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Врз основа на член 94 став 1 точка 25 од Законот за високото образование 

(„Службен весник на РМ“ број 82/2018 и „Службен весник на РСМ“ број 178/2021) и 
членовите 94 и 283 став 1 точка 15 од Статутот на Универзитетот, Универзитетскиот 
сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 205-та седница 
одржана на 28.09.2022 година, го донесе следниов  

 
 

ПРАВИЛНИК 
за начинот на кој се вршат стручно-административните работи 

од заеднички интерес за единиците  
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола 

 
 

Предмет на уредување 
 

Член 1 
 Со овој Правилник се уредуваат: Централната стручна и административна 
служба на Универзитетот (Ректорат); Ректорскиот колегиум; комуникацијата во и со 
Централната стручна и административна служба; приемот и испраќањето на 
документи, постапките за потврдување избори; постапката при акредитација на 
студиски програми; подготовката и објавувањето на Конкурсите за запишување 
студенти на прв/втор/трет циклус студии на единиците на УКЛО; вработувањето на 
наставен и ненаставен кадар; исплата на платата, надоместоците и други додатоци на 
плата и други надоместоци; капиталните инвестиции; финансискиот план, буџетската 
проекција и фискалната стратегија; финансиското работење и завршната  сметка. 

 
 

Централна стручна и административна служба на Универзитетот 
 

Член 2 
Централната стручна и административна служба на Универзитетот (Ректорат) 

ги врши стручните и административните работи од заеднички интерес за единиците на 
Универзитетот и е организирана по сектори, одделенија и центри, во согласност со 
функционалната поврзаност на дејноста на единиците на Универзитетот утврдени со 
Статутот. 

 
Член 3 

Организацијата, начинот на работа, видовите на работни места, условите за 
работно место, описот на работните задачи, бројот на извршителите и нивните права, 
обврски, одговорности и други прашања поврзани со Централната стручна и 
административна служба се уредуваат со Правилникот за внатрешна организација и 
Правилникот за систематизација на работните места во Централната стручна и 
административната служба на Универзитетот, што ги донесува Ректорската управа, на 
предлог на Ректорот. 
 

Член 4 
Со работата на Централната стручна и административна служба на 

Универзитетот раководи генералниот секретар на Универзитетот, согласно Закон, 
Статутот и другите акти на Универзитетот, како и врз основа на одлуки, решенија, 
заклучоци и насоки дадени од ректорот или Ректорскиот колегиум. 
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Член 5 
Вработените во Централната стручна и административна служба, работните 

задачи ги вршат според  работни процедури пропишани од ректорот. 
За работните задачи за кои нема пропишани соодветни работни процедури, се 

следат усните насоки дадени од ректорот или генералниот секретар. 
 
 

Ректорски колегиум 
 

Член 6 
Ректорскиот колегиум, за дел од стручните и административните работи од 

заеднички интерес за единиците на Универзитетот, утврдува ставови и мислења и 
одлучува за нивно проследување. 

 
 

Состав 
Член 7 

 Ректорскиот колегиум го сочинуваат: ректорот, проректорите и претседалот на 
Сенат. 
 Во работата на колегиумот учествува и генералниот секретар без право на глас. 
 Право и должност е на проректорите, претседателот на Сенат и на генералниот 
секретар да учествуваат во работата на Ректорскиот колегиум. 
 По потреба, за определени прашања, на покана на ректорот може на седниците 
да присуствуваат и други лица од Универзитетот или надворешни стручни лица. 
 

 
Делокруг на работа на Ректорскиот колегиум 
 

Член 8 
 На состаниците на Ректорскиот колегиум се разгледуваат прашања од значење 
за работата на Универзитетот, како што се: 

 Нацрти и предлози на акти од надлежност на Универзитетот кои се 
предвидени во Законот за високото образование и во други закони; 

 Програма за работа на Универзитетот; 
 Акциски план на Универзитетот; 
 Годишен извештај за работа на ректорот и на Универзитетот; 
 Годишен финансиски план на Универзитетот; 
 Годишен завршен финансиски извештај на Универзитетот; 
 Програма за инвестиции на Универзитетот; 
 Стратегија за развој на Универзитетот; 
 Предлози за учества во меѓународни проекти иницирани од ректоратот на 

Универзитетот; 
 Иницијативи за склучување на договори за соработка со други 

универзитети и со други субјекти; 
 Иницијативи за организација на различни настани како: конференции, 

трибини, работилници и сл., организирани од Ректоратот на 
Универзитетот; 

 Годишниот план за јавни набавки на Ректоратот на Универзитетот;  
 Барања за службени патувања во странство за раководството и вработените 

во Ректоратот на Универзитетот; 
 Точки за дневни редови за седниците на телата и органите на 

Универзитетот; 
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 Разгледува и други прашања за кои ќе оцени дека се од битно значење и од 
интерес на Универзитетот. 

 
 
Начин на работа на Ректорскиот колегиум 
 

Член 9 
 Седниците на Ректорскиот колегиум ги закажува ректорот по електронски пат 
и се одржуваат најмалку еднаш неделно. 
 Седниците можат да се одржат со физичко присутво, хибридно или по 
електронски пат - online. 
 Со седниците на Ректорскиот колегиум раководи ректорот на Универзитетот. 
  

Член 10 
 Ректорскиот колегиум утврдува ставови и мислења со мнозинство гласови од 
присутните. 

По потреба, утврдените ставови и мислења се изработуваат во писмена форма 
и ги потпишуваат присутните членови на седницата, кои позитивно се изјасниле за 
прашањата. 
 Врз основа на утврдените ставови и мислења, ректорот донесува соодветно 
решение или одлука по определеното прашање. 
 

 
Комуникација 

 
Комуникација во рамки на Универзитетот 
 

Член 11 
 Службената комуникацијата со и помеѓу раководството на Универзитетот и 
вработените во Централната стручна и административна служба, како и со едниците и 
вработените во единиците, по правило се изведува по електронска пошта и тоа 
исклучиво преку адресите uklo.edu.mk. 
 

Член 12 
 Вработените во Централната стручна и административна служба се должни на 
своите службени компјутери и мобилни телефони, во текот на работното време, да ги 
имаат активни своите uklo.edu.mk е-адреси и приемот на електронската пошта 
автоматски да го потврдат со т.н. read receipt. 
 

Член 13 
 Вработените во Централната стручна и административна служба се должни на 
секоја порака примена по електронска пошта да одговорат во рок од најмногу три 
работни дена.  
 Доколку е потребно повеќе време да се подготви одговорот, должни се во рок од 
три работни дена да го известат испраќачот во кој рок ќе го добие бараниот одговор. 
 

Член 14 
 Вработените во Централната стручна и административна служба не се должни 
да одговараат на електронски пораки од вработените во единиците испратени од 
други е-адреси, освен од uklo.edu.mk. 
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Комуникација со јавноста 
 

Член 15 
 Комуникацијата со јавноста се врши преку е-адресата contact@uklo.edu.mk. 
Пораките испратени на оваа е-адреса ги отвораат вработените во Кабинетот на 
ректорот и ги проследуваат до соодветниот вработен во Централната стручна и 
административна служба, генералниот секретар и/или ректорот. 
 

Член 16 
 Вработените во Централната стручна и административна служба, генералниот 
секретар и/или ректорот, должни се на секоја порака примена по електронска пошта од 
contact@uklo.edu.mk адресата, да одговорат во рок од најмногу три работни дена, секој 
кој ја примил конкретната порака.  
 Доколку е потребно повеќе време да се подготви одговорот, должни се во рок од 
три работни дена да го известат испраќачот во кој рок ќе го добие бараниот одговор. 
 
 
Прием и испраќање на документи  
     

Член 17 
Документи до Централната стручна и административна служба по правило се 

доставуваат електронски, преку е-пошта на е-адреса arhiva@uklo.edu.mk., согласно 
Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги. 

За приемот на документите, испраќачот добива автоматска потврда за прием 
на пораката од адресата arhiva@uklo.edu.mk. 

Примените електронски документи, од архивата се доставуваат електронски до 
ректорот на Универзитетот. 

Распоредувањето на електронските документи го врши ректорот, а во негово 
отсуство генералниот секретар и тоа подразбира распределување на дописите, актите 
или предметите по сектори, или на вработени според работните задачи на работното 
место. 
 

Член 18 
Документи од Централната стручна и административна служба по правило се 

испраќаат електронски, преку е-пошта, согласно Законот за електронски документи, 
електронска идентификација и доверливи услуги. 

Документите ги испраќа вработениот во Централната стручна и 
административна служба задолжен за нивно подготвување или вработениот во 
Кабинетот на ректорот од нивните @uklo.edu.mk е-адреси. 
 

Член 19 
Примените и испратените електронски документи се архивираат согласно 

соодветните законски и подзаконски акти за канцелариско и архивско работење. 
 

Член 20 
 Документи можат да се примаат и испраќаат и во хартиена форма.  
 Приемот и испраќањето на документи во хартиена форма може да биде преку 
пошта, курирски служби или лично на рака со доставна книга. 
 Испраќање на поштата врши овластен вработен во Централната стручна и 
административна служба, со посебно овластување, кое се дава еднаш годишно. 
 

Член 22 
 Приемот и испраќањето на поштата во Централната стручна и 
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административна служба се врши преку архивата.  
Поштата се прима и испраќа во текот на целото работно време. 

 Овластениот службеник на архивата е должен целокупната примена пошта да 
ја достави до Кабинетот на ректорот, од каде се проследува до ректорот на 
Универзитетот. 
 

Член 23 
 Поштата која се однесува на распишаните тендери за јавна набавка, конкурси, 
јавни огласи и слично, ја отвора комисијата формирана за таа цел, и се архивира во 
архивата. 
 

Член 24 
 Распоредувањето на поштата ја врши ректорот, а во негово отсуство 
генералниот секретар и тоа подразбира распределување на дописите, актите или 
предметите по сектори, или на вработени, според работните задачи на работното 
место.  
 Приемот на фактури се заведува во Книга на влезни фактури, во согласност со 
прописите за архивско работење. 
 

Член 25 
Примените и испратените документи во хартиена форма се архивираат 

согласно соодветните законски и подзаконски акти за канцелариско и архивско 
работење. 
 

Постапки за потврдување избори 
 
 
Документација од единицата потребна за потврдување на  
изборот на декан/директор  
 

Член 26 
 По завршувањето на постапката, заради потврдување на извршениот избор на 
декан/директор од страна на Сенатот на Универзитетот, единицата на Универзитетот е 
должна во рок од 5 дена да достави: 

1. Барање за потврдување на изборот на декан/директор до Сенатот на 
Универзитетот; 

2. Одлука за отпочнување постапка за избор на декан/директор; 
3. Одлука за избор на Изборна комисија; 
4. Роковник на активности за избор на декан/директор; 
5. Копија од примената архивирана пријава/и на кандидатот/тите за 

декан/директор; 
6. Копија од испратената е-пошта за доставените пријава/и и програма/и за работа 

на кандидатот/тите за декан/директор, од страна на Изборната комисија;  
7. Список на присутни членови на седницата на Наставно-научниот совет/ 

Советот/Наставничкиот совет; 
8. Избирачки список за избор на декан/директор; 
9. Извештај од спроведеното тајно гласање за избор на декан/директор; 
10. Одлука за избор на декан/директор на единицата на Универзитетот. 
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Документација од единицата потребна за потврдување на 
изборот во редовен професор  
 

Член 27 
 По донесувањето на одлуката за избор на редовен професор, деканот на 
факултетот е должен во рок од 5 дена истата да ја достави до Сенатот на 
Универзитетот на потврдување, при што во прилог се доставува: 

1. Барање за потврдување на изборот во наставно-научно звање редовен професор 
до Сенатот на Универзитетот; 

2. Одлука за распишување конкурс за избор во звање од деканот/директорот, 
односно Наставно-научниот совет; 

3. Копија од архивираната/те пријава/пријави од кандидатите по јавниот конкурс; 
4. Копија од Рецензентскиот извештај за избор во наставно-научно звање редовен 

професор; 
5. Копија од првата страна на Билтенот на Универзитетот во кој што е објавен 

Рецензентскиот извештај; 
6. Список на присутни членови на седницата на Наставно-научниот совет; 
7. Одлука за избор во наставно-научно звање редовен професор. 

  
 

Постапка при акредитација на студиски програми 
 

Член 28 
 Акредитацијата на нови студиски програми ја започнуваат единиците на 
Универзитетот со известување до Централната стручна и административна служба, со 
која што се вршат консултации за структурата и содржината на студиската програма во 
периодот на подготовката. 
 Повторната акредитација (реакредитација) на постојните студиски програми 
единиците ја започнуваат по правило во рок од најмногу четири години од нивната 
претходна акредитација. 
 Елаборатот се пополнува на соодветен образец за прв/втор/трет циклус студии,  
согласно Упатствата за акредитација/реакредитација на студиските програми за 
прв/втор/трет циклус, изготвени од Агенцијата за квалитет во високото образование, 
Одбор за акредитација на високото образование. 
 За усвојување на елаборат за студиска програма одлука/и донесува/ат Наставно-
научниот/Наставничкиот/Научниот совет на единицата/те. 
 

Член 29 
 По усвојувањето, единицата го проследува елаборатот до Ректоратот, на 
разгледување и усвојување од страна на телата и органите на Универзитетот. 
 

Член 30 
  Елаборатите за студиските програми за прв и втор циклус студии ги разгледува 
и прифаќа Комисијата за настава и обезбедување квалитет, а за трет циклус студии ги 
разгледува и прифаќа Советот на докторски студии на Универзитетот. 
  Прифатените елаборати се проследуваат на разгледување и давање позитивно 
мислење до Ректорската управа, а одлука за нивно усвојување донесува Сенатот на 
Универзитетот. 

 
Член 31 

 Усвоениот елаборат за студиската програма, единицата на Универзитетот, со 
пропратен допис, преку Ректоратот на Универзитетот, го доставува до Агенцијата за 
квалитет, Одбор за акредитација на високото образование, во соодветен број печатени 
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и електронски примероци, како и приложен доказ за платен надомест за акредитација, 
согласно Одлука на Одборот.  

 
Член 32 

 По добиеното решение за акредитација на студиската програма за прв и втор 
циклус студии, единицата е должна да достави барање со прилог документација, преку 
Ректоратот на Универзитетот, до Агенцијата за квалитет на високото образование, 
заради добивање на решение за почеток со работа на студиската програма. 
 По добиеното решение за акредитација на студиската програма за трет циклус 
студии, единицата е должна да достави барање со прилог документација, преку 
Ректоратот на Универзитетот, до Владата на Република Северна Македонија, заради 
добивање на решение за почеток со работа на студиската програма. 
 
 

Подготовка и објавување на Конкурси за запишување 
студенти на прв/втор/трет циклус студии на единиците на УКЛО 

 
Член 33 

 Универзитетот, по добиен допис од Министерството за образование и наука, 
отпочнува процедура за подготовка на Предлог – Конкурси за прв/втор/трет циклус 
студии, за наредната академска година. 
 

Член 34 
 Ректоратот на Универзитетот испраќа барања до сите единици за доставување 
на податоци потребни за изготвување на Предлог-Конкурсите, и тоа за: студиски 
програми кои имаат решение за акредитација и решение за почеток со работа, број на 
слободни места по квоти, износ на партиципација/школарина за домашни студенти, 
износ за школарина за странски студенти, интерни/екстерни предмети и сл., со 
определен рок за постапување.  
 Наставно-научните/Наставничките/Научните совети на единиците на 
Универзитетот, донесуваат одлуки за податоците потребни за изготвување на Предлог-
Конкурсите.  
 Врз основа на добиените Одлуки за податоците, Секторот за настава, 
обезбедување квалитет, наука и меѓународна соработка изготвува поединечни 
Предлог-Конкурси за прв, втор и трет циклус студии и истите се проследуваат до 
телата и органите на Универзитетот. 
 

Член 35 
     Предлог – Конкурсите за прв и втор циклус студии ги разгледува и прифаќа 
Комисијата за настава и обезбедување квалитет, а Предлог-Конкурсот за трет циклус 
студии го разгледува и прифаќа Советот на докторски студии на Универзитетот. 
  Прифатените Предлог-Конкурси се разгледуваат и утврдуваат од страна на 
Ректорската управа. 
 

Член 36 
 Утврдените Предлог – Конкурси за прв, втор и трет циклус студии се испраќаат 
до Министерство за образование и наука, по електронски пат и по пошта. 
 

Член 37 
 Врз основа на објавените Одлуки на Владата, се изготвуваат Конкурсите за прв, 
втор и трет циклус студии и со Одлуки се утврдуваат од страна на Ректорската управа. 
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Член 38 
 По утврдувањето, Конкурсите за прв, втор и трет циклус студии се објавуваат 
на интернет страниците на Универзитетот и на единиците, во дневни весници и на 
социјалните мрежи. 
 

Вработување на наставен и ненаставен кадар 
 

Член 39 
Централната стручна и административна служба и единиците на Универзитетот, 

можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни места, да 
вработуваат работници на определено време и да склучуваат договори за отстапување 
на работник за привремени вработувања за вршење на привремени работи, само под 
услов, ако за тоа се обезбедени средства во Буџетот на Република Северна Македонија, 
односно ако е добиена согласност - Известување дека се обезбедени финансиски 
средства во Буџетот од Министерство за финансии, преку Министерството за 
образование и наука. 

Барањата за добивање на согласности, со целокупната документација од 
единиците на Универзитетот и од Централната стручна и административна служба, се 
доставуваат до Министерството за образование и наука, преку Централната стручна и 
административна служба.  

Добиените одговори на конкретните барања од Министерството за образование 
и наука повратно се доставуваат до единиците на Универзитетот, преку Централната 
стручна и административна служба. 

Вработувањето на наставен и ненаставен кадар се реализира на ниво на 
единица, односно Централна стручна и административна служба, согласно законските 
прописи и актите на единицата, односно Централната стручна и административна 
служба, каде ги остваруваат сите права од работен однос. 

 
 
Плата,  надоместоци и други додатоци на плата и други надоместоци 

 
Член 40 

Вработените во Универзитетот добиваат плата, надоместоци на плата и други 
додатоци и надоместоци на плата, преку единицата во која се вработени согласно 
актите на единицата, односно преку Централната стручна и административна служба 
согласно актите на Централната стручна и административна служба.  

Пресметката на платите на вработените во единиците е одговорност на 
единиците, кои што месечната пресметка за плата, електронски и во хартиена форма 
заверена со печат и потпис, ја доставуваат до Централната стручна и административна 
служба. 

Пресметката на платите на вработените во Централната стручна и 
административна служба е одговорност на Централната стручна и административна 
служба и истата ја потпишува ректорот на Универзитетот. 

Централната стручна и административна служба, врз основа на примените 
месечни пресметки за плата и сопствената месечна пресметка, изготвува 
консолидирана месечна пресметка за плата која ја потпишува ректорот на 
Универзитетот и ја доставува до Министерството за образование и наука. 
 

Член 41 
Надоместоците  и другите додатоци на плата, како и другите надоместоци кои 

се обезбедуваат од средствата на Буџетот на РСМ, се исплаќаат од сметките на 
единиците, односно Централната стручна и административна служба. 

Барањето за исплата од претходниот став на овој член, до Министерството за 
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образование и наука се доставува од страна на Централната стручна и 
административна служба на Универзитетот, врз основа на добиено барање со 
комплетна документација од единицата, односно комплетна документација за 
вработените во Централната стручна и административна служба. 

 
Член 42 

На вработените во Универзитетот, кои учествуваат во работата на органите и 
телата на Универзитетот, им следува соодветен надоместок утврден со Одлука на 
Сенатот на Универзитетот, кој што се исплаќа преку Централната стручна и 
административна служба. 

По потреба, ректорот на Универзитетот може да донесе одлука за формирање 
комисии, односно работни тела или групи, од редот на наставниците и другите членови 
на единиците и придружните членки и од Централната стручна и административна 
служба на Универзитетот, како и надворешни лица, за проучување прашања и 
извршување работи значајни за работата на Универзитетот.  

За работата на лицата од комисиите, работните тела или групи од претходниот 
став, им следува соодветен надоместок, што го определува ректорот со одлука, а се 
исплатува преку сметките на Централната стручна и административна служба. 

 
Член 43 

На вработените во Универзитетот, освен на членовите на Ректорската управа, 
покрај надоместокот од член 42, преку Централната стручна и административна 
служба им се исплаќа и надомест за патни трошоци во висина на јавен превоз за 
присуство на седниците на органите и телата на Универзитетот, односно за присуство 
на  состаноците на другите комисии и работни тела. 

По потреба, за активности поврзани со работата на Универзитетот, вработените 
во Универзитетот може да користат и сопствено возило, по претходно одобрен патен 
налог за користење на сопствено возило од страна на ректорот на Универзитетот. 
Висината на надоместокот што се исплаќа за користење на сопствено возило се 
утврдува со одлука од Сенатот на Универзитетот. 

 
 

Капитални инвестиции 
 

Член 44 
Капиталните  инвестиции на Универзитетот и единиците во негов состав се 

реализираат со средства од Буџетот на РСМ, од сопствени приходи и средства од 
донации, во согласност со Програма за инвестиции, која се изготвува еднаш годишно, 
согласно Финансискиот план на Универзитетот за годината на која се однесува 
Програмата.  

Распределбатата на средствата за капитални инвестиции, кои се обезбедени од 
страна на Буџетот на Република Северна Македонија, се врши по расходни ставки, 
согласно Програмата за инвестиции.  

Распределбата се врши врз основа на направена анализа на реалните потреби 
на Централната стручна и административна служба и на единиците, врз основа на 
поднесените барања од единиците на Универзитетот. 

Анализата на потребите се изготвува од страна на Секторот за финансии, 
сметководство, инвестиции и развој, во соработка со Проректорот за финансии и 
развој. 

Одлука за одобрување на финансиските средства за капитални инвестиции и 
за  начинот на реализација на одобрените средства, донесува ректорот. 

Реализацијата на набавките за одобрените средства од став 5 од  овој член, се 
спроведува на ниво на конкретната единица на која ѝ се доделени средствата, согласно 
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законските прописи и актите на единицата.  
Реализацијата на набавките за одобрените средства за Централната стручна и 

административна служба од став 5 од овој член, се спроведува на ниво на Централната 
стручна и административна служба, согласно законските прописи и актите на 
Универзитетот. 

Финансиските средства за реализирање на Програмата што се обезбедуваат од 
сопствените приходи, се распределуваат со одлука на Деканот/Директорот на 
конкретната единица за соодветната сметка, односно ректорот за сметките на 
Ректоратот. 

Распределбата на финансиските средства наменети за капитални инвестиции 
обезбедени со донациии, се врши согласно склучениот Договор за реализирање на 
соодветниот проект и Правилникот за реализација на проекти финансирани од 
меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 

 
 

Финансиски план, буџетска проекција и фискална стратегија 
 

Член 45 
Универзитетот донесува годишен финансиски план кој ги содржи годишните 

финансиски планови на Централната стручна и административна служба и на 
единиците на Универзитетот, по програми, потпрограми, ставки и сметки, усогласени 
со Буџетот на РСМ. 

Универзитетот изготвува и збирни квартални и месечни финансиски планови 
по програми и ставки, врз основа на претходно изработени квартални и месечни 
планови на Централната стручна и административна служба и на единиците на 
Универзитетот, добиените барања, направената анализа на реалните потреби и 
реализацијата на одобрените планови, кои ги доставува до Министерството за 
образование и наука за одобрување. 

По потреба од страна на Централната стручна и административна служба 
може да се врашат прекнижувања на планови по програми, потпрограми, ставки и 
сметки на Централната стручна и административна служба и на единиците на 
Универзитетот. 

На  барање на Министерството за образование и наука, Универзитетот  еднаш 
годишно подготвува и доставува фискална стратегија на Универзитетот и буџетска 
проекција на Универзитетот. 

Фискалната стратегија на Универзитетот и Буџетската проекција на 
Универзитетот се изготвуваат во Централната стручна и административна служба на 
Универзитетот, врз основа на претходно подготвена фискална стратегија, односно 
буџетска проекција на  Централната стручна и административна служба и добиените  
фискални стратегии, односно буџетски проекции на единиците во состав на 
Универзитетот. 

 
Финансиско  работење и  завршна  сметка 

 
Член 46 

Централната стручна и административна служба и единиците на 
Универзитетот водат посебно сметководство за средствата од Буџетот на РСМ и за 
другите и посебните приходи. 

За финансиското работење на единицата е одговорен деканот, односно 
директорот на единицата. Единиците донесуваат завршни сметки и ги доставуваат до 
Универзитетот и до надлежните органи во согласност со законските прописи. 

За финансиското работење на Централната стручна и административна 
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служба на Универзитетот одговорен е ректорот на Универзитетот. Завршните сметки 
за сметките на Централната стручна и административна служба поединечно и збирно 
се донесуваат од страна на Универзитетскиот сенат и се доставуваат до надлежните 
органи во согласност со законските прописи. 

Универзитетскиот сенат донесува и завршни сметки на Универзитетот, кои 
претставуваат консолидирани завршни сметки, како збир од завршните сметки на 
Централната стручна и административна служба и единиците на Универзитетот. 
Донесените консолидирани завршни сметки ги потпишува ректорот на Универзитетот, 
а Централната стручна и административна служба ги доставува до надлежните органи 
во согласност со законските прописи. 

Финансиското и сметководственото работење и надзорот над законитоста на 
работењето на Универзитетот и на единиците се врши во согласност со Законот, 
подзаконските акти и општите акти на Универзитетот. 

 
 

Преодни и завршни одредби 
 

Член 47 
 Други процедури со кои се регулира вршењето на стручно-административни 
работи од интерес за единиците и Универзитетот, се разработени во посебни акти кои 
се донесени од Сенатот, а се наведени во член 283 од Статутот на Универзитетот. 

 
Член 48 

 Дополнителни одредби за спроведување на дел од процедурите, како и 
соодветни обрасци за нив, содржани се во соодветната процедура изработена по 
стандардот ISO 9001, во сертифицираниот Систем за менаџмент на квалитет во 
Ректоратот на Универзитетот. 
 

Член 49 
 Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 
Универзитетот. 
 
 
 
 
 
 

           
        

      Проф.д-р Пеце Николовски с.р. 
              Претседател на Сенат 
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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. Таневска Катерина Менаџирање со кредитен ризик на 
банките со посебен осврт на Стопанска 
банка АД Скопје 

Проф.д-р Татјана 
Спасеска 

02-695/15 од 
30.08.2022 год. 

2. Тасковски Филип Ефекти од странските директни 
инвестиции врз економскиот развој на 
Република Северна Македонија 

Проф.д-р Славица 
Роческа 

02-695/14 од 
30.08.2022 год. 

 
 
 
 
 

проф. д-р Драгица Оџаклиеска с.р. 
декан/директор 
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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. Марина Лазареска Анализа на влијанието на машините и 
опремата врз производството и 

квалитетот на сладоледот 

Проф. д-р Вангелица 
Јовановска 

Бр. 02-592/2-1 
од 21.09.2022 

2. Виктор Коловски Нутритивна вредност и функционални 
карактеристики на суров прополис и 

негови екстракти 

Проф. д-р  
Весна 

Карапетковска-
Христова 

  Бр. 02-592/2-
3 

од 21.09.2022 
 

                                                                                                                             
 
 
 
 

Проф. д-р Гордана Димитровска с.р. 
ДЕКАН 
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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 

„Методологија за санација на 
земјиштето од површинска 

експлоатација на јаглен – студија на 
случај РЕК Битола” 

1. Љупчо 
Стојановски 

 Ред. проф. д-р 
Цвете 

Димитриевска 

ННС 
02-786/8 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                

                                                        Ред. проф. д-р Митко Костов с.р. 
                                                              Д Е К А Н 
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РЕЦЕНЗИЈА НА РАКОПИСОТ „ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА И 
БИЛИНГВИЗАМ“ ОД АВТОРКИТЕ ВОНР. ПРОФ. Д-Р ЈАСМИНКА КОЧОСКА, 

ВОНР. ПРОФ. Д-Р БИЛЈАНА ГРАМАТКОВСКИ И ВОНР. ПРОФ. Д-Р ДАНЧЕ 
СИВАКОВА- НЕШКОВСКИ 

 

 

Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – 

Битола/Ректорската управа на УКЛО, бр.14-755/10-2 од 01.07.2022 г. за членови на 

Рецензентската комисија за рецензирање на ракописот Интеркултурна комуникација и 

билингвизам од авторките: вонр. проф. д-р Јасминка Кочоска, вонр. проф. д-р Билјана 

Граматковски и вонр. проф. д-р Данче Сивакова-Нешковски, наменет за студентите на 

Педагошки факултет – Битола, за предметите Граѓанско и мултикултурно образование со 

методика, Граѓанско и мултикултурно образование, Методика на ВОР по македонски 

јазик, Култура на изразување, Култура на говор и Дипломатска комуникација, избрани се 

проф. д-р Виолета Јанушева и проф. д-р Снежана Мирасчиева.  

По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до 

Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола, рецензентите го 

поднесуваат следниов 
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И З В Е Ш Т А Ј 

 
I. ОПШТ ДЕЛ  
Основни податоци за ракописот 
 

 
Назив на ракописот: 

 

 
Интеркултурна комуникација и 
билингвизам 

 
 
 
 
 

Назив на предметната програма: 
 

 Граѓанско и мултикултурно образование 
со методика   

 Граѓанско и мултикултурно образование 
 Методика на ВОР по македонски јазик 
 Култура на изразување 
 Култура на говор 
 Дипломатска комуникација 

 
 
 
 

Назив на студиската програма: 
 

 Наставник за одделенска настава 
 Воспитувач 
 Македонски јазик и книжевност 
 Англиски јазик и книжевност 
 Социјална и рехабилитациска педагогија 
 Преведување од македонски на англиски 

јазик и од англиски на македонски јазик 
 

 
 
 

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

 

 Граѓанско и мултикултурно образование 
со методика  (3 + 1; 6 кредити). 

 Граѓанско и мултикултурно образование 
(3 + 1; 6 кредити). 

 Методика на ВОР по македонски јазик (3 
+1; 6 кредити). 

 Култура на изразување (3 + 1; 6 кредити). 
 Култура на говор (3 + 1; 6 кредити). 
 Дипломатска комуникација  

(3 + 1; 6 кредити). 
 

 
 Предметот Граѓанско и мултикултурно образование со методика на Педагошкиот 

факултет – Битола е задолжителен предмет со фонд на часови 3 + 1, број на ЕКТС-
кредити 6 и се слуша во IV и V семестар. 
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 Предметот Граѓанско и мултикултурно образование на Педагошкиот факултет – 
Битола е изборен предмет со фонд на часови 3 + 1, број на ЕКТС-кредити 6 и се 
слуша во IV , V, VI, VII и VIII семестар. 

 Предметот Методика на ВОР по македонски јазик, на Педагошкиот факултет –  
Битола е задолжителен предмет со фонд на часови 3 + 1, број на ЕКТС-кредити 6 и 
се слуша во VI семестар. 

 Предметот Култура на изразување, на Педагошкиот факултет – Битола е изборен 
предмет со фонд на часови 3 + 1, број на ЕКТС-кредити 6 и се слуша во III и V 
семестар. 

 Предметот Култура на говор, на Педагошкиот факултет – Битола се слуша како 
задолжителен предмет во VIII семестар, а како изборен предмет во IV семестар со 
фонд на часови 3 + 1, број на ЕКТС-кредити 6. 

 Предметот Дипломатска комуникација, на Педагошкиот факултет – Битола е 
задолжителен предмет со фонд на часови 3 + 1, број на ЕКТС-кредити 6 и се слуша 
во VII семестар. 
 

  
Реден број на изданието: 

 

 
Прво издание 
 

 
 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

 
Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 278 страници (формат 
B5), напишани на компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот е 
поделен на два дела. Првиот дел се состои од 10 поглавја и содржи 10 
фигури и 0 табели. Вториот дел се состои од 7 поглавја и содржи 2 
слики и 7 табели. 
 

 

 

     

     РЕЦЕНЗЕНТИ 

1. проф. д-р Виолета Јанушева 

2. проф. д-р Снежана Мирасчиева 
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I ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: проф. д-р Виолета Јанушева 

Краток опис на 
содржината: 

 
Секое поглавје од содржината на овој ракопис е структу-

рирано на следниов начин:  
 Предвидени цели за секоја содржина.  
 Содржина на поглавјето. 
 Резиме за поглавјето. 
 Прашања наменети за студентите, за (само)проверка на 

знаењето. 
 Користена литература за секое поглавје. 

Содржината на ракописот е структурирана во два дела 
или 17 поглавја. 

Во првиот дел, студентите се запознаваат со суштината 
на поимот комуникација, со структурата и текот на 
комуникацискиот процес и со видовите комуникација. Во овој 
дел, исто така, студентите ги усвојуваат комуникациските 
модели. Понатаму, студентите се воведуваат во суштината на 
поимот интеркултурна комуникација и во оригиналната 
парадигма за интеркултурната комуникација. Тие имаат 
можност да ги согледаат највлијателните теории за 
интеркултурната комуникација, а, во исто време, ги усвојуваат 
развојните фази на интеркултурната комуникација, пречките, 
и условите за подобрување. На овој начин, тие, всушност, се 
оспособуваат за интеркултурниот дијалог. 

Во вториот дел, студентите се запознаваат со поимот 
билингвизам и со видовите билингвизам. Тие ја развиваат 
свеста за раниот билингвизам, а во негови рамки и за 
симултаното усвојување на јазиците кај билингвалните и 
мултилингвалните деца. Исто така, во овој дел, студентите се 
воведуваат во голем број прашања карактеристични за раниот 
билингвизам, посебно во менувањето (мешањето) на јазиците. 
Понатаму, студентите се запознаваат со карактеристиките на 
доцниот билингвизам и со голем број фактори што го 
условуваат, а особено со прашањето за идентитетот и 
усвојувањето на вториот јазик. Преку натамошните содржини, 
студентите се запознаваат со билингвалното образование, со 
билингвизмот во РСМ и со когнитивните ефекти од 
билингвалноста. На крај, тие имаат можност да дискутираат за 
голем број најчесто поставувани и актуелни прашања во врска 
со билингвизмот. 
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Оцена за усогласеноста 
со предметната 

програма: 

Содржината на преложениот ракопис е целосно усогласена 
со тековната предметна програма за предметите Граѓанско и 
мултикултурно образование со методика, Граѓанско и 
мултикултурно образование, Методика на ВОР по македонски 
јазик, Култура на изразување, Култура на говор и 
Дипломатска комуникација, а тоа е одлична основа за 
стекнување и развој на предвидените компетенции на 
студентите. 

 

 

 

 

 

 

Оцена на ракописот: 

Предложениот ракопис од авторките вонр. проф. д-р 
Јасминка Кочоска, вонр. проф. д-р Билјана Граматковски и 
вонр. проф. д-р Данче Сивакова-Нешковски ги зголемува 
познавањата на студентите за интеркултурната комуникација 
и билингвизмот кои се недвојбено поврзани со 
интеркултурната комуникациска компетенција, што е 
исклучително релевантна во растечкиот мултикултурен свет. 
Неспорна е големата прагматичка релевантност на 
предложениот ракопис, особено зашто придонесува за 
ефективно вклучување на студентите во културната 
различност, што неминовно ја открива автентичната врска 
меѓу индивидуите од различните култури и нивниот 
билингвален или мултилингвален идентитет. 

Поаѓајќи од теоријата за интеркултурната комуникација 
и билингвизмот, како фундаменти на заедничката 
комуникативна сфера, па сѐ до наставниот процес и 
студентите како негови чинители, кои, во основа и самите се 
билингвални и мултилингвални и есенцијален дел од 
светскиот интеркултурен поредок, со својата специфична 
структурираност, преложениот ракопис нуди современи 
содржини и интерактивен пристап, што им овозможува на 
студентите динамична комуникација со содржината, можност 
за самопроверка и увид во користената литература. 

Оттука, недвосмислено, авторките понудуваат солидно 
осмислен и реализиран ракопис. 

Категоризација: Универзитетски учебник 

Заклучок со предлог за 
оправданоста за 

објавување: 

Според погоре изнесеното, се предлага издавање на 
предложениот ракопис од авторките вонр. проф. д-р Јасминка 
Кочоска, вонр. проф. д-р Билјана Граматковски и вонр. проф. 
д-р Данче Сивакова-Нешковски, во форма на универзитетски 
учебник. Ракописот ги задоволува сите неопходни 
критериуми што треба да ги има еден универзитетски 
учебник. 
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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 универзитетски учебник по предметите Граѓанско и 
мултикултурно образование со методика и Граѓанско и мултикултурно образование, 
Методика на ВОР по македонски јазик, Култура на изразување, Култура на говор и 
Дипломатска комуникација. 
 

Битола, 29.8. 2022 г.  

 

 РЕЦЕНЗЕНТ  

                                  проф. д-р  Виолета Јанушева с.р. 
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II ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: проф. д-р Снежана Мирасчиева 

Краток опис на 
содржината: 

 
Содржината на ракописот е структурирана во два дела 

или 17 поглавја на следниов начин:  

Вовед;  
Прв дел 

 Комуникација  
(Поим, суштина и дефинирање; Перцепција и комуникација; 
Структура и тек на комуникацискиот процес). 

 Видови на комуникација 
(Интерперсонална; Интраперсонална; Групна; Јавна; 
Масовна; Интеркултурна комуникација). 

 Комуникациски модели 
(Линеарен или преносен модел; Интерактивен модел; 
Трансакциски модел на комуникација).  

 Интеркултурна комуникација 
(Поим, суштина и дефинирање; Развој на оригиналната 
парадигма за  интеркултурна комуникација). 

 Теории за интеркултурна комуникација 
(Општествено-научен; Интерпретативен; Дијалектички; 
Критички пристап). 

 Развојни фази на интеркултурната комуникација. 
 Пречки во интеркултурната комуникација. 
 Услови за ефективна интеркултурна комуникација 

(Пристапи за подобрување на интеркултурната 
комуникација). 

 Интеркултурно-комуникациски компетенции. 
 Јазикот и интеркултурната комуникација 

(Поим, суштина и дефинирање; Концепт на интеркултурен 
дијалог). 
 
Втор дел 

 Билингвизам: дефиниции и разлики 
(Дефинирање на билингвизмот; Некои димензии на 
билингвизмот; Видови билингвизам).  

 Ран развој на билингвизмот  
 (Симултано усвојување кај билингвалните и 
мултилингвалните деца; Избор на јазикот од страна на 
родителите; Видови на ран билингвизам; Како децата 
стануваат билингвални? Кога децата почнуваат да прават 
разлика меѓу јазиците?; Студии на случај кај раниот 
билингвизам; Дали билингвизмот влијае на природниот пат 
на јазичното усвојување?; Трилингвизам/мултилингвизам во 
раниот развој; Менување (мешање) на јазиците во раниот 
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развој и подоцна). 
 Доцен билингвизам 

(Причини за изучување на вториот јазик; Формално 
изучување на вториот јазик; Возраста како фактор во 
изучувањето на вториот јазик; Губење на јазикот кај децата и 
возрасните; Индивидуални разлики; Идентитетот и 
усвојувањето на втор јазик). 

 Видови на билингвално образование 
(Типови на билингвални училишта). 

 Билингвизмот и билингвалното образование како проблем, 
право и средство 
(Перспективите за јазиците; Логичниот проблем на 
билингвалноста; Проблемот со билингвалноста во РСМ). 

 Психолингвистика на билингвизмот 
(Когнитивните ефекти од билингвалноста; Јазични и 
металингвистички способности; Стекнување на писменост; 
Развивање на контролата (внимание, селекција, инхибиција, 
флексибилност); Предностите на билингвизмот во текот на 
животнот век).  

 Најчесто поставувани прашања за билингвизмот кои 
заслужуваат одговор 
(Кои се предностите ако моето дете стане билингвално?; Кои 
се најважните фактори во подигнувањето на билингвално 
дете?; Дали билингвалниот развој започнува во феталниот 
стадиум?; Дали билингвизмот влијае на интелигенцијата?; 
Дали префрлувањето од еден на друг јазик има некаква цел?; 
Кои се недостатоците на билингвизмот?; Дали билингвизмот 
има обратен ефект на детската личност?; Дали билингвизмот 
влијае на потешкотиите во учењето и доведува до 
емоционални проблеми?; Дали пелтечењето е предизвикано 
од билингвизмот и што да се прави со децата со аутизам или 
Аспергеров синдром?; Дали детето најпрво треба да научи да 
чита на само еден јазик?; Како предучилишнта установа може 
да го поддржи детскиот билингвизам?; Дали Интернетот 
влијае на детскиот билингвизам?). 

Секое поглавје од содржината на овој ракопис е структу-
рирано на следниов начин:  
 Предвидени цели за секоја содржина.  
 Содржина на поглавјето. 
 Резиме за поглавјето,  
 Прашања, наменети за студентите, за (само)проверка на 

знаењето. 
 Користена литература за секое поглавје.    
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Оцена за усогласеноста 
со предметната 

програма: 

 
Ракописот има карактер кој ја отсликува комплетната 

поврзаност со целите на предметната програма за предметите 
Граѓанско и мултикултурно образование со методика, 
Граѓанско и мултикултурно образование, Методика на ВОР по 
македонски јазик, Култура на изразување, Култура на говор и 
Дипломатска комуникација, и како таков ги рефлектира 
потребите на студентите, како и нивната внатрешна мотивација 
и желба за изучување на интеркултурната комуникација и 
билингвизмот. 

Ракописот на учебникот претставува научна провокација 
за сите студенти на педагошките факултети и пошироко, кои 
зголемувајќи ги сопствените компетенции за оваа проблемати-
ка, ќе излезат во пресрет на автентичните потреби на воспитно-
образовниот и наставниот процес. 

 

 

 

Оцена на ракописот: 

 
Ракописот преку современата проблематика која ја 

обработува, прикажува актуелен педагошки дискурс, кој со 
целата своја динамика ги задоволува потребите да биде 
универзитетски учебник. Пишуван со јасен стил, го задржува 
квалитетот кој е забележлив, а во исто време иницира стручен 
и научен потенцијал. Изворите наведени во него се 
многубројни, издржани и укажуваат на стручната подготвеност 
на авторките. Интеркултурна комуникација и билингвизам од 
авторките проф. д-р Јасминка Кочоска, проф. д-р Билјана 
Граматковски и проф. д-р Данче Сивакова-Нешковски е 
универзитетски учебник кој ги исполнува потребите и критери-
умите и на научната и на стручната јавност. Комплексноста на 
проблемот е основниот принцип по кој се раководат авторките, 
што е изразено во логичкиот распоред на содржините и 
нивната хомогеност. Систематичноста, логичноста, едностав-
носта, разбирливоста и читливоста се карактеристиките на 
излагањето во трудот што го прави разбирлив и достапен. 
Трудот во целост го негува научниот стил на изразување низ 
јасни, кратки и логички подредени мисли и прикази. 

 
Категоризација: Универзитетски учебник 

 

 

Заклучок со предлог за 
оправданоста за 

објавување: 

 
Содржинската структура на ракописот е актуелна, свежа, 

современа и како таква претставува позитивна поддршка и 
помош на секој љубопитен читател, кој читајќи го, може да ги 
постигне сопствените максимални потенцијали за учење и 
развој. Трудот под наслов Интеркултурна комуникација и 
билингвизам на авторките проф. д-р Јасминка Кочоска, роф. д-р 
Билјана Граматковски и проф. д-р Данче Сивакова-Нешковски  
со изборот на темата, нејзиното структурирање, начинот на 
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излагање и користењето релевантна научна литература, во 
целост ја постигнал својата цел. Станува збор за вредно и 
трајно дело кое ќе има силен одзив и ќе биде широко 
прифатено во научните и стручни кругови. Трудот е пишуван 
прегледно и систематски и се одликува со специфичен пристап 
во описот на подрачјата кои ги обработува што го прави 
интересно четиво, апликативно средство и функционален 
инструмент во процесите на стекнувањето нови искуства и 
знаења, сопствен интензитет, обем и значење, како и поквали-
тетна димензија на совремата настава. Нуди ексклузивитет не 
само на полето на теоријата, туку и во однос на практиката, 
овозможувајќи активно учење на разни воспитни и образовни 
феномени. Особената вредност на трудот произлегува од 
неговата оригиналност во пристапот на проучување на 
проблемите на интеркултурната комуникација и билингвизмот 
што придонесува за автентичноста и значењето на трудот. 

Времето, заложбата, мотивацијата, трудот и компетенции-
те на авторките проф. д-р Јасминка Кочоска, проф. д-р Билјана 
Граматковски и проф. д-р Данче Сивакова-Нешковски за 
ракописот Интеркултурна комуникација и билингвизам 
посочуваат индивидуално и колективно подобрување на совре-
мената настава, поради што со задоволство се препорачува на 
сите нејзините активни учесници и чинители и оние што се 
стремат да станат такви. 

Ракописот на универзитетскиот учебник Интеркултурна 
комуникација и билингвизам е автентично научно дело и 
типичен пример на учебник со елементи на применливост и 
научен пристап кон актуелната проблематика и претставува 
придонес во депозитот на научни изданија. 

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

да го предложам да се отпечати како универзитетски учебник по предметите Граѓанско и 
мултикултурно образование со методика и Граѓанско и мултикултурно образование, 
Методика на ВОР по македонски јазик, Култура на изразување, Култура на говор и 
Дипломатска комуникација. 
 

Во Битола, 2022 година. 

РЕЦЕНЗЕНТ  

                                  проф. д-р Снежана Мирасчиева с.р. 

 



14 
 

                                                                                                                              
 

ПРЕГЛЕД 
НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ПЕДАГОШКИ 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. Бојан 
Николовски 

Поврзаноста на мотивацијата, 
креативноста и задоволството од 

работа кај наставниците во средните 
училишта 

проф. д-р Добри 
Петровски 

02-275/13 
06.09.2022 

2. Светлана 
Богданоска 
Ристоски 

Професионалните и персоналните 
карактеристики на менторот како 
детерминантни за успешноста на 

музичките таленти 

проф. д-р Љупчо 
Кеверески 

02-275/14 
06.09.2022 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
                                                                                

ДЕКАН 
проф. д-р Добри Петровски с.р. 
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ПРЕГЛЕД 
НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И 

КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ– 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. Мартин 
Петковски 

Анализа и примена на машини на 
состојба при дизајнирање на 

разгранувачки системи, со посебен 
осврт на видео игри 

проф. д-р Виолета 
Маневска 

02-324/10 
22.09.2022 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
                                                                                                                             

ДЕКАН 
проф. д-р Александар Маркоски с.р. 
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО ЗВАЊЕ ВО НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ 
ОБЛАСТИ ФИНАНСИИ 50326, И ДРУГО 50329 НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА 

ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО ОХРИД  
 
 
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола, 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид, објавен во весниците „Нова 
Македонија“ и „Коха“ од 31.08.2022 година, за избор на наставник во звање во 
наставно-научните области Финасии 50326 и Друго 50329, и врз основа на Одлуката на 
Наставно-научниот совет, бр. 02-293/3-1, донесена на 27.09.2022, формирана е 
Рецензентска комисија во состав:  

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

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

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

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

 
ИЗВЕШТАЈ 

 
На објавениот конкурс за избор на наставник во звање во научните области: 

Финасии 50326 и Друго 50329, во предвидениот рок се пријави д-р Бојан Србиноски. 
 
Биографски податоци и образование 
 
Кандидатот д-р Бојан Србиноски е роден  на 08.12.1987, во Охрид.  Средно 

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

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

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

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

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

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

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

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

Во јуни 2022 година, кандидатот д-р Бојан Србиноски е избран во звање 
насловен доцент од научните области Финансии 50326 и Друго 50329 врз основа на 
Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-217/3-1, донесена на 27.06.2022. 

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

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

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

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

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

 
Научно-истражувачка дејност дејност 
Д-р Бојан Србиноски има објавено 8 научни и стручни трудови во индексирани 

меѓународни публикации и конференции презентирани во списокот на трудови што 
кандидатот го приложил кон пријавата:  
1. Srbinoski, B., Petreski, B. & Petreski, M. (2022). Measurement of Multidimensional 

Child Poverty: Evidence from North Macedonia. Child Indicators Research. 
https://doi.org/10.1007/s12187-022-09967-9  

2. Stojanović, J., Srbinoski, B., and Denčić-Mihajlov, K. (2022). Do Audit and Accounting 
Practices Matter for Greenfield FDI Inflows? Economic Themes. 60(1): 41-56. 
https://doi.org/10.2478/ethemes-2022-0003 

3. Srbinoski, B., Petreski B., and Petreski M. (2022). The covid-19 impact on exports in 
North Macedonia—firm-level analysis, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 
https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2063918 

4. Srbinoski, B., Poposki, K., Born, P., and Van Hulle, K. (2022). Regulatory Examinations 
and Life Insurance Development. Journal of Financial Regulation and Compliance. 30(5): 
525-552. https://doi.org/10.1108/JFRC-09-2021-0077 
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5. Srbinoski, B., Poposki, K., and Cibej, G. (2021) An Empirical Investigation of 
Determinants of Life Insurers’ Performance: Evidence from Selected Countries in 
Central, Eastern, and Southeastern Europe (CESEE). Risk Management and Insurancе 
Review. 24(3): 293-310 https://doi.org/10.1111/rmir.12190  

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

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

8. Srbinoski B., Strozzi F., Poposki K., and Born P. (2020). Trends in Life Insurance 
Demand and Lapse Literature. Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance. 20190036, 
ISSN 1793-2157, https://doi.org/10.1515/apjri-2019-0036  

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

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

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

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

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

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

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

Член е на организацискиот одбор на Првата годишна конференција што ја 
организира Асоцијацијата за ризик и осигурување на Источна Европа каде е и секретар 
на истата асоцијација. Рецензент е на престижните научни списанија од областа на 
финансиите и осигурувањето „Journal of Financial Regulation and Compliance“ 
(https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jfrc) и „Risk Management and Insurance 
Review“ (https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15406296/2021/24/3). 
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Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
Д-р Бојан Србиноски активно е вклучен во стручно - апликативната работа на 

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

Стручно усовршување во странство остварил со студиски престој во САД, на 
Универзитетот Флорида Стејт, Талахаси, Флорида, како визитинг истражувач, и во 
Австралија, на Институтот Розета, Центар за истражувања на пазарот на капитал, 
Сиднеј, исто така како визитинг истражувач.  

 
 



20 
 

 
 

ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 
НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

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

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

 
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО 

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

Ре 
д. 
бр
ој 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнет
ост на 

општите 
услови    
да/не 

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

   Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,88 

ДА 

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

ДА 

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

ДА 

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

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

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

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

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнет
ост на 

општите 
услови    
да/не 

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

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

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

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

4. Година на објава: 2021 
 

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

 
3.3 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат 

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

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

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

4. Година на објава: 2021 
 

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

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

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнет
ост на 

општите 
услови    
да/не 

 
3.5 Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на 

меѓународни академски собири каде што членовите на 
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 
 
1. Назив на зборникот: Economic Themes 
2. Назив на меѓународниот собир: 52nd International Scientific 

Conference: Emerging Trends in Global and National Economy 
3. Имиња на земјите: Србија, Босна и Херцеговина, Северна 

Македонија, Хрватска итн. 
4. Наслов на трудот:  Do Audit and Accounting Practices Matter for 

Greenfield FDI Inflows? 
5. Година на објава: 2022 

 
3.6 Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува 

Националниот совет за високо образование и научно-
истражувачка дејност 
 
1. Наслов на преведеното капитално дело: _______ 
2. Година на објава: _____________  
3. Издавач, место на издавање и година: _______ 

 
4 Познавање на најмалку еден странски јазик, определен со општ 

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

ДА 

5 Има способност за изведување на високообразовна дејност 
 

ДА 

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

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

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

 
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ 

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

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

Х 

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

Х 

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

Х 

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

 

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

Х 

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

Х 

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

Х 

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

 

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

 

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

Х 

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

Х 

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

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 9 

 
ВТОР КРИТЕРИУМ 

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

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

 

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

 

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

Х 

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

Х 

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

Х 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

вкупно исполнети услови од втор критериум 3 

 
 



25 
 

 
 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

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

Х 

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

Х 

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

 

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

 

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

Х 

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

 

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

 

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

Х 

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

 

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

 

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

Х 

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

Х 

вкупно исполнети услови од трет критериум 6 

 

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

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

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

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

 
 
                                        РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 
 
 

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

2. Проф д-р Вера Караџова, редовен професор, с.р 
 

3. Проф д-р Климе Попоски, вонреден професор, с.р.    
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РЕЦЕНЗИЈА 
 

НА РАКОПИСОТ „Сексуално (полово) вознемирување на универзитетите во 
Република Северна Македонија“ ОД АВТОРОТ/-ИТЕ вон. проф. д-р Ангелина 
Станојоска, вон. проф. д-р Ице Илијевски, доц. д-р Ивона Шушак Лозановска 

 
Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот/Научниот/Наставничкиот совет на 
Правен факултет - Кичево, бр. 02-232/7 од 22.06.2022, за членови на Рецензентската 
комисија за рецензирање на ракописот „Сексуално (полово) вознемирување на 
универзитетите во Република Северна Македонија„ од авторот/-ите: вон. проф. д-р 
Ангелина Станојоска, вон. проф. д-р Ице Илијевски, доц. д-р Ивона Шушак 
Лозановска, наменет за студентите на Правен факултет - Кичево, за предметот/-ите 
Криминологија, Виктимологија и Криминалитет на насилство од студиската програма 
од втор циклус „Казнено право и криминологија“ и Криминологија со политика на 
сузбивање на криминал, Виктимологија, Насилен криминал и Род и криминал од 
студиската програма од трет циклус „Казнено право и кривична правда“, избрани се 
проф. д-р Миомира Костиќ и проф. д-р Цане Мојаноски. 
По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до Наставно-
научниот Научниот/Наставничкиот совет на Правниот факултет во Кичево, 
рецензентите го поднесуваат следниов 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
Општ дел 
Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: Сексуално (полово) вознемирување на 
универзитетите во Република Северна 
Македонија 

Назив на предметната програма: Криминологија, Виктимологија, Криминалитет 
на насилство 
Криминологија со политика на сузбување на 
криминал, Виктимологија, Насилен криминал, 
Род и криминал 

Назив на студиската програма: Казнено право и криминологија 
Казнено право и кривична правда 

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

Втор циклус – Казнено право и криминологија: 
Криминологија – задолжителен (3+2) 6 EKТС; 
Виктимологија – изборен (3+0) 4 ЕКТС; 
Криминалитет на насилство – задолжителен 
(3+0) 4 ЕКТС. 
Трет циклус – Казнено право и кривична правда 
Криминологија со политика на сузбивање на 
криминал – задолжителен (3+2) 9 ЕКТС; 
Виктимологија – задолжителен (3+2) 8 ЕКТС; 
Насилен криминал – изборен (3+1) 6 ЕКТС; 
Род и криминал – изборен (3+1) 6 ЕКТС. 
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Предметот Криминологија на Правен факултет - Кичево единица е задолжителен 
предмет со фонд на часови 3+2, број на ЕКТС-кредити 6 и се слуша  во прв семестар. 
Предметот Виктимологија на Правен факултет - Кичево единица е изборен предмет со 
фонд на часови 3+0, број на ЕКТС-кредити 4 и се слуша  во прв семестар. 
Предметот Криминалитет на насилство на Правен факултет - Кичево единица е 
изборен предмет со фонд на часови 3+0, број на ЕКТС-кредити 4 и се слуша  во втор 
семестар. 
Предметот Криминологија со политика на сузбивање на криминал на Правен факултет 
- Кичево единица е задолжителен предмет со фонд на часови 3+2, број на ЕКТС-
кредити 9 и се слуша  во прв семестар. 
Предметот Виктимологија на Правен факултет - Кичево единица е задолжителен 
предмет со фонд на часови 3+2, број на ЕКТС-кредити 8 и се слуша  во втор семестар. 
Предметот Насилен криминал на Правен факултет - Кичево единица е изборен 
предмет со фонд на часови 3+1, број на ЕКТС-кредити 6 и се слуша  во трет семестар. 
Предметот Род и криминал на Правен факултет - Кичево единица е изборен предмет 
со фонд на часови 3+1, број на ЕКТС-кредити 6 и се слуша  во трет семестар. 

Реден број на изданието: прво издание 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 98 страници (формат Б5), 
напишани на компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот е поделен 
во 4 поглавја, заклучок и препораки (вклучувајќи ја литературата) и 
содржи 2 шематски прикази и 28 табели. 

                      
 
 
 
 
 

          РЕЦЕНЗЕНТИ 
 

Проф. д-р Миомира Костиќ, с.р 
Проф. д-р Цане Мојаноски, с.р 
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Посебен дел од рецензентот: ПРОФ. Д-Р МИОМИРА КОСТИЌ 
 

Краток опис на содржината: Исполнувањето на секоја задача што има за цел 
научен придонес во општествената заедница 
треба, според добрите академски обичаи, да 
започне со запознавање со содржината, а потоа 
со читање на предговорот (воведот) и 
заклучните забелешки. 
Најпрво, родовата разновидност на младите, 
амбициозни коавтори (со јасно испишани 
биографии, со фотографии на крајот од 
текстот) уште од самиот почеток, јасно укажува 
на нивната лична и професионална храброст да 
се соочат со предметот на истражување, да го 
дизајнираат и да го реализираат. 
Потоа, според насловот на монографијата, на 
читателот/читателката му се укажува дека 
предмет на истражување е сексуалното 
вознемирување, со јасна цел за негово 
комплетно разоткривање. 
Авторите, исто така, јасно го определуваат 
својот предмет во согласност со актуелните 
настани во Србија, Хрватска, Северна 
Македонија, Грција, но и со движењето Me too, 
на таков начин покажувајќи дека со својот 
современ пристап ги следат и проучуваат оние 
теми што ги засегаат членовите на секое 
демократско општество. 
Посебна вредност на монографијата е 
емпириското истражување. Авторите поставиле 
хипотези и примениле квалитативните методи 
во емпирискиот пристап, и тоа во услови на 
пандемија, што значеше дека не е можен 
директен контакт со потенцијалните жртви. Но, 
тоа му даде сосема ново значење на овој 
пристап, каде што не може да се зборува за 
отуѓување на луѓето, туку за објективни 
околности за спречување на ширењето на 
болеста. 
Малку е невообичаен распоредот на 
елементите во монографијата, каде во Дел 
први , преку 8 точки се објаснуваат сите 
елементи на емпирискиот пристап, а анализата 
на резултатите е наведена во Четвртиот дел , 
што јасно ми укажува на потребата на авторите 
на самиот почеток да го наведат предметот на 
своето истражување и нивните академски цели. 
Токму тоа имплицира на нивната решителност, 
а и храброст, јавно да зборуваат за оваа 
претпоставена појава и нејзините 
феноменолошки и етиолошки својства на 
универзитетите во Република Северна 
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Македонија. За читателите, особено лаиците, 
оние кои не се правници и не се социолози, 
овој распоред може да биде предизвик 
повторно и повторно да ги затворат 
концентричните кругови помеѓу првиот и 
четвртиот дел од книгата. 
Во текстот особено е важно што авторите го 
истакнале поимот отпор кој жртвата го 
дава/треба да го даде. Во услови на 
патријархална општествена структура, но и на 
корумпирани елементи кои се длабоко 
вградени во културниот модел на однесување 
на нашите простори, за отпорот или 
недавањето отпор од страна на жртвата треба 
да се споменат и елементите за кои пишуваат 
авторите, како како и шематски приказ на 
појавата и развојот на процесот на 
виктимогенеза кај сексуалните напади. 
Набројувањето на нормативни решенија во 
македонското законодавство, како и 
меѓународната и компаративната анализа на 
нормите од соседните земји и СР Германија 
укажува дека младите автори се сè уште 
следбеници на континенталната школа на 
Криминологијата и Виктимологијата и на 
нашите професори, основачите на овие науки и 
дисциплини во домашниот и некогашниот 
обединет правен простор. 
Заклучокот и препораките за унапредување на 
механизмите за превенција и заштита од 
сексуално вознемирување на универзитетите го 
претставуваат јадрото, клучот за успехот на 
оваа книга. При нејзиното создавање, 
редоследот на настаните е често побрз. И, на 
Универзитетот во Белград во моментов е во тек 
постапка по пријави на студентки за сексуално 
вознемирување. Некогаш книгата патува низ 
свеста на читателите/читателките побрзо од 
реалноста, а понекогаш тие се на нивните 
паралелни патишта да обезбедат поквалитетен 
живот на граѓаните/граѓанките и да ги 
ослободат граѓаните/граѓанките од стравот од 
сексуална виктимизација. 

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Ракописот во целост одговара во однос на 
наставните програми по наведените предмети и 
во насока на исполнување на неговата цел како 
дополнителна литература. 

Оцена на ракописот: Авторите покажуваат висок степен на 
стручност, професионалност и знаење во 
изработката, спроведувањето криминолошкото 
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истражување, како и анализата на резултатите 
и изработката на теоретскиот дел на 
монографијата. 
Ракописот е напишан на стил и јазик кои се 
разбирливи и прецизни, што го прави 
интересен и за студентите, но и за 
професионалците и лаиците. 

Категоризација: монографија 

Заклучок со предлог за 
оправданоста за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 
98 страници (формат Б5), напишани на 
компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот е 
поделен во 4 поглавја, заклучок и препораки 
(вклучувајќи ја литературата) и содржи 2 
шематски прикази и 28 табели. 
Додека ја пишувам рецензијата, веќе 
фантазирам да ја држам оваа книга во раце, во 
ново руво, со јасно дизајнирана корица. Она 
што им го посакувам на авторите е нивното 
истражување, содржано меѓу кориците на 
идната книга, што поскоро да добие 
постмодернистичко ехо, во кое како 
предупредување ќе имаме исклучиво спомени 
од сексуалната деликвенција, како опомена. 
Затоа, оваа книга да биде уште една цврста 
тула во ѕидот на одбраната од сексуалното 
вознемирување во најсветата акција на 
човештвото, во процесот на едукација на 
помладите генерации. 

 
Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како монографија по група предмети од студиските 
програми Казнено право и криминологија (втор циклус) и Казнено право и кривична 
правда (трет циклус), примарно наменет за студентите на Правен факултет - Кичево. 
 
Во Ниш, 12.09.2022 година 
 
 
РЕЦЕНЗЕНТ 
Проф. д-р Миомира Костиќ, с.р 
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II. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р ЦАНЕ МОЈАНОСКИ 

 

Краток опис на содржината: Ракописот е структуриран во четири дела и 
заклучоци. Првиот дел се однесува на 
теориско-методолошка рамка на 
истражувањето, односно е даден Проектот на 
истражувањето што кандидатите го подготвиле 
за реализација на истражувањето. Тој е 
операционализиран преку формулацијата на 
проблемот, предметот, целите, хипотезите, 
начинот и научната и општествена оправданост 
на истражувањето. Вториот дел започнува со 
определување на поимот за сексуалното 
вознемирување, се анализираат торетските 
модели на сексуалното вознемирување, 
погледите на феминистичките движења и 
сексуалното вознемирување и се обработени 
видовите (појавни облици) на сексуалното 
вознемирување. Третиот дел се однесува на 
анализата на правните прописи, на 
меѓународните и националните документи. 
Составен дел на оваа анализа е компаривната 
студија на прописите на европските 
институции, балканските и некои европски 
земји, како што се прописите на Сојузна 
Германија. Анализата е  продолжена со 
разграничувањето на сексуалното 
вознемирување од други слични криминални 
дејствија и се врши анализа на нормативните и 
други решенија на универзитетите во 
Македонија и компаративно во други земји во 
однос на сексуално вознемирување. Четвртиот 
дел се занимава со анализата на резултатите од 
спроведеното истражување. Петтиот дел е 
заглавен со наслов Заклучоци и е проследен со 
Препораки за унапредување на механизмите за 
превенција и заштита од сексуално 
вознемирување на универзитетите. 

Оцена за усогласеноста со предметната 
програма: 

Монографијата „Сексуално (полово) 
вознемирување на универзитетите во 
Република Северна Македонија“ во целост 
одговара во однос на наставните програми по 
наведените предмети и во насока на 
исполнување на неговата цел како 
дополнителна литература. 

Оцена на ракописот: Монографијата „Сексуално (полово) 
вознемирување на универзитетите во 
Република Северна Македонија“ од авторите 
вон. проф. д-р Ангелина Станојоска, вон. проф. 
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д-р Ице Илијевски и доц. д-р Ивона Шушак 
Лозановска, од Правниот факултет на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ -  
Битола е самостоен истражувачки зафат и има 
хевристички карактер. Тој е успешна и 
методолошки коректно изведена анализа на 
правните и други акти со кои се регулираат 
прашањата на сексуалното вознемирување во 
општеството и во  унивзитетските заедници, по 
својата појава преставува пионерски зафат, со 
применет сериозен теориско-методолошки 
концепт, успешно изведен истражувачки зафат, 
што создава претпоставки за неговата 
оригиналност и карактеристиките на  
оригинален научен труд. Научното значење 
на овој труд може да се димензионира и во 
фактот дека тој обезбедува индикаторска рамка 
и сознанија за конципирања на истражувачки 
проблеми кои се поврзани со академската 
заедница, субјектите, институциите и односите 
во неа. Отворањето на прашањата поврзани со 
животот и работата на универзитетите треба да 
ја поттикне и мотивира научната љубопитност 
на научните истражувачи за трагање по нови 
сознанија и трагањето по нови решенија за 
функционирањето и содржините на животот во 
академската заедница. 

Монографијата е конципирана и 
реализирана како заеднички потфат на тројца 
истражувачи чиј интерес е да актуализираат 
прашање, кое по многу нешта е надвор од 
секојдневниот и вообичаениот интерес на 
научна интерпретација, затоа што се однесува 
на една средина чии вредности, искуства и 
специфичности ги практикуваат и авторите на 
оваа студија, но, исто така, таа е средина која 
располага еден висок степен на автономија и 
слобода во однос на останатите општсетвени 
субјекти и институции и во досегашното 
однесување, таа има специфичности на 
“заштитена зона“ во однос на отворањето и 
актуализирањето на определени состојби или 
активности кои се надвор од изградените 
перцепции за нив. Токму заради тоа, 
свртувањето да се идентификуваат појавните 
форми, но и да се погледне во содржината и 
длабочината на знаењата на учесниците во 
истражувањето за сексуалното вознемирување 
е хевристички зафат, што му дава значење на 
ова истражување, што добиените резултати се 
основа за конципирање на истражувачки цели и 
задачи во однос на остварувањето на 
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положбата на субјектите на универзитетот, 
посебно на студентите, функционирањето  на 
институциите на заштита, особено на 
студентскиот правобранител, но и на 
отпорноста и механизимите на заштита на 
Универзитетот од напливот на криминал, 
корупција и ерозијата на моралните вредности. 
Тука треба да се набљудуваат значењето и 
придонесот на овој истражувачки зафат на 
истражувачите Ангелина Станојоска, Ице 
Илијевски и Ивона Шушак Лозановска. 

За изработката на овој труд  е 
консултирана научно-релевантна домашна и 
странска литература (96 библиографски 
единици), нормативни и други акти од 
државните органи и граѓанските организации.  

Истражувањето насловено како 
„Сексуално (полово) вознемирување на 
универзитетите во Република Северна 
Македонија“ потврдува дека авторите од 
авторите, вон. проф. д-р Ангелина Станојоска, 
вон. проф. д-р Ице Илијевски и доц. д-р Ивона 
Шушак Лозановска, од Правниот факултет на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ -  
Битола се профилираат во истражувачи и 
автори на истражувачки проект, кои умеат да 
организираат и мобилизира соработнички тим, 
да обезбедат евиденции, создаваат податоци и 
вршат аналитичка вивисекција на сложените 
општествени процеси,посебно на сексуалното 
вознемирување на универзитетите и во 
универзитетските средини.  

Овој труд е значаен по тоа што ги 
воспоставува добра основа и индикаторска 
рамка за нови истражувачки зафати во 
универзитетските средини, поврзани со 
вкупниот процес на академско и општествено 
живеење, како и на специфичностите што ги 
има универзитетот како институција. 

Резултатите на истражувањето укажува 
дека универзитетските средини се специфични, 
дека бараат натамошно промислување на 
методолошкиот концепт за собирање на 
податоци, начинот на формулацијата на 
прашањата, како и примената на инструменти 
кои ќе можат да обезбедат продлабочени 
сознанија, посебно на оние испитаници кои 
соопштуваат дека имаат искуства од сексуално 
вознемирување.  Всушност, станува збор за 
истражувачки зафат чија методолошка и 
научна вредност се неспорни, тој располага со 
оригинални научни резултати и интерпретации; 
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во него е применета триангулациска 
истражувачка постапка. 

Категоризација: Монографија 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 
98 страници (формат Б5), напишани на 
компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот е 
поделен во 4 поглавја, заклучок и препораки 
(вклучувајќи ја литературата) и содржи 2 
шематски прикази и 28 табели. 
Врз основа на изложениот преглед и ставови во 
овој извештај, како рецензент се стекнав со 
уверување дека ракописот „Сексуално (полово) 
вознемирување на универзитетите во 
Република Северна Македонија“ од  авторите, 
вон. проф. д-р Ангелина Станојоска, вон. проф. 
д-р Ице Илијевски и доц. д-р Ивона Шушак 
Лозановска, од Правниот факултет на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ -  
Битола методолошки е коректно изготвен, е 
оригинален научен труд и има апликативна 
вредност, затоа со задоволство на Наставно-
научниот совет на Правниот факултет му 
предлагам, трудот да го објави како посебно 
издание, монографија и да го стави на 
располагање за  научната, стручната и другата 
јавност, за користење од страна на 
стручњаците, истражувачите и студентите. 

 
Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како монографија по група предмети од студиските 
програми Казнено право и криминологија (втор циклус) и Казнено право и кривична 
правда (трет циклус), примарно наменет за студентите на Правен факултет - Кичево. 
 
Во Скопје, 12.09.2022 година 
 
 
 
Рецензент 
Проф. д-р Цане Мојаноски, с.р 
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ПРЕГЛЕД 

НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ 
 

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. Викторија Гиноска Имплементација на алтернативните 
мерки во македонското законодавство 
со компаративен осврт на балканските 

земји 

Доц.д-р Пакиза 
Туфекџи 

02-303/37 од 
23.09.2022 

2. Марија Најдовска Нормативната анализа на 
прекршочната постапка и 

прекршочните санкции во правниот 
систем на Република Северна 

Македонија со посебен осврт на 
подрачјето на Основниот суд ресен 

Вон.проф.д-р 
Мирјана Ристоска 

02-303/36 од 
23.09.2022 

3. Марјан Којчев Тешките кражби во Република 
Северна Македонија:Кривично-

правни и криминолошки 
карактеристики 

Вон.проф.д-р 
Ангелина 

Станојоска 

02-303/35 од 
23.09.2022 

4. Санела Марическа Казнено правни аспекти на имотните 
деликти во домашното казнено 

законодавство  

Доц.д-р Пакиза 
Туфекџи 

02-303/34 од 
23.09.2022 

5. Сема Ѓулагоска Еволуција на казнените дела-Разлика 
на казнените дела во 20 век и денес 

Доц.д-р Пакиза 
Туфекџи 

02-303/33 од 
23.09.2022 

 
 
 

декан/директор 
Проф.д-р Горан Илиќ 
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК – АСИСТЕНТ ВО НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ 
ОБЛАСТИ ПРЕХРАНБЕНО ИНЖЕНЕРСТВО (41400), НУТРИЦИОНИЗАМ 

(41401) И ДРУГО (41403) НА ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВЕЛЕС, 
ЕДИНИЦА НА УКЛО  

 
 
 

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола 
Технолошко-технички факултет Велес, објавен во весниците Слободен печат и Коха од 
07.09.2022 година, за избор на Соработник - Асистент во наставно-научните области: 
Прехранбено инженерство (41400), Нутриционизам (41401) и Друго (41403), и врз 
основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-346/2, донесена на 19.09.2022, 
формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р Даниела Николовска Неделкоска, 
вонреден професор на Технолошко-технички факултет Велес,  д-р Татјана Блажевска, 
вонреден професор на Технолошко-технички факултет Велес и д-р Горица Павловска, 
редовен професор на Технолошко-технички факултет Велес.  

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 Соработник - Асистент во наставно-научните 
области: Прехранбено инженерство (41400), Нутриционизам (41401) и Друго (41403), 
во предвидениот рок се пријави 1 (еден) кандидат, м-р Катерина Темелковска.  

 
Биографски податоци и образование 
 
Кандидатката м-р Катерина Темелковска е родена на 05.11.1992, во Битола.  

Средно образование завршила во 2011 година во Битола, а во академската 2011/2012 
година се запишала на Технолошко-техничкиот факултет Велес при Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“, Битола. Дипломирала на насоката Нутриционизам на 
24.06.2015 година, со просечен успех 9,42. 

Во академската 2015/2016 се запишала на  втор циклус (магистерски) студии на 
Технолошко-техничкиот факултет Велес при Универзитетот „Св. Климент Охридски“, 
Битола, на насоката Управување со квалитет и безбедност на храна. Студиите ги 
завршила на 07.12.2017 година, со просечен успех 9,71. На 07.12.2017 година го 
одбранила магистерскиот труд на тема: „Влијание на волуменот на маслото и времето 
на складирање врз количеството на пероксиди во ладно цедени сончогледови масла без 
додаток и со додавање на ароматични билки и зачини“, со што се стекнала со звање 
Магистер на науки по квалитет и безбедност на храна.    

Кандидатката активно го владее Англиски јазик. 
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Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот 
 
Наставно-образовна дејност 
 
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО, на Технолошко-технички 

факултет Велес, кандидатката  м-р Катерина Темелковска изведувала вежби на прв 
циклус студии на студиската програма Нутриционизам како демонстратор по 
предметите:  Вовед во професија нутриционизам, Нова храна, Познавање на исхраната 
1, Основи на компјутерско работење и Интернет и мултимедија. 
 

Научно-истражувачка дејност 
 
М-р Катерина Темелковска има објавено еден научен труд од областите Наука за 

храна и исхрана, во списание со меѓународен уредувачки одбор: 
Temelkovska К., Pavlovska G. (2021) Reducing the oxidation of cold pressed 

sunflower oil by adding rosemary or parsley. International Journal of Food Science and 
Nutrition, 6(5): 65-69. 
 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
 
Од 2017 година м-р Катерина Темелковска активно е вклучена во стручно-

апликативната работа на Технолошко-техничкиот факултет Велес. Во континуитет 
учествува во промоција и афирмација на факултетот. Кандидатката реализирала 
стручно предавање на тема „Правилна, здрава и избалансирана исхрана на деца од 
претшколска возраст“ во Битола. 

Од 2014 до 2016 година била член на Советот на млади на општина Битола. 
 
 

ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКИ 
ЗВАЊА 

 
Кандидатката м-р Катерина Темелковска 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, кандидатката 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.  
 

Прилог  бр. 2                                      

 
 ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 

 
Кандидат:     Катерина Темелковска 

Институција:  Технолошко-технички факултет - Велес       
Научни области:   Прехранбено инженерство (41400), Нутриционизам (41401) и Друго 
(41403))     
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ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ – АСИСТЕНТ 

Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

1 Има завршено прв и втор циклус академски студии со најмалку 
300 ЕКТС-кредити  

 
да 

2 Стекнат назив – магистер од соодветната област   
Назив на научната област: Науки по квалитет и безбедност на 
храна  
 

да 

3 Остварен просечен успех од најмалку 8,00 (осум)  на првиот 
циклус и вториот циклус на академски студии посебно  

 
Просечниот успех на прв циклус изнесува: _9,42_ 

  
   Просечниот успех на втор циклус изнесува: _9,71_ 
 

да 

4 Има познавање на најмалку еден странски  јазик  
1. Странски јазик: Англиски јазик 

2. Назив на документот: Certificate in English as a Foreign 
Language 

3. Издавач на документот: Centre for Learning English Club 

4. Датум на издавање на документот 31.05.2021 

 

да 

 

 
ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКИ 

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

образование, кандидатката м-р Катерина Темелковска исполнува и посебни услови за 
избор во звање предвидени со правилникот за избор во звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски” – Битола. За исполнетоста на условите, кандидатката 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 кандидатката се 
одбележани со “X”. 
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АНЕКС 1. ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА 
ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

-секој исполнет услов се обележува со X- 

 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

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

 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание 
или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, 
Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените 
трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум 
http://eprints.uklo.edu.mk/)11 

 

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

 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)  
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува во 
научно-истражувачки проект кој е во тек 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната 
област за која се избира (како автор или во коавторство)22 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 0 

                                                           
1 
2 Овој критериум за избор во звање редовен професор ќе се применува до влегувањето на сила на членот 
166 став (3) точка 5 од ЗВО (Сл.в. на РМ 82/2018), а потоа истиот станува дел од општите критериуми за 
избор во звање во редовен професор и не може да се вреднува како исполнет услов од посебните 
критериуми 
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ВТОР КРИТЕРИУМ 

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

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

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии  
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска 
високообразовна установа по различни основи 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

вкупно исполнети услови од втор критериум 0 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

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

 

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

 

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

 

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

     

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

 

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

 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 

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

 

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

 

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

X 

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 

 
 
Заклучок и предлог 

 
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-
образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста 
од поширок интерес на  м-р Катерина Темелковска.   

Комисијата заклучи дека м-р Катерина Темелковска 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 избранa во Соработник – Асистент во наставно-научните области: 
Прехранбено инженерство (41400), Нутриционизам (41401) и Друго (41403).  

2 
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Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Технолошко-технички факултет Велес, м-р Катерина 
Темелковска да биде избрана во Соработник - Асистент за наставно-научните области: 
Прехранбено инженерство (41400), Нутриционизам (41401) и Друго (41403).  
 

 
 
 
 
 
 
                                        РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 
 

 
 1.   Проф. д-р Даниела Николовска Неделкоска,   вонреден професор 

 
                     
 

       2.  Проф. д-р  Татјана Блажевска,   вонреден професор 
  

              
 
       3.  Проф. д-р  Горица Павловска,   редовен  професор 
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК-АСИСТЕНТ ВО НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ 

ОБЛАСТИ: ТЕХНОЛОГИЈА НА МЕСО И МЕСНИ ПРЕРАБОТКИ (22103), 
ТЕХНОЛОГИЈА НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ (22104) И ДРУГО 

(22108) 
НА ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВЕЛЕС, ЕДИНИЦА НА УКЛО  

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

Технолошко-технички факултет Велес, објавен во весниците „Слободен печат“ и 
„Коха“ од  07.09.2022 година, за избор на Соработник-Асистент во наставно-научните 
области: Технологија на месо и месни преработки (22103), Технологија на млеко и 
млечни производи (22104) и Друго (22108) и врз основа на Одлуката на Наставно-
научниот совет, бр.02- 346/3, донесена на 19.09.2022 година, формирана е Рецензентска 
комисија во состав: д-р Анка Трајковска Петкоска, редовен професор на Технолошко-
технички факултет - Велес,  д-р Викторија Стаматовска, вонреден професор на 
Технолошко-технички факултет - Велес и д-р Везирка Јанкулоска, доцент на 
Технолошко-технички факултет - Велес.  

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 Соработник-Асистент во наставно-научните 
области: Технологија на месо и месни преработки (22103), Технологија на млеко и 
млечни производи (22104) и Друго (22108), во предвидениот рок се пријави само 
кандидатката м-р Тања Стојаноска. 

 
Биографски податоци и образование 
 
Кандидатката м-р Тања Стојаноска е родена  на 24.02.1981, во Велес. Средно 

образование завршила во ССОУ „Коле Неделковски“ во Велес, 1999 година. Со високо 
образование се стекнала на Технолошко-технички факултет - Велес, на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола. Дипломирала на насоката Прехранбена технологија 
и биотехнологија на 11.09.2012 година, со просечен успех 8,62 и се стекнала со 
стручно звање Дипломиран инженер технолог-насока прехранбена технологија и 
биотехнологија. 

Во академската 2012/2013 година се запишала на втор циклус (магистерски) 
студии на Технолошко-технички факултет - Велес, на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, на насоката Управување со квалитет и безбедност на храна. 
Студиите ги завршила во 2021 година, со просечен успех 9,86. На 22.09.2021 година го 
одбранила магистерскиот труд на тема: „ Одредување на разликите во квалитетот на 
различни формулации паштети од охридска пастрмка“. Со тоа се стекнала со научен 
назив Магистер на науки по квалитет и безбедност на храна.  
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Кандидатката м-р Тања Стојаноска е во тек на реализација на докторските студии 
(трет циклус) на Технолошко-технички факултет - Велес, при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, на насоката Иновативни технологии за храна и 
нутриционизам на кои се запишала во академската 2021/2022 година. 

Кандидатката м-р Тања Стојаноска има стекнато работно искуство во 
прехранбената индустрија, посебно во делот на месната индустрија. Во периодот од 
2013 до 2019 година работела на неколку раководни работни места (раководител на 
млин за сточна храна, раководител на месари, раководител на погон за свежо месо и 
преработки од месо) во компанија Уни Агро од Велес. Од 2019 година до 2020 година 
работела како технолог презентер на зачини, адитиви, додатоци за прехранбената  
индустрија-месна, млечна и конзервна индустрија во компанијата Андонов од Велес.  

Кандидатката активно го владее англискиот јазик. 
 

 
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот 
 
Наставно-образовна дејност 
 
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО, Технолошко-технички 

факултет – Велес, кандидатката м-р Тања Стојаноска била ангажирана како 
демонстратор, изведувала вежби на прв циклус студии на Технолошко-технички 
факултет – Велес по предметите: 
 
2012/13 (летен семестар) - Технологија на освежителни и безалкохолни пијалоци; 
 
2020/21 (летен семестар) -   Органска хемија, Аналитика на храна, Технологија на месо,    

живина и јајца; 
2021/22 (зимски семестар) - Општа хемија; Технологија на овошје и зеленчук; 

Технологија на масти и масла; Суровини во прехранбена 
индустрија; 

2021/22 (летен семестар) -   Органска хемија; Аналитика на храна; Технологија на месо,    
живина и јајца; Технологија на алкохолни и 
ферментациони производи; 

 
Научно-истражувачка дејност 
 

Покрај ангажманот во наставно-образовниот процес на Технолошко-технички 
факултет – Велес, м-р Тања Стојаноска остварува научно-истражувачка дејност.  

 Дел од резултатите од научно-истражувачката дејност м-р Тања Стојаноска ги 
презентира на 2nd International Conference of Food Technology and Nutrition (18-
19.05.2022, University of Tetova). Има прифатено апстракти за учество на конференции 
кои ќе се одржат до крајот на 2022 година.  

Трудот: Formulation, production and determination of physical-chemical and sensory 
characteristics of three different functional Ohrid trout pâtés, од авторите Tanja Stojanovska, 
Tatjana Kalevska, Daniela Nikolovska Nedelkoska, Gorica Pavlovska е прифатен и ќе биде 
објавен во списанието International Journal of Food Technology and Nutrition of the 
University of Tetova, Vol. 5, No. 9-10, 2022. 

Својата научно-истражувачка дејност, м-р Тања Стојаноска ја продолжува 
замајќи активно учество како млад истражувач во Научно-истражувачкиот проект за 
поддршка и развој на лабораториски ресурси во соработка со МОН-2021 (2021-).  
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Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
 

Својот ангажман во доменот на стручно - апликативната дејност и дејноста од 
поширок интерес, кандидатката м-р Тања Стојаноска го насочува кон повеќе 
активности. 

Кандидатката посетувала обуки и работилници организирани од домашни 
институции: 
- Oбука на краен корисник и деинсталација на NucleoCounter (31.03.2022, Биотек ДОО 
Скопје); 
- Oбука на краен корисник и деинсталација на VicamFluorometar (31.03.2022, Биотек 
ДОО Скопје); 
- Oбука на краен корисник и деинсталација на Quany tray (31.03.2022, Биотек ДОО 
Скопје); 
- Обука на тема: Интерни проверувачи по стандардите MKC EN ISO/IEC 17025:2018 и 
MKC EN ISO 19011:2018 (06.07. 2022, Еуромак Контрол-Скопје); 
- Работилница за поттикнување на иновативноста во производството на прехранбени 
производи и  претставување на можностите за соработка во рамките на Прехранбено-
технолошки центар за развој на иновативни продукти (24.02.2021, Технолошко-
технички факултет – Велес) 
- Визионерски работилници; Вардарски плански регион, Проект: Поддршка за развој 
на Северна Македонија 2021 – 2041 Национална развојна Стратегија – Фаза 2 
(10.03.2022). 

Кандидатката е вклучена во реализација на Научно-истражувачкиот проект за 
поддршка и развој на лабораториски ресурси во соработка со МОН-2021 (2021-).  

Како претставник на студентите од трет циклус студии, м-р Тања Стојаноска 
учествувала во последователната евалуацијата на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ –Битола, 2021(17.05.2021). 

Кандидатката активно учествувала во промоција на Технолошко-техничкиот 
факултет-Велес на Образовното рандеву во организација на Младинската Асоцијација 
на Средните Стручни Училишта во Македонија-МАССУМ2022 кое е одржано во 
соработка со ССОУ„ Димитрија Чуповски“-Велес (06.05.2022). 

Исто така, кандидатката м-р Тања Стојаноска од страна на Технолошко-
техничкиот факултет-Велес била ангажирана како експерт, со работно искуство во 
месната индустија и одржала обука и предавање на студентите од прв, втор и трет 
циклус студии, од сите студиските програми на Технолошко-техничкиот факултет-
Велес (16.06.2021). 

 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКИ 

ЗВАЊА 
 
Кандидатката м-р Тања Стојаноска 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, 
кандидатката 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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Прилог  бр. 2                                                                                              

 
 ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 

 
Кандидат:     Тања Бошко Стојаноска  
Институција:  Технолошко-технички факултет - Велес       
Научни области:   Технологија на месо и месни преработки (22103), Технологија на 
млеко и млечни производи (22104) и Друго (22108)     
 
  

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ – АСИСТЕНТ 

Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

1 Има завршено прв и втор циклус академски студии со најмалку 
300 ЕКТС-кредити  

 
да 

2 Стекнат назив – магистер од соодветната област   
Назив на научната област: Технологија на месо и месни 
преработки (22103). 
 

да 

3 Остварен просечен успех од најмалку 8,00 (осум)  на првиот 
циклус и вториот циклус на академски студии посебно  

 
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,62 

  
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,86 

 

да 

4 Има познавање на најмалку еден странски  јазик  
1. Странски јазик:англиски 
2. Назив на документот: Certificate of Achievement  
3. Издавач на документот: Inova English Language Centre 
4. Датум на издавање на документот 27.12.2021 

 

да 

 

 
ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКИ 

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

образование, кандидатката м-р Тања Стојаноска ги исполнува и посебните услови за 
избор во соработничко звање предвидени со правилникот за избор во звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола. За исполнетоста на условите, 
кандидатката 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 
кандидатката се одбележани со “X”. 
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АНЕКС 1 
 

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

-секој исполнет услов се обележува со X- 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

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

 

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/)11 

 

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 

X 

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

 

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

 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 

 
 

 

                                                           
1 Лицата кои веќе имаат засновано работен однос на единицата на којашто конкурираат за 
избор во звање, имаат обврска нивните трудови да ги објават на универзитетскиот 
репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk 
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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)22 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 1 

 
 

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

истражувачки подмладок 
УСЛОВИ X 

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

 

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

Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд  

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

 

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

 

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

 

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

 

вкупно исполнети услови од втор критериум 0 

 
 
 
 

                                                           
2 Овој критериум за избор во звање редовен професор ќе се применува до влегувањето на сила на членот 
166 став (3) точка 5 од ЗВО (Сл.в. на РМ 82/2018), а потоа истиот станува дел од општите критериуми за 
избор во звање во редовен професор и не може да се вреднува како исполнет услов од посебните 
критериуми 
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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 

X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 

Бил уредник на речник или енциклопедија  

Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска 
сопственост 

 

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

 

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

X 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  

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

 

вкупно исполнети услови од трет критериум 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 6 
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Заклучок и предлог 
 
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-
образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста 
од поширок интерес на м-р Тања Стојаноска.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката 
Комисијата заклучи дека м-р Тања Стојаноска 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 
избрана во звањето Соработник-Асистент во наставно-научните области: Технологија 
на месо и месни преработки (22103), Технологија на млеко и млечни производи (22104) 
и Друго (22108). 

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Технолошко-техничкиот факултет во Велес, м-р Тања 
Стојаноска да биде избрана во звањето Соработник-Асистент во научите области 
Технологија на месо и месни преработки (22103), Технологија на млеко и млечни 
производи (22104) и Друго (22108). 

 
 
 
                                        РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 

1. Ред. проф. д-р Анка Трајковска Петкоска, претседател, с. р. 
 
 
2. Вонр. проф. д-р Викторија Стаматовска, член, с. р. 

 
 
3. Доцент д-р  Везирка Јанкулоска, член, с. р. 
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ПРЕГЛЕД 

НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – 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. Бунтеска Катерина Ризици од инфекција на декубитални 
улукси во институција за стари лица 

Проф.д-р Снежана 
Стоилова 

27.09.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
325/9 

2. Цветкоска Менка  Начин на исхрана во единиците за 
интезивна нега со посебен осврт на 
парентерална исхрана 

Проф.д-р Снежана 
Стоилова 

27.09.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
325/9-1 

3. Радинска Весна Превенција на карцином на грлото на 
матката 

Проф.д-р Тања 
Јовановска 

27.09.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
325/9-2 

4. Христова Љубинка Проценка на квалитетот на живот кај 
пациентки со остеопороза 

Проф.д-р Тања 
Јовановска 

27.09.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
325/9-3 

5. Милошевска 
Александра 

Правилно миење на раце – предуслов 
за сигурна болничка средина 

Проф.д-р Снежана 
Стоилова 

27.09.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
325/9-4 

6. Ристовска Љубица Серолошки маркери на хепатит Б и Ц 
кај пациенти на хемодијализа 

Проф.д-р Снежана 
Стоилова 

27.09.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
325/9-5 

7. Николовска Весна Панкреатит во детска возраст Проф.д-р Снежана 
Стоилова 

27.09.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
325/9-6 

8. Димитрова Весна  Мултисистемски инфламаторен 
синдром во детска возраст 

Проф.д-р Снежана 
Стоилова 

27.09.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
325/9-7 

9. Велкоска Христина Перитонеална дијализа: концепт на 
лекување на краен стадиум на 

хронична бубрежна болест 

Проф.д-р Снежана 
Стоилова 

27.09.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
325/9-8 

10. Урдаревиќ Даниела Трансплатација на бубрег и ковид - 19 Проф.д-р Снежана 
Стоилова 

27.09.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
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325/9-9 

11. Димовска Снежана Клиничка слика и компликации на 
пациенти со херпес зостер инфекција 

Проф.д-р Снежана 
Стоилова 

27.09.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
325/9-10 

12. Конеска Мирјана Неонатални асфиксии Проф.д-р Домника 
Рајчановска 

27.09.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
325/9-11 

13. Ристовска Љубица Невротски растројства во време на 
пандемијата со КОВИД - 19 

Проф.д-р Изабела 
Филов 

27.09.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
325/9-12 

14. Билјана 
Андоновска 

Сестрински интервенции и сестрински 
дијагнози при здравствена нега на 

пациенти со краниоцеребрални 
повреди 

Проф.д-р Изабела 
Филов 

27.09.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
325/9-13 

15. Џајкоска Светлана Депресија и инфаркт Проф.д-р Изабела 
Филов 

27.09.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
325/9-14 

16. Стојановска 
Славица 

Невролошки компликации кај 
коморбидитетот на шеќерна болест со 

кардиоваскуларни заболувања 

Проф.д-р Изабела 
Филов 

27.09.2022 година 
Бр.Одлука 02-

325/9-15 
17. Тупанчевски 

Стефан 
Функционална проценка на пациенти 

со прележан мозочен удар 
Проф.д-р Викторија 

Продановска 
Стојчевска 

27.09.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
325/9-16 

18. Цилева Бјанка Евалуација на ризикот од појава на 
хромозомални аномалии кај трудници 

со помош на биохемиски маркери 

Проф.д-р Јованка 
Тутеска 

27.09.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
325/9-17 

 
 
 
 

                                                                                                                             
Проф. д-р Домника Рајчановска с.р.                                                                                                                             

Директор 
 


