабриката „РУЕН ИНОКС АУТОМОБИЛЕ“ во Кочани, а ги обави следните посети и 
престои во странство: 

 Во периодот од 01. - 09. февруари 2020 реализира меѓународна мобилност во 
фирмата MIRMAKSAN во Бурса – Турција, која произведува резервни делови за 
автомобилската индустрија, со цел истражување на тези за изработка на 
докторската дисертација.  



24 
 

 Во деновите5. - 6. март 2020 година беше во посета на DONMEZ MERKEZ, 
фабрика за производство на спојки во Измир – Турција, при што се запозна со 
нивниот автоматизиран производствен процес. 
 
 
 
 

 
2. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА НАУЧНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Главната цел на истражувањето во оваа докторска дисертација беше:да се 
воведе научен пристап и напредни техники во развојот нанападно тело (квачило) 
на спојка за товарни возила марка МАН, при што развиениот производ ќе добие 
оптимален. 

Од главната цел на истражувањето произлегoa и се реализираа поспецифични 
цели, воглавно насочени кон: 

- Поставување стратегија за развој на нов производ;  
- Пропишување методологија за развој на производот; 
- Производство на развиениот производ со примена на системите за квалитет; 
- Експериментално испитување и мерење на карактеристични параметри на 

новиот производ; 
- Верификација на производот и  докажување на неговата оптималност.  

 

 Денешното производство во автомобилските капацитети е подложно на постојан 
развој на производите, па производствениоткапацитет со постојната технологија на 
секој производител, треба да биде во состојба да воведува нови производи, кои според 
побарувачите треба да бидат оптимални призводи.Поради тоа за инженерите во 
производството многу е важно да го разберат и применат процесот на развој и 
унапредување на производи, и процесот на нивна интеракција со производството.Оваа 
тенденција е предизвик и за науката која работа во таа сфера и која има за цел 
воведување на нови научни техники во класичниот пристап на развојот на производи. 
Во оваа докторска дисертација целта биде токму тоа, да се воведат во класичниот 
пристап на развој на одреден производ напредни техники и при тоа со научен пристап 
да се развие оптимален производ, со користење на дотогашното искуство при 
производство на слични производи на реномирана фирма од нашата држава, која 
произведува делови за автомобилската индустрија и кои главно ги продава на светските 
пазари.   

 
3. АКТУЕЛНОСТ НА ТРУДОТ, ОРИГИНАЛНОСТ, НАУЧЕН И 

АПЛИКАТИВЕН ПРИДОНЕС 
 
ПРОБЛЕМОТ кој е разработуван во оваа докторска дисертација е 

предизвикувачки, секогаш актуелен,  оригинален, научен и апликативен.   
 

3.1.  Актуелност на трудот  

Предлогот на темата со наслов „Научен пристап и напредни техники за 
развој на оптимални компоненти кај спојки за моторни возила“ доаѓа поради тоа 
што во време на глобализација и брз развој на технологијата компаниите се соочуваат 
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со голем број можности за брзо создавање на производи, унапредување на капацитетот 
и постигнување на економски успех. Изборот од големиот број можности кој ќе 
создаде оптимален, конкурентен и евтин производ, е предизвик особено доколку при 
развојот на производот се користат напредни техники и научен пристап. 

Во денешни услови, развојот на нови производи може да биде пресудно за 
организациите во смисла на нивно опстојување на пазарот. Развојот на производи е 
особено значаен во индустриското производство а посебно во фирмите кои работат за 
автомобилската индустрија, каде што постојано се воведуваат нови и оптимирани 
постојни производи според потребите на купувачите и автомобилската индустрија. 

 

3.2.  Оригиналност на трудот 

Во оваа докторска дисертација е поставен оригинален модел за развој на 
оптималнонападно тело на спојка за возилата на МАН, со комбинирање на 
традиционалниот метод за развој на производприменуван во фирмата со напредните 
техники за развој на производ кои денес се користат во светот,  при што во ваквата 
активност применет е научниот пристап. 

Оптимизацијата на нападното тело на спојката е во подобрување на техничките 
карактеристики: со пресметка на параметрите на чиниестите (мембранските) пружини 
и со конструктивното обликување како на нивната геометриска форма така и на 
формата на останатите елементи на нападното тело.  Подобрувањето на техничките 
карактеристики со пресметка на параметрите на чиниестите (мембранските) пружини е 
направено со софтверот Mathcad. Подобрувањето на техничките карактеристики со 
конструктивното обликување на  геометриската форма е направено со користење на 
софтверските програми за цртање Auto CADи SolidWorks. Акцентот на 
оптимизацијата е ставен на модификација на лимената кошница и модификација на 
чиниестата пружина според: конструктивните, геометриски и функционални 
карактеристики на овој производ.  

Оригиналноста на истражувањето и пристапот на реализацијата на наведената 
активност е во тоа што развојот на производот е направен според осовременета 
методологија за оваа намена, според која побрзо се доаѓа до финалниот производ во 
фирмата. 

 
3.3.  Научен придонес  

Земајки ја во предвид важноста и примената на развојот на еден производ како 
негова најкреативна компонента во целокупниот процес на создавање на еден 
производ, овој докторски труд го даде својот главен научен придонес во  анализира на 
состојбата и можноста за развој и унапредување на еден дел од фрикционата спојка 
наменета за товарни возила, поточно во развојот на оптимално нападно тело на 
спојка за возилата на МАН.  

Научниот придонес на трудот е и во следното: 
- Развиениотпроизвод е произведенвофирмата,сопримена на светските 

современите стандарди за управување со квалитетот во автомобилската 
индустрија и со претходно имплементираните системи за квалитет во фирмата. 

- Развиениот производ е експериментално испитуван по неговото производство, 
со цел тестирање (мерење) на одредени негови технички карактеристики. 
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- Развиениот производ е верифициран, на основа на споредување на резултатите 
од тестирањето на новиот оптимален производ и стариот производ на основа на 
кој се правеше оптимирањето 
Процесот на развој на производ при кој се добива оптимален и квалитетен 

производ, може успесно да се спроведе само ако се има доволна способност и искуство 
за генерирање идеи, како и доволно искуство и пракса за оценување на идеите. 
Процесот на развој на производ, особено на оптимален производ, во светската 
литература се дефинира како научна референца, поради тоа е предизвик и за луѓето кои 
работат во академската средина и претстставува предизвик и за третирање во една 
докторска дисертација.  

Научниот придонес може и да се генерализира, со оглед на фактот декаслични 
нападни тела има и кај другите спојки кои се произведуваат во фабриката каде се 
спроведуваше истражувањето, а и изведбите на спојките од најголемите светски 
производители не се разликуваат многу. 

Наодите од оваа теза воспоставија соодветнастратегија и методологија за 
развој и оптимизирање на нов производ. Дисертацијата обезбеди побрза техника 
за создавање на нов оптимален производ, правејќи спој помеѓу традиционалниот 
начин на работа на фирмата производител и напредните светски техники во 
оваа област. 

 
 

3.4.  Апликативен придонес 

Истражувањето во оваа докторска дисертација има директен апликативен 
придонес, бидејќи истражувањето беше поврзано со конкретен производ на фирма. Во 
фирмата беше изработен новиот оптимиран производ на основа на истражувањето во 
дисертацијата, а потоа производот беше пуштен во сериско производство.  

Потенцијалните придобивки од оваа истражувачка работа се очекуваат да бидат 
идентификувани понатаму во фирмата (а и во други фирми со иста дејност доколку го 
користат ова искуство), и тоа во следните аспекти: 

 Полесна инженерска работа за развој на одредени делови од спојките; 
 Намалување на трошоците и времето за развојот на производот; 
 Осовременување на развојот со воведување на напредни техники; 
 Давање упатства за развој на нови оптимални производи,кои ги исполнуваат 

светските стандарди за квалитет во таа дејност. 

 Апликативниот придонес на оваа докторска дисертација е и во тоа што се 
воспостави  современ и научен пристап на менаџирање со целокупните активности на 
процесот на развој на производот кој беше предмет на истражување во овој труд. Значи 
се посвети внимание на квалитетот и контролата на квалитет како императив во 
автомобилската индустрија, но и на  поставување на систем на квалитет при 
тестирањето на развиениот производ и при неговото производство. Се креира 
стратегија за развој на производот, која може да се искористи и за следни производи во 
фирмата каде производот се развиваше. Се воспостави методологија за развојот 
согласно потребите на фирмата, од што произлегоа и се подготвија сите потребни 
документи (извештаи, формулари и обрасци) за производството и контролата. 
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4. НАЧИН НА ПИШУВАЊЕ И НАУЧНА ЕЛАБОРАЦИЈА НА 
МАТЕРИЈАТА, И КОНЗИСТЕНТНОСТ НА ДЕЛОВИТЕ ВО РАМКИТЕ 
НА ЦЕЛИНАТА 
 
 

4.1.  Начин на пишување и научна елаборација на материјата 

Начинот на пишување на докторската дисертација е темелен и разбирлив, со 
примена на соодветна стручна терминологија, почитување на основните и општо 
прифатени правила и важечки стандарди за создавање на ваков научно-истражувачки 
труд. За целите на истражувањето користени и цитирани се повеќе светски референци 
од оваа област, исто така користени се доста стручни искуства од фирмата која е 
вклучена во истражувањето, користени се и одредени софтвери за оптимирањето и 
техничкото цртање на развиениот производ.За експерименталните испитувања 
користени се и поголем број испитни машини од фирмата, кои се презентирани во 
дисертацијата 

Целокупниот докторски труд се состои од 160 страни, од кои 148 страни 
нумерирани со арапски броеви а 12 страни нумерирани со римски броеви. Последните 
16 страни од дисертацијата се прилози. Содржината на докторската дисертацција е 
конципирана во дванаесет(12) глави, и содржи: апстракт на македонски и англиски 
јазик, списоци (на слики табели и кратенки), девет(9) слики, пет (5) табели, десет (10) 
прилози со фотографии и технички цртежи, референтна литература со дваесет и осум 
(28) наслови, цитирани извори во фусноти, бројни листинзи од тестирањата со  
испитните машини,  повеќе прикази на креираната техничката документација за 
производство и контрола, како и прилог CD со снимено тестирање на производот. 

 

Одделните глави кои ја сочинуваат структурата на докторскиот труд  во 
конечната верзија на докторската дисертација се: 

 

1.ВОВЕД  
2.ПРЕДМЕТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 
3.ДОСЕГАШНИ ИСТРАЖУВАЊА И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ НА ПРЕДМЕТОТ НА 
ИСТРАЖУВАЊЕ 
4.ТЕОРЕТСКИ АСПЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОД 
5.ПЛАНИРАЊЕ НА КВАЛИТЕТ НА ПРОИЗВОД 
6.ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИСПИТУВАЊЕ НА НОВИОТ ПРОИЗВОД 
7.МОДЕЛИРАЊЕ НА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА НОВИОТ ПРОИЗВОД 
8.ПРОПИШУВАЊЕ МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА НОВИОТ ПРОИЗВОД 
9.ВЕРИФИКАЦИЈА НА НОВИОТ ПРОИЗВОД 
10.ЗАКЛУЧОК 
11. ПРЕДЛОГ ЗА ПОНАТАМОШНИ ИСТРАЖУВАЊА 
12.КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА 
ПРИЛОЗИ 
 
 

4.2.  Конзистентност на деловите во рамките на целината 
 

Начинот на кој е изложена материјата која е предмет на истражување во 
докторскиот труд може да се согледа од анализата на тоа што е сработено во 
пооделните глави. 
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Воведниот дел (првата глава) вклучува два дела: општ вовед и вовед во 
предметната проблематика. Во првиот дел се дискутираат општи информации за 
развојот на нов производ, на основа на светското искуство.Вториот делвоведува во 
предметот на истражувањево оваа докторска дисертација. 

Во вторатаглава се дефинирани:проблемот на истражувањето, главната и 
посебните хипотези, предметот и целите на истражувањето, чекорите на 
методологијата на истражувањето и очекуваните цели. 

Во третата глава се презентирани: досегашните искуства на фирмата каде се 
врши истражувањето и искуствата на светските производители на ваков тип на спојки, 
импактот на сето тоа на поставените критериуми за развојот на новиот оптимален 
производ, како и чекорите на отимизацијата на тој производ. 

Четвртата глава на дисертацијатаги прикажувасите теоретски аспекти на развој 
на производ, систематизирани од проучената светска литература и искуствата на 
производителите на делови за автомобилската индустрија, а го прикажува и развиеното 
и произведено оптимално нападно тело за спојката со почитување на сите тие 
критериуми. 

Петтата глава е посветена на дефинирањето на квалитетот и контролата на 
квалитет при развој на производ во автомобилската индустрија, стандардите за 
квалитет, состојбата на фирмата и состојбата во светот поврзано со оваа проблематика. 

Во шестата глава е претставена методологијата за експерименталното 
испитување на целата спојка, со акцент на испитувањето на нападното тело, и 
презентирани се резултатите од тестирањата (мерењата) на новиот производ и на 
стариот на основа на кој е направено оптимирањето. 

Седмата глава на докторската дисертација ја прикажува моделираната 
стратегија за развој на новиот производ, која е унифицирана и може да се користи и за 
развој на други производи во фирмата. 

Во осмата глава е презентирана пропишаната методологија за развој на 
производ, со целата пропратна креирана документација и со нејзина примена на 
стариот и новиот производ.  

Деветтата глава е посветена на верификација на производот – нападното тело на 
спојката, на основа на споредување на резултатите од неговото тестирање  на 
испитните машини со исто такви резултати за старото нападно тело. 

Заклучоците кои се добиени како резултат на ова дисертација се претставени во 
десеттата глава. Како генералнизаклучоци се: Во однос на заморот подобро се 
однесува новото нападно телоиНовото нападно тело е со помала притисна и 
исклучна сила. 

Во единаесеттата глава на дисертацијата дадени се предлози за понатамошни 
истражувања. 

Дванаесетата глава ги набројува литературните извори односно користените 
референци.  

На крајот на оваа дисертација се прилозите, каде се презентирани фотографии, 
технички цртежи и CD со тестирање нановиот производ – нападното тело за спојка. 
 
 
 

5. ЗАКЛУЧОЦИ 
 

Врз основа на севкупната анализа на докторската дисертација, Комисијата за 
оценка на докторскиот труд ги изнесува следните заклучоци: 
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 Докторската  дисертација  на  кандидатот  м-р Зекирија Зекири претставува  
самостоен  и  оригинален  научно-истражувачки  труд, кој дава значителен 
придонес во областа на анализираната проблематика; 

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

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

 Кандидатот,  во  текот  на  изработката  на  дисертацијата,  реализирал 
комплементарни активности, од кои дел во странство,со што  недвосмислено 
сепотенцира неговата способност, креативност, како и сеопфатно познавање на 
предметот на истражување и владеење со презентираната проблематика; 

 Според својата организација, содржината, методологијата и техниката на 
изработка, како и според големиот број на презентирани резултати од 
истражувањето, докторската дисертација несомнено укажува на фактот дека 
докторантот располага со потребните знаења од областа која е предмет на 
истражување во дисертацијата; 

 Со изработената докторска дисертација, кандидатот м-р Зекирија Зекири 
комплетно одговорил на поставените цели и задачи зацртани при дефинирањето 
на истата; 

 Според законските прописи на Република  Северна Македонија, трудот е внесен 
во базата  на  податоци  на  Министерството  за  образование  и  наука 
plagijati.mon.gov.mk и врз основа на добиениот извештај (8,52% сличност со 
текстовите во базата), а и врз основа на нашите сознанија, трудот не претставува 
плагијат; 

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

 
 
 
 

6. ПРЕДЛОГ  

Имајќи  ги  предвид заклучоците добиени врз основа на оценувањето на 
докторскиот труд со наслов: „Научен пристап и напредни техники за развој на 
оптимални компоненти кај спојки за моторни возила“  од кандидатот м-р Зекирија 
Зекири,  Комисијата  за  оценка  на докторскиот  труд со особена чест и задоволство, 
на Наставно-научниот  совет  на Технички факултет – Битола, му предлага: 

 Да го прифати Извештајот за оценка на докторскиот труд; 
 Да се продолжи постапката за стекнување на титулата доктор на науки; 
 Да се формира Комисија за одбрана на докторската дисертација; 
 Да  се  одреди  времето  и  местото  на  јавната  одбрана  на  докторската 

дисертација. 
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    Комисија за оценка на докторскиот труд: 
 
 

1. Ред. проф. д-р Елизабета Христовскас.р. 
 

    Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
    Технички факултет – Битола 

 
2. Ред. проф. д-р Игор Неделковски с.р. 

 

    Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
  Факултет за информатички и комуникациски технологии – 

Битола 
 

3. Вонр. проф. д-Иво Кузманов с.р. 
 

    Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
    Технички факултет – Битола 

 
4. Ред. проф. д-р Златко Соврески с.р. 

 

    Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
    Технички факултет – Битола 
 

5. Ред. проф. во пензија д-р Абдул Колеци с.р. 
 

   Универзитет во Тетово 
Факултет за применети науки – Тетово 

 
 
   
 
 
 

Битола, 16. август 2022 
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ИЗВЕШТАЈ ОД КОМИСИЈА 

ЗА ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД (ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА) 
„ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ СЕРВИСИ СО 

КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОГИЈАТА НА БЛОКОВСКИ ВЕРИГИ“ ОД 
М-Р  МИМОЗА МИЈОСКА, ПРИЈАВЕНА НА ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И 

КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА 

 
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски технологии - 
Битола, на седницата одржана на 14.07.2022 година со Одлука бр. 02-266/3, формираше 
Комисија за оценка на докторскиот труд (докторската дисертација) на кандидатката м-р 
Мимоза Мијоска со наслов ,,Подобрување на перформансите на финансиските сервиси 
со користење на технологијата на блоковски вериги“, во состав: ред. проф. д-р Благој 
Ристевски, Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола (ментор), 
ред. проф. д-р Пеце Митревски, Факултет за информатички и комуникациски технологии - 
Битола (член), ред. д-р Костандина Вељановска, Факултет за информатички и 
комуникациски технологии - Битола (член), ред. проф. д-р Снежана Савоска, Факултет за 
информатички и комуникациски технологии - Битола (член) и ред. проф. д-р Владимир 
Трајковиќ, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание го прегледа и го оцени докторскиот труд 
(дисертација) и на Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии - Битола му го поднесува следниов 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

Анализа на трудот (дисертацијата) 

Докторскиот труд (докторската дисертација) на кандидатот м-р Мимоза Мијоска, со 
наслов „Подобрување на перформансите на финансиските сервиси со користење на 
технологијата на блоковски вериги“, содржи 143 страници компјутерски обработен текст 
во фонт Times New Roman, со 1,2 проред и големина на букви 12, со 1 фуснота, 120 
библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги и Интернет-ресурси. 

Трудот е структуриран во 7 глави, од кои првата глава е воведна, а заклучните 
согледувања се во последната глава. Деловите се систематизирани во точки и потточки со 
наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно следење на материјата која е 
обработена во истражувањето.  

Во воведот на трудот, изложени се предметот и целите на истражувањето, истражувачките 
прашања, теоретската рамка и методите на истражувањето. Во овој дел даден е краток 
историски осврт на технологијата на блоковски вериги (blockchain) и типовите на нејзина 
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примена. Исто така наведено е дека со примена на оваа нова технологија, банкарскиот 
сектор би создал услови за значително зголемување на ефикасноста на работењето. 

Втората глава од докторскиот труд е насловена „Технологија на блоковски вериги“ и во 
неа е опишана технологијата на блоковски вериги како основа на криптовалутата биткоин. 
Опишани се карактеристиките на технологијата на блоковски вериги, и можноста да се 
избегнат медијаторите (посредниците). Подетално е опишана примената на технологијата 
на блоковски вериги во различни области: здравството, медицината, децентрализираната 
заштита на личните податоци, дигиталната сопственост, Интернетот на нештата, 
дигиталниот идентитет, финансиските услуги и инфраструктурата, е-трговијата, 
образовниот систем, споделувањето знаење, осигурувањето, прехранбената индустрија, 
сметководството, ревизијата и електронското гласање.  

Во третата глава се опишани и анализирани алгоритмите за машинско учење и нивната 
примена. Посебен осврт е даден на алгоритмите што учат со надгледување, а се 
однесуваат на проблеми со класификација и регресија: линеарна регресија, дрво за 
одлучување и случајни шуми. 

Во четвртата глава е наведена имплементацијата на ансамбл-алгоритамот случајни шуми 
во насока на подобрување на перформансите при предвидување на променливоста на 
биткоинот во програмскиот јазик R. Јазикот R доаѓа со интегрирана рамка за извршување 
на напредни анализи што им помага на корисниците да користат повторувачки прашања 
на различно множество на податоци, при што од голема помош се алгоритмите за 
машинско учење. Во ова поглавје опишани се и метриките за евалуација на моделот. 
Направена е поделба на множеството на податоци што се користи во моделот во точно 
одредена точка во временската серија така што 100 наблудувања се користат за множество 
за тестирање, а 995 набљудувања се користат за множество за тренирање при почетната 
анализа. 

Во петтата глава прикажани се резултатите што се добиени со примена на моделот што е 
создаден во програмскиот јазик R со примена на технологијата на блоковски вериги во 
комбинација со машинско учење. Од избраните карактеристики на биткоинот користени 
при анализата, најважна е cost.per.transaction кај процентуално зголемување на средната 
квадратна грешка и кај зголемувањето на чистотата на јазолот. Потоа визуелно е 
прикажана грешката на секој модел во зависност од бројот на дрва. За да се избегне 
преоптоварување со користење на повеќе дрва на почетокот од анализата се избира да се 
користат 50 дрва, бидејќи грешката минимално се намалува со зголемувањето на бројот на 
дрва повеќе од 50. Понатаму, се прави предвидување во множеството за тренирање и 
множеството за тестирање со користње на прозорци за валидација. Истата постапката се 
повторува без користење на прозорци за вкрстена валидација. Целта е да се предвиди 
надвор од примерокот за секој хоризонт со користење на множествата за тренирање и 
тестирање и повторно да се комбинираат прогнозите надвор од примерокот за секој 
хоризонт за да се прикаже конечната комбинирана прогноза. За секоја ситуација се 
испитувани стандардните статистички грешки. 

Во шестата глава се анализирани добиените резултати при користење на моделот. Прво се 
испитувани случаи во кои се земаат различен број на дрва и тоа 25, 50 и 100. Следен чекор 
во испитувањата се случаите во кои се зема различен сооднос при поделбата на 
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множествата за тренирање и тестирање и тоа 90 % : 10 %, 80 % : 20 % и 66,6 % : 33,3 %. 
Во последниот дел од емпириската постапка правени се испитувања каде се земаат 
различни вредности за хоризонтите за предвидување со вредности: 20 – 50 – 100, потоа 
7 - 30 - 60 - 180 и трета група 10 – 30 – 90 – 300. Секој пример е испитуван прво во фиксна 
поделба на временската серија, а потоа со случајна поделба на множеството за тренирање 
и тестирање. 

Во заклучните согледувања, е даден заклучок дека врз основа на добиените резултати  
технологијата на блоковски вериги успешно може да се користи за подобрување на 
финансиските сервиси, како што е предвидувањето на променливоста на биткоинот и 
дадени се насоки за идна работа.  

 

Предмет на истражување 

Предметот на истражување на оваа дисертација е дефиниран како истражување, примена 
и подобрување на финансиското работење со користење на технологијата на блоковски 
вериги со интеграција на алгоритмите за машинско учење. Подетално е истражена 
градбата и начинот на функционирање на технологијата на блоковски вериги. 
Истражувани се новите решенија во области каде се користат големи податоци што можат 
да бидат креирани со примена на технологијата на блоковски вериги: здравството, 
медицината, децентрализираната заштита на личните податоци, дигиталната сопственост, 
Интернетот на нештата, дигиталниот идентитет, финансиските услуги и 
инфраструктурата, е-трговијата, образовниот систем, споделувањето знаење, 
осигурувањето, прехранбената индустрија, сметководството, ревизијата и електронското 
гласање. Посебно е истражен алгоритамот случајни шуми кој е имплементиран во модел 
создаден во програмскиот јазик R, за предикција на променливоста на вредноста на 
биткоинот.  

 

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

За анализата, земени се податоци чија фреквенција е 1 час од платформата Gemini 
(https://www.gemini.com/) и потоа, користејќи ги тие податоци, се пресметува остварената 
променливост на биткоинот со дневна фреквенција. На берзата Gemini се следат и се 
креираат датотеки за дневни, часовни и минутни податоци за цените на временските серии 
за физичкиот пазар за парови од американски долар и најпопуларните криптовалути, како 
што се: биткоин, етериум, лајткоин и др. За потребите на оваа дисертација земени се 
грануларни часовни податоци враќајќи се до 2015 година за соодносот на парот 
биткоин/американски долар. За почетен датум во временската низа е земен „08-10-2015 
13:00:00“, а за краен датум е земен „12-01-2022 12:00:00“. Карактеристиките на биткоинот 
користени при анализата се преземени од https://www.blockchain.com/charts за последните 
3 години. Податоците што се користат за да се предвиди променливоста на биткоинот 
содржат 1095 набљудувања, почнувајќи од 14.01.2019 до 12.01.2022 година. 

Користени се следните карактеристики: приходите на рударите поделени со бројот на 
трансакции, приходите на рударите како процент од обемот на трансакцијата, вкупната 
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проценета вредност во американски долари на трансакциите на блоковските вериги, 
вкупната вредност во американски долари на наградите за блок и таксите за трансакции 
што им се платени на рударите, вкупниот број на потврдени трансакции дневно, 
просечниот број на трансакции по блок во изминатите 24 часа, вкупната вредност на сите 
излезни трансакции дневно, вкупната вредност во американски долари на обемот на 
тргување на главните берзи за биткоини и вкупната вредност во американски долари на 
сите такси за трансакции што им се платени на рударите. 

 

Краток опис на применетите методи 

Проценката на променливоста се пресметува со мерење на стандардното отстапување од 
просечната цена на набљудуваниот објект во даден временски период. Бидејќи 
променливоста е нелинеарна, реализираната варијанса прво се мери со преведување на 
вредностите земени од берза во логаритамски вредности и потоа се пресметува 
стандардното отстапување (стандардна девијација). За да се пресмета остварената 
променливост на биткоин, креирана е апликација во програмскиот јазик R, софтверската 
околина RStudio Version 1.4.1717 за Edubuntu, во која најпрво се вчитуваат часовните 
податоци за пазарната цена на биткоин превземени од платформата Gemini 
(https://www.gemini.com). При пресметките се зема цената на биткоинот при затворање. Се 
пресметуваат логаритамските вредности на цената на биткоин за резултатите да бидат 
попрецизни. Тој вектор се пополнува со стандардното отстапување во секој час. Потоа се 
пресметуваат квадратите на стандардното отстапување во нов вектор и се спојува со 
другите податоци. Користејќи ја библиотеката library(dplyr) се создава нова колона која 
има единствен датум за секој ден. Тоа е колона за идентификација, па подоцна, користејќи 
ги функциите group_by, sum и arrange, се сумираат квадратите на стандардното 
отстапување што одговараат на еден датум за еден ден, така што се добива реализираната 
варијанса. Користејќи ја функцијата sqrt() се пресметува остварената променливост во 
дневна фреквенција. Потоа се преземаат податоци за девет карактеристики на биткоинот 
од https://www.blockchain.com/charts  за последните 3 години и на тој начин се формира 
дел од базата на податоци која се користи за анализа во моделот за предикција. Во базата 
на податоци составена од карактеристиките на биткоинот се додава променливоста на 
биткоинот што претходно е пресметана во моделот со податоци преземени од 
платформата за менување на криптовалути www.gemini.com. 

Во докторскиот труд, за предвидување на временските серии на реализирани флуктуации 
на берзанската цена на биткоинот се користи алгоритамот за машинско учење, случајна 
шума (random forest). Од гледна точка на машинско учење со консензус, алгоритамот 
случајна шума се смета за еден од најдобрите алгоритми што предвидува многу добро со 
висока точност. Во програмскиот јазик R, во моделот што е направен во оваа дисертација 
е користен пакетот forecastML, кој содржи повеќе визуелизации на предвидувањата на 
моделите на временски серии.  

Во емпириската постапка, оваа дисертација, во основа, е поделена на три главни дела. Во 
првиот дел се користи вгнездена вкрстена валидација, користејќи 10 прозорци за 
валидација, предвидување за множество за обука и предвидување за множество за 
тестирање. Во вториот дел од испитувањата не се користат прозорци за валидација, па 
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моделот се обучува користејќи го целото множество за тренирање. На овој начин, 
всушност, се добива моделот што одговара. Тоа се користи за да се комплетира обуката за 
моделот и конечното предвидување. 

Во третиот дел од испитувањата направени се анализи на различни ситуации во кои 
дополнително се мери средната квадратна грешка (RMSE) за правилно да се оцени 
точноста на моделот за предвидување. Прво се испитувани случаи во кои се земаат 
различен број на дрва. Следен чекор во испитувањата се ситуации во кои се зема различен 
сооднос при поделбата на множествата за тренирање и тестирање. Во последниот дел од 
емириската постапка правени се испитувања каде се земаат различни вредности за 
хоризонтите за предвидување. Испитувани се статистичките грешки: средна апсолутна 
грешка (MAE), средната квадратна грешка (RMSE), апсолутната процентуална грешка 
(MAPE), просечната апсолутна процентна грешка (MDAPE) и симетричната средна 
апсолутна процентуална грешка (sMAPE) за сите 4 случаи: множество за тренирање со 
прозорци за валидација, множество за тестирање со прозорци за валидација, множество за 
тренирање без прозорци за валидација и множество за тестирање без прозорци за 
валидација. 

 

Краток опис на резултатите од истражувањето 

Во моделот презентиран во дисертацијата, средната апсолутна грешка MAE во 
множеството за обука со користење на 10 прозорци за валидација е 0,017, а во тест-
множеството, просечната апсолутна грешка од различни хоризонти е 0,009. Средната 
апсолутна грешка МAE во множеството за обука без прозорци за валидација е 0,006, а во 
множеството за тестирање е 0,009. Може да заклучи дека ако во реалните податоци 
променливоста на биткоинот е голема, тогаш грешката во предвидувањето ќе биде 
поголема. Од прикажаниот пример може да се заклучи дека грешката во предвидувањето 
на податоците е помала кога хоризонтот на прогнозата е пократок и кога променливоста е 
помала.  

Од добиените резултати се заклучува дека MSE и RMSE не се големи и малку се 
разликуваат при испитување со користење на различен број на дрва. Исто така, се 
заклучува дека помала грешка за моделот се добива ако се користи фиксна поделба на 
множествата за тестирање и тренирање, и тоа MAE = 0.009, a RMSE = 0.011, при 
користење на 25 и 50 дрва. 

Од добиените резултати при различнен сооднос на поделба на множествата за тренирање 
и тестирање се заклучува дека MSE и RMSE имаат мали вредности, што укажува на фактот 
дека моделот за предвидување на променливоста на биткоинот е добар. Се заклучува дека 
според вредноста на грешките за евалуација на моделот најдобро е да се користи поделба 
на множеството податоци во сооднос 90 % : 10 % и тоа со фиксна поделба на временската 
серија. 

Од добиените резултати при користење различни хоризонти за прогноза се заклучува дека 
сите грешки за евалуација имаат задоволителни вредности. Помали вредности се добиени 
со помали вредности на хоризонтите, што е очекувано. И во овој случај помали се 
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грешките добиени кога се користи поделба на временската серија на множество за 
тренирање и тестирање со фиксен датум и затоа се препорачува да се користи таков модел 
при регресиона анализа. Со направените испитувања може да се каже дека технологијата 
на блоковски вериги успешно може да се користи за подобрување на финансиските 
сервиси, како што е предвидувањето на променливоста на биткоинот, за што постојано се 
зголемува бројот на заинтересирани што сакаат да инвестираат во оваа криптовалута. 
Резултатите кои произлегуваат од истражувањата спроведени во оваа докторска 
дисертација директно можат да влијаат врз намалувањето на факторот на ризик при 
инвестирање, работа на берзи, штедење и сл. Во понатамошни истражувања, може да се 
направат аналогни испитувања и анализи и за други криптовалути. 

 

Оценка на трудот 

Докторскиот труд (докторската дисертација) на кандидатот м-р Мимоза Мијоска, со 
наслов ,,Подобрување на перформансите на финансиските сервиси со користење на 
технологијата на блоковски вериги“, претставува истражување во областа на 
информатиката и компјутерската техника и технологијата на блоковски вериги 
(blockchain). Изработката на темата на овој докторски труд (докторска дисертација) ја 
предвидува променливоста на пазарната цена на биткоинот, со тоа се очекува 
подобрување на работењето на финансиските сервиси, се намалува факторот на ризик при 
инвестирање, работа на берзи и штедење. Овој модел може да се примени и за откривање 
на аномалии и измамнички активности во финансиското работење. Кога вистинското 
однесување на цената на криптовалутата значително се менува од моделираното 
однесување, тоа може да укаже на ефектот на надворешни фактори како што се големите 
глобални настани, како и измамнички активности. 

Докторската дисертација беше поставена на официјалната веб страница на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии – Битола на 15.07.2022 година, при што 
Комисијата констатира дека до денот на потпишувањето на Извештајот, не пристигнаа 
никакви забелешки и сугестии. 

Исто така, докторскиот труд беше поставен во системот за анализа и пронаоѓање на 
плагијати во трудови на web страницата на Министерството за наука и образование 
www.plagijati.mon.gov.mk и врз основа на добиениот извештај, а и врз основа на нашите 
сознанија, трудот не претставува плагијат. 

Докторскиот труд на кандидатот м-р Мимоза Мијоска, со наслов ,,Подобрување на 
перформансите на финансиските сервиси со користење на технологијата на блоковски 
вериги“, според мислењето на Комисијата за оценка, ги исполнува основните услови и 
стандарди за подготовка на докторски труд (докторската дисертација). 
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Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот 

Кандидатката пред одбраната на докторскиот труд (докторската дисертација) ги објавила 
следниве рецензирани научно-истражувачки трудови во референтни научни публикации: 

1. Mimoza Mijoska, Blagoj Ristevski, Snezana Savoska, and Vladimir Trajkovik. 
“Predicting Bitcoin Volatility Using Machine Learning Algorithms and Blockchain 
Technology”, 15th International Conference on Information Systems and Grid 
Technologies ISGT 2022, May 2022 Sofia, Bulgaria, (tbp). 

2. Mijoska, Mimoza, and Blagoj Ristevski. "Possibilities for applying blockchain 
technology–a survey" Informatica 45, no. 3 (2021), pp. 319-333, 
https://doi.org/10.31449/inf.v45i3.3248. 
 

3. Tashevski, Panche and Ristevski, Blagoj and Savoska, Snezana and Jolevski, Ilija and 
Mijoska, Mimoza. “Application of the Blockchain Technology in Medicine and 
Healthcare”, In: 11th International Conference on Applied Internet and Information 
Technologies AIIT 2021, 15th October, Zrenjanin, Serbia, pp.65-69. 

4. Mijoska, Mimoza and Ristevski, Blagoj. “Blockchain Technology and its Application in 
the Finance and Economics”, In: 10th International Conference on Applied Information 
and Internet Technologies - AIIT 2020, October 16th, 2020, Zrenjanin, Serbia, pp. 
197-202. 

5. Mijoska, Mimoza, and Filip Mitrevski. "On the Concepts of Data Virtualization: NoSQL 
Systems and Machine Learning Techniques for Performance Modeling." In: 7th 
International Conference on Applied Information and Internet Technologies - AIIT 2017, 
October 5th-6th, 2017, Zrenjanin, Serbia, pp. 224-231. 

 

Заклучок и предлог 

Главни научни придонеси на кандидатката м-р Мимоза Мијоска се: предвидување на 
променливоста на пазарната цена на биткоинот, а со тоа подобрување на работењето на 
финансиските сервиси. Исто така, овој модел може да биде корисен и за откривање на 
аномалии и измамнички активности во финансиското работење. Кога вистинското 
однесување на цената на криптовалутата значително се менува од моделираното 
однесување, тоа може да укаже на ефектот на надворешни фактори како што се големите 
глобални настани, како и на измамнички активности.  

Во однос на подрачјето на примена, технологијата на блоковски вериги би можела да ја 
револуционизира основната технологија на платниот систем и кредитните информациски 
системи во банките, со што ќе ги надградат и трансформираат. Апликациите за оваа 
технологија, исто така, промовираат формирање на повеќецентрични, слабо посредувани 
сценарија, кои ќе ја подобрат ефикасноста на банкарската индустрија. Оваа технологија 
може да помогне на многу начини преку намалени трансакциски трошоци со користење на 
паметен договор кој е вграден за општа цел за поедноставување на процедурите, 
намалување на административните оптоварувања и отстранување на посредниците. 
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И покрај способноста на технологијата на блоковски вериги да ги заштити податоците и 
да ги одбрани сајбер нападите, многу инвеститори се претпазливи да ја усвојат оваа 
технологија доколку таа спаѓа во таканаречената „сива“ област на правото во одредени 
земји. Законска регулатива за користењето на криптовалутите законски постои во мал број 
земји во светот, додека други земји се подготвуваат во блиска иднина да ја усвојат 
регулативата за користењето на криптовалутите.  

Би било интересно како понатамошно истражување да се испита како одредени 
макроекономски или финансиски променливи и индикатори влијаат на променливоста на 
биткоинот. Во овој труд избран е алгоритамот случајни шуми, за да се предвидат 
временските серии на реализираната променливост на биткоинот. Истата постапка може 
да се направи со користење на друг алгоритам за машинско учење, како што се 
невронските мрежи, машините со носечки вектори, логистичка регресија, ласо, регресија 
на k-најблиски соседи итн. Во понатамошните истражувања, може да се испита кој од 
овие алгоритми предвидува со поголема точност. 

Различни типови на променливост може да се испитаат како зависни променливи на 
моделот, или различни видови методологија во која предвидувањето нема да биде 
временска серија, т.е. регресија, туку класификација каде што предвидувањето се прави со 
користење на категорична променлива за зголемување или намалување. Како 
понатамошно истражување може да се направи предикција на променливоста и на други 
криптовалути. 

Докторската дисертација на кандидатката м-р Мимоза Мијоска претставува самостоен и 
оригинален научно-истражувачки труд, кој дава значителен придонес во областите на 
информатиката и комјутерската техника и технологијата на блоковски вериги (blockchain). 

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

Извршена е опсежно истражување, а добиените резултати се важни од научно-
истражувачки, теоретски и апликативен аспект, што е потврдено со објавување на 
рецензирани трудови во референтни научни публикации. 

Кандидатката Мијоска, во текот на изработката на дисертацијата, реализирала активности 
кои недвосмислено ја потенцираат нејзината способност, креативност, како и сеопфатно 
познавање на предметот на истражување и владеење со презентираната проблематика. 

Според својата организација, содржината, методологијата и техниката на изработка, како 
и според прикажаните резултати од истражувањето, докторската дисертација укажува на 
фактот дека кандидатката м-р Мијоска ги има потребните научно-истражувачки знаења од 
областите на информатиката и компјутерската техника и технологијата на блоковски 
вериги (blockchain). 

Со изработената докторска дисертација, кандидатката м-р Мимоза Мијоска одговорила на 
поставените цели и задачи предвидени во дефинирањето на истата. 
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Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за информатички и комуникациски технологии - Битола да го прифати овој 
Извештај од Комисијата за оценка, да ја прифати позитивната оценка и да формира 
Комисија за одбрана на докторскиот труд на кандидатот м-р Мимоза Мијоска со наслов 
„Подобрување на перформансите на финансиските сервиси со користење на 
технологијата на блоковски вериги“, која ќе ја закаже јавната одбрана на докторскиот 
труд (дисертација). 

 

август, 2022 година                      Комисија за оценка на докторскиот труд (дисертација) 

 

ред. проф. д-р Благој Ристевски, ментор, с.р. 

Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола 

 

 

ред. проф. д-р Пеце Митревски, член, с.р. 

Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола 

 

 

ред. проф. д-р Костандина Вељановска, член, с.р. 

Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола 

 

 

ред. проф. д-р Снежана Савоска, член, с.р. 

Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола 

 

 

ред. проф. д-р Владимир Трајковиќ, член, с.р. 

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, УКИМ 
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ПРЕГЛЕД 
НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ– БИТОЛА  

магистерски/специјалистички 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. Сања Митаноска Дизајн на систем за безбедно 
биометриско автенцирање со 

алгоритми за препознавање на лице  

проф. д-р Илија 
Јолески 

02-285/3 
25.08.2022 

 
 
 
 
 
 

                                                                                  
                                                                                                                             

ДЕКАН 
ред. проф. д-р Александар Маркоски с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА 
 

НА РАКОПИСОТ „МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА“ ОД АВТОРОТ  
проф. д-р ЕлизабетаТошева 

Врз основа на Предлог одлуката на Наставно - научниот совет на Правен факултет -
Кичево 02-155/13 од 27.04.2022  и Одлуката на Ректорската управа на УКЛО, бр. 14-611/5-1 од 
30.05.2022 година, за членови на Рецензентската комисија за рецензирање на ракописот 
Меѓународна економија од авторот: проф. д-р Елизабета Тошева, наменет за студентите на 
Правен факултет - Кичево, за предметот Меѓународна економија, избрани се проф. д-р Драгица 
Оџаклиеска и проф. д-р Мери Бошкоска. 

По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до Наставно-
научниот совет на Правен факултет во Кичево, рецензентите го поднесуваат следниов 

    И З В Е Ш Т А Ј  

I. ОПШТ ДЕЛ 

Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: Меѓународна економија 

Назив на предметната програма: Меѓународна економија 

Назив на студиската програма: Правни студии  

Политички науки и дипломатија 

Меѓународно право и меѓународна политика 

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

Прв циклус - Правни студии – Меѓународна 
економија - изборен  5  ЕКТС (3+1 ). 

Прв циклус - Политички науки и дипломатија – 
Меѓународна економија - задолжителен - 6  ЕКТС 
(3+2). 

Трет циклус -  Меѓународно право и меѓународна 
политика - задолжителен - Меѓународни економски 
односи  8 ЕКТС (3+2). 

Предметот Меѓународна економија на Правен факултет - Кичево е изборен предмет на 
насоката Правни студии со фонд на часови 3+1, број на ЕКТС- кредити 5 и се слуша во втор 
семестар. 

Предметот Меѓународна економија на Правен факултет - Кичево е задолжителен 
предмет на насоката Политички науки и дипломатија со фонд на часови 3+2, број на ЕКТС - 
кредити 6 и се слуша во петти семестар. 

Предметот Меѓународни економски односи на Правен факултет - Кичево е 
задолжителен предмет на програмата од трет циклус - Меѓународно право и меѓународна 
политика 8 ЕК (3+2) и се слуша  во втор семестар. 
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Реден број на изданието: Прво издание  

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 283 страници (формат Б5), 
напишани на компјутер, со големина на фонтот  12. Текстот е поделен во 10 
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 23 слики и 5 табели. 

                      

                     РЕЦЕНЗЕНТИ 

1. Проф. д-р Драгица Оџаклиеска 

2. Проф. д-р Мери Бошкоска 

 



44 
 
ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ:     ПРОФ. Д-Р ДРАГИЦА ОЏАКЛИЕСКА 

Краток опис на 
содржината: 

Ракописот Меѓународна економија ја опфаќа актуелната проблематика 
што се однесува на меѓународната економија како научна дисципина.  

Содржината на ракописот е распоредена во 10 глави, соодветно 
поделени во наслови и поднаслови. Сите глави имаат иста структура, 
што му дава на делото одличен методолошко-дидактички квалитет. 

Првата глава започнува со објаснување на предметот и целите на 
изучување на меѓународната економија како научна дисципина, а 
продолжува со запознавање со тековните меѓународни економски 
проблеми и предизвици. 

Во втората глава детално се проучува глобализацијата како процес на 
фундаментална промена што се одвива во светската економија, кој што 
влијае и ги интензивира врските меѓу земјите и ги вклучува сите 
сектори на економски активности.  

Различните теоретски концепти кои имаат за цел да ја објаснат 
меѓународната трговија се опфатени во третата глава.  

Четвртата глава се однесува на анализа на аргументи што ја 
поддржуваат политиката на слободна трговија, како и аргументи што 
поддржуваат различни видови на протекционистички политики, со цел 
читателите подобро да ја разберат вековната контроверзност помеѓу 
слободната трговија и протекционизмот.  

Во петтата глава се разработуваат основните меѓународни економски 
трансакции: меѓународно движење на стоки, меѓународно движење на 
услуги, меѓународно движење на пари и капитал, меѓународен 
трансфер на технологија и меѓународна миграција на работна сила.  

Во шестата глава е разгледана Општата спогодба за царини и трговија 
ГАТТ – причините за создавање, нејзините историски успеси и 
предизвици. Потоа, предмет на анализа е Светската трговска 
организација (СТО), која го замени ГАТТ во 1995 година, и се 
проучува влијанието на двете организации врз меѓународната трговија.  

Глава седум е посветена на поважните економски интеграции во 
светот; Европската унија (ЕУ); Северноамериканскиот договор за 
слободна трговија (НАФТА), и другите поважни светски економски 
ннтерграции, како и тековните предизвици и можности на секоја од 
интеграциите. 

Глава осум е посветена на разграничување на поимите валути и девизи, 
како и валутни и девизни курсеви. Во оваа глава се анализирани 
предностите и недостатоците на системите на фиксен наспроти 
флуктуирачки девизен курс. 

Глава девет е посветена на платниот биланс, како систематизиран 
преглед на економските трансакции помеѓу резидентите и 
нерезидентите на една земја, со посебен осврет на платниот биланс на 
Република Северна Македонија.. 

Во десеттата глава се објаснети најважните меѓународни финасиски 
институции, Меѓународниот монетарен фонд (ММФ), Светската банка 
и нејзините институции и нивната улога во одобрување заеми за 
олеснување на спроведувањето на развојните проекти, преку 
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промовирање на иновации, финансирање на развојот на помалку 
развиените земји и намалување на сиромаштијата во светот. 

Оцена за 
усогласеноста со 

предметната 
програма: 

Учебникот „Меѓународната економија“, според опфатот на темите и 
нивната содржина, во целост ја покрива предметната програма на 
предметот „Меѓународна економија“ на студиските програми на 
Правен факултет - Кичево.   

Ракописот првенствено е наменет за студентите од прв циклус студии 
на Правен факултет - Кичево (Правни студии и Политички науки и 
дипломатија), но може да се користи како литература за студентите од 
втор и трет циклус на програмата Меѓународно право и меѓународна 
политика во рамките на предметот Меѓународни економски односи.  

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: Авторот покажувa висок степен на стручност во претставувањето на 
актуелните научни и стручни достигнувања од областа на 
меѓународната економија и нивно презентирање на разбирлив начин на 
студентите кои ги слушаат предметните програми. Тоа е постигнато со 
специфичната структурираност: на почетокот на секоја глава се дадени 
целите на учење во главата, прегледот на содржината и структурата, 
задачите и клучните концепти што се опишани во текстот. На овој 
начин се поставува јасна насока за тоа што треба да се научи во секоја 
глава и кои се очекуваните резултати предвидени со наставната 
програма. Секоја глава е поделена на соодветен број поднаслови. На 
крајот на секоја глава се претставени клучните согледувања и темите за 
дискусија што им овозможува на студентите да ги повторат и проверат 
стекнатите знаења. На крајот, дадена е користена литература за секоја 
глава. 

Јазикот и стилот на пишување се јасни, концизни и прецизни што го 
прават учебникот разбирлив, читлив и интересен, а на текстот му 
даваат висок степен на кохерентност. 

Категоризација: Учебник 

Заклучок со предлог 
за оправданоста за 

објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 283 страници (формат 
Б5), напишани на компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот е 
поделен во 10 поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 23 
слики и 5 табели. 

Ракописот со наслов “Меѓународна економија” според содржината, 
обемот и претходно опишаната структура им овозможува на 
студентите пристап до најновите сознанија во областа на 
меѓународната економија, како и тековните светски економски 
проблеми и предизвици. 

Текстот е оригинален и e соодветен со силабусот на предметот 
Меѓународна економија. Учебникот се карактеризира со бројни 
методичко – дидактички вредности, како правилниот редослед на 
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изложување на поглавјата, екстензивното користење на странска 
релевантна научна литература, јасно образложување на предметот, 
целите и методологијата на трудот. 

Ракописот “Меѓународна економија” проучува актуелни теми од 
областа на меѓународната економија, односно ги презентира 
најзначајните сознанија поврзани со меѓународната економска теорија, 
придобивките од меѓународната трговија, ефектите од трговските 
ограничувања, меѓународните економски трансакции и нивното 
влијание врз благосостојбата на една нација. 

Според погоре изнесеното, слободно може да се предложи издавање на 
предложениот ракопис од авторот проф. д-р Елизабета Тошева во 
форма на универзитетски учебник.  

 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како учебник по предметот Меѓународна економија, примарно 
наменет за студентите на Правен факултет - Кичево. 

Во Прилеп, 29 јули 2022 година.  

 

Рецензент 

   Проф. д-р Драгица Оџаклиеска 
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II. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р МЕРИ БОШКОСКА 

Краток опис на 
содржината: 

Содржината на ракописот е распоредена во 10 глави, соодветно 
поделени во наслови и поднаслови. Сите глави имаат иста структура, 
која му дава на делото извонреден методолошко-дидактички квалитет. 
Деловите од учебникот се логично поврзани како целина и 
методолошки усогласени.  

Најпрво се претставени предметот и целите на изучување на 
меѓународната економија како научна дисциплина која ја проучува 
економската и финансиската меѓузависност помеѓу земјите и народите.  
Анализирани се протокот на стоки, услуги, капитал, технологија и 
работна сила помеѓу една нација и остатокот од светот, политиките 
насочени кон регулирање на овие протоци и нивниот ефект врз 
благосостојбата на нацијата. Понатаму се објаснети меѓународната 
трговска теорија, меѓународната трговска политика, платниот биланс, 
девизните пазари. Покрај микроекономските опфатени се и 
макроекономските аспекти на меѓународна економија или 
меѓународните финансии, најзначаjните финасиски институции на 
денешницата и улогата која ја имаат во светската економија. Посебно 
внимание е посветено на алтернативните форми за повластени 
трговски регионални економски интеграции, на тоа кои фактори се 
особено релевантни во проценка на добивката и загубата од нивното 
формирање, како и на поважните економски интеграции во светот. 
Имајќи предвид дека учебникот првенствено е наменет за студентите 
од правните науки посебно внимание е посветено на меѓународната 
правна регултива. 

На почетокот на секоја глава авторот дава јасен преглед на содржината, 
а воедно преку експлицитно запишување на опфатот, целите, задачите 
и клучните концепти што се опишани во текстот, на студентот му се 
нуди јасен водич до очекуваните резултати предвидени во наставната 
програма. 

Со цел поголема прегледност на текстот и полесно воочување на 
поважните сознанија, содржините во ракописот се збогатени со 
табеларни прикази и илустрации. Така, ракописот содржи 3 табели и 23 
слики и графички илустрации. Понатаму, во ракописот се вметнати 4 
студии на случај, како и прозорци за проширување на знаењето и 
дополнително читање. Овој пристап е посебно добар за студентите 
бидејќи овозможува холистички поглед на темата на меѓународната 
економија. 

Користената литература опфаќа голем број на релевантни и современи 
странски и домашни извори, посебно распоредени за секоја глава кои 
се целосно соодветни на содржините во текстот.  

Оцена за 
усогласеноста со 

предметната 
програма: 

Ракописот, според опфатот на темите и нивната содржина, во целост ја 
покрива предметната програма на предметот „Меѓународна економија“ 
на студиските програми на Правен факултет - Кичево. Обемот на 
текстот на ракописот според бројот на страници е сразмерен со бројот 
на часовите и во целост ја покрива предвидената програмата на 
предметот.  

Бројот на авторските табаци на изданието е соодветен на предвидениот 
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број авторски табаци по час, т.е. не надминува 2,5 авторски табаци по 
кредит за предметот. 

Начинот на кој е структуриран и разработен материјалот во овој 
ракопис во максимална можна мера е компатибилен со целите на 
предметната програма и ги покрива потребите на студентите во однос 
на изучувањето на проблематиката на меѓународната економија. Овој 
учебник, според својата структура и намена ќе има големо значење за 
пошироката популација на студенти, но исто така ќе биде од голема 
корист за секој оној кој се занимава или се интересира за оваа 
проблематика. 

Оцена на ракописот: Авторот покажувa високо ниво на професионална компетентност и 
стручност во претставувањето на најсовремените научни и стручни 
достигнувања од областа на меѓународната економија и нивно 
презентирање на прифатлив и разбирлив начин на студентите кои ги 
слушаат предметните програми. 

Потврдата за актуелноста на темата доаѓа од фактот што за првпат во 
овој ракопис на едно место се собрани најзначајните сознанија 
поврзани со меѓународната економска теорија, причините и 
придобивките од трговијата, причините и ефектите од трговските 
ограничувања, политиките насочени кон регулирање на протокот во 
меѓународните плаќања (приливите и одливите на финансиски 
средства), како и ефектите на овие политики врз благосостојбата на 
една нација и на добросостојбата на другите нации. 

Секој дел од ракописот, во главниот текст е соодветно обележан и 
поделен на подпоглавја и поднаслови, во кои е обработен овој сложен, 
исклучително интересен и неопходен материјал што ќе придонесе 
студентите од Правниот факултет да стекнат неопходни знаења во 
совладувањето на проблематиката обработена во предметните 
програми. Учебникот е напишан прегледно и во континуитет, согласно 
наставната програма по предметите. Редоследот на темите им 
обезбедува на читателите систематско стекнување на знаење. 

Теоретските концепти се научно втемелени со потврдено знаење од 
релевантна и современа странска и домашна литература. Детално се 
наведени користените дела за секоја глава како што следи: За првата 
глава се цитирани 21 литературни дела, за втора глава 15, за третата 31, 
четвртата 18, петтата 28, шестата глава користела 35, а седмата 86 дела. 
Осмата глава цитира 12 дела, деветтата 10 а десеттата 19 дела. Или 
вклупно се цитирани 275 библиографски извори.  

Обемот на наведената литература соодветствува на универзитетски 
учебник, а изборот покажува солидно познавање на литературата од 
областа на меѓународната економија. Стилот на пишување е академски, 
јасен и разбирлив. 

Со оглед на динамичноста и брзиот развој на оваа област, ракописот им 
овозможува на студентите пристап до најновите сознанија во областа 
на меѓународната економија, како и тековните светски економски 
проблеми и предизвици. 

Категоризација: Учебник 
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Заклучок со предлог 
за оправданоста за 

објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 283 страници (формат 
Б5), напишани на компјутер, со големина на фонт 12. Текстот е 
поделен во 10 поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 23 
слики и 5 табели. 

Структурата на учебникот е соодветна за студентите од областа на 
правните и политичките науки, но може да најде примена и за студенти 
од останатите општествени науки, во кои се изучуваат теми поврзани 
со меѓународните економски односи. Авторот користи голем број на 
квалитетни и современи референци, што несомнено даваат 
дополнителна академска и научна тежина на овој учебник. 

Текстот е оригинален и на многу места дава нови придонеси на областа 
на меѓународните трговски односи и меѓународните финасии низ нов 
пристап при анализата и синтезата на веќе постојните наоди во областа. 
Ваквиот методолошки пристап е посебно соодветен во случајот кога се 
обработува актуелна и динамична област како што се меѓународните 
економски односи. Со оглед на тоа дека динамичноста на областа 
резултира со мноштво резултати, пристапи и анализи, систематскиот 
пристап во организацијата на главите во ракописот им овозможува на 
студентите пристап до најновите сознанија во областа на 
меѓународната економија, што му дава посебна и дополнителна 
вредност на ракописот. Концепциската поставеност на содржината и 
структурата на текстот, покрај наративниот модел оставаат простор за 
конструктивистичко знаење, логичко мислење и креативно учење на 
секоја индивидуа која пред себе го има учебникот. 

Затоа со право ќе кажеме дека ракописот „Меѓународна економија“ 
доследно го следи принципот на индивидуализација и претставува 
работна книга за оној што учи, поттикнувајќи ја неговата креативност и 
инвентивност. Авторот на концизен и прецизен начин, чекор по чекор,  
ги воведува студентите во самата проблематика. Во целост, ракописот 
за учебник представува интегрирана целина на содржините предвидени 
како наставна материја.  

Затоа, со особена чест и задоволство предлагам ракописот 
“Меѓународна економија“ од авторот проф. д-р Елизабета Тошева да 
биде издаден како универзитетски учебник.  

 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како учебник по предметот Меѓународна економија, примарно 
наменет за студентите на Правен факултет - Кичево. 

 

Во Прилеп, 29 јули 2022 година.    

 

Рецензент 

            Проф. д-р Мери Бошкоска  
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Прилог бр.3 

 

РЕЦЕНЗИЈА 
 

НА РАКОПИСОТ „Методика на истражување на општ криминалитет “ ОД 
АВТОРОТ/-ИТЕ проф. д – р Светлана Николоска 

Врз основа на Одлуката бр. 08-367/3 од 19.05.2022 на Наставно-
научниот/Научниот/Наставничкиот совет на Факултетот за безбедност – Скопје 
/Ректорската управа на УКЛО, бр. 14 – 611/ 5 – 3 од 30.05.2022, за членови на 
Рецензентската комисија за рецензирање на ракописот „Методика на истражување на 
општ криминалитет “  од авторот/-ите: проф. д – р Светлана Николоска, наменет за 
студентите на Факултетот за безбедност Скопје  (назив на единицата), за предметот/-
ите Методика на истражување на општ криминалитет, Криминалистичка методика и 
дел за предметите Криминалистичка тактика и методика и Недозволена трговија со 
дрога,  избрани се: проф. д-р  Борис Мургоски, редовен професор на Факултетот  за 
безбедност во Скопје при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола, Општа 
криминалистичка теорија со криминалистичка тактика (51601) и Друго безбедносни 
науки (51600) и  проф д-р Методија Ангелески, редовен професор на ФОН 
Универзитетот – Скопје избран во научната област Криминалистичка методика 
(51601).  

По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до Наставно-
научниот Научниот/Наставничкиот совет на Факултетот за безбедност  во Скопје, 
рецензентите го поднесуваат следниов 

    И З В Е Ш Т А Ј  

I. ОПШТ ДЕЛ 

Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: Методика на истражување на општ криминалитет 

Назив на предметната програма: Методика на истражување на општ 
криминалитет, Криминалистичка методика и 
дел за предметите Криминалистичка тактика и 
методика и Недозволена трговија со дрога 

Назив на студиската програма: Криминалистика, Безбедност, Безбедност и 
Евроатлански интеграции, Криминологија и 
криминална политика 

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

3 + 1,  3 + 2, 2 + 2, 2 + 1.  

Предметот Методика на истражување на општ криминалитет на Факултетот за 
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безбедност - Скопје единица е задолжителен (изборен/задолжителен) предмет со фонд 
на часови 3 + 1 , број на  5 ЕКТС - кредити  и се слуша  во IV семестарна Студиска 
програма Криминалистика. 
Предметот Недозволена трговија со дрога на Факултетот за безбедност - Скопје 
единица е изборен (изборен/задолжителен) предмет со фонд на часови 3 + 2 , број на  5 
ЕКТС-кредити  и се слуша  во VIII семестар на студиската програма Криминалистика, 
изборен предмет со фонд на часови 2+2, број на 6 ЕКТС- кредити и се слуша во VI 
семестар на Студиската програма Безбедност, изборен предмет со фонд на часови 2+2, 
број на 3 ЕКТС- кредити и се слуша во VI семестар на Студиската програма 
Безбедност и Евроатлански интеграции. 
. 
Предметот Криминалистичка методика на Факултетот за безбедност - Скопје единица 
е изборен (изборен/задолжителен) предмет со фонд на часови 3 + 2 , број на  4 ЕКТС-
кредити  и се слуша  во VII семестар на Студиската програма Безбедност,  
Предметот Криминалистичка тактика и  методика наФакултетот за безбедност - 
Скопје единица е изборен (изборен/задолжителен) предмет со фонд на часови 2 + 1 , 
број на  4 ЕКТС -кредити  и се слуша  во V семестар на  Студиската програма 
Безбедност и Евроатлански интеграции. 
 

Реден број на изданието: прво издание/второ издание (се разликува од 
претходното  издание 40 %) 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 358  страници (формат А 
4), напишани на компјутер, со големина на фонтот  Times New Roman  
11. Текстот е поделен во 9 поглавја (вклучувајќи ја литературата) и 
содржи 14 слики и 0 табели. 

                      
          РЕЦЕНЗЕНТИ 
Проф. д-р Борис Мургоски с.р.  
Проф. д-р Методија Ангелески  с.р.  
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Посебен дел од рецензентот:  Проф. д – р Борис Мургоски 

Краток опис на содржината: Трудот е структуиран од Вовед, 8 (Глави) и 
користена литература. (1) Основи и поим на 
криминалистичка методика, (2) Методика на 
криминалистичко истражување на имотен 
криминалитет, (3) Методика на 
криминалистичко истражување на крвни 
деликти, (4) Методика на криминалистичко 
истражување на сексуален криминалитет, (5) 
Методика на криминалистичко истражување на  
на семејното насилство, (6) Методика на 
криминалистичко истражување на  на 
злоупотребата на културното наследство, (7) 
Методика на криминалистичко истражување на  
фалсификати (8)  Методика на 
криминалистичко истражување на  недозволено 
производство и трговија со дрога и Користена 
литература 

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Трудот е методолошки конципиран и 
системски структуиран согласно предметната 
програма на наставниот предмет „Методика на 
истражување на општ криминалитет“ кој е 
задолжителен предмет, а делумно содржината 
ги покрива и изборните предмети 
Криминалистичка методика, Криминалистичка 
тактика и методика и Недозволена трговија со 
дрога. Обработени се содржини кои во целост 
ги разработуваат  методиките на 
криминалистичко истражување на поедините 
групации на општ криминалитет кои имаат 
свои посебни криминалистички карактеристики 
со кои треда да се запознаат студентите на 
Факултетот за безбедност во Скопје и да се 
стекнат со вештините на криминалистичкото 
истражување.  

Оцена на ракописот: Понудениот ракопис „Методика на 
истражување на општ криминалитет“ од 
авторот проф. д - р Светлана Николоска 
претставува научен труд што како 
универзитетски учебник може да се користи за 
потребите на студенти запишани на 
додипломски и постдипломски студии, а покрај 
ова тој има и несомнено практично значење 
(може да им биде од корист на сите практичари 
што се вклучени во борбата против општиот 
криминалитет). 

Категоризација: ОСНОВЕН УЧЕБНИК 
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Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 
358  страници (формат А 4), напишани на 
компјутер, со големина на фонтот  Times New 
Roman  11. Текстот е поделен во 9 поглавја 
(вклучувајќи ја литературата) и содржи 14 
слики и 0 табели. 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како Учебник по предметот Методика на истражување на 
општ криминалитет, Криминалистичка методика, Криминалистичка тактика и 
методика, Недозволена трговија со дрога примарно наменет за студентите на 
Факултетот за безбедност во Скопје /единица/. 
 
 
Во Скопје, 2022 година 
 
 

РЕЦЕНЗЕНТ 
                                                                                Проф. д-р  проф. д-р Борис Мургоски 

с.р.  
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Посебен дел од рецензентот: Проф. д – р Методија Ангелески 
 

Краток опис на содржината: Трудот е структуиран од Вовед, 8 (Глави) и 
користена литература. (1) Основи и поим на 
криминалистичка методика, (2) Методика на 
криминалистичко истражување на имотен 
криминалитет, (3) Методика на криминалистичко 
истражување на крвни деликти, (4) Методика на 
криминалистичко истражување на сексуален 
криминалитет, (5) Методика на криминалистичко 
истражување на  на семејното насилство, (6) 
Методика на криминалистичко истражување на  на 
злоупотребата на културното наследство, (7) 
Методика на криминалистичко истражување на  
фалсификати (8)  Методика на криминалистичко 
истражување на  недозволено производство и 
трговија со дрога и Користена литература 

Оцена за усогласеноста со предметната 
програма: 

Трудот е методолошки конципиран и системски 
структуиран согласно предметната програма на 
наставниот предмет „Методика на истражување на општ 
криминалитет“ кој е задолжителен предмет, а делумно 
содржината ги покрива и изборните предмети 
Криминалистичка методика, Криминалистичка тактика и 
методика и Недозволена трговија со дрога.  

Оцена на ракописот: Авторката на трудот како криминалистички 
теоретичар, педагог и поранешен  практичар, повеќе од 
областа на економскиот криминал, но не е за 
занемарување и нејзиниот ангажман во практиката при 
расветлување и обезбедување на докази за посложени 
криминални ситуации од областа на крвните деликти, 
сексуалните деликти, ангажман пред се поради тоа што 
била жена инспектор во полиција и секогаш била 
ангажирана во ситуации кога треба да се води разговор 
со жена, да се претресува жена. Но, поврзаноста на 
економскиот криминалитет со класичниот криминалитет 
е значајна посебно во делот на фингирањето, што е 
посебно обработено во оваа книга (пријавено 
разбојништво со цел прикривање на проневера во 
службата) и сл. Во трудот се прикажани повеќе 
практични примери од македонската криминалистичка 
практика, некои се од криминалистичката практика на 
авторот, а трудот е илустриран со повеќе фотографии, 
шеми на криминална организираност, што укажува на 
фактот дека авторот континуирано го истражува овој 
криминалитет и им овозможува на студентите да се 
стекнат со знаења за криминалистичко  истражување на 
општиот криминалитет.  

Авторката се труди и континуирано работи на 
проучување на криминалистичката методика, нејзините 
трудови ја збогатија македонската криминалистичка 
литература, што е за поздравување, ако се има во 
предвид фактот дека за подготвување на труд во ваков 
обем е потребно време, анализи, истражувања, но таа 
изминативе години покажува енергија и 
самодисциплинираност во научната работа, за што е 
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резултат и овој труд. 
 

Категоризација: ОСНОВЕН УЧЕБНИК учебник/учебно 
помагало/скрипта/монографија 

Заклучок со предлог за оправданоста за 
објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 358  
страници (формат А 4), напишани на компјутер, со 
големина на фонтот  Times New Roman  11. Текстот е 
поделен во 9 поглавја (вклучувајќи ја литературата) 
и содржи 14 слики и 0 табели. 

 
Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 

предложам да се отпечати како Учебник по предметот Методика на истражување на општ 
криминалитет, Криминалистичка методика, Криминалистичка тактика и методика, 
Недозволена трговија со дрога примарно наменет за студентите на Факултетот за безбедност во 
Скопје /единица/. 

Во Скопје, 2022 година 

 
 

Рецензент 

Проф. д-р Методија Ангелески с.р.  
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РЕЦЕНЗИЈА 
 

НА РАКОПИСОТ „PROTECT 1 – ENGLISH FOR LAW ENFORCEMENT“ (ТРЕТО 
ДОПОЛНЕТО ИЗДАНИЕ) ОД АВТОРКИТЕ ВОН. ПРОФ. Д-Р ВЕСНА ТРАЈКОВСКА И 

ВОН. ПРОФ. Д-Р ЗОРИЦА ТРАЈКОВА СТРЕЗОВСКА 

Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје/ 
Ректорската управа на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, бр.14-755/10-1, од 
01.07.2022 г, за членови на Рецензентската комисија за рецензирање на учебникот “Protect 1 – 
English for Law Enforcement” (трето дополнето издание) од авторките вон. проф. д-р Весна 
Трајковска и вон. проф. д-р Зорица Трајкова Стрезовска, наменет за студентите на Факултетот за 
безбедност - Скопје, за предметите Англиски јазик 1 и Англиски јазик 2, избрани се проф. д-р 
Екатерина Бабамова и проф. д-р Ирина Петровска. 

По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до Наставно-
научниот совет на Факултетот за безбедност во Скопје, рецензентите го поднесуваат следниов 

    И З В Е Ш Т А Ј  

I. ОПШТ ДЕЛ 

Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: “Protect 1 – English for Law Enforcement” (трето 
дополнето издание) 

Назив на предметната програма: Англиски јазик 1 

Англиски јазик 2 

Назив на студиската програма: Криминалистика 

Криминологија и криминална политика 

Безбедност 

Безбедност и евроатлантски интеграции 

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

Англиски јазик 1 

Криминалистика: Фонд на часови: 2+2, ЕКТС-
кредити: 6 

Криминологија и криминална политика: Фонд на 
часови: 2+1, ЕКТС-кредити: 3 

Безбедност: Фонд на часови: 2+1, ЕКТС-кредити: 3 

Безбедност и евроатлантски интеграции: Фонд на 
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часови: 2+1, ЕКТС-кредити: 3 

 

Англиски јазик 2 

Криминалистика: Фонд на часови: 2+2, ЕКТС-
кредити: 5 

Криминологија и криминална политика: Фонд на 
часови: 2+1, ЕКТС-кредити: 3 

Безбедност: Фонд на часови: 2+1, ЕКТС-кредити: 3 

Безбедност и евроатлантски интеграции: Фонд на 
часови: 2+1, ЕКТС-кредити: 3 

Предметот Англиски јазик 1 на Факултетот за безбедност – Скопје на студиската 
програма Криминалистикае задолжителен предмет со фонд на часови 2+2, број на ЕКТС-
кредити 6 и се слуша  во првиот семестар. 

Предметот Англиски јазик 1 на Факултетот за безбедност – Скопје на студиските 
програми Криминологија и криминална политика, Безбедност и Безбедност и евроатлантски 
интеграции е изборен предмет со фонд на часови 2+1, број на ЕКТС-кредити 3 и се слуша  во 
првиот семестар. 

Предметот Англиски јазик 2 на Факултетот за безбедност – Скопје на студиската 
преограма Криминалистика е изборен предмет со фонд на часови 2+2, број на ЕКТС-кредити 5 и 
се слуша  во вториот семестар. 

Предметот Англиски јазик 2 на Факултетот за безбедност – Скопје на студиските 
програми Криминологија и криминална политика, Безбедност и Безбедност и евроатлантски 
интеграции е изборен предмет со фонд на часови 2+1, број на ЕКТС-кредити 3 и се слуша  во 
вториот семестар. 

Реден број на изданието: трето издание (се разликува од претходното  издание 
над 20 %) 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 182страници (формат Б5), 
напишани на компјутер, со големина на фонтот  11. Текстот е поделен во 15 
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 112слики и41 табела. 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ 

1. проф. д-р Екатерина Бабамова, с.р. 

 

2. проф. д-р Ирина Петровска, с.р. 
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ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ:ПРОФ. Д-Р ЕКАТЕРИНА БАБАМОВА 

 

Краток опис на содржината: Ракописот претставува дополнение и проширување 
на претходните две изданија Protect 1, English for 
Law Enforcement, објавено во 2012 година и Protect 
1, English for Law Enforcement - 2nd Editionобјавено 
во 2017 година. Тој претставува дел од дидактички 
пакетнаменет за студентите од Факултетот за 
безбедност. Целиот дидактички пакетопфаќа 
учебник за студентите, посебен прирачник за 
наставникот, како и аудио материјали во дигитален 
формат, со богат избор на фонолошки примери за 
вежбање на јазичните вештини разбирање по слух и 
вежбање на говор. Учебникот е богато илустриран 
со соодветно избрани визуелни стимули, кои покрај 
тоа што соодветствуваат на содржините од 
лекциите, со својот квалитет претставуваат 
дополнителен мотивирачки фактор. Како рецензент 
и на претходните две изданија го следам 
напредокот на овој ракопис, па така материјалот е 
надограден и збогатен со повеќе од 20 % 
дополнителни текстови за читање кои подлабоко ја 
разгледуваат тематиката обработена во секое 
поглавје, со граматички вежби кои ја прават 
материјата појасна за изучувачите, со вежби за 
зборување и пишување кои придонесуваат за 
подигнување на нивото на јазичната компетенција 
и со текстови за превод, главно на новинарски 
текстови од познати светски медиуми, кои им 
овозможуваат на изучувачите да бидат во тек со 
тековните случувања и им отвараат поле за 
прагматичко надоградување на комуникативната 
компетенција и контрастивна анализа на 
сопствениот јазик и јазикот-цел.  Исто така, 
авторките изготвиле и посебен прирачник за 
наставникот (Тeacher’s book), кој служи како водич 
за наставникот со детални инструкции за 
реализирање на секоја наставна целина и во кој се 
поместени сите одговори на вежбите дадени во 
ракописот. Воедно, аудио вежбите се поместени на 
ЦД, а транскриптите од  вежбите за слушање се 
вградени во самиот учебник, овозможувајќи им на 
студентите нивно успешно совладување. 

Оцена за усогласеноста со Учебникот и во ова трето дополнето издание 
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предметната програма: содржи проширени осум тематски целини (унити), 
кои доследно го следат системот: текст – 
граматика/функции – вокабулар – читање – 
слушање – говор – пишување – превод. Текстовите 
се систематски и доследно проследени со 
соодветни активности кои понатаму ги развиваат 
комуникативните, професионалните и академските 
компетенции на студентите. УчебникотProtect 1, 
3rd Edition ги опфаќа следните теми: Police Work, 
Descriptions, Special Forces, Crime and Punishment, 
Legal Procedure, Traffic Police, Environmental Crime 
и Police Missions. Како што може да се види од 
изборот на темите, материјалот е тесно поврзан со 
идната професија на студентите, како и содржините 
од другите наставни предмети. Би можело да се 
каже дека материјалот е во тесна корелација со 
професионалниот интерес на слушателите, што се 
смета за главен двигател на инструменталната 
мотивација кај возрасните изучувачи на јазикот.  

Предлози за потребни корекции: Нема 

Оцена на ракописот: Чест и задоволство ми е да констатирам дека 
третото издание на понудениот учебникот насловен 
како Protect 1, English for Law Enforcement, 3rd 
Edition од авторките д-р Весна Трајковска, 
вонреден професор и д-р Зорица Трајкова 
Стрезовска, вонреден професор, претставуваат 
проширено издание во над 20 проценти од 
претходното и во исто време неопходен и мошне 
квалитетен придонес во учебникарството, кој 
несомнено ќе го подигне квалитетот на наставата, а 
со тоа и на знаењата на студентите од Факултетот 
за безбедност, во доменот на англискиот јазик во 
струката.  
 

Категоризација: Учебник 

Заклучок со предлог за 
оправданоста за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 182 
страници (формат Б5), напишани на компјутер, со 
големина на фонтот  11. Текстот е поделен во 15 
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поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 
112 слики и 41 табела. 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како учебник по предметот Англиски јазик 1 и Англиски јазик 
2, примарно наменет за студентите на Факулетот за безбедност, Скопје, Универзитет 
„Св.Климент Охридски“. 
 
 
Во Скопје, август 2022 година 

РЕЦЕНЗЕНТ 

Проф. д-р Екатерина Бабамова, с.р. 

                                        редовен професор во пензија 
                                      Катедра за англиски јазик и книжевност 

                                    Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 
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II. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р ИРИНА ПЕТРОВСКА 

 

Краток опис на содржината: Ракописот „Protect 1 – English for Law Enforcement” (трето 
дополнето издание) претставува дополнета и изменета верзија на 
истоимениот учебник по Англиски јазик 1 и Англиски јазик 2 на 
Факултетот за безбедност во Скопје, објавен како прво издание во 
2012 година, и како второ дополнето издание во 2017 година. 
Во ракописот се содржани следниве осум лекции на теми од 
областа на криминалистиката, криминологијата, безбедноста и 
полициското работење: 
Лекција 1: Police Work 
Лекција 2:Descriptions 
Лекција 3:Special Forces 
Лекција 4:Crime and Punishment 
Лекција 5:Legal Procedure 
Лекција 6:Traffic Police 
Лекција 7:Environmental Crime 
Лекција 8:Police Missions 
Наведените теми се обработени преку интерактивни вежби 
насочени кон развивање на јазичните вештини кај студентите 
коишто го изучуваат англискиот јазик на струката во посочените 
области, како и кон оспособување на студентите за функционална 
употреба на англискиот јазик во конкретни ситуации важни за 
нивната идна професија.   
Првата лекцијае насловена Police Work и се однесува на 
полициската професија и нејзините особености. Во новото 
изменето издание додадени се вежби со дополнителен вокабулар за 
именување делови од полициската опрема и нивната функција во 
полициското работење. Исто така, додаден е и текст за полициските 
возила, претставен во форма на вежба за употребата на различните 
предлози во англискиот јазик. Вметната е и вежба во врска со 
различните видови полициски автомобили и нивната намена во 
секојдневната работа на полициските службеници. Исто така, 
додадена е и вежба за животните во полициското работење, 
претставена во форма на текст со вежба за зборообразување. На 
крајот од лекцијата, додаден е превод на текст од англиски јазик во 
врска со боречките вештини во контекст на полициската професија. 
Направени се измени и во некои постоечки вежби. Поконкретно, 
такви измени се забележуваат кај вежбите за употребата на сегашно 
просто време и сегашно трајно време. 
Во втората лекција со наслов Descriptionsавторките се 
сосредоточуваат на описот на лица, предмети и настани и нивното 
значење за полициската професија. Во новата верзија на ракописот, 
оваа лекција е збогатена со вежба во којашто студентите треба да 
опишат конкретни кривични настани на кои биле очевидци, преку 
употреба на минато просто време и минато трајно време, како и 
физички да ги опишат сторителите. Исто така, додадена е и вежба 
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во форма на дијалог помеѓу полициски службеник на должност и 
девојка која пријавува исчезнато лице, во кој се користат сложени 
придавки, а додадено е и поконкретно објаснување во врска со 
формата и употребата на сложените придавки. Како дополнение, 
вметната е и вежба поврзана со пријавување исчезнати лица. 
Вежбата за употребата на придавка + предлог од претходните 
изданија е заменета со нова вежба во која се дадени нови придавки 
во комбинација со предлози коишто може да се употребуваат во 
контекст на полициското работење, а додадена е и вежба со новите 
комбинации на придавка + предлог. На крајот од лекцијата, 
додаден е текст за превод од англиски јазик поврзан со опис на 
лица и на кривичен настан. Покрај новите вежби, се забележуваат 
измени и во некои стари вежби, како што е случајот со вежбата за 
употребата на минато просто и минато трајно време, кадешто 
старите реченици се заменети со нови, а дополнето е и упатството 
за опис на напаѓач коешто го има во претходните изданија во 
поедноствна форма. 
Третата лекција е насловена Special Forcesи се однесува на 
работата на Единицата за специјални задачи. Во новата верзија на 
ракописот, изменета е вежбата за поплаки за здравствени проблеми, 
којашто е контекстуализирана и дадените примери се однесуваат 
конкретно на искуствата на припадниците на Единицата за 
специјални задачи. Исто така, вежбата за давање совет е дополнета 
со нови форми покрај should и should not. Дијалогот помеѓу лекар и 
пациент од вежбата од претходното издание исто така е дополнета 
и контекстуализирана. Оваа лекција е дополнета и со дијалог 
помеѓу двајца полициски службеници во кој се содржат идиоми со 
делови од тело, а дополнително е појаснет и самиот поим идиом. 
Додадена е и вежба со дополнителни идиоми коишто содржат 
делови од тело со примери од полициското работење. Во вежбата за 
сегашен перфект и минато просто време ставени се нови реченици 
на место на старите, а додадена е и нова вежба за употребата на 
сегашен перфект. Исто така, вметната е вежба за опремата на 
Единицата за специјални задачи, како и вежба за употребата на 
минато просто време и сегашен перфект поврзан со конкретни 
случаи од делокругот на оваа единица. На крајот на лекцијата 
додаден е текст за превод од англиски јазик во врска со 
полициските хеликоптери. 
Четвртата лекција е насловена Crime and Punishmentи во неа се 
обработуваат теми во врска со кривичните дела и казнувањето. Во 
новата верзија на текстот додадени се термини за нови кривични 
дела, како и вежба за значенските разлики помеѓу кривичните дела 
модифицирани со придавките armedи aggravated. Исто така, 
додадена е вежба за различно дефинирање на исто кривично дело, 
како и вежба за различни казни за исто кривично дело во различни 
државикоишто се засноваат на различни правни системи. Во 
постоечката вежба за used to/ would/ get used to/ be used toстарите 
реченици се заменети со нови, а додадена е и дополнителна вежба 
за фразалните глаголи спомнати во претходното издание, 
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придружена со поконкретно објаснување на поимот фразален 
глагол. Исто така, постоечката вежба за дебатирање е дополнета со 
дефиниција на дебата и упатства за водење дебата во конкретниот 
случај со дебата за смртна казна. На крајот од лекцијата даден е и 
текст за превод од англиски јазик за разликата помеѓу 
криминалистиката и криминологијата. 
Петтата лекција е насловена Legal Procedureи во неа се поместени 
вежби поврзани со судската постапка по сторување кривично дело. 
Во новото издание додадена е вежба со колокации веќе обработени 
во претходното издание. Додадено е и конкретно објаснување на 
поимот колокација, како и нова вежба на истата тема. Лекцијата е 
дополнета и со вежба за разликите помеѓу континенталната и 
англосаксонската правна традиција, како и со вежба за разликата 
помеѓу кривични случаи и граѓански случаи. Постоечката вежба за 
завршни аргументи е модифицирана, а додадена е дополнителна 
активност за обжалување пресуда пред Апелационен суд на 
постоечката вежба Guess who is speaking.Лекцијата завршува со 
текст за превод од англиски јазик за судското толкување. 
Шестата лекција со наслов Traffic Policeобработува теми поврзани 
со сообраќајната полиција. Во новата верзија вметната е 
дополнителна вежба за внатрешните и за надворешните делови на 
автомобил, како и вежба за правилата за возење во Велика 
Британија. Исто така, додадена е вежба за казнувањето на различни 
видови сообраќајни прекршоци, како и вежба за различни видови 
сообраќајни незгоди. Во постоечката вежба за инфинитив и герунд 
ставени се нови реченици, а додадена е вежба со постоечките 
колокации поврзани со сообраќајот и возењето. На крајот на 
лекцијата додаден е текст за превод од англиски јазик во врска со 
превенција на возење со прекумерна брзина. 
Седмата лекција со наслов Environmental Crimeсодржи вежби 
поврзани со еколошкиот криминал. Во неа е додадена вежба за 
казните за различни видови еколошки криминал, а додаден е и 
текст за превод од англиски јазик во врска со нелегално фрлање 
отпад. Исто така, во две вежби за изразување идно време ставени се 
нови реченици во контекст на полициското работење, а дополнета е 
и постоечката вежба за зборообразување. 
Во осмата лекција, насловена Police Missions, авторките 
обработуваат теми поврзани со меѓународната полициска 
соработка. Во новата верзија на ракописот изменет е текстот за 
Европол, а додаден е и нов текст за Интерпол. Двата текста 
содржат вежба за зборообразување. Исто така, додадени се вежби 
за сличностите и разликите помеѓу Европол и Интерпол преку 
анализа на конкретни случаи. Вметната е е дополнителна активност 
за рефлексија на постоечката вежба за преговарање во меѓународен 
полициски тим. Исто така, дополнето е и објаснувањето за 
меѓународната фонетска азбука, а вметнати се е и две нови вежби 
во врска со нејзината употреба во конкретни ситуации. На крајот од 
лекцијата додаден е текст за превод од англиски јазик во врска со 
полицијата на Обединетите нации. 
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По осумте лекции, поместени се деловите за повторување и 
проверка на знаењето на студентите (Revision) кадешто исто така се 
направени одредени промени. 
Во делот за повторување на првата и втората лекција (Revision: Unit 
1 & Unit 2) ставени се нови реченици во постоечките вежби за 
сегашно просто и сегашно трајно време, како и за минато просто и 
минато трајно време, а додадени се нови вежби за комбинациите 
придавка+предлог, како и за животните и полициското работење. 
Во делот за повторување на третата и четвртата лекција (Revision: 
Unit 3 & Unit 4), ставени се нови реченици во постоечките вежби за 
минато просто време и сегашен перфект, како и за used to/ would/ 
get used to/ be used to, а додадени се нови вежби и за деловите од 
приборот за прва помош при специјални полициски операции, како 
и за давање совет на полициски службеници од Единицата за 
специјални задачи. 
Во делот за повторување на петтата и шестата лекција (Revision: 
Unit 5 & Unit 6), ставени се нови реченици во постоечките вежби за 
пасив и за модалните глаголи, додадена е нова вежба за деловите на 
автомобили избришана е вежба со фразални глаголи. 
Во делот за повторување на седмата и осмата лекција (Revision: 
Unit 7 & Unit 8), ставени се нови реченици во постоечките вежби за 
изразување идни дејства, за условни реченици од прв и од втор тип 
и за индиректен говор, а додадена е вежба со зборообразување за 
различни видови еколошки кривични дела. 
Одговорите на вежбите од учебникот се дадени во посебен 
прирачник за наставникот (teacher’s book), а аудио вежбите се 
ставени на ЦД. 

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Темите опфатени во ракописот, како и вежбите преку кои се 
обработени, во целост соодветствуваат со наставните содржини од 
предметните програми по Англиски јазик 1 и Англиски јазик 2 на 
студиските програми Криминалистика, Криминологија и 
криминална политика, Безбедност и Безбедност и евроатлантски 
интеграции на Факултетот за безбедност во Скопје. Првата, 
втората, третата и четвртата лекција одговараат на предметната 
програма по Англиски јазик 1, а петтата, шестата, седмата и осмата 
лекција одговараат на предметната програма по Англиски јазик 2. 
Вежбите се осмислени и претставени на начин кој овозможува да се 
постигнат целите на предметните програми за наведените студиски 
програми, а студентите да ги развијат соодветните компетенции. 

Предлози за потребни 
корекции: 

Нема 

Оцена на ракописот: Ракописот содржи вежби за изучување на англискиот јазик 
поврзани со актуелни и современи теми во склад со струката за 
којашто се едуцираат студентите на Факултетот за безбедност во 
Скопје. Оваа, трета верзија на ракописот, претставува дополнето 
издание со измени над 20 % во однос на претходните две изданија: 
првото издание од 2012 година и второто дополнето издание од 
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2017 година. Вежбите се внимателно одбрани и разработени. Тие 
им овозможуваат на студентите подеднакво да ги развиваат 
четирите јазични вештини (читање, слушање, пишување и 
зборување), а ги оспособуваат и за функционално користење на 
англискиот јазик во различни говорни ситуации специфични за 
струката, истовремено поттикнувајќи ја нивната креативност и 
вештината за критичко размислување. Вежбите се осмислени врз 
основа на современ методолошки пристап, а нивната сложеност е 
прилагодена на нивото на познавање на англискиот јазик на 
студентите за коишто се наменети. Преку нив студентите имаат 
можност не само да го изучуваат англискиот јазик на струката, туку 
и да ја развиваат способноста за групна работа, решавање 
проблеми, наоѓање решенија во конкретни ситуации, 
синтетизирање и примена на стекнатото знаење и сл. што ќе им 
биде од полза и во вршењето на нивните професионални задачи по 
завршувањето на студиите. Одговорите на вежбите се наоѓаат во 
прирачникот за наставникот (teacher’s book), како дополнение на 
учебникот кадешто се дадени и насоки за практично реализирање 
на активностите. Вежбите за слушање се снимени на аудио ЦД. 
Транскриптите од вежбите за слушање се вметнати во учебникот со 
што на студентите им го олеснуваат усвојувањето на материјалот 
на којшто се однесуваат.  
Ракописот  во целост ги задоволува критериумите за 
универзитетски учебник кој успешно ќе одговори на реалните 
потреби на студентите за коишто е наменет. 

Категоризација: Учебник 

Заклучок со предлог за 
оправданоста за 

објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 182 страници 
(формат Б5), напишани на компјутер, со големина на фонтот  11. 
Текстот е поделен во 15 поглавја (вклучувајќи ја литературата) и 
содржи 112 слики и 41 табела. 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како основен учебник по предметите Англиски јазик 1 и Англиски 
јазик 2, примарно наменет за студентите на Факултетот за безбедност - Скопје. 

 
 
Во Скопје, август 2022 година 

 

 

Рецензент 

проф. д-р Ирина Петровска, с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА 

 
НА РАКОПИСОТ „Практикум по суровини и производи од животинско 

потекло“ ОД АВТОРИТЕ проф. д-р Татјана Калевска и м-р Тања Стојановска 

Врз основа на Одлуката бр.02-281/7 од 12.07.2022 годинана Наставно-научниот 
советнаТехнолошко-технички Факултет Велеспри Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - 
Битола,зачленови на Рецензентската комисија за рецензирањена ракописот „Практикум по 
суровини и производи од животинско потекло“од авторите проф. д-р Татјана Калевска и м-р 
Тања Стојановска,наменет за студентите на Технолошко-технички Факултет Велес,избрани се: 

 
1.Проф. д-р Гордана Димитровска, редовен професор на Факултетот за биотехнички 

науки, Универзитет Св.” Климент Охридски”, Битола 
2. Проф. д-р Елена Јошевска, вонреден професор на Факултетот за биотехнички 

науки, Универзитет Св.” Kлимент Охридски’’, Битола  
 
Подобивањето на ракописоти неговото детално разгледување и анализа ,до Наставно-

научниот совет на Технолошко-технички Факултет Велес, рецензентите го поднесуваат следниов 

ИЗВЕШТАЈ 

I. ОПШТ ДЕЛ 
Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: „ Практикум по суровини и производи од 
животинско потекло “ 

Назив на предметната програма: Суровини во прехранбената индустрија 
Технологија на храна од животинско потекло 
Технологија на месо и месни прeработки 
Технологија на млеко и млечни производи 

Назив на студиската програма: Нутриционизам 
Прехранбена технологија и биотехнологија 

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

 

Суровини во прехранбената индустрија            3+3  (НУТ)6 ЕКТС 
Технологија на храна од животинско потекло    3+2  (НУТ)6 ЕКТС 
Суровини во прехранбена индустрија  3+1  (ПТБ)             5 ЕКТС 
Технологија на месо и месни прeработки  3+2  (ПТБ)                6 ЕКТС 
Технологија на млеко и млечни производи   3+2   (ПТБ)    7 ЕКТС 

Реден број на изданието: прво издание 
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Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 169 страници (формат А4), 
напишани на компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот е поделен во 4 
поглавја (без користена литературата), содржи 35 фотографии, 9 табели, 1 
дијаграм, прилози (образец за лабораториски вежби).  

 

РЕЦЕНЗЕНТИ 

1. проф. д-р Гордана Димитровска с.р 

2. проф. д-рЕлена Јошевска с.р 
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ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р ГОРДАНА ДИМИТРОВСКА 
 

Краток опис на содржината: Учебното помагало “Практикум по суровини и 
производи од животинско потекло’’ги содржи сите 
потребни поглавја предвидени во содржината на 
наставните дисциплини на студиските програми 
Нутриционизам; Прехранбена технологија и 
биотехнологија во согласност со поглавјата 
содржани во елаборатите на акредитираните 
студиските програми.Практикумот се состои од 
четири интегрирани целиниво кои се содржани 
селектирани методи и лабораториски техники 
согласно условите и опремата со која располага 
Факултетот. 
Првата целина  опфаќа теоретски дел, содржини и 
методи кај месо и месни преработки.Студентите ќе 
имаат можност да се запознаат со земање на проби 
кај свежото месо и производите од месо; фактори 
кои се однесуваат на квалитетот на месото, 
сензорните својства на свежо месо и органолептички 
преглед на производите од месо, како и методи и 
постапки кои се однесуваат на одредување на 
нутритивните и технолошките својства на месото и 
нивните производи. 
Втората целинаопфаќа теоретски дел, хемиски 
состав на месото од риби, оценка на нивната 
свежина, како и вежби кои се однесуваат на 
испитување на квалитетот на конзервите, 
полуконзервите и производите од риба. 
Во третата целина, студентите ќе бидат оспособени 
со практични техникииметоди за испитување на 
квалитетот и органолептички преглед кај јајцата и 
јајцевите производи.  
Четвртата целина се однесува на изучување и 
анализира на млекото и млечните производи. Во ова 
поглавје се опфатени теоретски дел, земање 
примероци за анализа, постапки за органолептички 
преглед на млекото, лабораториски методи за 
одредување на нутритивните карактеристики на 
млекото, хигиенските критериуми за квалитет на 
млекото, определување на резидуи и контаминенти 
во млекото, како и методи кои го дефинираат 
квалитетот кај млечните производи.  
Учебното помагало, покрајвоведниоттеоретскидел 
во секое поглавје, изобилува и со голем број на 
практични примери преку кои студентите ќе имаат 
можност да ги продлабочат своите знаења и вештини 
во областа на прехранбената индустрија. 
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Начинот, концептот и вежбите на методските 
единицисодржани во практикумот се јасни и 
разбирливи, соодветни за студентите и истите 
овозможуваат целосно оспособување и стекнување 
на вештини за работа во лаборатории, технолошки 
погони, истражувачки центри од прехранбениот 
сектор.  

Оцена за усогласеноста со предметната 
програма: 

Учебното помагало е во согласност со наставните 
програми на задолжителните и изборните предмети. 

Оцена на ракописот: Учебното помагало“Практикум по суровини и 
производи од животинско потекло’’ целосно, јасно и 
компетентно разработувацелини, соодветни за 
наставните дисциплини од соодветните студиски 
програми. Совладувајќи го практичниот дел со 
дадените лабораториски методи, техники и вежби, на 
студентите ќе им овозможи примена на нивните 
знаења и разбирања во различни дисциплини, од 
подрачјето на прехранбената технологија.   

Категоризација: Учебно помагало 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 169 
страници (формат А4), напишани на компјутер, со 
големина на фонтот 12. Текстот е поделен во 4 
поглавја (без користена литературата), содржи 35 
фотографии, 9 табели, 1 дијаграм, прилози (образец 
за лабораториски вежби). Ракописот е напишан 
редоследно, јасно и разбирливо.  

Врз основа на изнесеното, чест ми еи задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како учебно помагалопримарно наменет за студентите на 
Tехнолошко-техничкиот Факултет во Велес. 

        

РЕЦЕНЗЕНТ 

 

Во Битола,24.08.2022 година Проф. д-р Гордана Димитровска с.р. 
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ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р EЛЕНА ЈОШЕВСКА 

Краток опис на содржината: Ракописот е категоризиран како учебно помагало 
поделен на четири соодветни целини. Секоја целина 
обработува воведен дел, практични теоретски вежби 
дадени низ примери и пресметки, што ќе им 
овозможи на студентите полесно да го совладаат 
материјалот и да се стекнат со лабораториско 
искуство.  
Секоја наставна целина од предложениот практикум 
разработува методски единици со практични вежби 
кои се однесуваат на квалитетот и сензорните 
карактеристики почнувајки од суровина и нивниот 
краен производ.  
После секоја тематска целина, дадени се формулари 
каде студентите ќе ги запишуваат своите задачи во 
текот на практичната настава и ќе ги реализираат 
поставените цели од наставната содржина.  
Учебното помагало е збогатено со слики, табели, 
прилози и е прво издание кој ќе им помогне на 
студентите на часовите предвидени за вежби и 
практична настава. Покрај овие методи, практикумот 
содржи иреферентни методи за испитување на 
квалитетот на суровините и производите 
одживотинско потекло со примена на 
софистицираната лабораториска опрема, кои ќе 
можатда ги користат студентите од втор и трет 
циклус студии за реализација на научно-
истражувачка работа предвидена со наставните 
програми. 

Оцена за усогласеноста со предметната 
програма: Учебното помагало според содржината, обемот и 

распоредот е во согласност со предметната програма.  

Оцена на ракописот: Учебното помагало е во согласност со 
наставните програми на задолжителните и 
изборните предмети и во согласност со  
Правилникот за организирање на издавачката 
дејност на Универзитетот “Св. Климент 
Охридски” во Битола.Истиот е напишан јасно, 
разбирливо, во континуитет, со многу примери 
и задачи што е основен предуслов  студентите 
да можат да ја совладаат наставната материја.  
Според структурниот концепт ова учебно помагало 
можат да го користат не само студентите од  
Tехнолошко-техничкиот Факултет во Велес, туку и 
студентите од сродните факултети.  
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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 предметитеСуровини во прехранбената 
индустрија, Технологија на храна од животинско потекло, Технологија на месо и месни 
преработки, Технологија на млеко и млечни производи, за студентите на Tехнолошко-
техничкиот Факултет во Велес. 

      
РЕЦЕНЗЕНТ 

Во Битола, 24.08.2022 година   Проф. д-р Елена Јошевска с.р 

Категоризација: учебно помагало 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 169 
страници (формат А4), напишани на компјутер, со 
големина на фонтот 12. Текстот е поделен во 4 
поглавја (без користена литературата), содржи 35 
фотографии, 9 табели, 1 дијаграм, прилози (образец 
за лабораториски вежби).  
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