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Прилог бр.1 
РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ (МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС 

ИНФОРМАТИКА НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП, ЕДИНИЦА НА 
УКЛО  

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

Економски факултет - Прилеп, објавен во весниците Нова Македонија на 27.08.2022 
год. и Лајм на 30.08.2022 год., за избор на наставник во сите наставно-научни звања во 
наставно-научните области менаџмент и бизнис информатика, и врз основа на 
Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-776/9,донесена на 13.09.2022 год., 
формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р Ѓорѓи Манчески, редовен професор 
на Економскиот факултет - Прилеп, д-р Марјан Ангелески, редовен професор на 
Економскиот факултет - Прилепи д-р Љупчо Печијарески, редовен професор во 
пензија на Економскиот факултет - Прилеп.  

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, го 
поднесуваме следниов: 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во 
научните области менаџмент и бизнис информатика, во предвидениот рок се пријави 
само кандидатката д-р Рената Петревска Нечкоска, доцент на Економскиот факултет – 
Прилеп. 

 
Биографски податоци и образование 
 
Кандидатката д-р Рената Петревска Нечкоска е родена на 07.09.1978 год., во 

Битола. Средно образование завршила во родниот град во Средното економско 
училиште „Јане Сандански” - Битола. Со високо образование се стекнала на 
Еконмскиот факултет - Прилеп, на економско-статистичко-кибернетската насока. 
Дипломирала на 25.10.2001 година, со просечен успех 9.17. 

Во 2011 година се запишала на втор циклус (магистерски) студии на студиската 
програма по е-бизнис на Економскиот факултет - Прилеп. Студиите ги завршила во 
2012 година, со просечен успех 9.40. На 29.10.2012 година година го одбранила 
магистерскиот труд на тема: “Иновативни модели на примена на електронското учење 
во образованието и бизнисот.” 
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На докторските студии по менаџмент на Економскиот факултет - Прилеп се 
запишала во академската 2012/2013 год. Дисертацијата на тема: „Збогатување на Sense-
and-Respond рамката за примена на ниво на тактички менаџмент со употреба на ИКТ” 
ја одбранила на 26.10.2017 година, пред Комисија во состав: проф. д-р Ѓорѓи 
Манчески, Економски факултет - Прилеп, проф. д-р Марика Башеска Ѓорѓиеска, 
Економски факултет - Прилеп, проф. д-р Беким Фетаји, Факултет за информатика, 
Универзитет Мајка Тереза – Скопје, проф. д-р, Снежана Мојсовска Саламовска, 
Економски факултет - Прилеп, проф. д-р Марјан Ангелески, Економски факултет – 
Прилеп, проф. д-р Геерт Поелс, ред. проф на Факултетот за економија и бизнис 
администрација на Универзитетот во Гент Белгија и проф. д-р Фредерик Гаилли, вон. 
проф на Факултетот за економија и бизнис администрација на Универзитетот во Гент 
Белгија. Со тоа се стекнала со научниот степен доктор на економски науки од областа 
на менаџмент. 

Покрај на Економскиот факултет – Прилеп, врз основа на Договорот за соработка 
за заедничка супервизија и сертификација на докторат меѓу Универзитетот во Гент 
(Белгија), којшто е во врвните 100 универзитети во светот и Универзитетот “Св. 
Климент Охридски” – Битола (Република Македонија) (Co-operation agreement for the 
joint supervision and certification of a doctorate between Ghent University and St. Kliment 
Ohridski University – Bitola), пред комисија во состав: Prof. Dr. Patrick Van Kenhove, 
Dean, Faculty of Economics and Business Administration Ghent, Prof. Dr. Frederik Gailly, 
Faculty of Economics and Business Administration Ghent, and Prof. Dr. Ir. Jan Devos, Ghent 
University, Belgium; Prof. Dr. Jelena Zdravkovic, Stockholm University, Sweden; University 
Prof. Mag. Dr. Walter Schwaiger, Vienna University of Technology, Austria и Prof. Dr. 
Geert Poels, Faculty of Economics and Business Administration Ghent University Belgium, 
кандидатката комплетираше академски студии од ниво 8 според Европската 
квалификациска рамка за доживотно учење и се стекна со академскиот степен доктор 
по бизнис економија на Универзитетот во Гент (Белгија). 

На 21.02.2018 година е избрана во звањето доцент на Економскиот факултет - 
Прилеп во областите менаџмент и бизнис информатика. 

Во моментот е доцент на Економскиот факултет – Прилеп. Последниот реферат 
за избор е објавен во Билтен бр. 438 од 01.02.2018 година.  

Кандидатката активно владее англиски јазик, а се служи и со германскиот јазик. 
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 

педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени 
во билтените бр. 438 од 01.02.2018 година, како и вкупните научни, стручни, 
педагошки и други остварувања на кандидатот од последниот избор до денот на 
пријавата, врз основа на целокупната поднесена документација која е од важност за 
изборот. 

Кандидатката покрај формалното образование, има континуирана едукација и 
надоградба на своите знаења, вештини и компетенции во бројни области. Меѓу 
позначајните се вбројуваат експертските обуки за евалуација организирани од 
Европската Комисија, и тоа за програмите Хоризонт 2020, Хоризонт Европа, Европска 
Зелена Агенда и други, во надлежност на European Research Executive Agency, European 
Innovation Council, SMEs Executive Agency, COSME- Europe’s programme for small and 
medium-sized enterprises; онлајн семестралниот курс на тема Проблемски ориентирана 
итеративна адаптација од Универзитет Харвард, САД, Центар за меѓународен развој; 
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семестралниот курс на тема - Комплексност од институтот Санта Фе од САД како и 
Бизнис диплома за Банкарски Менаџмент од Регионална Академија на ПроКредит 
Банка за Источна Европа лоцирана во Велес, Република Македонија (ProCredit Bank 
Regional Academy Eastern Europe - PCRAEE, Veles, Macedonia). 

Работното искуство на кандидатката се гради како комбинација од реален сектор, 
поконкретно банкарство, академски сектор и интернационални институции. Имено, од 
2015 година е ангажирана како експерт за евалуација на проекти во канцеларијата во 
Брисел во рамките на програмите Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа финансирани од 
страна на Европската комисија. Пред да ја започне својата работна кариера во високото 
образование, во текот на скоро една деценија, таа го градеше своето работно искуство 
во интернационалната финансиска институција ПроКредит Банка, претежно на 
позиции на среден менаџмент: директор за човечки ресурси, директор на филијали, 
проектен координатор ит.н. Од 2012 година е дел од академскиот кадар на 
Економскиот факултет - Прилеп, прво како асистент, а потоа и доцент. Од 2017 година 
до денес е постдокторанд-волонтер на Универзитетот Гент во Белгија на Факултетот за 
Економија и бизнис адмистрација на одделот за Бизнис информатика. Од 
волонтерските ангажмани, таа е алумни амбасадор на Универзитетот Гент од Белгија 
за Западен Балкан од 2015 година, раководител на истражувачкиот тим на Western 
Balkans Alumni Association, поддржана од Европската комисија, од 2019 година, 
активен член на Советодавниот Панел на Елсевиер Холандија од 2015 година и алумна 
на PDIA Community of Practice Alumni на Универзитетот Харвард - Центар за 
Меѓународен Развој од 2017 година, а за време на пандемијата таа беше проектен 
менаџер во феноменот EUvsVirus за академија и наука, и иницијатор и организатор на 
проектот за отворена иновација во науката и отворена соработка, наречен Експеримент 
за дифузија на Академијата, со глобална мрежа на соработници од праксата и 
академијата.  

 
 
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од 

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

Прилеп, кандидатката д-р Рената Петревска Нечкоска изведува настава и вежби по 
предметите: Е-банкарствo, Управување со промени, Деловно комуницирање и 
Менаџмент со човечки ресурси на прв циклус студии на студиските програми по Е – 
бизнис, Менаџмент, Сметководство и ревизија, Меѓународен бизнис, Маркетинг, 
Банкарство и финансии, Маркетинг менаџмент, Иновациски и проектен менаџмент. 
Кандидатката ги одржува наставата и вежбите по предметите: Деловно комуницирање 
- напредно ниво, Организациска култура и деловна етика и Лидерство и организациски 
промени од втор циклус на студии на студиските програми по Банкарство, Е-бизнис, 
Маркетинг менаџмент, Меѓународна економија и бизнис, Менаџмент, Сметководство, 
финансии и ревизија, Бизнис администрација – менаџмент. Кандидатката ги одржува 
наставата и вежбите по предметите: Е-бизнис менаџмент, Менаџмент на мали и средни 
бизниси, Информациски менаџмент и Квалитативни истражувачки методина на трет 
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циклус на студии на студиските програми по Бизнис Информатика, Финансии, 
Маркетинг, Меѓународен Бизнис и Менаџмент. 

Кандидатката била ментор на 20 дипломски и на 3 магистерски трудови. 
Кандидатката учествувала како член во комисија за оцена/или одбрана на 20 

дипломски трудови и  6 магистерски трудови.  
Кандидатката е коавтор на рецензирано учебно помагала под наслов Е-бизнис 

практикум. 
 
Други активности кои припаѓаат во наставно-образовната дејност, 

релевантни за изборот. 
 
Кандидатката воведува, администрира, дисеминира и обучува корисници на ИКТ 

платформи за електронско учење како: Moodle E-learning платформа на Економски 
Факултет – Прилеп од 2011 до денес, како основа за реализација на наставата на 
првиот, вториот и третиот циклус студии како и за докторската прогарама во рамките 
на Regional Joint Doctoral Programme in Entrepreneurship and SME Management 
(DOCSMEs), како и дополнителни активности за соработка со реалниот и невладиниот 
сектор. Исто така кандидатката има развиено Moodle E-learning платформа за Tactical 
Management in Complexity HUB, како иновативна научно-истражувачка платформа 
помеѓу UGENT BE and UKLO MK којашто ја менаџира од 2018 до денес за научно-
апликативни истражувања, проекти, обуки, активности и сл. 

Во рамките на наставно-образовната дејност на Универзитетот Гент во Белгија,  
како постдокторанд-волонтер на Факултетот за економија и бизнис админстрација, 
кандидатката д-р Рената Петревска Нечкоска изведува гостувачки предавања од 
областа на Тактички менаџмент во комплексност, на втор циклус студии на 
студиските програми по Бизнис Економија и Бизнис Инженеринг. 

Во косупервизија со проф. Д-р Геерт Поелс на Факултетот за економија и бизнис 
админстрација во Универзитетот Гент од Белгија, кандидатката била ментор на 19 
кандидати за изработка на магистерски трудови од кои неколку се прогласени со 
највисоки почести Magna Cum Laude и Cum Laude, а и наградени од Универзитетот 
Гент во Белгија и интернационалните соработници од бизнис секторот. Исто така, 
кандидатката менторира магистранди кои работат во рамките на Stadtsacademie project 
за „Transdisciplinary knowledge development on urban sustainability issues” на Градот 
Гент, и академија која се фокусира на теми од циркуларна економија, во соработка со 
Универзитетот Гент во Белгија. Кандидатката е редовен учесник на истражувачките 
семинари во организација на одделот за Бизнис информатика на Факултетот за 
економија и бизнис админстрација во Универзитетот Гент од Белгија. 

Во рамките на соработката со Универзитетот Гент во Белгија, кандидатката 
воспоставува иновативен начин на менторски истражувања, каде што студенти од 
УКЛО и УГЕНТ соработуваат на магистерски предизвик - мултидисциплинарна тема, 
но од различни аспекти соодветно на државите и дисциплините. Во истите, како 
ментор се јавува д-р Рената Петревска Нечкоска, а на двете институции има соодветни 
комисии за оценка и одбрана. Во такви истражувања досега учествувале 4 студенти, по 
двајца од двете институции.  

Кандидатката е автор на рецензирана книга под наслов Tactical Management in 
Complexity - Managerial and Informational Aspects во издание на Springer Nature 
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Switzerland. Изданието е на препорака на уредникот на Спрингер Ралф Герстнер од 
конференцијата CAiSE (Conference on Advanced Information Systems Engineering) како 
исклучителна докторска теза (Exceptional doctoral dissertation) во рамките на едицијата 
Contributions to Management Science. 

 
Научно-истражувачка дејност/стручно-уметничка дејност 
 
Д-р Рената Петревска Нечкоска во последните пет години има објавено вкупно 13 

научни трудаод областите на менаџмент и бизнис информатика како и трудови што 
вклучуиваат мулти и трансдисциплинарни области, од кои 4 труда во меѓународни 
научни списанија и 9 трудови во зборници од научни собири како и поглавја во книги 
и зборници. 

Д-р Рената Петревска Нечкоска раководела и/или учествувала во поголем број 
научно-истражувачки или апликативни проекти. 

Кандидатката е цитирана во најмалку 55 труда на глобално ниво, според 
профилот на Google Scholar, Research Gate, ORCID иCrossRef алатката на Springer 
Nature, од кои најмалку 10 се во референтни научни публикации во светот а има 
активен профил и на универзитетскиот УКЛО репозиториум ePrints и на 
библиографијата на Универзитетот Гент во Белгија. 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено најмалку 
еден труд во списание индексирано во една од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, 
Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report или SCImago Journal Rank. 

Таа, исто така, има објавено најмалку десет дополнителни труда во референтни 
научни публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во 
соодветното звање (излистани во прилогот со список на трудови). 

Меѓу релевантните научни публикации се вбројуваат: 
1.  Petrevska Nechkoska, R., Koltovska Nechovska, D., & Angeleski, M. (2021). 

Engaging economics and traffic engineering students in community issues using the 
MultiCreation approach. NAŠE GOSPODARSTVO, 67(3), 29–37 

2.  Поглавје Petrevska Nechkoska, R. (2020). Introduction to tactical management 
research. In R. Petrevska Nechkoska, Tactical management in complexity : managerial and 
informational aspects. Springer Nature Switzerland,   

3.  Поглавје Petrevska Nechkoska, R. (2020). Tactical Management Method 
Development and Evaluation. In R. Petrevska Nechkoska, Tactical management in 
complexity : managerial and informational aspects, Springer Nature Switzerland 

4.  Поглавје Petrevska Nechkoska, R. (2020). Problem Investigation and Solution 
Requirements for Tactical Management. In R. Petrevska Nechkoska , Tactical management 
in complexity : managerial and informational aspects, Springer Nature Switzerland 

5.  Поглавје Petrevska Nechkoska, R. (2020). Theoretical Foundations: Management—
Information Systems—Complexity. In R. Petrevska Nechkoska , Tactical management in 
complexity : managerial and informational aspects, Springer Nature Switzerland 

6.  Поглавје Petrevska Nechkoska, R. (2020). Tactical Management Contributions to 
Managerial, Informational, and Complexity Theory and Practice. In R. Petrevska 
Nechkoska, Tactical management in complexity : managerial and informational 
aspects, Springer Nature Switzerland 
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7.  Поглавје Petrevska Nechkoska, R. (2020). The Tactical Management Method 
“DENICA” in Practice: Business Cases. In R. Petrevska Nechkoska, Tactical management 
in complexity : managerial and informational aspects, Springer Nature Switzerland 

8.  Towards Improving Adaptability of Capability Driven Development Methodology 
in Complex Environment, Renata Petrevska Nechkoska, Geert Poels, Gjorgji Manceski, 
Springer LNBIP, CAiSE 2018 (ASDENCA), LNBIP 316, pp. 15-27 Springer, Raimundas 
Matulevičius, Remco Dijkman (Eds) 

9.  Food Banks Systems across Western Balkans During the Coronavirus 
Pandemic, Renata Petrevska Nechkoska, Mimoza Bogdanoska Jovanovska, Olivera 
Kostoska, XVI. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – 
Istanbul / Turkey, September 2021 

10.  Towards organisational complexity of the European high-level policy 
implementation, Olivera Kostoska, Renata Petrevska Nechkoska, 
2020, DOI: 10.20544/SERBE.02.01.20.P04, Southeast European Review of Business and 
Economics, Vol. 1, Issue 2, 2020 

11.  Metabase cockpits as a base for BI in Strategic management, Dijana 
Jovanoska, Renata Petrevska Nechkoska, Gjorgji Manceski, International Scientific 
Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic 
Management, University of Novi Sad, 103-110 

12.  Model for cadaster of housing facilities as G2G solution for better e-
government, March 2020, DOI: 10.31410/LIMEN.S.P.2019.143, Conference: 5th 
International Scientific-Business Conference on Leadership, Innovation, Management and 
Economics At: Graz, Austria, Mimoza Bogdanovska Jovanoska, Renata Petrevska 
Nechkoska, Arif Mehmedali 

13.  Gamification and blended learning in vocational training and coaching in 
short courses, 2019, Petrevska Nechkoska, R., & Bogdanoska Jovanovska, M. (2019). 
Gamification and blended learning in vocational training and coaching in short courses 

14.  European Payment Services Directive 2 in North Macedonia: Are We Ready 
to Comply?, 2019, Conference: 11th International Conference "Digital Transformation of 
the Economy and Society: Shaping the Future", Martin Trajkovski, Renata Petrevska 
Nechkoska, Olivera Kostoska 

15.  Adaptive Organizations in the Digital Age: Complexity, Creativity and 
Innovation, 2019, Conference: 11th International Conference "Digital Transformation of 
the Economy and Society: Shaping the Future", Renata Petrevska Nechkoska, Olivera 
Kostoska 

16.  Petrevska Nechkoska, R., & Angeloska Dichovska, M. (2019). 
’MultiCreation’ : participatory learning approach for business : academia collaboration. In 
R. Korez Vide (Ed.), Teaching Methods for Economics and Business Sciences, 3rd 
International Scientific Conference 

17.  Enterprise Adaptability Using a Capability-oriented Methodology and Tool 
Support, Renata Petrevska Nechkoska (UGent) , Geert Poels (UGent) and Jelena 
Zdravkovic (2018) Proceedings of the 2nd International Workshop on Practicing Open 
Enterprise Modelling within OMiLAB (PrOse) the Practice of Enterprise Modelling 
(PoEM 2018), Vienna, Austria, In CEUR Workshop Proceedings 2238. p.61-72 
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18.  DIEM: Dubrovnik (2017) “Context-appropriate Implementation of Blended 
Learning in Higher Education in Western Balkans” Renata Petrevska Nechkoska, Snezana 
Mojsovska Salamovska 

19.  D. K. Nechoska, R. P. Nechkoska and R. Duma, "Application of Artificial 
Intelligence for Traffic Data Analysis, Simulations and Adaptation," 2022 57th 
International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems 
and Technologies (ICEST), 2022 

20.  Angeloska Dichovska, M., Petrevska Nechkoska, R., Tosheva, E. (2021). 
Internship of Students from Higher Education in Non-Governmental Organizations 
through the Application of “MultiCreation" approach, Scientific-Professional Gethering, 
Macedonian Scientific Society - Bitola., in source: Ангелоска Дичовска М., Петревска 
Нечкоска Р., Тошева Е. (2021), Пракса на студенти од високото образование во 
невладини организации преку примена на “MultiCrration” пристап, Научно - стручен 
собир, Македонско Научно Друштво -  Битола 

21.  Оливера Костоска, Рената Петревска Нечкоска, Дознаки: Детерминанти, 
канали на трансфер и економски ефекти, Јубилејно списание на трудови на ДНУ 
Прилеп 2021  

 
Кандидатката одржала пленарни или почесни предавања на меѓународни собири 

и била модератор на сесии на научни конференции од врвен ранг на светско ниво меѓу 
кои: 
 Предавач на тема: Tactical Management in Complexity in master research, на 

Факултетот за Економија и Бизнис Администрација во Гент Универзитетот во 
Белгија, од 2018 година до денес;  

 гостин-предавач на темата: Erasmus & WBAA, promoting synergies, support 
networking, collaborative projects and mobility opportunities на Универзитетот во 
Загреб, во соработка со УКЛО и WBAA;  

 гостинско предавање и промоција на книгата: Tactical Management in Complexity, во 
Истражувачки центар за компјутерска наука и информациски технологии - МАНУ, 
на покана на претседателот, академик проф. д-р Љупчо Коцарев;  

 гостин-предавач на Светски ден на науката 2020, во организација на Комисијата за 
наука и меѓународна соработка на Универзитетот Св. Климент Охридски Битола, 
на покана на проректорот проф. д-р Игор Неделковски;  

 обучувач во рамки на проектот Get ready for the labour market - Development of soft 
skills and career prospects во текот на 2020 година, во рамките на проектот CAST 
(Capacity building for success - fostering youth professional realization and 
employability, Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Commission;  

 организатор и спроведувач на обуки и работилници во тимот за истражувања на 
WBAA во периодот од 2019 до 2022;  

 обучувач на тема: Деловно комуницирање со себеси и со светот во организација 
на Факултетско студентско собрание при Економски Факултет Прилеп, во 
Октомври 2021; 

 панелист/презентер во улога на раководител на истражувања во WBAA, European 
Training Foundation ETF на регионалната конференција “Use it or lose it: how labour 
markets, human capital and migration interact in the Western Balkans” која се одржа во 
Италија во декември 2021 година и онлајн;  
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 Convergent and Divergent forces shaping the financial ecosystems context. на 3rd 
International Legal Forum: Modern problems of law and economics in Europe and Asia 
на Cannes Legal Forum, France, Kutafin Moscow State Law University and International 
alliance of lawyers and economists France, Swiss centre for International humanitarian 
law, Zurich and University of Johann Heinrich Pestalozzi Miami USA;  

 презентер во WBAA онлајн проектот “Using the time wisely during the COVID-19 
pandemic - Experiences and perspectives of young people in the Western Balkans” во 
февруари 2021;  

 Презентер/панелист на 11th International Black Sea Symposium: A collective recovery 
for the Black Sea Region in the post-covid era во Април 2021 година во организација 
на International Center for Black Sea Studies ICBSS, Athens, Greece, Panel: 
Development and innovation to build forward better;  

 волонтерски активист и презентер, EUvsVirus hackathon, matchathon, launchathon, во 
периодот од 2020 до денес;  

 панелист кај Harvard Center for International Development Community of Practice во 
активностите како член од заедницата на алумни, во што се вбројува “Harvard CID 
Covid-19 discussion - Caring for others in uncertain times”, Community of Practice; 
Април 2020 

 презентер на EUvsVirus - hackathon and machathon Opening Ceremony во улога на 
проектен менаџер за академски институции со Марија Габриел, Еврокомесарот за 
Иновации, Наука, Култура, Образование и Спорт, Исидро Лазо Балестерос - 
експерт во кабинетот;  Мај 2020 

 панелист, "How Academia, Businesses, And Public Sectors Work Together", на 
EUvsVirus успешни приказни со Hila Lifschitz-Assaf, NYU New York, USA, Мај 
2020;  

 носител на состанок за Academia Diffusion Experiment со кабинетот на ЕУ 
комесарката за иновации, наука, култура, образование и млади Марија Габриел и 
Исидро Лазо Балестерос - експерт во кабинетот, 19 May 2021;  

 панелист на  RespiCon 2021 Respiration Inventors’ Support Conference, Preparing for 
the Next Global Crisis, Мај 2021;  

 Панелист на регионалните панели за Балканкот, North Macedonia, Serbia, Bosnia and 
Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Albania, WBAA Regional Project, funded by the 
European Commission: Developing Participatory Methodology For Addressing Trans-
Regional Issues Bridging Science & Practice WBAA<>BRIDGE, 2021, Септември, 
октомври, ноември 2021; 

 Тим лидер во хакатон, (participating innovative solution), Massachusetts Institute of 
Technology, MIT COVID-19 Challenge - Hack 4 the Future Hackathon, Ноември 2021; 

 Поканет панелист, НБРМ, Портал на Иновации, EU Twinning Project: Strengthening 
of the institutional capacities of the National Bank of the Republic of North Macedonia in 
the process of its accession to the ESCB, Activity 1.1 Enhancement of NBRNM 
framework for licensing and supervision of payment institutions and E-money institutions 
and licensing and oversight of payment systems, Sub activity 1.1.2. Mission by Belgian 
STEs, Mission of National Bank of Belgium во декември 2019;  

 Панелист, "Responsible Research and Innovation in Western Balkans" - case of 
Academia Diffusion Experiment, Renata Petrevska Nechkoska, EuroScience Open Forum 
(ESOF) Leiden, the Netherlands; Јули 2022 
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 Како и презентер на интернационални конференции со објавени трудови (во 
прилог).  

 
 
 
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
 

Д-р Рената Петревска Нечкоска активно е вклучена во стручно-апликативната 
работа на Универзитетот Св. Климент Охридски Битола но и надвор од него. 

Кандидатката д-р Рената Петревска Нечкоска остварила експертски активности 
во 70 активности и учествувала во подготовката на 5 елаборати за прв, втор и трет 
циклус на студии.  

Стручно усовршување во странство остварила со студиски престој во 
Универзитетот Гент во Белгија како и виртуелно за време на пандемијата со 
коронавирусот (Август 2017, Март 2018, Ноември 2019 и онлајн во Октомври 2020, 
Март 2021, Октомври 2021, Март 2022) 

Кандидатката е автор на студија за стратегиско предвидување и планирање за 
Дојранското Езеро - Strategic Foresight & Planning for Doiran Lake, Renata Petrevska 
Nechkoska - author, April 2020, Gauss Institute, final report, Interreg-IPA CBC Plan D.oiran 
CCI 2014 TC 16 I5CB 009;  

Исто така е и еден од коавторите во публикацијата Food waste, surplus food, expert 
comments од Association Food for All – Food Bank MK Skopje, Ноември 2020.  

Таа е носител на активностите на трејсер студијата за ЕУ (и глобалните) алумни 
на Западен Балкан (WBAA) во соработка со Institute for Advanced Studies Vienna Austria 
и конзорциумот финансиран од Европската комисија.  

Исто така, кандидатката е носител како проектен менаџер на тимот за 
истражувачки и развојни институции на EUvsVirus и вклучена во публикацијата на 
Европската Комисија - From Ideas to Solutions: An example of solidarity, creativity and 
hard work, EUvsVirus Final Report, 2020. 

 
Особена активност кандидатот/ката покажува во дејностите од поширок интерес. 

Активно е вклучена во работата на стручни комисии и работни групи при 
Универзитетот Св. Климент Охридски Битола, како постдокторанд на Универзитетот 
Гент во Белгија, како евалуатор за Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа во Европската 
комисија, како раководител на тимот за научни истражувања на Асоцијацијата на 
алумни на Западен Балкан, како член на советодавен одбор во Елсевиер Холандија, 
како основач и носител на Хабот за тактички менаџмент во комплексност, како 
Алумни Амбасадор на Универзитетот Гент во Белгија за Западен Балкан, како Алумна 
на онлајн семестралниот курс на Харвард Универзитет - Центар за Меѓународен 
Развој, за проблемски ориентирана итеративна адаптација (Harvard CID PDIA), како 
Проектен менаџер за академски и истражувачки институции на EUvsVirus и како 
иницијатор и координатор на Експеримент за дифузија на академијата (Academia 
Diffusion Experiment). 

Кандидатката на Економскиот факултет Прилеп се вклучува во комисии за уписи 
во прв, втор и трет циклус, пописни комисии, како и работни групи за изработка на 
елаборати за (ре)акредитација на студиски програми од прв, втор и трет циклус. Од 
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2013 година до сега, активно ја врши улогата на Секретар на катедрата за Бизнис 
Информатика.  

 
 
Д-р Рената Петревска Нечкоска активно е вклучена во работата на бројни 

комисии на УКЛО, и тоа: Комисија за оценка на истражувачките (докторски) проекти 
на Првата докторска конференција, како контрибутор во екстерна евалуација и во 
Комисијата за наука и меѓународна соработка. 

Кандидатката е член во различни тела и комисии како во рамките на 
Универзитетот така и надвор од него меѓу кои: 
 член на тим за жири комисија, EUvsVirus хакатонот во 2020, кој се случи под 

покровителство на Еврокомесарот за иновации, наука, култура, образование и 
млади Марија Габриел и Европскиот совет за иновации;  

 член на Комитет за избор на грантисти од Marie Curie PhD applications 6i Dirs-
COFUND project, University of Deusto Spain, во рамки на програмата Хоризонт 
2020;  

 член во жири комисија, на хакатон на Европска Унија - претседавач Португалија 
под името Solve the Gap, EU Youth Digital Hackathon. 

Кандидатката учествувала како рецензент во голем број меѓународни 
конференции и изданија и тоа:  
 World Open Innovation Conference (WOIC) 2021 и 2022,  
 Springer Lecture Notes in Business Information Processing and Lecture Notes in 

Computer Science,  
 Baltic Journal of Management, Emerald Publishing,  
 International Conference on Information Systems (ICIS), Austin, Texas, Association for 

Information Systems,  
 International Conference on Exploring Service Science,  
 Inderscience Publishers Journals: Journal of Business Information Systems, International 

Journal of Engineering and Management Research, International Journal of Electronic 
Governance, Journal of Research and Innovation for Sustainable Society,  

 Southeast European Review of Business and Economics SERBE,  
 Mediterranian Conference on Information Systems - MCIS,  
 Facta Universitatis, Series: Economics and Organization  
 Член на научен одбор, рецензент и модератор во XII International Conference on 

Economy, Business & Society in Digitalized Environment. 
 
Други активности кои припаѓаат во стручно-апликативната дејност и 

дејноста од поширок интерес, релевантни за изборот. 
 
Кандидатката, во изминатите 5 години, е добитник на грантови во кои се 

вбројуваат: Финансирање на истражувачки проекти, International Western Balkans Fund 
and Ministry of Foreign Affairs of Japan, for scientific and practical contribution to the 
Regional report: impact of COVID-19 on sustainability of Civil Society Organisations in the 
Western Balkans region, март 2021, како и за волонтерски проекти на Western Balkans 
Alumni Association коишто ги покриваат материјалните трошоци. Додека, во 2012 
година беше добитник на стипендија од проектот Basileus финансиран од Европската 
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комисијаза мобилност во рамките на докторските студии на Универзитетот Гент во 
Белгија.  
 Кандидатката се јавува како проектен менаџер, координатор, ко-организатор, 
идеатор и/или учесник во глобални, регионални, национални и локални проекти како 
што се: 
 проектен менаџер во проектот “The magic of creating successful project proposals, 

Western Balkans Alumni Association” - регионален проект, за сите 6 Балкански 
држави, Август 2019 - Јануари 2020 којшто е награден од Европската Комисија на 
NEO-ICP состанокот во Брисел, Outreach to society на 14.11.2019;  

 ко-организатор на проектот „Ehance Health Research Skills in Western Balkans 
project, Western Balkans Alumni Association”, - шестмесечен регионален проект во 
2021 година;  

 Соработник во “Plan D.oiran project”, во конзорциумот со Гаус Институт во 
периодот од 2019-2020 во рамките на Interreg - IPA CBC и партнер Македонско 
Научно Друштво Битола 

 Одговорна во рамките на Гаус институтот за “Capacity building for success - 
foSTering youth professional realization and employability”, Еразмус+ проект во 
периодот од 2021-2023; 

 Коорганизатор на проектот “WBAA Regional Project”, поддржан од Европската 
комисија, насловен како: Developing Participatory Methodology For Addressing Trans-
Regional Issues Bridging Science & Practice WBAA<>BRIDGE, 2021;  

 Член во проектот “WG3 Open Science and Open Access”, Chair Dr Adam Brandstetter-
Kunc, WBC-RRI.NET - Responsible Research and Innovation in Western Balkans;  во 
периодот од март 2022 - тековно; 

 Проектен координатор и ментор во “УКЛО за Заедницата - Проектен менаџмент за 
унапредување на пристапноста и безбедноста на сообраќајот околу основни 
училишта”, Универзитет Св. Климент Охридски Битола (Економски факултет 
Прилеп и Технички факултет Битола), во текот на еден семестар во 2019 година 

 Проектен координатор и ментор во “Одржливо НЕЃубре”, Универзитет Св. 
Климент Охридски Битола (Економски факултет Прилеп и Технички факултет 
Битола), во тек на академската 2021/22 година 

 Коорганизатор на “Entrepreneurship and social entrepreneurship through the investor's 
viewpoint”, WBAA, Johannes Wouters Consulting-Balkan, Јуни 2019;  

 Идеатор, коорганизатор и ментор на “HEI Student Internship in NGOs - towards a 
functional bridge across WB (HEIntern <>NGO)”, 2019-2020, Western Balkan Civil 
Society Organizations for Youthe Employment Support - WEB4YES, суб-грантови на 
Европска Комисија на Инова Лаб;  

 Проектен кокоординатор и ментор на “Бизнис анализа и иновативни стратегии и 
тактики за развој на бизнисот”, Економски факултет Прилеп и компанија 
ИнтерВоркс, еден семестар во 2018 година 

 Одговорна за ИКТ во “SMecoMP project: A knowledge alliance in eco-innovation 
entrepreneurship to boost SMEs competitiveness”, Interreg EU Balkan-Mediterranean 
European Regional Development Fund (2017-2021);  

 Проектен коорганизатор и обучувач во “Making a RegNet – a training-of-trainers 
network and curriculum”, Regional project at Western Balkans Alumni Association - 
WBAA, 2020, Funded by the European Commission;  
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 Проектен менаџер за “Academia and Research & Development institutions for the 
#EUvsVirus matchathon”, 2020, under patronage of the European Commissioner for 
Innovation, Research, Culture, Education and Youth Mariya Gabriel, European 
Commission EIC - The European Innovation Council;  

 Контрибутор во “Widening participation and strengthening the European Research Area, 
Drafting of the work programme”, Horizon Europe, Ghent University Policy Advice, 
Септември 2020;  

 Координатор за Битолската алијанса, програма Родум од Македонија - Birthright 
Macedonia program 2022, Обединета Македонска Дијаспора и Македонски Центар 
за Меѓународна Соработка МЦМС. 

Кандидатката била ментор и во реалниот, невладиниот и меѓународниот сектор, 
проширувајќи го дејството како академски граѓанин и унапредувајќи ја репутацијата 
на наставно-научната дејност на универзитетот.  

Таа била Ментор во проектите или програмите: 
 HEI Student Internship in NGOs - towards a functional bridge across WB (HEIntern 

<>NGO), 2019-2020, Western Balkan Civil Society Organizations for Youthe 
Employment Support - WEB4YES, супгрантови на Европска Комисија за Инова Лаб;  

 Бизнис анализа и иновативни стратегии и тактики за развој на бизнисот, Економски 
Факултет Прилеп и ИнтерВоркс Битола, (1 семестар, 2018);  

 Секретаријат за Европски Програми, Македонија, ментор за студентски натпревар 
за есеи: „Со Европско знаење кон Европската метропола” (2019);  

 „И од Битола се може(и)” во 2020 и 2021 година, Менторска програма дел од 
Локално партнерство за вработување спроведено од Меѓународната организација 
на Трудот (International Labor Organisation ILO) финансирано од Европска Унија, 
организирана од Преда Плус, во соработка со УКЛО;  

 42 меѓународен фестивал на филмската камера Браќа Манаки, со Економисти - 
Оптимисти и студентски изработки во предизвикот - Од ѓубре до уметност за 
циркуларна економија, Септември 2021;  

 Eptisa, заедница на ментори, проект Support to Social enterprises 
 Бесплатни консултантски услуги за Tactical Management in Complexity Hub за 

Startup Macedonia, иницијатива и платформа за бесплатни алатки и услуги за 
дигитализација на вашиот бизнис, на TechPack финансирана од Фондот за 
Иновации и Технолошки Развој, Април 2021 - тековно. 

 Дополнително, кандидатката забележува и значајна дисеминација на 
професионалните и волонтерските ангажмани во локалните, националните, 
регионалните и глобалните медиуми.  

 
Оценка од самоевалуација 
 
Кандидатката Рената Петревска Нечкоска, на предметите од прв, втор и трет 

циклус на студиските програми на Економскиот Факултет Прилеп на кои таа е 
ангажирана во периодот од 2018-2022 година доби оценка над 4 (од 5), како позитивна 
оценка од анонимно спроведената анкета на студентите на Економскиот Факултет 
Прилеп. 
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ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 

НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 
 
Кандидатката д-р Рената Петревска Нечкоска 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 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.  

 
 
 
 
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, кандидатката д-р Рената Петревска Нечкоска 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, 
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 
кандидатот/ката се обележани со “X”. 

 
 
 
Заклучок и предлог 
 
 
Врз основа на целокупната доставена документација и непосредната 

повеќегодишна професионална соработка со кандидатката, 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 Рената 
Петревска Нечкоска.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Рената Петревска Нечкоска 
поседува научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, 
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наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот  „Св. Климент Охридски“ - 
Битола, ги исполнува сите услови да биде избран во наставно-научно звање вонреден 
професор во научнатите области менаџмент и бизнис информатика.  

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп, д-р Рената Петревска 
Нечкоска да биде избрана во звањето вонреден професор во научнатите области 
менаџмент и бизнис информатика.  

 

Прилеп, 
20.10.2022 год. 

 РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, редовен 

професор 

 

Проф. д-р  Марјан Ангелески, 

редовен професор 

 

Проф. д-р  Љупчо Печијарески 

редовен професор во пензија 
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Прилог  бр. 2      

 

 
 ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, 

НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 
Кандидат:     Д-р Рената Драги Петревска Нечкоска  
(име, татково име и презиме) 
Институција:        Економски Факултет Прилеп 
(назив на единицата) 
Научна/и област/и:      Менаџмент и Бизнис информатика 

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

 

Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетос
т 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: 9.17 

Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9.40 

Да 

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за која 
се избира 
 
Назив на научната област: Менаџмент и Бизнис 
Информатика Да 

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

Да 



16 
 

Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетос
т на 

општите 
услови    
да/не 

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: Our Economy (Nase 
Gospodarstvo) . Sep 2021, Vol. 67 Issue 3, p29-37. 9p. 
2. Назив на електронската база на списанија: 
EBSCOhttps://sciendo.com/journal/NGOE 
3. Наслов на трудот: Engaging Economics and Traffic 

Engineering Students in Community Issues Using the 
MultiCreation Approach, Authors: Nechkoska, Renata 
Petrevska; Nechovska, Daniela Koltovska; Angeleski, 
Marjanhttps://sciendo.com/article/10.2478/ngoe-2021-0015 

4. Година на објава: 2021 

Да 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетос
т на 

општите 
услови    
да/не 

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: KNOWLEDGE - International 
Journal, 34(2), 317–
322https://www.researchgate.net/publication/337824749_GAMIFICATION_AND_BLENDED_LEARNIN
G_IN_VOCATIONAL_TRAINING_AND_COACHING_IN_SHORT_COURSES 
2.Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): Уредувачкиот одбор има 136 членови, професори во сите 
6 научни области по фраскати, кои доаѓаат од сите Балкански земји и светот. 
Северна Македонија 34, Србија 22, Бугарија 33, Босна и Херцеговина 11, Црна 
Гора 5, Хрватска 4, Словенија 2, Индија 1, Австрија 2, Косово 9, Романија 1, 
Русија 2, Украина 3, Австрија 2, Бахреин 1, Албанија 1, Италија 1, Филипини 1 
https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/about/editorialTeam 

3. Наслов на трудот: GAMIFICATION AND BLENDED 
LEARNING IN VOCATIONAL TRAINING AND 
COACHING IN SHORT COURSES Authors: Petrevska 
Nechkoska, R., & Bogdanoska Jovanovska, M. 
4. Година на објава: 2019 
 
1.Назив на научното списание: Southeast European Review of 
Business and Economics, Vol. 1, Issue 2, 
2020, https://eccfp.edu.mk/files/biltens/SERBE_No_2.pdf 
2.Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): Уредувачкиот одбор има 32 членови, професори во 
различни научни области по фраскати, кои доаѓаат од сите Балкански земји и 
светот. 
Северна Македонија 7, Велика Британија 3, Босна и Херцеговина 1, Турција 4, 
Србија 4, Франција 3, Русија 4, Албанија 4, Бугарија 2) 

3. Наслов на трудот: TOWARDS ORGANIZATIONAL 
COMPLEXITY OF THE EUROPEAN HIGH-LEVEL POLICY 
IMPLEMENTATION Authors: Olivera Kostoska, Renata 
Petrevska Nechkoska 
4. Година на објава: 2020 

Да 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетос
т на 

општите 
услови    
да/не 

3.3 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на 
Европската Унија и/или ОЕЦД 
 
1.Назив на научното списание: Lecture Notes in Business 
Information Processing (LNBIP) 316, Springer 
2.Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД Естонија 

3. Наслов на трудот: Towards Improving Adaptability of 
Capability Driven Development Methodology in Complex 
Environment, Authors: Renata Petrevska Nechkoska, Geert Poels, 
Gjorgji Manceski 

4. Година на објава: 2018 
https://www.springer.com/us/book/9783319928975 

Да 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетос
т на 

општите 
услови    
да/не 

3.4 Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја членка на 
Европската Унија и/или ОЕЦД 
1. Наслов на книгата: Tactical Management in Complexity - 
Managerial and Informational Aspects, Author: Renata Petrevska 
Nechkoska 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД - Швајцарија 

 3. Издавач, година и место на издавање/објавување: SPRINGER 
NATURE Switzerland, (2020) 
https://www.springer.com/gp/book/9783030228033 
 
Делови од книга - поглавја: 
Petrevska Nechkoska, R. (2020). Introduction to tactical management 
research. In R. Petrevska Nechkoska (Ed.), Tactical management in 
complexity : managerial and informational aspects (pp. 1–26). Springer 
Nature Switzerland, https://doi.org/10.1007/978-3-030-22804-
0_1 and https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-22804-0 
 
Petrevska Nechkoska, R. (2020). Tactical Management Method 
Development and Evaluation. In R. Petrevska Nechkoska, Tactical 
management in complexity : managerial and informational 
aspects, Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-
030-22804-0_1 and https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-
22804-0 
 
Petrevska Nechkoska, R. (2020). Problem Investigation and Solution 
Requirements for Tactical Management. In R. Petrevska Nechkoska 
, Tactical management in complexity : managerial and informational 
aspects, Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-
030-22804-0_1 and https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-
22804-0 
 
Petrevska Nechkoska, R. (2020). Theoretical Foundations: 
Management—Information Systems—Complexity. In R. Petrevska 
Nechkoska , Tactical management in complexity : managerial and 
informational aspects, Springer Nature 
Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22804-
0_1 and https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-22804-0 
 
Petrevska Nechkoska, R. (2020). Tactical Management Contributions to 
Managerial, Informational, and Complexity Theory and Practice. In R. 
Petrevska Nechkoska, Tactical management in complexity : managerial 
and informational aspects, Springer Nature 
Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22804-
0_1 and https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-22804-0 
 
Petrevska Nechkoska, R. (2020). The Tactical Management Method 
”DENICA” in Practice: Business Cases. In R. Petrevska 
Nechkoska, Tactical management in complexity : managerial and 
informational aspects, Springer Nature 
Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22804-
0_1 and https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-22804-0 

Да 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетос
т 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: Teaching Methods for Economics and 
Business Sciences,R. Korez Vide (Ed.) 
2.Назив на меѓународниот собир: Teaching Methods for 
Economics and Business Sciences, 3rd International Scientific 
Conference, Maribor, Slovenia, https://doi.org/10.18690/978-961-286-255-8 
3.Имиња на земјите: Словенија, Полска, Босна и 
Херцеговина https://press.um.si/index.php/ump/catalog/series/tmebs 

 4. Наслов на трудот:  MultiCreation’ : participatory learning 
approach for business : academia collaboration, Authors: 
Petrevska Nechkoska, R., & Angeloska Dichovska, M 

5. Година на објава: 2019 
 
1.Назив на зборникот: CEUR Workshop Proceedings 2238. 
p.61-72 http://ceur-ws.org/Vol-2238/Proceedings of the 2nd 
International Workshop on Practicing Open Enterprise 
Modelling within OMiLAB (PrOse) the Practice of Enterprise 
Modelling (PoEM 2018), Vienna, Austria, 
2.Назив на меѓународниот собир: 11th IFIP WG 8.1. Working 
Conference, PoEM 2018, Vienna, Austria, October 31, 2nd 
International Workshop on Practicing Open Enterprise 
Modelling within OMiLAB (PrOse) the Practice of Enterprise 
Modelling (PoEM 2018), Vienna, Austria 
3.Имиња на земјите: Австрија, Велика Британија, Германија, 
Шведска, Финска, Естонија, Латвија, Белгија, Франција 

  4. Наслов на трудот: Enterprise Adaptability Using a 
Capability-oriented Methodology and Tool Support, Renata 
Petrevska Nechkoska (UGent) , Geert Poels (UGent) and Jelena 
Zdravkovic 

5. Година на објава: 2018 

Да 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетос
т на 

општите 
услови    
да/не 

 1.Назив на зборникот: Digital transformation of the economy 
and society : shaping the future : proceedings of the 11th 
International conference 
2.Назив на меѓународниот собир: 11th International 
conference: Digital transformation of the economy and society : 
shaping the future 
3.Имиња на земјите: Северна Македонија, Велика 
Британија, Босна и Херцеговина, Турција, Србија, Финска, 
Русија, Албанија, Бугарија 

  4. Наслов на трудот: European Payment Services Directive 2 in 
North Macedonia: Are We Ready to Comply? Автори Мартин 
Трајковски, Рената Петревска Нечкоска, Оливера Костоска 

5. Година на објава: 2019 
 
 
1.Назив на зборникот: Proceedings of the 26th International 
Scientific Conference Strategic Management and Decision 
Support Systems in Strategic Management https://doi.org/10.46541/978-86-
7233-397-8_116  
2.Назив на меѓународниот собир: International Scientific 
Conference Strategic Management and Decision Support 
Systems in Strategic Management 
3.Имиња на земјите: Србија, Северна Македонија, Велика 
Британија, САД, Шведска, Романија, Португалија, Црна 
Гора, Словенија, Русија 

   4. Наслов на трудот:  Metabase cockpits as a base for BI in 
Strategic management Автори Дијана Јовановска, Рената 
Петревска Нечкоска, Ѓорѓи Манчески 

5. Година на објава: 2021 
 
 
1.Назив на зборникот: Digital transformation of the economy 
and society : shaping the future : proceedings of the 11th 
International conference 
2.Назив на меѓународниот собир: 11th International 
conference: Digital transformation of the economy and society : 
shaping the future 
3.Имиња на земјите: Северна Македонија, Велика 
Британија, Босна и Херцеговина, Турција, Србија, Финска, 
Русија, Албанија, Бугарија 

  4. Наслов на трудот: Adaptive Organizations in the Digital Age: 
Complexity, Creativity and Innovation Автори Рената Петревска 
Нечкоска, Оливера Костоска 

5. Година на објава: 2019 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетос
т на 

општите 
услови    
да/не 

 1.Назив на зборникот: 57th International Scientific Conference 
on Information, Communication and Energy Systems and 
Technologies (ICEST) 2022, pp. 1-4, doi: 
10.1109/ICEST55168.2022.9828690. 
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9828690 
2.Назив на меѓународниот собир: 57th International Scientific 
Conference on Information, Communication and Energy 
Systems and Technologies (ICEST) 2022 
3.Имиња на земјите: Бугарија, Србија, САД, Грција, 
Словенија, Северна Македонија, Хрватска, Турција, 
Португалија, Бразил, Чешка, Данска, Романија, Унгарија, 
Канада, Полска, Италија, Јапонија 

  4. Наслов на трудот: Application of Artificial Intelligence for 
Traffic Data Analysis, Simulations and Adaptation Автори 
Даниела Колтова Нечоска, Рената Петревска Нечкоска, 
Рената Дума 

5. Година на објава: 2022 
 
1.Назив на зборникот: IBANESS Congress Series on 
Economics, Business and Management ISBN: 978-619-203-308-
8 
2.Назив на меѓународниот собир: International Balkan and 
Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and 
Management 
3.Имиња на земјите: Турција, Северна Македонија, Оман, 
Албанија, Германија, Австрија, САД, Хрватска, Јужна 
Африка, Босна и Херцеговина, Франција, Србија,  

  4. Наслов на трудот: Food Banks Systems across Western 
Balkans During the Coronavirus Pandemic Автори: Рената 
Петревска Нечкоска, Мимоза Богданоска Јовановска, Оливера 
Косточка 

5. Година на објава: 2021 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетос
т на 

општите 
услови    
да/не 

  
1.Назив на зборникот: DIEM : Dubrovnik International 
Economic Meeting, Vol 3 No. 1, 2017 
2.Назив на меѓународниот собир: DIEM : Dubrovnik 
International Economic Meeting 
3.Имиња на земјите: Хрватска, Северна Македонија, 
Италија, Португалија, САД, Полска 

  4. Наслов на трудот: Context-appropriate Implementation of 
Blended Learning in Higher Education in Western Balkans 
Автори Рената Петревска Нечкоска, Снежана Мојсовска 
Саламовска 

5. Година на објава: 2017 
 
 
1.Назив на зборникот: Selected papers - LIMEN 2019, DOI: 
10.31410/LIMEN.S.P.2019.143 
2.Назив на меѓународниот собир: 5th International Scientific-
Business Conference on Leadership, Innovation, Management 
and Economics At: Graz, Austria 
3.Имиња на земјите: Албанија, Австрија, Белгија, Босна и 
Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Чешка, Унгарија, Ирска, 
Италија, Латвија, Серверна Македонија, Португалија, 
Романија, Русија, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија 

  4. Наслов на трудот: MODEL FOR CADASTER OF 
HOUSING FACILITIES AS G2G SOLUTION FOR BETTER E-
GOVERNMENT Автори Мимоза Богданоска Јовановска, 
Рената Петревска Нечкоска, Ариф Мехмедали 

5. Година на објава: 2019 
 

 

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 ______________ 

Не 



24 
 

Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетос
т на 

општите 
услови    
да/не 

4 Претходен избор во наставно-научно звање – доцент, 
датум и број на Билтен: 21.02.2018 година е избрана во 
звањето доцент на Економскиот факучтет - Прилеп во 
областите менаџмент и бизнис информатика, реферат за 
избор е објавен во Билтен бр. 438 од 01.02.2018 година.  

Да 

5 Има способност за изведување на високообразовна дејност 
Да 

 

 
* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој од универзитетите во 
Република С. Македонија во моментот на стапување во сила наЗаконот за високото образование 
(Службен весник на Република Македонија бр.82/2018), нема да се применуваат одредбите од Законот 
кои се однесуваат  на просекот, односно дека лицата треба да имаат остварено просечен успех од 
најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно имаат 
остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус. 
Во овој случај, полето под реден број 1 не се пополнува. 
 
** За кандидатот/ите кој има повеќе од 5 (пет) научни труда во референтна научна публикација, 
рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе во рефератот. 
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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- 
-табелата е составен дел од Рефератот за избор, а го пополнува рецензионата комисија-  

 
 

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) 

 
 
  X 

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

 
  X 

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

X 

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

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

X 

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

X 

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

X 

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

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

 

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

X 

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

Член   е   во 
институции 

домашни или странски научни здруженија, друштва,   асоцијации или X 

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

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)2 

X 

вкупно исполнети услови од прв критериум 11 

 

 
ВТОР КРИТЕРИУМ 

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

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

 

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

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

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 11 
 
 
 
 
 
 

 
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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ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ 
X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

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

X 

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

Реализирал превод на книга или дел од книга  

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

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 
сопственост 

патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска  

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 

X 

вкупно исполнети услови од трет критериум 12 
 

34 
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РЕФЕРАТ 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ 
ЗВАЊА ВО НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: ТРАНСПОРТ И 
ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЖИВОТНА СРЕДИНА НА ТЕХНИЧКИ 

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

Технички факултет Битола, објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Koha“ на 
18.10.2022 година, за избор на наставник во сите наставно научни звања во наставно-
научните области: Транспорт и животна средина и Животна средина, и врз основа на 
одлуката на Наставно-научниот совет на Технички факултет, број 02-933/3 донесена на 
седницата одржана на 27.10.2022 година, формирана е Рецензентска комисија во 
состав: ред. проф. д-р Никола Крстаноски, претседател, Технички факултет Битола; 
ред. проф. д-р Весна Ангелевска, член, Технички факултет Битола и ред. проф. д-р 
Александар Маркоски, член, Факултет за информатички и комуникациски технологии 
Битола, 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:  

 
И З В Е Ш Т А Ј 

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

научните области Транспорт и животна средина и Животна средина, во предвидениот 
рок се пријави единствено кандидатката д-р Бети Анѓелевска, дипломиран сообраќаен 
инженер, вонреден професор на Технички факултет Битола, Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ Битола. 

 
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Кандидатката вонр. проф. д-р БЕТИ АНЃЕЛЕВСКА е родена на 12.08.1977 год. 
во Битола. Средно образование (Гимназија „Јосип Броз Тито“, природно-математичка 
насока) завршува во Битола во 1996 година со континуиран одличен успех. Со високо 
образование се стекнала на Технички факултет Битола, на Отсекот за сообраќај и 
транспорт. Дипломирала во декември 2001 година, со просечен успех 9.0 и со тоа 
станува дипломиран сообраќаен инженер. Во академската 2003/04 г. се запишала на 
втор циклус (магистерски) студии на Технички факултет Битола, Отсек за сообраќај и 
транспорт. Студиите ги завршила во 2007 година со просечен успех 9.7. На 12.04.2007 
година го одбранува магистерскиот труд на тема: „Влијание од издувните гасови од 
патничките возила на бензин врз животната средина“, со што се стекнува со називот 
магистер по сообраќајни науки.  

Докторска дисетација пријавила во 2009 година на Технички факултет Битола. 
Дисертацијата на тема „Интегрален систем за поддршка на одлучувањето (DSS) при 
проценка на влијанието од сообраќајот врз квалитетот на воздухот“ ја одбранила на 
27.11.2012 година, пред комисија во состав: ред. проф. д-р Никола Крстаноски, ред. 
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проф. д-р Весна Микаровска, ред. проф. д-р Љубица Каневче, ред. проф. д-р 
Александар Маркоски, вонр. проф. д-р Васка Атанасова. Со тоа се стекнала со 
научниот степен доктор на науки од областа на техничките науки. Докторската 
дисертација е од областите за кои конкурира за наставник. 

На 15.05.2013 година е избрана во звањето доцент на Технички факултет Битола 
во областите Транспорт и животна средина, Животна средина (Билтен бр. 374 од 
29.04.2013 година). 

Во моментот е вонреден професор на Технички факултет Битола, во областите 
Транспорт и животна средина, Животна средина. Последниот реферат за избор е 
објавен во Билтен број 433 од 01.09.2017 година.  

Кандидатката активно владее англиски јазик, за што има и TOEFL Certificate.  
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 

педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени 
во Билтени број: 298 од 04.09.2007 година, 336 од 03.05.2010 година, 374 од 29.04.2013 
година и 433 од 01.09.2017 година, како и вкупните научни, стручни, педагошки и 
други остварувања на кандидатката од последниот избор до денот на пријавата, врз 
основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот.  

Во својата досегашна работна ангажираност на Технички факултет Битола, 
кандидатката има континуирано и активно учество во наставно-образовниот, научно-
истражувачкиот и апликативниот процес, што се потврдува преку: наставните 
активности, истражувачките престои, студиските престои (докторски и 
постдокторски), објавените трудови во списанија, учествата на меѓународни 
конференции, симпозиуми и конгреси, учествата на работилници, тркалезни маси и 
научни собири, учествата во меѓународни и домашни проекти и изработката на студии, 
проектни извештаи, елаборати и други стручни апликации. Покрај тоа, има остварено 
истражувачки престои во Грција и Бугарија, докторски престој на Универзитетот Лунд 
во Шведска и постдокторски студиски престој на Универзитетот Твенте во Холандија.   

 
2. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

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

Битола, кандидатката вонр. проф. д-р Бети Анѓелевска изведува настава и вежби на 
сите три циклуси студии на сите студиски програми при Отсекот за сообраќај и 
транспорт. Наставата ја одржува по предмети што се опфатени во областите наведени 
во конкурсот. 

На првиот циклус академски студии, започнувајќи од академската 2013/14 година 
па до моментот на избор во редовен професор, на Отсекот за сообраќај и транспорт 
изведува настава по предметите: Транспорт и животна средина, Вреднување на 
влијанијата од сообраќајот врз животната средина, Управување и контрола на 
загадувањето на воздухот од сообраќајот, Моделирање на загадувањето на воздухот од 
сообраќајот, Транспорт и урбано загадување.  

На вториот циклус академски студии изведува настава по предметите: Системи за 
управување со квалитетот на воздухот, Вреднување на одржливоста на транспортната 
инфраструктура и Транспорт и климатски промени. На студиската програма по 
Сообраќајно-транспортно инженерство од втор циклус на Технички факултет Битола, 
ре-акредитирана на англиски јазик од 2017 година (назив на елаборатот: An Elaborate 
for re-acreditation of the study program Traffic and Transport Engineering) изведува 
настава по предметот: Air quality management systems.  

На третиот циклус академски студии започнувајќи од 2019/20 изведува настава 
по предметот Поддржано одлучување во управувањето со квалитетот на воздухот.  
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Кандидатката вонр. проф. д-р Бети Анѓелевска учествувала како член во 
Комисија за оцена/или одбрана на 4 дипломски работи и на 3 магистерски работи.  

Кандидатката вонр. проф. д-р Бети Анѓелевска е автор на рецензирано учебно 
помагало - практикум (рецензија во Билтен бр. 483 на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ Битола од 01.06.2021 година):  

Бети Анѓелевска, Практикум – Пресметка на емисиите од патниот сообраќај, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, Технички факултет Битола, 2021, ISBN 
– 10 9989-786-72-0, ISBN – 13 978-9989-786-72-3, CIP Каталогизација во публикација 
НУБ „Св. Климент Охридски“ Скопје,  504.5:656.1.05]:519.87(075.8)(076). 

Има изготвено дигитални ресурси: презентации за предавања и проектна задача 
кои се поставени на on-line платформата на официјалната web страница на факултетот.  

Во изведувањето на наставниот процес и во пренесувањето на стекнатите знаења 
и стручните искуства покажува одговорност, посветеност и кооперативност, како и 
стремеж за осовременување на наставата со следење на тековните промени во 
областите во кои работи. Знаењата и вештините кои ги стекнува од докторскиот и 
постдокторскиот престој континурано ги вградува во наставните содржини во 
претходно наведените предмети.    

Резултатите од спроведената самоевалуација за периодот од 2017-2022, односно 
резултатите од анкетирањето на студентите, потврдуваат дека тие позитивно го 
вреднуваат ангажираниот однос на кандидатката кон наставата и кон останатите 
наставни обврски во реализацијата на наставно-образовната дејност. Тоа претставува 
потврда за високото ниво на успешност на кандидатката во реализацијата на наставно-
образовната дејност.  

 
3. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 
Во периодот од последните пет години, кандидатката вонр. проф. д-р Бети 

Анѓелевска активно и контиунирано работи на сопственото напредување во доменот на 
научно-истражувачката дејност, како што може да се утврди од референците кои се 
наведени во продолжение. 

 
3.1. Научни трудови објавени во последните пет години 

 
Д-р Бети Анѓелевска има објавено вкупно 20 рецензирани научни трудови од 

областите транспорт и животна средина, животна средина, од кои 13 трудови во 
меѓународни научни списанија и 7 трудови во зборници од научни собири. Сите 20 
научни трудови се од областите за кои конкурира за наставник и се објавени во 
референтни меѓународни научни публикации согласно членот 166 од Законот за 
високо образование (ЗВО). Tрудовите се објавени на репозиториумот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола (eprints.uklo.edu.mk).  
 
3.1.1 Научни трудови во последните пет години објавени во референтни 

меѓународни конференции и публикации согласно ЗВО  
 

Во последните пет години, кандидатката вонр. проф. д-р Бети Анѓелевска ги има 
објавено следните научни трудови: 
1. Angelevska, B., Atanasova, V., Sustainable mobility option: setting the stage for car 

sharing, The 6th International Conference “Towards a human city” Smart mobility – 
synergy between sustainable mobility and new technologies, Novi Sad, Serbia, October 
26-27, 2017, Proceeding, ISBN 978-86-7892-962-5, pp. 213-218. 
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2. Atanasova, V., Duraku, R., Angelevska, B., Definition of travel demand models in 
Anamorava region, The 6th International Conference “Towards a human city” Smart 
mobility – synergy between sustainable mobility and new technologies, Novi Sad, 
Serbia, October 26-27, 2017, Proceeding, ISBN 978-86-7892-962-5, pp. 341-351. 

3. Angelevska B., Atanasova, V., Stojanovski, V., Facing the air pollution problem in 
Macedonia: reduction and mitigation measures, VI International Symposium “New 
horizons 2017 of transport and communications”, Doboj, Serb Republic, November 17-
18, 2017, Proceedings, ISBN 978-99955-36-66-4, UDK 656.1/.2(082)(0.034.4), pp. 68-
76.    

4. Angelevska, B., Atanasova, V., Vehicles and exhaust emission: a review of 
technological improvements, International journal for science, technics and innovations 
for the industry: MTM Machines, Technologies, Materials, year XI, issue 11, ISSN Print 
1313-0226, ISSN Web 1314-507X, Publisher: Scientific technical union of mechanical 
engineering, Sofia, Bulgaria, 2017, pp. 520-524.  

5. Angelevska, B., Markoski, A., Atanasova, V., Traffic and driver symbiosis: managing 
both for lower air pollution, International journal for science, technics and innovations 
for the industry: MTM Machines, Technologies, Materials, year XI, issue 12, ISSN Print 
1313-0226, ISSN Web 1314-507X, Publisher: Scientific technical union of mechanical 
engineering, Sofia, Bulgaria, 2017, pp. 579-582.  

6. Atanasova, V., Duraku, R., Angelevska, B., Traffic production model using multiple 
regression analysis and radial basis function neural network, International journal for 
science, technics and innovations for the industry: MTM Machines, Technologies, 
Materials, year XI, issue 12, ISSN Print 1313-0226, ISSN Web 1314-507X, Publisher: 
Scientific technical union of mechanical engineering, Sofia, Bulgaria, 2017, pp. 583-586.  

7. Angelevska, B., Markoski A., Methodology for selection of dispersion model, DOI 
10.20544/TTS2018.P27, UDK 502.175:502.3]:504.5:656, Proceedings, ISBN 978-9989-
786-77-8, Second International Conference “Transport for today’s society”, 17-19 May, 
2018, Bitola, Macedonia, pp. 265-275.  

8. Angelevska, B., Atanasova, V., Sustainable transport infrastructure for sustainable 
tourism, Second International Scientific conference on IT, Tourism, Economics, 
Management and Agriculture – ITEMA 2018, November 8, 2018, Graz, Austria, Book of 
Abstracts, ISBN 978-86-80194-16-5, p. 23.  

9. Atanasova, V., Angelevska, B., Krstanoski, N., Testing of the synthetic model for 
transport demand and for forecast on vehicles - the case study, International journal for 
science, technics and innovations for the industry: MTM Machines, Technologies, 
Materials, year XIII, issue 1/2019, ISSN Print 1313-0226, ISSN Web 1314-507X, 
Publisher: Scientific technical union of mechanical engineering, Sofia, Bulgaria, 2019, 
pp. 41-44.  

10. Angelevska, B., Atanasova, V., Transport and environment: need for sustainable 
solutions, International scientific journal: Trans&Motauto World, year IV, issue 1/2019, 
ISSN Print 2367-8399, ISSN Web 2534-8493, Publisher: Scientific technical union of 
mechanical engineering, Sofia, Bulgaria, 2019, pp. 24-27. 

11. Angelevska, B., Atanasova, V., & Markoski, A. (2019). Public fight vs air pollution: is 
the monitoring system a first step for air quality management in the town of Bitola. 
Journal of Road and Traffic Engineering, 65(4), 23-27. 
https://doi.org/10.31075/PIS.65.04.04 

12. Angelevska, B., Atanasova, V., Sustainability in tourism developing walking and 
cycling network in South-western region of North Macedonia, Central European Journal 
of Geography and Sustainable Development 2019, 1 (2): 65-72, Article no. 010, ISSN 
2668-4322, ISSN-L 2668-4322 65. 
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13. Angelevska, B., Jakimovska, K., Facilitating knowledge transfer on air quality 
management, International Journal Knowledge, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X, Vol. 
35.3., Scientific papers, pp. 871-875.  

14. Angelevska, B., Atanasova, V., Rethinking urban mobility in developing countries, The 
Seventh International Conference Transport and Logistics, Nis, Serbia, December 6, 
2019, Proceedings, ISBN 978-86-6055-127-8, pp. 133-137. 

15. Angelevska, B., Atanasovski, M., Andreevski, I., Arapinoski, B., Real-time urban air 
pollution monitoring using unmanned aerial vehicles, International Scientific journal 
Innovations, year VIII, issue 1/2020, ISSN Print 2603-3763, ISSN Web 2603-3771, 
Publisher: Scientific technical union of mechanical engineering, Sofia, Bulgaria, 2020, 
pp. 29-32.  

16. Angelevska, B., Atanasova, V., Andreevski, I., Urban air quality guidance based on 
measures categorization in road transport, Civil Engineering Journal, Vol. 7, No. 02, E-
ISSN: 2476-3055; ISSN: 2676-6957, February 2021, pp. 253-267, 
http://dx.doi.org/10.28991/cej-2021-03091651. 

17. Angelevska, B., Atanasova, V., An implementation framework for developing cities – 
the way to smart mobility, 1st International Conference Public transport & Smart 
mobility, Zagreb, Croatia, 27th November 2020, Proceedings, ISBN 978-953-243-121-6, 
pp. 56-62, DOI:https//doi.org/10.7307/ptsm.2020.7.  

18. Jakimovska, K., Angelevska, B., Vasileva, A., Zelic, A., Ilankovic, N., Joint assessment 
of the safety at work and environmental impacts, International Scientific Journal 
Horizons, Series B, year XIII, Volume 7, ISSN 1857-9892, December 2020, pp. 17-27, 
DOI 10.20544/HORIZONS.B.07.2.20.P02, UDC 331.45:331.4]:338.45-
057.16:303.62(497.7).  

19. B. Angelevska, I. Andreevski and V. Atanasova, "Crowd-sourcing: Citizens as scientists 
for air pollution monitoring," 2021, 56th International Scientific Conference on 
Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), June 16-
18, 2021, Sozopol, Bulgaria, Proceedings, ISBN 978-1-6654-2886-6 (IEEE), pp. 131-
134, doi: 10.1109/ICEST52640.2021.9483463.  

20. Angelevska, B., Atanasova, V., Andreevski, I., Socially sustainable transport in low 
income countries, First International Scientific Conference “The role of higher education 
in Society Advancement (REAS 2021)”, University “St. Kliment Ohridski” Bitola, 
Ohrid, R. N. Macedonia, 24-26 September 2021, (published in International Scientific 
Journal Horizons, series B, year IX, Volume 9, December 2021, DOI 
10.20544/HORIZONS.B.09.2. P02, UDC656:332.146.2(100-773), pp. 19-27).  
 
Претходно објавените трудови на кандидатката вонр. проф. д-р Бети Анѓелевска 

до изборот во звање вонреден професор се наведени во рефератот за избор во вонреден 
професор во Билтен на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола бр. 433 од 
01.09.2017 година и во рефератот за избор во доцент во Билтен на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ Битола бр. 374 од 29.04.2013 година.  

 
3.1.2. Цитираност на трудовите 

 
Наведените трудови во поглавје 3.1.1 се цитирани 61 пат во повеќе меѓународни 

списанија, според изворот Google Scholar: 
(https://scholar.google.com/citations?user=CDt6XIgAAAAJ&hl=en).  
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3.2. Учество во научно-истражувачки проекти 
 
Кандидатката вонр. проф. д-р Бети Анѓелевска учествува во следните научно-

истражувачки проекти: 
 European cooperation in science and technology, COST program, European network 

for environmental citizenship, Action acronym ENEC, COST Action CA 16229, 
2017-2021, (MC substitute and WG4 member). 

 European cooperation in science and technology, COST program, Process-based 
models for climate impact attribution across sectors, Action acronym PROCLIAS, 
COST Action CA 19139, 27.10.2020-26.10.2024, (MC reprezentative and WG4 
member). 

 
3.3. Други активности од научно-истражувачката дејност  

 
Кандидатката вонр. проф. д-р Бети Анѓелевска била модератор на сесијата 

„Engineering and natural sciences“ на конференцијата: First International Scientific 
Conference “The role of higher education in Society Advancement (REAS 2021)“, во 
организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола, одржана на 24-
26.09.2021 во Охрид.  

Кандидатката вонр. проф. д-р Бети Анѓелевска била и сеуште е член на 
програмскиот одбор на три меѓународни конференции:  

1. International conference “Transport for today’s society”, во организација на 
Технички факултет Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола 
(https://ttsconf.org/program-committee-members/) 

2. International scientific conference “Trans&MOTOAUTO”, во организација на 
Federation of the Scientific Engineering Unions Bulgaria (https://trans-
motauto.com/Commettees.html) 

3. International Conference Transport and Logistics, во организација на Факултет за 
машинско инженерство, Универзитет во Ниш, Србија 
(http://til.masfak.ni.ac.rs/index.php/en/til-2021/topics-3).  

Освен на конференции, таа е член на уредувачкиот одбор на едно меѓународно 
списание: International scientific journal Trans&MOTOAUTO WORLD, ISSN Print 2367-
8399, ISSN Web 2534-8493, Publisher Scientific technical union of mechanical engineering 
“Industry 4.0”, Sofia, Bulgaria (https://stumejournals.com/tm.htm#editorial-board).  

Рецензент е на трудови на меѓународната конференција “Transport for today’s 
society”, Битола, Р.С.Македонија, во 2016, 2018 и 2021 година и на меѓународниот 
симпозиум „New horizons of transport and communications“, Добој, Р. Српска, во 2019 
година.  

Рецензент е во списанието International Journal of Environmental Science and 
Technology, Print ISSN 1735-1472, Electronic ISSN 1735-2630, Springer Nature Journals, 
IRSEN publisher.  

Член е на следните професионални интернационални и национални здруженија и 
организации:  

 European Federation of National Engineering Associations,  
 Western Balkans Alumni Association,  
 Македонско Научно Друштво Битола,  
 Здружение на сообраќајни инженери на Македонија,  
 Асоцијација на здружение на инженери - Инженерска институција на 

Македонија.  
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4. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК 
ИНТЕРЕС 

 
Д-р Бети Анѓелевска е активно вклучена во стручно-апликативната работа во 

последните пет години. 
Кандидатката вонр. проф. д-р Бети Анѓелевска остварила експетски активности 

учествувајќи во следните меѓународни и домашни проекти каде е ангажирана како 
експерт и стручен соработник од страна на домашни организации и институции при 
изработката на студии и проектни извештаи:  

 Transnational Cooperation Program Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020, 
Priority axis: Entrepreneurship and innovation, BalkanMed e-Business Pages, 
Acronym BalkanMed e-BP, Project BMP1/1.1/2608/2017, Lead Partner: HRDA - 
Bulgaria, Partner: Gauss Institute Bitola, 2017-2019, (team member). 

 Промовирање на добро владеење преку граѓанско учество за поголема 
транспарентност и отчетност на институциите во Македонија / Кампања 
за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“, донатор: Британска 
амбасада во Скопје, спроведувач: Институт за комуникациски студии Скопје, 
партнер институција: Технички Факултет Битола, (член на тим), август 2018 – 
март 2020.  

 Interreg IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020, Integration 
of Green Transport in Cities, acronym Green Inter-e-Mobility – CN1 –  S.O2.1 – 
SC039, 2021-on going (expert).  

 Interreg IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020, Building 
Energy Efficiency Improvement, acronym Benefit CN1-SO2.1-SC007(08-316/9), 
2020- on going (expert).  

Автор е на следните студии, проектни извештаи и има одржано презентации на 
следните форуми и јавни настани:  

 Анѓелевска, Б., Крстаноски, Н., Загадување со бучава од патниот сообраќај и 
предлог-мерки за намалување на бучавата на селектирани локации во Скопје и 
Битола, Проектен извештај во Кампањата за подобра животна средина „Не 
игнорирај! Реагирај!“, проект: Промовирање на добро владеење преку 
граѓанско учество за поголема транспарентност и отчетност на институциите 
во Македонија, април 2019, Битола, Р. Македонија.  

 Технички факултет Битола, Настан: Презентација на мерки за намалување на 
бучавата во Скопје и Битола, Кампања за подобра животна средина „Не 
игнорирај! Реагирај“, 23.04.2019, Битола, Македонија (презентација под 
наслов: „Загадување со бучава од патниот сообраќај: Предлог мерки за 
намалување на бучавата на селектирани локации во Скопје и Битола“). 

 Transnational Cooperation Program Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020, 
Priority axis: Entrepreneurship and innovation, BalkanMed E-Business Pages 
Project BMP1/1.1/2608/2017, Business Conference, 25-26 June 2019, Limassol, 
Cyprus (presentation titled: 3D Vision engineering portfolio).  

 Анѓелевска, Б., Студија за траси и возен распоред на електричните возила за 
превоз на патници во општина Битола, проект Integration of Green Transport in 
Cities, акроним Green Inter-e-Mobility – CN1 –  S.02.1 – SC039, програма 
Interreg - IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020, април 2021, 
Битола, Р. С. Македонија.  

 Општина Битола, Форум: „Недела на енергетска ефикасност во Општина 
Битола“, Ден III - Ден на идеи на тема: „Енергетската ефикасност и животната 
средина“, проект Building Energy Efficiency Improvement, акроним Benefit CN1-
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SO2.1-SC007(08-316/9), програма Interreg IPA CBC Greece – Republic of North 
Macedonia 2014-2020, 01.09.2021, Битола, Р. С. Македонија; (презентација под 
наслов: „Кон енергетски ефикасен транспорт“).  

Стручно усовршување во странство остварила со шест-месечен постдокторски 
студиски престој на Универзитетот Твенте во Холандија. 

Активно е вклучена во работата на комисии при Технички факултет Битола.   
Член е во комисија за упис на студенти на втор циклус на студии. Член е во комисија 
за изработка на Елаборат за акредитација на студиската програма по Сообраќајно-
транспортно инженерство од втор циклус на студии во 2021 година (одлука број 02-
919/18 од 02.11.2021).  

Во 2018 и 2019 година има активно учество во промотивните активности што ги 
организира Технички факултет Битола.  

Особена активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес. 
Покрај претходно наведените активности, кандидатката вонр. проф. д-р Бети 
Анѓелевска активно учествува и ги надградува своето знаење и вештини на 
многубројни работилници и семинари од областите за кои се избира. Активно 
учествува и на научни собири, тркалезни маси и други настани одржани во земјата и во 
странство, за што има доставено и соодветна документација.  

Претходно изработените студии, проектни извештаи, експертизи и останатите 
резултати од стручно-апликативната дејност на кандидатката, се наведени во 
рефератите за избор на вонреден професор и доцент, објавени во Билтен на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола бр. 433 од 01.09.2017 година и во 
Билтен на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола бр. 374 од 29.04.2013 
година.  
 
5. ОЦЕНКА ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА  

 
Кандидатката вонр. проф. д-р Бети Анѓелевска доби позитивна оценка од 

анонимно спроведената анкета на студентите на Технички факултет Битола.  
Според резултатите од студентските анкети во последните пет години и 

добиениот документ од комисијата за самоевалуација, кој е приложен во конкурсната 
документација, кандидатката е позитивно оценета од страна на студентите по сите 
прашања во анкетите. Врз основа на спроведените студентски анкети после секој 
семестар на ТФБ во учебните 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 година, вонр. 
проф. д-р Бети Анѓелевска има добиено средна оценка 4,186 за ранг на оценување од 1-
5.  

Овој резултат го потврдува високиот квалитет во реализацијата на наставно-
образовната дејност на кандидатката, јасното и разбирливо пренесување на наставните 
содржини, како и професионалниот и коректен однос со студентите.  

Според тоа, Рецензентската комисија го оцени за позитивен извештајот од 
самоевалуацијата и студентските анкети за кандидатката во однос на сите три 
карактеристики во анкетните прашалници: квалитет на наставата, однос кон 
студентите и оценување на студентите. 

 
6. ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 

НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ 
ЗВАЊА 

 
Кандидатката вонр. проф. д-р Бети Анѓелевска ги исполнува општите услови 

предвидени во Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и 
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постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола: има научен 
степен доктор на науки од соодветните области; има објавени најмалку шест 
рецензирани научни труда во референтна научна публикација во последните пет 
години пред објавување на огласот за избор; претходно е избрана во наставно-научно 
звање вонреден професор, има објавен рецензиран учебник или монографија или 
практикум или збирка задачи од научната област за која се избира и има способност за 
изведување на високообразовна дејност.  

За исполнетоста на општите услови, кандидатката има доставено соодветна 
документација и истите се наведени во табелите од Прилог 2, којшто е составен дел од 
Правилникот за објавување на актите на Универзитетот и единиците во негов состав во 
билтенот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола. 

 
Прилог  2      

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

Кандидат:  д-р Бети Иван Анѓелевска, вонреден професор 
Институција:  Технички факултет Битола 
Научни области:  Транспорт и животна средина, Животна средина 
 

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

Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 
Исполнетост 
на општите 
услови    да/не 

1 Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за 
секој циклус посебно, односно има остварено просечен успех од најмалку 
8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус  
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 9.0 

   Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9.7 
  *заснован работен однос 2007 година. 

ДА 

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за која се избира: доктор 
на науки од областа на техничките науки  
Назив на научните области:  
22014/3 Транспорт и животна средина, поле 220 Сообраќај и транспорт, 
подрачје 2 Техничко – технолошки науки 
22500 Животна средина, поле 225 Животна средина, подрачје 2 Техничко – 
технолошки науки. 

ДА 

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

ДА 

3.1 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и 
кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science, 
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база на списанија која 
ќе ја утврди Националниот совет за високо образование 
I.  
1. Назив на научното списание: Civil Engineering Journal 
2. Назив на електронската база на списанија: Clarivate Analytics (Web of 
Science) - Emerging Sources Citation Index, Scopus, COPE 
 3. Наслов на трудот: Urban air quality guidance based on measures 
categorization in road transport 
 4. Година на објава: February 2021, Volume 7, Issue 2, ISSN 2676-6957 
II. 
1. Назив на научното списание: International Scientific Journal Horizons  

ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 
Исполнетост 
на општите 
услови    да/не 

2. Назив на електронската база на списанија: ЕBSCO  
3. Наслов на трудот: Socially sustainable transport in low income countries 
4. Година на објава: December 2021, Volume 9, ISSN 1857-9892 

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 
I. 
1. Назив на научното списание: Central European Journal of Geography and 
Sustainable Development 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност 
по земји): 27 членови, Италија 2, Франција 1, Унгарија 1, Молдавија 1, 
Романија 8, Чешка 1, Индија 2, САД 2, Швајцарија 1, Белгија 1, Шпанија1, 
Бугарија 1, Словачка 1, Србија 3, Израел 1.  

   3. Наслов на трудот:  Sustainability in tourism developing walking and cycling 
network in South-western region of North Macedonia 

   4. Година на објава: 2019 
   II. 

1. Назив на научното списание: Journal of Road and Traffic Engineering 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност 

по земји): 30 членови, Финска 1, САД 2, Србија 16, Босна и Херцеговина 
5, Р.С.Македонија 2, Кина 1, Хрватска 1, Црна Гора 2.  

3. Наслов на трудот: Public fight vs air pollution: is the monitoring system a first 
step for air quality management in the town of Bitola 

4. Година на објава: 2019 

ДА 

3.3 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и 
кое е објавено во земја членка на Европската Унија и/или ОЕЦД 
I. 
1. Назив на научното списание: International Scientific journal Innovations 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Бугарија 

   3. Наслов на трудот:  Real-time urban air pollution monitoring using unmanned 
aerial vehicles 
4. Година на објава: 2020 

ДА 

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

 

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 
I.  
1. Назив на зборникот: International Scientific Conference on Information, 
Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST) - Proceedings of 
Papers 
2. Назив на меѓународниот собир: 56th ICEST 2021 
3. Имиња на земјите: Бугарија, Србија, USA, Грција, Словенија, Полска, 
Република Северна Македонија, Канада, БиХ, Хрватска, Шпанија, Турција, 
Португалија, Бразил, Чешка, Јапонија, Италија, Данска, Романија, Унгарија, 
Германија 
 4. Наслов на трудот:  Crowd-sourcing: Citizens as scientists for air pollution 
monitoring  
5. Година на објава: 2021 
II. 
1. Назив на зборникот: The Seventh International Conference Transport and 
Logistics TiL 2019 - Proceedings  
2. Назив на меѓународниот собир: TiL 2019 
3. Имиња на земјите: Србија, Германија, Хрватска, Р.С. Македонија, Турција, 
Литванија, Индија, Бугарија, Русија, Босна и Херцеговина, Либан 
 4. Наслов на трудот:  Rethinking urban mobility in developing countries  

ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 
Исполнетост 
на општите 
услови    да/не 

5. Година на објава: 2019 
III.  
1. Назив на зборникот:  Second International Conference “Transport for today’s 
society” TTS 2018 - Proceedings of Papers 
2. Назив на меѓународниот собир: TTS 2018 
3. Имиња на земјите: Р.С. Македонија, Полска, Литванија, Србија, Чешка, 
Словачка, Шведска, Бугарија, Словенија, Финска, САД 
 4. Наслов на трудот:  Methodology for selection of dispersion model 
5. Година на објава: 2018 

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

 

4 Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од 
научната област за која се избира *** 
1. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или збирката задачи: 
Практикум – Пресметка на емисиите од патниот сообраќај   
2. Место и година на објава: Битола, 2021 

ДА 

5 Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден професор, датум и 
број на Билтен: Билтен бр. 433 од 01.09.2017  

ДА 

6 Има способност за изведување на високообразовна дејност: 
   позитивна оценка од спроведена самоевалуација 4.186 

ДА 

 
 
7. 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, кандидатката вонр. проф. д-р Бети Анѓелевска 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 посебните услови, 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”. 

Кандидатката исполнува вкупно 24 услови од наведените во табелата за 
оценување на исполнетоста за посебните услови, од кои 18 услови од првите две групи 
на критериуми.  

 
АНЕКС 1 

 
Избор во наставно – научно звање редовен професор 
Кандидат – вонр. проф. д-р Бети Анѓелевска 

 
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ  

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 
ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно-истражувачка работа 
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УСЛОВИ X 

Кандидатот е цитиран во најмалку еден труд (за избор во доцент, предавач или виш предавач), два трудови 
(за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа), односно три трудови (за  избор во 
редовен професор) од автори чии што трудови се објавени во референтна научна публикација. Цитираноста  
на трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или 
преkу web пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на GoogleScholar или сличен на него) 
https://scholar.google.com/citations?user=CDt6XIgAAAAJ&hl=en 

 
 

Х 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание 
или публикација индексираниво некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of 
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на 
универзитетскиот репозиториум  http://eprints.uklo.edu.mk/ (види точка 3.1 од табелата за општи услови) 

 
 

Х 

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

X 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)  
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува во 
научно-истражувачки проект кој е во тек (види точка 3.2. од Рефератот) 

Х 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на 
сесија на научна конференција (види точка 3.3. од Рефератот) 

Х 

Бил или сеуште е член на уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на меѓународна
научна конференција или меѓународно научно списание (види точка 3.3. од Рефератот) 

X 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд (види точка 3.3. од Рефератот) X 
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 

 

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

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научнио стварувања  
Член  е  во  домашни  или  странски  научни  здруженија, друштва, асоцијации  или 
Институции (види точка 3.3. од Рефератот) 

X 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство (види точка 4 од Рефератот) Х 
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна област со која 
професионално се занимава 

 

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

избира (како автор или во коавторство)2  

 

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 
високо образовна установа од земјата или странство  

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  
Учествувал или учествува во реализацијана наставата на втор или трет циклус студии (види точка 2 од 
Рефератот) 

Х 

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

 

Учествува или учествувал во студиска програма чија што настава се изведува на англиски 
наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност (види точка 2 од 

Рефератот) 

 
Х 

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

 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите  
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За најмалку еден предмети истите ги поставил на online платформа за далечинско учење 
(Moodle и сл.) или  на web страната на единицата или Универзитетот (види точка 2 од Рефератот) 

X 

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

X 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд (види точка 2 од Рефератот) X 
Предавал или предава нов наставен предмет, кој за  прв пат се воведува во студиска 
Програма (види точка 2 од Рефератот - предмет Управување и контрола на загадувањето на воздухот од 

сообраќајот) 

X 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прoграма 
На прв, втор или трет циклус студии (види точка 4 од Рефератот) 

X 

Има  стекнато  искуство  во  високо-образовна  дејност  како:  ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител  на внатрешна организациона 
единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или универзитетска комисија; 
раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет на докторски студии на 
Универзитет/Единица; членво Комисија за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска комисија; член во 
Одбор за акредитација и евалуација. (види точка 4 од Рефератот) 

 
 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5 
години  (види точка 5 од Рефератот: средна оцена 4.186) 

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 9 

  
 
 

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. (види точка 4 од Рефератот) 

X 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од 
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни институции (види точка 4 
од Рефератот) 

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 (види точка 4 од Рефератот) 

Х 

(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 (види точка 4 од Рефератот) 

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 имплементацијана софтверски или ИКТ решенија  
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или 
други домашни или странски фондови (види точка 4 од Рефератот) 

Х 

Учествувал во промотивни активности на факултетот (види точка 4 од Рефератот) X 
Бил уредник  на речник или енциклопедија  
Регистрирал   патенти/иновации   прифатени   од   Државниот   завод   за    индустриска 
сопственост 

 

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

 

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

 

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

 

вкупно исполнетиусловиодтреткритериум 6 
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Вкупно исполнети услови од сите три критериуми 24 
 
 
 

8. 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 д-р Бети Анѓелевска, вонреден професор на Технички факултет 
Битола.  

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Бети Анѓелевска 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 наставно-научно звање редовен професор 
во научните области Транспорт и животна средина, Животна средина.   

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Технички факултет Битола, д-р Бети Анѓелевска да биде 
избрана во наставно научно звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР во научните области 
Транспорт и животна средина, Животна средина.   

 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 
 
 

1. Ред. проф. д-р Никола Крстаноски, претседател, с.р. 
Технички факултет Битола 

 
2. Ред. проф. д-р Весна Ангелевска, член, с.р. 

Технички факултет Битола 
 
3. Ред. проф. д-р Александар Маркоски, член, с.р. 

Факултет за информатички и комуникациски технологии 
Битола 
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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 

,,Примена на нова технолошка 
постапка при нанесување на 
галвански превлаки – галванизација 
на челични производи и влијанието 
врз животната средина “ 

1. Филип 
Георгиевски 

 Ред. проф. д-р 
Владимир 

Мијаковски 

ННС 
02-856/3 
04.10.2022 г. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
            

                                                              Д Е К А Н 
 
 

                                                        Ред. проф. д-р Митко Костов 
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАУЧНО НАСТАВНИ ЗВАЊАВО 
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈ НА СОФТВЕР И БАЗИ НА 

ПОДАТОЦИ (11010) И ДРУГО (11011) НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
БИТОЛА 

 
 

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, 
Педагошки факултет – Битола, објавен во весниците Вечер и Лајм од 05.10.2022 година, за 
избор на наставник во сите звања во наставно-научните области развој на софтвер и бази 
на податоци (11010) и друго (11011), и врз основа на Одлуката на Наставно-
научниотсоветбр.02-342/7 донесена на 18.10.2022 годинаформирана е Рецензентска 
комисија во состав:  

- д-р Игор Неделковски, редовен професор  наФакултетот за информатички и 
комуникациски технологии Битола, Универзитет св. Климент Охридски Битола, 

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

- д-р Мажанна Северин Кузмановска,вонреден професорнаПедагошки факултет 
Битола,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 
ипостапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни 
исоработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,Рецензентската 
комисија го поднесува следниов:  
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звањавонаставно-
научните области развој на софтвер и бази на податоци(11010) и друго (11011), во 
предвидениот рок се пријави д-р Јосиф Петровски. 
 
 

Биографски податоци и образование 
 

Кандидатотд-р Јосиф Петровски е роден на 17.09.1983 год. во Битола.  
Среднообразование завршил во гимназијата „Јосип Броз-Тито“ во Битола. Со високо 
образованиесе стекнал на Технички факултет во Битола, каде дипломирал во 2005 година, 
со просечен успех 8,57и се стекнал со звање Дипломиран информатичар. 

Во академската 2007-08 се запишал на  втор циклус (магистерски) студии 
наУниверзитетот на Југоисточна Европа во Тетово на Факултетот за современи науки и 
технологии, на насоката Развој на софтвер и апликации.Студиите ги завршил во 2009 
годинасо просечен успех 8,10 и се стекнал со научен степен Магистер по компјутерски 
науки. На 31.03.2009 го одбранил магистерскиот труд на тема: Улогата на софтверски 
помагала во настава на општо-образовните предмети – Едукативен софтвер по предметот 
Информатика. 
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Докторска дисертација пријавил во 2019 година на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии во Битола. Дисертацијата на тема „Времето како фактор кај 
персонализираните модели за препораки на материјали за учење“ ја одбранил на 
05.02.2019 година, а со тоа се стекнал со научниот степендоктор на науки од областана 
инженерството и менаџмент на софтверски апликации. 

Во моментот е советник за ИКТ на Педагошки факултет – Битола. 
Кандидатот активно владее англиски јазик. 
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошкии 

други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, врзоснова на сетаподнесена 
документација која е од важност за изборот.  
 
 

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот до денот на 
пријавата 

 
Наставно-образовна дејност  
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО, како избран хонорарен 

асистент на Педагошки факултет – Битола кандидатот д-р Јосиф Петровски изведуваше 
вежби и останати предметни активности на прв циклус студии на сите студиски програми. 
 
 

Научно-истражувачка дејност/стручно-уметничка дејност  
 
Д-р Јосиф Петровски има објавено вкупно 27 научни трудови.Во  последните  пет  

години  кандидатот  објавил  14  научни труда, од кои 5 трудови во меѓународни научни 
списанијаи 9 трудови во зборници од меѓународни научни собири и истите се детално 
внесени во Прилог 2 - Општи услови за избор во наставно научно звање Доцент. 
 

Д-р Јосиф Петровски  учествувал како член во 1  научен проект. 
- Вреднување на постигнувањата во високото образование 

Педагошкиот факултет – Битола изработи истражувачки проект за разбирањето, 
вреднувањето и управувањето на знаењето во високообразовните институции. 
Проектот е изработен по иницијатива на студентите од Педагошкиот факултет 
во Битола. Проектот се реализира во периодот од Јануари 2020 до Април 2021 
година. 
https://pfbt.uklo.edu.mk/izdavacka-dejnost/ 
 

Други активности кои припаѓаат во научно-истражувачката дејност, релевантни за 
изборот се прикажани во табелата од Анекс 1. 
 

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

Педагошки факултет – Битола. 
Стручно усовршување во странство остварил со студиски престој во Универзитетот 

на Западна Македонија на Факултетот на Факултетот за хуманистички и 
општественинауки во Лерин, Грција. 
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Особена активност кандидатот покажува во дејностите од поширок 
интерес.Активно е вклучен во работата на работни групи при Педагошкиот факултет - 
Битолаза изработка на елаборати за наставни програми. 

Д-р Јосиф Петровски активно е вклучен во работата на комисијата за 
информатички и комуникациски технологии на УКЛО. 

Кандидатот активно учествува во уредувачкиот одбор за издавање на научното 
списание Учител (анг. Teacher) на Педагошки факултет – Битола. 

Други активности кои припаѓаат во стручно-апликативната дејност идејноста од 
поширок интерес, релевантни за изборотсе наведени во табелата во Анекс 1 од 
Правилникот заизбор, со датуми и други релевантни податоци.  
 

Оценка од самоевалуација  
Кандидатот д-р Јосиф Петровски на 30.12.2019 година, доби позитивна оценка 

оданонимно спроведената анкета на студентите на Педагошки факултет – Битола.  
 

 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 

НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 
 

Кандидатот д-р  Јосиф Петровски ги исполнува општите услови предвидени 
воЗаконот за високо образование и Правилникот за критериумите и постапката за изборво 
наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања 
наУниверзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. За исполнетоста на 
условите,кандидатот има доставено соодветна документација и истите се наведуваат 
вотабелите од Прилог бр. 2, којшто е составен дел на Правилникот за објавување наактите 
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 
(Прилог бр.2) 

 
Ред. 
бр. 

ОПШТИ УСЛОВИ 
 

Исполнетост на 
општите услови 

да/не 
1. Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и  

втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено 
просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните 
студии од првиот и вториот циклус 
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,57 
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 8,10 

ДА 

2. Научен степен – доктор на науки од научната област за која 
се избира: Назив на научната област: развој на софтвер и бази 
на податоци11010 и друго11011, поле 101, Подрачје 1 

ДА 

3. Објавени најмалку четири научни труда во референтнанаучна 
публикација согласно со ЗВО во последните петгодини пред 
објавувањето на конкурсот за избор  

ДА 
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3.1. Научно списание во кое трудовите што се објавуваатподлежат 
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 
базана списанија која ќе ја утврди Националниот совет за 
високообразование 

НЕ 

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: Teacher (www.ijeteacher.com) 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број 
иприпадност по земји): 19 членови од 9 земји 
3.1. Наслов на трудот:  Digital competences of future teachers in 
the republic of North Macedonia (2022) 
3.2. Наслов на трудот:  Using Gamification in Education (2020) 
3.3. Наслов на трудот:  The need of E-learning platform in the 
educational process (2020) 
3.4. Наслов на трудот:  Overview of massive open online courses 
(2019) 

ДА 

3.3. Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на 
Европската Унија и/или ОЕЦД 

НЕ 

3.4. Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја членка 
на ЕУ 

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: Хоризонти Б (УКЛО)  
2. Назив на меѓународниот собир: International Scientific 
Conference The Role of Higher Education in Society Advancement 
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Полска, Хрватска, 
Бугарија, Србија 
4. Наслов на трудот:  Effectiveness of using ICT in higher 
education in Covid – 19 
5. Година на објава: 2021 
 
1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: Шеста меѓународна научна 
конференција „Дигитализацијата и сајбер–безбедноста како 
менаџерски предизвици“ 
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Словенија, Хрватска, 
Бугарија, Србија, Шведска, Босна и Херцеговина, Унгарија, 

ДА 
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Ирска, Турција, Грција, Полска, Австрија 
4. Наслов на трудот:  Користење на гејмификација во 
претпријатијата 
5. Година на објава: 2020 
 
1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: Шеста меѓународна научна 
конференција „Дигитализацијата и сајбер–безбедноста како 
менаџерски предизвици“ 
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Словенија, Хрватска, 
Бугарија, Србија, Шведска, Босна и Херцеговина, Унгарија, 
Ирска, Турција, Грција, Полска, Австрија 
4. Наслов на трудот:  Дигиталното претприемништво како 
современ предизвик   
5. Година на објава: 2020 
 
1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: 1st International Scientific 
Conference on Multicultural Education, 2020 Tetovo, North 
Macedonia.  
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Шпанија, Грција, Полска, 
Холандија, Данска, Германија 
4. Наслов на трудот:  Mentoring Students from different Ethnic 
Groups Challenges and Recommendations 
5. Година на објава: 2020 
 

3.6. Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува 
Националниот совет за високо образование и 
научноистражувачка дејност 

НЕ 

4. Познавање на најмалку еден странски јазик, определен со 
општ акт на Универзитетот, односно на самостојната висока 
стручна школа   
 1. Странски јазик: Англиски јазик 
2. Назив на документот: Уверение за познавање на Англиски 
јазик 
3. Издавач на документот: Педагошки факултет - Битола 
4. Датум на издавање на документот: 03.06.2009 година 

ДА 

5. Има способност за изведување на високообразовна дејност ДА 
 
Останати научни труда на кандидатот д-р Јосиф Петровски објавени во референтна 
научнапубликација: 
 

- Втора интернационална научна конференција „Надарените и талентираните 
креатори на прогресот“, Битола, онлајн, Октомври 2020. Наслов на трудот: 
„Користење на ИКТ во образованието на надарените и талентирани студенти“ 
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- Втора интернационална научна конференција „Надарените и талентираните 
креатори на прогресот“, Битола, онлајн, Октомври 2020. Наслов на трудот: 
„Teacher’s challenges in identifying gifted and talents students“ 

 
- International Conference "Education across Borders" Florina, Greece 19-20 October 

2018. Наслов на трудот „Screen vs. Paper. Can technology change the way students 
learn? “ 

 
- International Conference "Education across Borders" Florina, Greece 19-20 October 

2018. Наслов на трудот „ Parent’s reflections on the use of descriptive assessment in 
the elementary schools“ 

 
- International journal TEACHER, мај 2019, vol. 17. Наслов на трудот „Improving 

the educational process through the use of video games“ 
 

- Петтата Меѓународна научна Конференција „Современите менаџерски 
предизвици и организациските науки“, Битола, 2018. Наслов на трудот 
„Потреба од системи за препорака во електронската трговија“ 

 
 
 

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  Јосиф Петровски  ги исполнува и посебните услови заизбор 
во звање предвидени со правилникот за избор во звања на Универзитетот „Св.Климент 
Охридски” – Битола. За исполнетоста на условите, кандидатот имадоставено соодветна 
документација и истите се дадени во Табела – Анекс 1 одПравилникот за критериумите и 
постапката за избор во наставно-научни, наставни,научни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. КлиментОхридски“ - Битола. Условите во 
табелите кои што ги исполнува кандидатот сеодбележани со “X”.  
 
АНЕКС 1: ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 
 
ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 
УСЛОВИ Х 
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или 
виш предавач)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 Schoоlar 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,  
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Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, 
SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на 
универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1 
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни 
публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното 
звање  

Х 

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

Раководел или учествувал во научноистражувачки проект или раководи или 
учествува во научноистражувачки 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  
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  

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  

 

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  6 
 
ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 
научноистражувачки подмладок  
УСЛОВИ Х 
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на 
друга високообразовна установа од земјата или странство  

Х 

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 основ  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  

 

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

Х 
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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 

Х 

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  Х 
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  

Х 

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. 

Х 

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

Х 

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

(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  

Х 

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

Учествувал во промотивни активности на факултетот  Х 
Бил уредник на речник или енциклопедија   
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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   
чУчествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети 
зза стопанството 

 
 

 

вкупно исполнети услови од трет критериум  6 
 

ВКУПНОИСПОЛНЕТИУСЛОВИОДСИТЕТРИКРИТЕРИУМИ        21  

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 Јосиф Петровски. 

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот, 
Комисијата заклучи дека д-р Јосиф Петровски 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 научните  области  развој на софтвер и бази 
на податоци (11010) и друго (11011). 

Според гореизнесеното,  Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот  совет  на  Педагошкиот факултет во Битола,  д-р Јосиф Петровски  да  
биде  избран  во  звањето  Доцент во научните  области  развој на софтвер и бази на 
податоци (11010) и друго (11011). 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

1. Проф.  д-р Игор Неделковски, редовен професор 
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ИЗВЕШТАЈ ОД КОМИСИЈА 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД (ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА)  
„Развојот на полицијата во Република Северна Македонија, со посебен аспект на 

реформите на полицијата, за периодот 2002-2018“ ОД  М-Р ИРФАН МУХАРЕМИ, 
ПРИЈАВЕНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ (ЕДИНИЦА НА 

УКЛО) 

Наставно-научниот/Научниот совет  на Факултетот за безбедност - Скопје (единица на 
УКЛО), на седницата одржана на 28.04.2022 година, формираше Комисија за оцена на 
докторскиот труд (докторската дисертација) на кандидатот м-р Ирфан Мухареми со 
наслов ,,Развојот на полицијата во Република Северна Македонија, со посебен аспект на 
реформите на полицијата, за периодот 2002-2018“, во состав: проф. д-р Борис Мургоски 
(претседател), проф. д-р  Трпе Стојановски (ментор), проф. д-р  Марина Малиш Саздовска 
(член), проф. д-р  Никола Дујовски (член) и проф. д-р  Оливер Бакрески (член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и го оцени докторскиот труд 
(докторската дисертација) и на Наставно-научниот/Научниот совет  на Факултетот за 
безбедност – Скопје, единицата/ му го поднесува следниов 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

Со Одлука на Наставно-научниот совет на бр. 08-315/8, од 28.04.2022 година,   беше 
формирана комисија за оценка а докторската дисертација со наслов ,, “ од кандидатот м-р 
Ирфан Мухареми. Комисијата во состав: проф. д-р, претседател (Факултетот за 
безбедност - Скопје), проф. д-р, ментор, (Факултетот за безбедност - Скопје), проф. д-р, 
член (Факултетот за безбедност - Скопје), проф. д-р, член, (Институт за безбедност, 
одбрана и мир) и проф. д-р, член, (Факултетот за безбедност - Скопје), согласно одлуката, 
е должна во рок од 6 месеци од денот на формираната комисија да поднесе извештај до 
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје. 

Комисијата ја постави докторската дисертација на официјалната интернет страна на 
Факултетот за безбедност – Скопје на 18.05.2022 год., при што до Комисијата не 
пристигнаа забелешки и сугестии, до пишувањето на овој Извештај. 

Исто така, докторската дисертација беше поставена во системот на анализа и пронаоѓање 
на плагијати во трудови на интернет страната на Министерството за наука и образование 
на Република Северна Македонија – www.plagijati.mon.gov.mk, добиен беше резултат на 
совпаѓање од 9.29 %. 

По внимателно разгледување и анализа на докторската дисертација, контакти со 
кандидатот мр. Ирфан Мухареми, членовите на Комисијата на Наставно-научниот совет 
на Факултетот за безбедност – Скопје, му го поднесуваат следниот: 
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ИЗВЕШТАЈ ОД КОМИСИЈА 

Анализа на трудот (дисертацијата) 

Докторскиот труд (докторската дисертација) на кандидатот м-р Ирфан Мухареми, со 
наслов „Развојот на полицијата во Република Северна Македонија, со посебен аспект на 
реформите на полицијата, за периодот 2002-2018“, содржи 296 страници компјутерски 
обработен текст во фонт Times New Roman, со 1.5 проред и големина на букви 12, со 347 
фусноти, 143 библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги, 
национални прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси. 

Трудот е структуриран во 8 глави, вовед и заклучни согледувања. Деловите се 
систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува 
соодветно следење на материјата која е обработена во истражувањето.  

Во воведот на трудот, изложени се предметот и целите на истражувањето, хипотезата, 
истражувачките прашања, теоретската рамка и методите на истражувањето. Кандидатот 
укажува дека со отпочнатите реформи на полицијата во Република Северна Македонија 
може да се дојде до пооптимална полициска организација која ќе одговори на новите 
безбедносни ризици и ќе биде основа за создавање односи со поголема доверба меѓу 
граѓаните и полицијата. 

Првата глава од докторскиот труд (докторската дисертација) е насловена „Теоретско-
методолошка рамка на трудот “. Во неа се анализирани предметот и целите на 
истражувањето, временската рамка, просторното и дисциплинарното определување на 
истражувањето, хипотезата, истражувачките прашања, теоретската рамка и методите на 
истражувањето. 

Во воведот кандидатот прави анализа на направените обиди за реформа на полицијата, 
ставајќи ги во хронолошки ред институционалните промени кои соодветствуваат од 
осамостојувањето на државата и особено уставните и законските промени во сферата на 
безбедноста и внатрешните работи од 1991 година и 2001 година.  

Трудот придонесува за правилно прикажување на усвоените реформи, со продлабочени 
информации и запознавање со полициското работење, до степен до кој успешно 
спроведените реформи се имплементирани во полициската методологија на работа. 
Според овој принцип прикажувањето на реформите не смее да биде едностран, туку 
системски, што значи да постои висок степен на одговорност и критичен однос за 
преземените активности и постигнатите резултати. Залагањето на кандидатот е дека 
примената на овој принцип ќе овозможи реалната и вистинската работа на полицијата да 
биде оценета од секого и воедно ќе придонесе да се постигне почитта на полицијата од 
страна на граѓаните. 

Во докторската дисертација и во целините кои ја сочинуваат видна е определбата на 
кандидатот да прави паралела меѓу полициското работење на централно и локално ниво 
(како е), но и да ги идентификува организациските слабости во полициската организација 
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и да предлага решенија кои треба да бидат опфатени со реформа на полицијата (како 
треба) и да придонесат за подобро работење, откривање и спречување на девијантните 
појави и кривичните дела. Реформските чекори за кои се залага кандидатот треба да 
придонесат за надминување на евентуалните разлики меѓу законските решенија кои 
регулираат конкретна материја и постојната состојба. Развојот на реформите на 
полицијата и нивната имплементација се од особена важност за државата во процесот на 
интеграција во ЕУ. 

Во трудот кандидатот се обидува да постави елементи за тоа зошто е потребна сеопфатна 
реформа на Министерството за внатрешни работи и на полицијата посебно. Важно 
прашање кое го истражува е како ќе се вреднуваат резултатите од реформата преку 
одржливи оценки од граѓаните и институциите кои имаат законска надлежност над 
работата на полицијата. 

Врз основа на поставената научна цел и задачите кои произлегуваат од докторската 
дисертација кандидатот тргнува од Главната хипотеза на истражувањето, која се однесува 
на развојот на полицијата, имплементацијата на усвоените реформи од страна на 
надлежните во МВР, професионалното, непристрасно и етичкото постапување како 
основен фактор за успешноста на реформите во полиција, кои влијаат врз реализација на 
целите и задачите. Создавањето и негувањето добри односи со граѓаните е крајна цел на 
полициската организација.    

Втората глава ги анализира поимот, значењето, развојот, положбата, целите и функциите 
на полициjaта во општеството. Во неа посебно внимание е посветено на потеклото и 
дефинирањето на материјата која се истражува. Во контекст на тоа е направена анализа на 
историскиот развој на полицијата, вклучувајќи го античкиот, средновековниот и 
почетокот на XX, функциите на полицијата во заедницата низ минатото, како и развојот и 
настанувањето на науките за полиција. Како резултат од направената анализа 
констатирано е дека полицијата е една од најстарите јавни институции во организираната 
задница и постојано доживува промени во организацијата и во надлежностите, следејќи го 
развојот на човечкото општество. Во ХХ век во повеќе држави во Европа полицијата е 
дефинирана како посебна државна служба  задолжена  за  чување  на  уставниот  поредок, 
јавниот  ред, личната  и  имотната безбедност  на граѓаните. Во демократските општества, 
каде што се создадени ефикасни контролни механизми за конрола на полицијата, таа е 
препознаена како еден од најзначајните фактори во општеството, дел од безбедносниот 
систем на државата со уставна надлежност да се грижи за внатрешната безбедност како и 
за заштитната улога на граѓаните. Кандидатот ги анализира состојбите во повеќе 
полициски организации во Европа и укажува на важните правци по кои се правени 
реформи и кои придонеле за поефикасен модел на полициска организација. 

Третата  глава од докторскиот труд е насловена „Етапите на развојот на полицијата на 
Република Северна Македонија со посебен осврт на развојот на реформите на 
полицијата“. Користејќи голем број библиографски единици кандидатот стекнал значајно 
познавање за развојот на полициската организација во Република Северна Македонија и 
тие состојби ги поврзува со реформските чекори кои соодветствуваат во дадениот 
временски период. Во засебни целини е претставено времето на настанувањето на 
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полицијата на Република Северна Македонија почнувајќи од 1941 година до прогласување 
на независноста во 1991 година, како и од независноста на државата до 2018 година.  

Во засебен дел од главата се анализира визијата за воспоставување ефикасна и одговорна 
полициска служба блиска со граѓаните, и кои предуслови се потребни за создавање 
одржлив концепт на полицијата блиска со граѓаните. Исто така, во овој дел од 
истражувањето е елаборирана целта на реформите на полицијата, предусловите за 
изградба на нова, современа полициска организација, задачите и поддршката од 
меѓународните актери вклучени во процесот на реформи. Направената анализа доведе до 
сознанија дека материјата во делот на внатрешната безбедност, односно внатрешните 
работи во Република Северна Македонија, до 1995 година беа регулирани со Законот за 
внатрешни работи од времето на поранешната држава. По осамостојувањето на Република 
Северна Македонија, оваа област за прв пат беше регулирана со Закон за внатрешни 
работи (ЗВР) усвоен од страна на Собранието на Република Северна Македонија во 1995 
година. Тогашниот ЗВР ја регулираше работата на МВР  и преку него беше овозможен  
надзорот на работата на разузнавачките служби, се до 2007 година, состојба која како 
резултат на реформите кои беа отпочнати, беше неопходно да се одвои од полицијата и да 
се регулира со посебен закон. 

Четвртата глава од докторската дисертација е со наслов „Националната Стратегија за 
реформи, клучно постигнување во процесот на имплементација на реформи во 
полицијата на Република Северна Македонија“. Оваа глава е од суштинско значење за 
истражувањето. Во неа е направена анализа на Стратегијата за реформи на полицијата, 
вклучувајќи ги сите стратешки цели поединечно. Клучната цел која ја поставува 
кандидатот е да се утврди зошто бројните обиди за реформа на полицијата имале 
ограничен успех и најчесто не ја постигнувале целта за која биле правени. Добиените 
сознанија за најчесто спроведуваните реформи кои биле неуспешни, да помогнат во 
одстранување на причините за нефункционалноста на спроведените реформи.  

Исто така, во овој дел во посебни единици се анализирани и елаборирани надлежностите 
на МВР, измените во организацијата и функционалната поставеност на МВР, 
предложената организациона структура на МВР и Акциониот план за имплементација на 
процесот на реформите. Од извршената анализа кандидатот констатира дека во Република 
Северна Македонија во последните две децени се преземени низа активности со цел да се 
изгради професионална полициска организација. За таа цел редоследно се усвојуваат 
законски решенија, како можност за постигнување поголема ефикасност, посоодветно 
димензионирање на полициската организација која ќе одговори на новите предизвици кои 
произлегуваат од новите облици на организираниот криминал и безбедносните закани.  

Петтата глава на докторската дисертација е со наслов Анализа на Процесот на 
реформите. Во неа кандидатот ги анализира документите кои ги смета како суштински за 
планирање и спроведување на реформите во полицијата. Посебно е значајна анализата и 
објаснувањето за времето и условите под кои се одвивале реформите на полицијата во 
Република Северна Македонија. Оваа анализа кандидатот ја правел со примена на 
компартивниот метод, притоа правејќи споредување, анализирање и елаборирање на 
предложените стратешки цели опфатени со стратегиските документи од 2004 и Законот за 
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полиција од 2006 година, кој за прв пат се востановува како закон со посебна важност за 
полициската организација, за полициските службеници и за полициското работење. 
Стекнатите  информации од спроведената анализа во овој дел од истражувањето  доведоа 
до тоа да заклучиме дека  Законот за полиција донесен во 2006 година, и покрај големата 
меѓународна поддршка и широкиот политички консензус во земјата за време на неговото 
донесување, неговата имплементација не ги исполни очекувањата во целост, односно не 
ги постави очекуваните европски стандарди  во функционирањето на МВР и полицијата, 
основните цели на реформите не беа целосно исполнети. Ова е потврда дека во Република 
Северна Македонија, иако се изготвуваат низа законски решенија за професионализација 
на полицијата, сепак недоволно се применуваат во пракса. Во истражувањето како пример 
за несодветното спроведување на законските решенија, се посочени настаните од поновата 
историја на Република Северна Македонија, односно нелегалното пресретнување на 
информации (прислушкување) кое беше дел од поголеми застранувања во државата, кое 
поттикна револт кај граѓаните и како последица, доведе до немири кои резултираа со 
насилно влегување на голема маса граѓани во Собранието на Република Северна 
Македонија од 27.04.2017 година. Тие настани покажаа дека полицијата не смее да остане 
пасивна ниту за момент и не смее да дозволи да се отстапи од спроведување на законските 
и уставните начела.  

Шестата  глава од истражувањето е насловена Полициско работење во заедницата 
воопшто и во Република Северна Македонија. Кандидатот го објаснува концептот на 
полициско работење со заедницата, како современ концепт на полициската организација. 
Концептот се поставува и унапредува со професионално и етичко работење на полицијата, 
кој ги препознава потребите на граѓаните и треба да обезбеди поголема инклузивност, 
почитување на човековите права и слободи, примерен сервис за раѓаните, со високо ниво 
на интегритет во полициското работење.  

Контролата на работата на полицијата треба да обезбеди високо ниво на доверба и 
безбедност за граѓаните. Внатрешните механизми на контрола се многу важен инструмент 
и тие имаат долга традиција во обезбедување професионалност во работата на полицијата. 
Посебно внимание и е посветено на работата на  Внатрешна контрола, како внатрешен 
механизам за јакнење на професионалните стандарди и за контрола на работата на 
полицијата. Како заклучок од извршената анализа кадидатот посочува дека во Република 
Северна Македонија полициското работење во заедница терминолошки не беше 
регулирано со закон до 2006 година, иако овој концепт има своја историја и од 
претходниот општествено-политички систем. Во Законот за Полиција (2006), во член 11, е 
пропишан концептот полициско работење во заедницата, со што му е дадена 
институционална важност. Со тоа се создадени претпоставки за негово натамошно 
јакнење, афирмирање и практикување од страна на полицијата. Истиот член и овозможува 
на полицијата, но истовремено и ја задолжува да соработува со граѓаните, здруженија на 
граѓаните и други правни лица, со цел подобрување на безбедноста, спречување и 
откривање на кривичните дела и прекршоци. Законот за полиција, кој произлезе од 
темелната реформа на полицијата која отпочна во 2002 година и беше заокружена со 
донесувањето на законот, постави основа за нов облик на институционализација на дел од 
превентивното работење и можноста за решавање на поединечни безбедносни прашања во 
општините. Отпочнатиот процес на децентрализација на надлежностите во полициската 
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организација треба да продолжи со балансирана децентрализација и во другите области на 
општествено уредување. 

Секторот за Внатрешна контрола и професионални стандарди за кој кандидатот посочува  
дека во 2015 година прераснува во Оддел за Внатрешна контрола, криминалистички 
истраги и професионални стандарди, има извонредно важна улога во заштитата на 
интегритетот на полициските службеници и во откривање и документирање на незаконско 
и непрофесионално полициско работење. Сепак истиот е критикуван дека недоволно, 
односно селективно постапува, често пати се злоупотребува и дека во одредени периоди е 
употребуван како механизам за политичка пресметка. Надворешниот механизам за 
контрола на полицијата во кој учествуваат и претставници на граѓанското општество 
треба да придонесе за поголема транспарентност на полицијата и да ја потврди поставката 
дека полицијата која е задолжена да ги спроведува законите, истовремено има разбирање 
за потребите на граѓаните и знае професионално да постапува. 

Во седмата глава од истражувањето соодветно е претставена соработката на полицијата 
на Република Северна Македонија со најважните глобални, европски и регионални 
полициски партнери (Law Enforcement), и тоа: ИНТЕРПОЛ, ЕВРОПОЛ, ФРОНТЕКС и 
СЕЛЕК. Истражувањето во овој дел се концентрира на анализа на документи, како што се 
годишните Извештаи на Европската Комисија за напредокот на Република Северна 
Македонија, во делот Правда и внатрешни работи (Правда, слобода, безбедност - Поглавје 
24), Извештајот на групата експерти на ЕК, предводена од Рајнхард Прибе за состојбите 
во Република Северна Македонија од 2015 година. Сублимирано, резултатите од 
наведената  анализа укажуваат дека  Европската Комисија во сите извештаи како клучна 
забелешка ја посочува политизацијата на полицијата. Политизацијата е присутна и повеќе 
се изразува при секоја промена на власта,  каде што се менуваат најголем број лица на 
водечките позиции во МВР и се поставуваат кадри од победничката партија, што значи 
дека процесот на политизација се обновува и посилно се нагласува.  

Анализирајќи ги погореспомнатите документи и потребата од прочистување на редовите 
на полицијата, кандидатот важно внимание му посветува на процесот наречен „ветинг„ за 
кој посочува дека е важен инструмент кој може да помогне во натамошно јакнење на 
професионалноста на полицијата, но дека треба да се спроведе по претходни темелни 
подготовки, внимателно и професионално и во ниту еден случај не смее да се 
злоупотребува и да служи како инструмент за демократска пресметка. Процесот на ветинг 
треба да го водат лица со професионален и морален интегритет, кои цврсто ќе се 
придржуваат кон правилата за ветинг и во случај на злоупотреба на овој механизам, да се 
применат строги санкци. Имено, одговорноста на овој процес е голема. Нецелосните 
подготовки и евентуална неодговорност во неговата примена ќе доведе до 
компромитација на процесот и на личностите кои го спроведуваат и да заврши неславно, 
како лустрацијата. 

Осмата глава која е последната глава во трудот е посветена на емпириското 
истражување и содржи табеларен и графички приказ на податоците од истражувањето. Во 
овој дел се претставени обработените резултати од социодемографските податоци на 
испитаниците вклучени во истражувачкиот примерок.  Неопходно потребно е да наведеме 
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дека овој дел од трудот е важен, бидејќи тука се анализирани добиените резултати од 
анкетниот прашалник употребен во истражувањето. Во него се анализирани одговорите 
добиени со Прашалникот, а во овој дел се издвоени повеќе заклучни согледувања и 
препораки на истражувањето. 

Во заклучните согледувања на трудот се издвоени 20 заклучоци, како потврда на 
хипотетичката рамка на истражувањето и 7 препораки како постигнување на овој труд.  

Предмет на истражување 

Истражувањето според предметот на интерес се простира меѓу науките за полиција, 
науката за безбедност и кривично правните и  криминолошко – криминалистичките науки. 
Полициската наука, како основен предмет на ова истражување, се дефинира како одраз 
меѓу полициското работење и науките за полиција. 

Научното оправдување на овој труд e во подлабоко осознавање на полициската 
организација, унапредувањето на работата на полицијата и практичното спроведување на 
реформите во МВР и полицијата, како задолжителен процес со цел да се постигне 
поефикасно работење на полицијата, кој  ќе  создаде услови за поуспешно откривање на 
девијантните појави, поефикасна борба против криминалот и корупцијата, почитувањето 
на човековите слободи и права и други работи од делокругот на полициските овластувања. 
Овој процес ќе овозможи полицијата, во текот на извршување на задачите од својот 
делокруг да биде водена од главните принципи на правото и полициската етика и мора да 
ги има во предвид и да ги почитува човековите слободи и права, дури и кога собира 
информации за сторителите на кривични дела. Ова подразбира дека полицијата доследно 
и без отстапка треба да се придржува кон Уставот и Законите.  

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

Истражувањето беше фокусирано на новите етапи на развојот на полицијата, поточно од 
почетокот на дваесет и првиот век и на сите реформи од тогаш, кои придонесоа 
полицијата на Република Северна Македонија да се трансформира и да се адаптира кон 
ново создадените демократски околности во општеството.  

Истражувањето е спроведено електронски, на подрачјето на Република Северна 
Македонија и со него беа опфатени активно вработени полициски службеници и 
овластени службени лица од СВР – Тетово и Гостивар, поранешни полициски 
службеници, професори, граѓански активисти за човекови права и слободи, вкупно. Се 
водеше грижа во примерокот да бидат опфатени испитаници од различна етничка 
припадност, да бидат со различна возраст, пол и ниво на образование. Според 
параметрите, истражувањето не беше репрезентативно, бидејќи и не беше можно да се 
обезбеди репрезентативен примерок. Но, сепак, според бројот на испитаниците и 
добиените резултати претставува важен извор на информации, кои помогнаа во 
изведувањето на крајните заклучоци и препораки. 
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Краток опис на применетите методи 

Во истражувањето се применети повеќе методи и техники, и тоа: историскиот метод, со 
чија примена се прикажува потеклото на материјата која се истражува и времето од кога 
датира истата; дескриптивниот метод со кој се опишува текот на реформите и со кој се 
објаснуваат посебните обележја, законити конципирања особено нормативно правните 
диспозиции за постигнатото со реформите спроведувани Република Северна Македонија; 
компаративниот метод кој најчесто се применува со цел да се споредат потребите на 
полициската организација во однос на резултатите на постигнатото до сега, но и 
споредувањето на позитивни примери во полициската организација на Република Северна 
Македонија, со цел да се промовираат кај други организациони единици кои имаат 
потреба од унапредување на организацијата. Овој метод наоѓа своја практична примена во 
истражувањето во делот на човековите права, правичната застапеност, професионалното 
постапување на полицијата во концептот на работа со заедницата и други сегменти од 
истражувањето; методот на анализа на содржина на документи е користен за прибирање 
на податоци од евиденциите на МВР, за реформите, полициските задачи и овластувања 
итн. Со помош на овој метод се анализираа одредбите на Законите кои ја уредуваат 
работата на полицијата, а пред се Законот за Полиција и Законот за внатрешни работи.  

Методот на интервју беше употребен како соодветно средство при емпириското 
истражување во собирањето информации за поважните моменти на процесот на 
реформите, имплементацијата, забелешките, недостатоците поврзани со процесот на 
реформите. Со овој метод беа опфатени раководители на државни институции 
(вклучувајќи поранешни и актуелни Министри и заменици министри),  надлежни за ова 
подрачје, добри познавачи на полицијата од редот на универзитетски професори, 
претставници на невладиниот сектор и други јавни и државни функционери, вработени во 
МВР (професионалци-полициски службеници) и други познавачи на ова прашање.  
 
Како секундарни извори на истражувањето се користени документи од Европската 
комисија, Советот на Европа, Годишници на Факултетот за безбедност и други документи. 
 

Краток опис на резултатите од истражувањето 

Добиените резултати од истражувањето потврдуваат дека процесот на реформите 
воглавно имаат придонес во трансформација на полицијата и во нејзино прилагодување 
кон надлежностите да обезбеди подобра безбедност и повеќе сигурност за граѓаните. Исто 
така, придонеле да се отпочне со градење на механизмите за контрола на работата на 
полицијата, кои во полициската организација значително се напреднати. Во изградбата да 
дополнителни механизми за надворешна контрола на работата на полицијата, таа 
придонесува овие механизми да бидат целосно направени и да одговорат на концептот.  

Новите надлежности на јавното обвинителство (2018 година) покажуваат дека полицијата 
е конструктивна и придонесува во развојот на механизмите за надворешна контрола и 
тогаш, кога со нив се бара поголема отчетност од полицијата или кога се стеснуваат 
надлежностите на полицијата, а се бара подетално објаснување и одговорност за дејствија 
кои поединечно ги направиле полициските службеници. Од друга страна, неподготвеноста 
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или постоењето слабости кај некои од засегнатите страни, вклучително и на Народниот 
правобранител за создавање ефикасен надворешен механизам за вклученост и ефективно 
постапување на граѓанскиот сектор кажува дека кога политичката воља треба да се 
обезбеди од повеќе засегнати страни, тоа многу тешко се остварува.  

      

Оцена на трудот 

Докторската дисертација на кандидатот м-р Ирфан Мухареми, со наслов ,,Развојот на 
полицијата во Република Северна Македонија, со посебен аспект на реформите на 
полицијата, за периодот 2002-2018“, претставува истражување во областа на науките за 
полицијата, историскиот развој на полицијата со аспект на Република Северна 
Македонија. Посебно внимание е посветено на реформите на полициската организација во 
Република Северна Македонија, каде што е спроведено истражување по пат на интервју со 
полициски службеници (активни и поранешни), познавачи на безбедноста и претставници 
од академската заедница. При тоа Комисијата ги вреднуваше целите на научното 
истражување – како истите беа остварени, научниот придонес на проблемот кој беше 
истражуван, вредноста и научниот придонес на докторската дисертација, оригиналноста 
на трудот, начинот на кој е напишана докторската дисертација и нејзината 
конзистентност.   

Комисијата е на мислење дека докторската дисертација ја содржи потребната 
конзистентност во која преку научно заснована методологија на истражување се 
истражуваат и анализираат реформите на полициската организација во последните 
децении направени во Република Северна Македонија. Истражувачкиот проблем поставен 
во докторската дисертација кандидатот успешно и разбирливо го образложува на 
теоретско ниво, но и го потврдува со аргументи кои потекнуваат од неговото 
долгогодишно практично искуство работејќи во органите за внатрешни работи.  
 
Кандидатот Мухареми јасно го дефинира предметот на истражувањето и ја поставил 
основната хипотеза која се однесува на развојот на полицијата, имплементацијата на 
усвоените реформи од страна на надлежните во МВР, професионалното, непристрасно и 
етичкото постапување како основен фактор за успешноста на реформите во полиција, кои 
влијаат врз реализација на целите и задачите, посебните и поединечните хипотези. При 
истражувањето користи обемна литература која е пишувана од еминентни автори од 
земјата, како и од автори од регионот, од Европа и Америка. 
 
Во однос на научните и практичните цели поставени во докторската дисертација и кои 
кандидатот детално ги истражува, е поставена основата на која се спроведувани 
реформите во Министерството за внатрешни работи почнувајќи од 2002 година, кога е 
веќе усвоен Охридскиот рамковен договор (13 август, 2001) и следеше негова 
имплементација. Следува период кога е отпочната суштинската реформа на полициската 
организација со која се воспоставува функционална полициска организација и се 
идентификуваат главните приоритети на полициската организација: професионалност, 
децентрализација, економичност, ефикасност, отчетност и транспарентност. Моделот на 
современата полициска организација во Република Северна Македонија се темели на  
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стандарди кои треба да се постигнат и да бидат проверени од институциите кои имаат 
надлежност над работата на полицијата, а пред се од страна на граѓаните кои се корисници 
на услугите на полицијата. Еден од научните методи на мерење на напредокот на 
реформите во полицијата е истражувањето кое го спроведува кандидатот со примена на 
инструментот прашалник со кој се опфатени значаен број активни и поранешни 
полициски службеници, претставници од академската заедница, граѓанското општество и 
познавачи на безбедносните состојби во земјата, кои укажуваат на придобивките од 
спроведените реформи, зошто тие се важни и потребни, но и на пропуштените можности, 
особено со загубениот чекор на создавање ефикасни контролни механизми за полицијата, 
особено кога станува збор за поголема вклученост на граѓанското општество, бидејќи 
недостасува искрена политичка воља за овој вид промени.    
 
 
Трудот е пишуван на разбирлив начин. Изложената материја е прикажана  систематично и 
детално.  
 
Општата оценка за докторската дисертација со наслов „Развојот на полицијата во Република 
Северна Македонија, со посебен аспект на реформите на полицијата, за периодот 2002-
2018“ од кандидатот м-р Ирфан Мухареми е позитивна.  
 
 
Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот 

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

Автор: Ирфан Мухареми, „Влијанието на општествените промени во развојот на 
полициската организација и функцијата на полицијата во општеството“, објавен: 
KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 26, December, 2018 ; 

Автор: Ирфан Мухареми „ Меѓународната поддршка во процесот на реформирање на 
МВР на РМ, и развојот на реформите“, објавен: KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 
30.6, March, 2019. 

 

 

Заклучок и предлог 

Докторската дисертација на кандидатот м-р Ирфан Муареми, со наслов ,,Развојот на 
полицијата во Република Северна Македонија, со посебен аспект на реформите на 
полицијата, за периодот 2002-2018“ според мислењето на Комисијата за оцена, ги 
исполнува основните услови и стандарди за подготовка на докторски труд (докторската 
дисертација).  

Главни научни придонеси на кандидатот се: Со изработувањето на докторската 
дисертација кандидатот покажа дека владее со методологија за реализација на 
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индивидуална научно-истражувачка работа и дека има знаења и вештини за собирање, 
обработка и анализа на податоците. Знае успешно да ги анализира и поврзува теоретските 
сознанија со примена на анализа и синтеза. Добиените резултати разбирливо ги 
презентира и изведува научно засновани заклучоци.  
 
Подготвеноста на кандидатот за самостојно научно истражување треба да се разбере само 
како почеток по кој треба да продолжи и да се надоградува. Неговата научна зрелост и 
амбиции за натамошен развој во истражувачката област треба да продолжи да се 
надоградува со продлабочено теоретско и емпириско промислување на појавите кои ги 
истражува и ќе придонесува за натамошен развој на науката, посебно на безбедносните 
науки и науките за полицијата.  
 
Подрачјето на примена и ограничувањата се: Докторската дисертација е оригинален 
труд со сознанија кои докторантот самостојно ги утврдува. Во докторската дисертација се 
употребуваат квалитативни и квантитативни аналитички постапки со кои јасно се 
објаснува проблемот кој се истражува – квалитетот и континуитетот на реформите во 
полицијата во последните две децении, чекорите со кои се прави тоа и резултатите кои 
произлегуваат од истражувањето. Кандидатот покажува дека владее со методологијата на 
научно-истражувачката работа, со постапките на квалитативните и кванитативните 
истражувања, со анализата и интерпретацијата на добиените резултати. Презентираните 
сознанија од истражувањето знае да ги формулира и обликува во разбирливи заклучоци, 
кои ја заокружуваат целината на научното истражување и на докторската дисертација.  
 
Со истражувањето се дава придонес кон подобро разбирање и согледување на проблемот 
кој се истражува како приоритет во безбедносната заедница и воопшто во општеството, 
како претпоставка за поголема безбедност на граѓаните на општо и поединечно ниво. 
Дополнителниот придонес е во истражувачките резултати кои се однесуваат на  
контролните механизми како неопходен инструмент за корекција на полициското 
работење и јакнење на професионалноста и интегритетот на полицијата, како гаранција за 
поефикасна заштита на човековите права и слободи и за подобро владеење на правото.  
 
Научните сознанија добиени преку истражувањето и кои се презентирани во докторската 
дисертација може да имаат употребна вредност и да бидат корисни за идни политики, 
стратегии, програми и конкретни акции преземени од надлежните институции и засегнати 
страни, особено во процесот на почнатото утврдување на состојбите (т.н. screening) во 
кластерот за фундаментални права и поглавјето 24 – Правда, слобода и безбедност, кој 
отпочна во септември, 2022 година меѓу Република Северна Македонија и Европската 
Унија.  
 
Можните понатамошни истражувања: Сознанијата до кои дошол кандидатот се основа 
за натамошни квалитативни и интердисциплинарни истражувања на оваа појава,  
 
Оригиналноста на трудот: докторската дисертација претставува оригинален и самостоен 
истражувачки труд, со изворни и оригинални научни сознанија, кои според својата 
структура, содржината и применетиот теориско-методолошки пристап укажуваат дека 
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кандидатот има квалитети на самостоен научен истражувач во областа на 
криминолошките и безбедносните науки; ги има успешно совладано методолошките 
постапки во научно-истражувачката работа, особено во формулирањето, анализата и 
интерпретацијата на добиените резултати и изведувањето на констатации и заклучоци, 
како и во нудењето на препораки, упатства и решенија.  

Во апликативна смисла, придонесот од изработката на докторската дисертација е значајно 
и по тоа што кандидатот, врз основа на истражувачките резултати, го проширува 
хоризонтот и важноста од добро осмислена реформа на полицијата која треба да доведе до 
полициска организација која постручно, професионално, ефикасно и со поголема 
тактичност ќе одговори на новите безбедносни предизвици, во својата работа ќе ги јакне 
механизмите на превентивно полициско работење, но истовремено ќе биде способна да се 
справува со сложени безбедносни предизвици и ќе биде способна да ги неутрализира 
опасностите за граѓаните и заедницата.  
 

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за безбедност - Скопје да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана 
на докторскиот труд на кандидатот м-р Ирфан Мухареми со наслов „Развојот на 
полицијата во Република Северна Македонија, со посебен аспект на реформите на 
полицијата, за периодот 2002-2018“ . 

 

Скопје, 23. 09.2022 година       КОМИСИЈА 

Проф. д-р Борис Мургоски, претседател 

Проф. д-р Трпе Стојановски, ментор 

Проф. д-р Марина Малиш Саздовска, член 

Проф. д-р Оливер Бакрески, член 

Проф. д-р Никола Дујовски, член 
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РЕЦЕНЗИЈА 
 

НА РАКОПИСОТ „АНГЛИСКО-МАКЕДОНСКИ РЕЧНИК НА БЕЗБЕДНОСНИ 
ТЕРМИНИ И ИЗРАЗИ“ОД АВТОРКАТА ВОН. ПРОФ. Д-Р ВЕСНА ТРАЈКОВСКА 

 
Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – 
Скопје/ бр08-678/11од 21.10.2022 г, за членови на Рецензентската комисија за 
рецензирање на учебното помагало„Англиско-македонски речник на безбедносни 
термини и изрази“од авторката вон. проф.  д-р Весна Трајковска, наменет за студентите на 
Факултетот за безбедност - Скопје, за предметите Англиски јазик 1, Англиски јазик 2, 
Англиски јазик 3 и Англиски јазик 4 избрани се проф. д-р Ирина Петровска и вон. проф. 
д-р Зорица Трајкова Стрезовска. 
По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до Наставно-
научниот совет на Факултетот за безбедност во Скопје, рецензентите го поднесуваат 
следниов 

ИЗВЕШТАЈ 
Општ дел 
Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: „Англиско-македонски речник на безбедносни 
термини и изрази“ 

Назив на предметната програма: Англиски јазик 1, Англиски јазик 2, Англиски 
јазик 3 и Англиски јазик 4 

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

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

Англиски јазик 1 
Криминалистика: Фонд на часови: 2+2, ЕКТС-
кредити: 6 
Криминологија и криминална политика: Фонд 
на часови: 2+1, ЕКТС-кредити: 3 
Безбедност: Фонд на часови: 2+1, ЕКТС-
кредити: 3 
Безбедност и евроатлантски интеграции: Фонд 
на часови: 2+1, ЕКТС-кредити: 3 
Англиски јазик 2 
Криминалистика: Фонд на часови: 2+2, ЕКТС-
кредити: 5 
Криминологија и криминална политика: Фонд 
на часови: 2+1, ЕКТС-кредити: 3 
Безбедност: Фонд на часови: 2+1, ЕКТС-
кредити: 3 
Безбедност и евроатлантски интеграции: Фонд 
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на часови: 2+1, ЕКТС-кредити: 3 
 
Англиски јазик 3 
Криминалистика: 
Фонд на часови: 2+1, ЕКТС-кредити 6 
(акредитација од 2017 г.) 
Фонд на часови: 2+2, ЕКТС-
кредити5(акредитација од 2022 г.) 
Криминологија и криминална политика: Фонд 
на часови: 2+1, ЕКТС-кредити 3 
Безбедност: Фонд на часови: 2+1, ЕКТС-
кредити 3 
Безбедност и евроатлантски интеграции: Фонд 
на часови: 2+1, ЕКТС-кредити 3 
 
Англиски јазик 4: 
Криминалистика: 
Фонд на часови: 2+1, ЕКТС-кредити 4 
(акредитација од 2017 г.) 
Фонд на часови: 2+2, ЕКТС-кредити 
5(акредитација од 2022 г.) 
Криминологија и криминална политика: Фонд 
на часови: 2+3, ЕКТС-кредити 3 
Безбедност: Фонд на часови: 2+1, ЕКТС-
кредити 3 

Предметот Англиски јазик 1 на Факултетот за безбедност – Скопје на студиската 
програма Криминалистикае задолжителен предмет со фонд на часови 2+2, број на 
ЕКТС-кредити 6 и се слуша  во првиот семестар. 
Предметот Англиски јазик 1 на Факултетот за безбедност – Скопје на студиските 
програми Криминологија и криминална политика, Безбедност и Безбедност и 
евроатлантски интеграции е изборен предмет со фонд на часови 2+1, број на ЕКТС-
кредити 3 и се слуша  во првиот семестар. 
Предметот Англиски јазик 2 на Факултетот за безбедност – Скопје на студиската 
преограма Криминалистика е изборен предмет со фонд на часови 2+2, број на ЕКТС-
кредити 5 и се слуша  во вториот семестар. 
Предметот Англиски јазик 2 на Факултетот за безбедност – Скопје на студиските 
програми Криминологија и криминална политика, Безбедност и Безбедност и 
евроатлантски интеграции е изборен предмет со фонд на часови 2+1, број на ЕКТС-
кредити 3 и се слуша  во вториот семестар. 
Предметот Англиски јазик 3 на Факултетот за безбедност – Скопје на студиската 
програма Криминалистика според акредитацијата од 2017 година е изборен предмет со 
фонд на часови  2+1, број на ЕКТС кредити 6 и се слуша во третиот семестар. 
Споредакредитацијата од 2022 година е изборен предмет со фонд на часови 2+2, број 
на кредити 5 и се слуша во третиот семестар. 
Предметот Англиски јазик 3 на Факултетот за безбедност – Скопје на студиските 
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програми Криминологија и криминална политика, Безбедност и Безбедност и 
евроатлантски интеграции е изборен предмет со фонд на часови 2+1, број на ЕКТС-
кредити 3 и се слуша  во третиот семестар. 
Предметот Англиски јазик 4 на Факултетот за безбедност – Скопје на студиската 
програма Криминалистика според акредитацијата од 2017 година е изборен предмет со 
фонд на часови  2+1, број на ЕКТС кредити 4 и се слуша во четвртиот семестар. 
Според акредитацијата од 2022 година е изборен предмет со фонд на часови 2+2, број 
на кредити 5 и се слуша во четвртиот семестар. 
Предметот Англиски јазик 4 на Факултетот за безбедност – Скопје на студиската 
програма Криминологија и криминална политика е изборен предмет со фонд на часови 
2+3, број на ЕКТС- кредити 3 и се слуша во четвртиот семестар, а на студиската 
програма Безбедност е изборен предмет со фонд на часови 2+1, број на ЕКТС-кредити 
3 и се слуша  во четвртиот семестар. 

Реден број на изданието: прво издание 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 154страници (формат 
Б5), напишани на компјутер, со големина на фонтот  11. Текстот е 
поделен во27 поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 0слики 
и0 табели. 

 
 
 

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

 
вон. проф. д-рЗорица Трајкова Стрезовска, с. р. 
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Посебен дел од рецензентот: проф. д-р Ирина Петровска 
 

Краток опис на 
содржината: 

Ракописот „Англиско-македонски речник на безбедносни 
изрази и термини“претставува учебно помагало по 
предметите Англиски јазик 1, Англиски јазик 2, Англиски 
јазик 3 и Англиски јазик 4 на прв циклус студии на 
Факултетот за безбедност во Скопје.  
Во ракописот преовладуваат одбрани термини и изрази на 
англиски јазик од областа на безбедноста, но дадени се и 
одбрани термини од областа на криминологијата, правото, 
криминалистиката, полициското работење и сродни области, 
со нивните преводни еквиваленти во македонскиот јазик. 
Термините се дадени самостојно, како и во комбинација со 
одбрани зборови со коишто остваруваат типични 
колокациски врски важни за посочените области.  
Покрај стандардната терминологија, поместени се и 
жаргонски изрази, идиоми, фразални глаголи и сл. Некои 
термини се дадени и според британската и според 
американската варијанта на англискиот јазик, а за некои 
термини дадени се и по неколку синоними. 
Кај термините со повеќе значења, издвоени се најтипичните 
значења важни за струката за којашто се образуваат 
студентите за коишто е наменет, како во стандардна, така и 
во разговорна употреба. 
 

Оцена за усогласеноста 
со предметната 
програма: 

Ракописот е во склад со темите во рамки на наставните 
содржини од предметните програми по Англиски јазик 1, 
Англиски јазик 2, Англиски јазик 3 и Англиски јазик 4 на 
првиот циклус студии на Факултетот за безбедност во 
Скопје.  

Предлози за потребни 
корекции: 

Нема 

Оцена на ракописот: Ракописот  во целост ги задоволува критериумите за учебно 
помагало кое успешно ќе одговори на потребите на 
студентите за коишто е наменето. 
Начинот на кој се обработени стручните термини им 
овозможува на студентите полесно да ги совладуваат 
наставните содржини по наведените предмети, но и да го 
прошират вокабуларот од областа на безбедноста, 
криминологијата, криминалистиката, полициското работење 
и сродни области.  
Пристапот во претставувањето на термините е прилагоден 
на потребите на студентите. Приказот на колокациските 
врски ќе им биде од корист особено при преведувањето од 
англиски јазик на македонски јазик и обратно, а преку 
одбраните идиоми, жаргонски термини, разговорни изрази, 
фразални глаголи и сл. ќе можат дополнително да го 
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прошират лексичкиот репертоар од наведените области со 
лексички единици типични за употреба во различни говорни 
ситуации. 

Категоризација: Учебно помагало 

Заклучок со предлог за 
оправданоста за 
објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 154страници 
(формат Б5), напишани на компјутер, со големина на фонтот  
11. Текстот е поделен во 27 поглавја (вклучувајќи ја 
литературата)и содржи 0 слики и 0табели. 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како учебно помагало по предметите Англиски јазик 1, 
Англиски јазик 2, Англиски јазик 3 и Англиски јазик 4 примарно наменет за 
студентите на Факултетот за безбедност - Скопје. 
 
 
 
Во Скопје, октомври 2022 година 

Рецензент 
проф. д-р Ирина Петровска, с.р. 
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II. Посебен дел од рецензентот: вон. проф. д-р Зорица Трајкова Стрезовска 
 

Краток опис на содржината: Ракописот„Англиско-македонски речник на 
безбедносни термини и изрази“се јавува како прво 
издание на учебно помагало за студентите од прва и 
втора година на првиот циклус студии на Факултетот 
за безбедност – Скопје кои ги слушаат предметите 
Англиски јазик 1, Англиски јазик 2, Англиски јазик 3 
и Англиски јазик 4. 
Речникот содржи англиски термини и изрази од 
областа на безбедноста, со соодветни преводни 
еквиваленти на македонски јазик. Воедно, 
авторкатаоди и чекор понатаму, па тематски опфаќа и 
термини и изрази од области сродни на безбедноста, 
како што се правото, криминологијата, 
криминалистиката и полициските работи.  
Ракописот доследно ја следи востановената структура 
својствена за лексикографските изданија, со тоа што 
термините се дадени по абецеден ред инајголемиот 
дел од нив се придружени со зборови изведени од нив 
(именки, глаголи, придавки, сложени именки и сл.), а 
внимателно се попишани и некои од најважните 
колокации со кои овие изрази и термини може да се 
сретнат во наведените области. Покрај формалната 
употреба својствена за официјалниот јазик, речникот 
обрнува подеднакво внимание и на неформалните 
употреби со кои студентите може да се сретнат во 
секојдневниот говор.  
Вистинско богатство на овој речник се и 
обработените идиоми, фразални глаголи и жаргонски 
изрази од предметните области, без кои практично е 
невозможно да се замисли употребата на англискиот 
јазик. Во некои случаи, наведени се повеќе лексички 
единици за ист поим, како и повеќе слични поими кои 
се лексикализирани со една лексичка единица. 

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Ракописот е усогласен со предметните програми за 
коишто основно е наменет. 

Предлози за потребни 
корекции: 

Нема 

Оцена на ракописот: Ракописот ги задоволува критериумите за учебно 
помагало.  
Она што ракописот го прави значаен и стручен е што 
изборот на термините и изразите произлегува од 
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практичната настава по англиски јазик и потребата 
која произлегла од комуникацијата со студентите и 
самата стручна област во речиси дваесетгодишното 
искуство на авторката. Притоа, авторката води грижа 
да не го оптоварува помагалото со општото значење 
на термините и изразите, туку се задржува посебно на 
само на оние значења поврзани со областа на 
безбедноста и коишто смета дека ќе бидат најкорисни 
за идната професија на студентите на коишто им е 
наменет. Ваквиот методолошки приод доследно се 
применува и во изборот и обработката на 
колокациите, идиомите, фразалните глаголи и 
жаргонските изрази.  
Применетата графичка обработка и форматот на 
текстот овозможуваат прегледно прелистување на 
опфатениот корпус, како и лесно пронаоѓање на 
бараниот англиски збор и неговите колокации. 
Прецизните преводи, како и јасните и концизни 
појаснувања (таму кадешто биле потребни) ќе им 
овозможат на корисниците на овој речник лесно да го 
најдат најсоодветното преводно решение на 
македонски јазик.  
Со сите овие особености, ракописот недвосмислено 
ги задоволува критериумите што треба да ги опфати 
едно вакво лексикографско издание. 

Категоризација: Учебно помагало 

Заклучок со предлог за 
оправданоста за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 154 
страници (формат Б5), напишани на компјутер, со 
големина на фонтот  11. Текстот е поделен во 27 
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 0 
слики и 0 табели.  

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како учебно помагало по предметите Англиски јазик 1, 
Англиски јазик 2, Англиски јазик 3 и Англиски јазик 4 примарно наменет за студентите на 
Факулетот за безбедност, Скопје. 
 
Во Скопје, октомври 2022 година 
 
 
 

Рецензент 
вон. проф. д-р Зорица Трајкова Стрезовска, с. р.  
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО НАСТАВНО-
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ „МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО“ И „МЕЃУНАРОДНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ“ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ-КИЧЕВО 
 
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, 

Правен факултет-Кичево, објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Лајм“ од  
31.05.2022 година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-
научните области „Меѓународно јавно право“ (50806) и „Друго - Меѓународни 
организации“ (50835) и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет бр. 02-232/5 
од 22.06.2022 година, формирана е Рецензентска комисија во состав: Проф.д-р Владимир 
Ортаковски, редовен професор (во пензија) на Факултетот за безбедност – Скопје, Проф.д-
р Елена Михајлова-Стратилати, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан 
Први“ – Скопје и Проф.д-р Саша Дукоски, редовен професор на Правниот факултет – 
Кичево.  

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 на РМ бр. 82/2018) и на чл. 31 и чл. 32 од Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Рецензентската 
комисија го поднесува следниов: 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
 

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во 
научните области „Меѓународно јавно право“ (50806) и „Друго-Меѓународни 
организации“ (50835), во предвидениот рок се пријави д-р Елена Темелковска-Аневска. 

 
 
Биографски податоци и образование 
 
Кандидатката д-р Елена Темелковска-Аневска е родена 1982 година, во Битола.  

Основно образование завршила во Битола, со одличен успех. Средно образование 
завршила во Гимназијата „Јосип Броз-Тито“ во Битола, во 2000 година, со одличен успех. 
Со високо образование се стекнала на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, на 
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје. Дипломирала на 05.07.2004 година, со 
просечен успех 9.82.  За покажаниот успех во текот на студиите добила неколку награди и 
признанија, меѓу кои и награда од Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје за 
најдобар студент во генерацијата 2000-2004 година, како и награда од Универзитетот 
„Св.Кирил и Методиј“-Скопје за најдобар студент на Правниот факултет „Јустинијан 
Први“ и признание за најдобар постигнат успех во текот на студиите.  

Во академската 2004/2005 година се запишала на  втор циклус (магистерски) студии 
на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, на насоката „Меѓународно право и 
меѓународна политика“. Студиите ги завршила во 2006 година со просечен успех 9.71.   
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На 28.12.2007 година го одбранила магистерскиот труд на тема „Усвојување на 
законодавството на Европската унија од областа на животната средина во законодавството 
на Република Македонија“. Со тоа се стекнала со научен степен магистер на правни 
науки, насока: меѓународно право. 

Докторска дисертација пријавила во 2008 година на Правниот факултет „Јустинијан 
Први“ во Скопје. Дисертацијата на тема „Имплицитните овластувања на Европската унија 
во процесот на склучување на меѓународни договори“  ја одбранила на 19.12.2011 година, 
пред Комисија во состав:  Проф. д-р Поликсена Гавроска, Проф.д-р Сашо Георгиевски, 
Проф.д-р Татјана Петрушевска, Проф. д-р Тања Каракамишева-Јовановска и Проф. д-р 
Тони Дескоски. Со тоа се стекнала со научен степен доктор на правни науки. 

Во 2012 година е избрана во звањето доцент на Правен факултет-Кичево. Во 
моментот е вонреден професор. Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр. 433 
од 01.09.2017 година.  

Кандидатката активно владее англиски и француски јазик. 
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и 

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

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

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

кандидатката д-р Елена Темелковска-Аневска изведува настава на прв, втор и трет циклус 
студии на студиските програми:  правни науки (на прв циклус студии), насоките 
„Човекови права и демократија“ и „Бизнис право“ (на втор циклус студии) и насоката 
„Меѓународно право и меѓународна политика“ (на трет циклус студии). На првиот циклус 
студии ги предава предметите „Меѓународно јавно право“, „Меѓународно приватно 
право“ и „Меѓународно право за правата на човекот“. На втор циклус студии, на насоката 
„Човекови права и демократија“ ги предава предметите „Меѓународно право за правата на 
човекот“, „Европски систем за заштита на човековите права и слободи“ и „Право на 
странците“. На втор циклус студии, на насоката „Бизнис право“ го предава предметот 
„Арбитражно право“. На трет циклус студии, на студиската програма „Меѓународно право 
и меѓународна политика“ ги предава предметите „Меѓународно право (јавно и приватно)“, 
„Егзекватура на странските судски одлуки“ и „Меѓународно арбитражно право“. 

Од првиот избор во наставно-научно звање па до денес, кандидатката учествувала 
како член во Комисија за оценка и/или одбрана на повеќе од 30 дипломски, повеќе од 20 
магистерски трудови и на 2 докторски дисертации.  
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Кандидатката е акредитиран ментор на трет циклус студии на студиската програма 
„Меѓународно право и меѓународна политика“ со решение од Одборот за акредитација на 
високото образование од 11.02.2021 година. 

Кандидатката е автор на рецензирана монографија под наслов „Меѓународниот 
субјективитет и договорите во меѓународното право преку призмата на меѓународните 
организации: случајот на Европската заедница и Европската унија“. 

 
 
 
 
 

Научно-истражувачка дејност 
 
Д-р Елена Темелковска-Аневска има објавено 6 научни трудови од областите во кои 

се избира, од кои 2 научни труда во научни списанија со импакт-фактор (фактор на 
влијание), 1 труд во меѓународни научни списанија, 3 трудови во меѓународни научни 
публикации и зборници од меѓународни научни конференции. Објавените трудови се 
нотирани на универзитетскиот репозиториум E-prints http://eprints.uklo.edu.mk/id/user1057. 

 
1. Elena Temelkovska-Anevska, The Security and Defence Cooperation in the Visegrad Group 
– Actual and Alternative Formats of Cooperation, International Journal of Sciences: Basic and 
Applied Research, 2022, Vol.62. No.2, e-ISSN: 2307-4531, 2021 Impact Factor (IF) based on 
2019 and 2020 information = 417/1003 ≈ 0.415. 
Indexed in: Ulrich, Google Scholar, Journal Citation Reports, Web of Science, Directory of Open 
Access Journals (DOAJ) , Scopus, Ulrich's Periodicals Directory, Microsoft academic research, 
University of Texas (USA) , Stanford University (USA), State Universit egLibraries of Florida 
(included in 11 universities libraries in Florida)(USA), University of Cambrid ert(United 
Kingdom), Simon Fraser University (Canada), University of South Australia (Australia), OAIs 
database, PubZone (ACM SIGMOD), Research gate, OCLC World Cat, IE Library ( Spain ), 
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Ezb germany), Simpson University (USA), Columbia 
University (USA), NEOS library consortium (Canada), University of Melbourne (Australia), 
Technische Universität Darmstadt (Germany), University of Gronignen (The Netherlands), 
University of Liverpool (UK), Universität Wurzburg (Germany), Academic research 
(ourGlocal), Issuu, Researchbib, Journal seek,docstoc, ProLearnAcademy, ectel07, University of 
Canterbury (New Zealand), University of Hong Kong, Queen's gUniversity (Canada), 
Universität Mainz (Germany), University of Saskatchewan (Canada), The Hong Kong University 
of Science & Technology, University of Manitoba (Canada), Auckland University of 
Technology (New Zealand), scribd, prorch, slideshare, mendeley, academia, Genamics 
JournalSeek, Internet archi Ebookbrowse, CiteSeer, Physikalisch Technische Bundesanstalt 
(Germany), University of Twente (The Netherlands), Universität Osnabrück (Germany), 
Universität Marburg (Germany) , University of IOWA. 
2. Elena Temelkovska-Anevska, The Human Rights Law and the International Humanitarian 
Law – Origins, Similarities, Differences and Interactions, International Journal of Sciences: 
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Basic and Applied Research, 2022, Vol.62. No.22, e-ISSN: 2307-4531, 2021 Impact Factor (IF) 
based on 2019 and 2020 information = 417/1003 ≈ 0.415.  
Indexed in: Ulrich, Google Scholar, Journal Citation Reports, Web of Science, Directory of Open 
Access Journals (DOAJ), Scopus, Ulrich's Periodicals Directory, Microsoft academic research, 
University of Texas (USA) , Stanford University (USA), State Universit egLibraries of Florida 
(included in 11 universities libraries in Florida)(USA), University of Cambrid ert(United 
Kingdom), Simon Fraser University (Canada), University of South Australia (Australia), OAIs 
database, PubZone (ACM SIGMOD), Research gate, OCLC World Cat, IE Library ( Spain ), 
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Ezb germany), Simpson University (USA), Columbia 
University (USA), NEOS library consortium (Canada), University of Melbourne (Australia), 
Technische Universität Darmstadt (Germany), University of Gronignen (The Netherlands), 
University of Liverpool (UK), Universität Wurzburg (Germany), Academic research 
(ourGlocal), Issuu, Researchbib, Journal seek,docstoc, ProLearnAcademy, ectel07, University of 
Canterbury (New Zealand), University of Hong Kong, Queen's gUniversity (Canada), 
Universität Mainz (Germany), University of Saskatchewan (Canada), The Hong Kong University 
of Science & Technology, University of Manitoba (Canada), Auckland University of 
Technology (New Zealand), scribd, prorch, slideshare, mendeley, academia, Genamics 
JournalSeek, Internet archi Ebookbrowse, CiteSeer, Physikalisch Technische Bundesanstalt 
(Germany), University of Twente (The Netherlands), Universität Osnabrück (Germany), 
Universität Marburg (Germany) , University of IOWA. 
3. Elena Temelkovska-Anevska, Humanitarian Intervention – legal, political and moral 
aspects, International Scientific Conference “Towards a Better Future: Human Rights, Organized 
Crime and Digital Society”, Conference Proceedings, Volume 1, Faculty of Law-Kicevo, 
University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, October 2020. 
4. Elena Temelkovska-Anevska, Federalism through the theories of European Integration, 
International Scientific Journal “Horizons” Series A: Social Sciences and Humanities, University 
“St. Kliment Ohridski” – Bitola, Year XIII, VOl.24, February 2020. 
5. Elena Temelkovska-Anevska, Elizabeta Tosheva, The United Nations Security Council: the 
abuse of its veto power and its necessity for reform, International Scientific Conference 
“Towards a Better Future: Democracy, EU Integration and Criminal Justice”, Conference 
Proceedings, Volume 1, Faculty of Law-Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, 
May 2019. 
6. Elizabeta Tosheva, Elena Temelkovska-Anevska, Decentralization, local and regional 
development in the context of republic of Macedonia’s accession in the EU: developments and 
perspectives, International Scientific Conference “Towards a Better Future: The Rule of Law, 
Democracy and Polycentric Development”, Conference Proceedings, Volume 1, Faculty of Law-
Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, May 2018. 
7. Elena Temelkovska-Anevska, The relationship between NATO and Russia through the prism 
of mutual cooperation and confrontation, European Scientific Journal, May 2017, Vol.13 No.13. 
Indexed in EBSCO, ProQuest, Index Copernicus, Google Scholar, Open J Gate, Ulrich’s, 
Mendeley, etc.  ISSN: 1857-7881 (print), e-ISSN: 1857-7431 
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8. Elena Temelkovska-Anevska, Peaceful means for settlement of inter-state disputes: 
reflections, advantages and disadvantages, International E-Journal of Advances in Social 
Sciences, IJASOS, April 2017, Vol.3, issue 7. e-ISSN: 2411-183X 
9. Elena Temelkovska-Anevska, Peaceful means for settlement of inter-state disputes: 
reflections, advantages and disadvantages, Proceedings of INTCESS 2017 4th International 
Conference on Education and Social Sciences, 6-8 February 2017, Istanbul, Turkey. Proceedings 
of INTCESS are indexed in Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index. ISBN: 
978-605-64453-9-2 
10. Elena Temelkovska-Anevska, Populism as a phenomenon and its influence on democracy 
and constitutionalism, Списание на научни трудови (Право и политикологија), 8-ма 
Меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток-Запад“, Април 2017, 
Година IV, Бр. 2, Меѓународен центар за славјанска просвета. DOI: 323.2:321.7 
11. Anevski D, Poposka K., Temelkovska-Anevska E., Financial institutions as an 
intermediary between international lenders and banks: case study Macedonian Bank for 
Development Promotion, Economic Development, Journal of the Institute of Economics-Skopje, 
Year 19, No. 1-2/2017, Institute of Economics-Skopje, University “Ss. Cyril and Methodius” - 
Skopje 
12. Аневски, Д., Темелковска-Аневска Е., Карактеристики на позначајните финансиски 
системи на земјите-членки на Европската унија, Списание на научни трудови 
(Економија, безбедносно инженерство, архитектура и дизајн, информатика, екологија), 8-
ма Меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток-Запад“, Април 2017, 
Година IV, Бр. 2, Меѓународен центар за славјанска просвета. DOI: 336.71/.73 (4-672ЕУ) 
13. Anevski D, Temelkovska-Anevska E., Credit institutions and legal framework important 
for development of small and medium sized enterprises in Russia, International Research Journal, 
Vol.57, No.3, March 2017. ISSN: 2303-9868 (print), ISSN: 2227-6017 (online). DOI:  
10.23670/IRJ.2017.57.031 
14. Anevski D, Temelkovska-Anevska E., International regulatory changes in financial 
systems as a factor of stability, The European Journal of Applied Economics, Vol.14, no.1, 2017, 
Singidunum University, Belgrade, Serbia. Indexed in EBSCO, J-Gate, Google Scholar, etc.  
Published by: De Gruyter. ISSN: 2406-2588 (printed version). ISSN: 2406-3215 (electronic 
version). DOI: 10.5937/EJAE14-13167 
15. Elena Temelkovska-Anevska, Globalization and its impact on international politics, 
nation-state and state sovereignty, International Scientific Journal “Horizons”, (Series A - Social 
Sciences and Humanities), University “St.Kliment Ohridski” – Bitola, Vol.16, Year X, 
September 2014. DOI: 327.342.22)-027.511 
16. Elena Temelkovska-Anevska, The perspectives of universal and regional systems for 
protection of human rights, Proceedings of the International Scientific Conference “Macedonia 
and the Balkans: A hundred years after the World War I – Security and Euro-Atlantic 
integration”, Panel: Democracy, rule of law and human rights> their promotion and forms of 
protection, Volume II, 3-5 June 2014, Ohrid, Macedonia 
17. Elena Temelkovska-Anevska, The correlation between the Arab Spring and Islam and the 
implications of the Arab Spring on the European Union foreign policy, Proceedings of the 
International Scientific Conference “The Balkans between Past and Future: Security, Conflict 
Resolution and Euro-Atlantic Integration” Panel: Security dilemmas and geopolitical trends in 
international relations with particular reference to Middle East, Eastern Europe and Western 
Asia, Volume I, 5-8 June 2013, Ohrid, Macedonia 
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18. Елена Темелковска-Аневска, Португалија и Шпанија – од изолација до европска 
интеграција, Хоризонти II, година VII, број 7, Универзитет „Св. Климент Охридски“, 
Битола, 2011 
19. Елена Темелковска-Аневска, Турција во ЕУ – невозможна желба или реална 
потреба, Годишник на Правен факултет - Кичево, 2011 
20. Elena Temelkovska-Anevska, EU enlargement and social standards, International 
Conference of Young Scientists – ICYS, Union of Scientists in Bulgaria, Scientific Research of 
the Union of Scientists, Series B, Natural Science and Humanities, vol. XIII, Plovdiv, Bulgaria, 
2011 
21. Темелковска Елена,  Европеизација на меѓународното право, Хоризонти, година VI, 
број 6, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, 2010 
22. Темелковска Елена, Република Македонија – во Европа или во Западен Балкан, 
Хоризонти, година V, број 5, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, 2009  
23. Elena Temelkovska , The  social dimension of the Environmental  Policy with an emphasis 
on the sustainable development, International Conference of Young Scientists – ICYS, Union of 
Scientists in Bulgaria, Scientific Research of the Union of Scientists, Series B, Natural Science 
and Humanities, vol. XII, Plovdiv, Bulgaria, 2009 
  
Во изминатите години, кандидатката учествувала на следните меѓународни научни 
конференции: 
 
2021г. - International Scientific Conference “Towards a Better Future: State and Society”, Conference 
Proceedings, Volume 1, Faculty of Law-Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, October 
2021. 
 
2020г. - International Scientific Conference “Towards a Better Future: Human Rights, Organized Crime 
and Digital Society”, Conference Proceedings, Faculty of Law-Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” 
– Bitola, October 2020. 
 
2019г. - International Scientific Conference “Towards a Better Future: Democracy, EU Integration and 
Criminal Justice”, Conference Proceedings,Faculty of Law-Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – 
Bitola, May 2019. 
 
2018г. - International Scientific Conference “Towards a Better Future: The Rule of Law, Democracy and 
Polycentric  
 
                          Development”, Conference Proceedings, Faculty of Law-Kicevo, University “St. Kliment 
Ohridski” –  
                       Bitola, May 2018. 
 
 
2017г.   8th International Scientific Conference: International Dialogue: East-West”,  
                     28-29 April 2017, International Slavic University “G.R. Derzhavin” 
 
 
2017г.  4th International Conference on Education and Social Sciences, INTCESS,  
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organized by OCERINT (International Organization Center of Academic Research), 6-8 
February 2017, Istanbul, Turkey 

 
 
2014г.                International Scientific Conference: “Macedonia and the Balkans: A hundred  

years after the World War I – Security and Euro-Atlantic integration”, Panel: Democracy, 
rule of law and human rights> their promotion and forms of protection, 3-5 June 2014, 
Ohrid, Macedonia 

 
 
2013г.            World Forum for Democracy (Светски форум за демократија), организиран  
                        oд Советот на Европа, 23-29 ноември 2013 година, Стразбур, Р.Франција 
 
 
2013г.              International Scientific Conference: “The Balkans between Past and Future:  
                         Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic integration”, Panel: Security   

dilemmas and geopolitical trends in international relations with particular reference to 
Middle East, Eastern Europe and Western Asia, 5-8 June 2013,  

                        Ohrid, Macedonia 
 
 
2013г.             International Conference: “From Schuman Declaration to Lisbon Treaty:  
                        What Political Finality for the European Union?”, 25-26 April 2013,  
                        Oradea, Romania 
 
 
2012-2013 г.     Школа за јавни политики „Мајка Тереза“, Центар за истражување и  
                          креирање политики-Скопје  
 
 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
 
 
Д-р Елена Темелковска-Аневска активно е вклучена во стручно-апликативната 

работа на Правен факултет-Кичево. Кандидатката д-р Елена Темелковска-Аневска 
учествувала во изработка на елаборати за акредитација на нови студиски програми за втор 
и трет циклус студии, и тоа: изработка на елаборат за студиската програма „Меѓународно 
право и меѓународна политика“ на трет циклус студии во 2018 година (како претседател 
на Комисијата за изработка на елаборат), изработка на елаборат за студиската програма по 
„Меѓународно право“ на втор циклус студии (како член на Комисијата за изработка на 
елаборат) во 2018 година, претседател на Комисија за изработка на елаборат за 
формирање на Школа за правосудство во 2018 година, како и изработка на елаборат за 
студиската програма „Човекови права и демократија“ на втор циклус студии во 2019 
година (како претседател на Комисијата за изработка на елаборат).  

Стручно усовршување во странство остварила со студиски престои на Институтот за 
меѓународни, политички и регионални студии на Универзитетот „Корвинус“ во 
Будимпешта, Унгарија, во мај 2022 година, во рамки на програмата за мобилност 
CEEPUS, и на Правниот факултет при Универзитетот „Паисиј Хилендарски“ во Пловдив, 
Бугарија, во март 2022 година, во рамки на ERASMUS + програмата за мобилност. Во 



79 
 

периодот 2012-2013 година била учесник на Школата за јавни политики „Мајка Тереза“, 
како дел од развиената мрежа на школи за политички студии организирани во соработка 
со Совет на Европа, а од 23.11.2013-29.11.2013 година учествувала на Светскиот форум за 
демократија во Стразбур, Франција, организиран од Советот на Европа.   

Д-р Елена Темелковска-Аневска била секретар на Советот на докторски студии на 
Правен факултет-Кичево, во периодот 2015-2018 година, раководител на Советот на 
докторски студии на Правен факултет-Кичево, во периодот 2018-2021 година и член на 
Комисијата за издавачка дејност на Правен факултет-Кичево, во периодот 2017-2021 
година. 

Кандидатката е соработник-уредник (associate editor) во меѓународното научно 
списание Journal of Liberty and International Affairs во издание на Institute for Research and 
European Studies и повеќе пати била рецензент на научни трудови објавени во истото. 
Исто така, кандидатката се јавува како рецензент на трудови во меѓународното научно 
списание „Horizons“ во издание на Универзитетот „Св.Климент Охридски“-Битола, како и 
на меѓународното научно списание European Scientific Journal во издание на European 
Scientific Institute. Кандидатката била рецензент и член на научниот комитет на првата 
глобална виртуелна конференција GV-CONF 2013 и во континуитет  учествува во 
процесот на рецензија на трудови на сите досегашни меѓународни научни конференции 
„Towards better future“ во организација на Правен факултет-Кичево. 

Кандидатката е дел од организациониот одбор на меѓународните научни 
конференции „Towards better future“ кои  на годишно ниво ги организира Правниот 
факултет – Кичево, а исто така членува и во организациониот комитет за издавање на 
годишниот зборник на трудови презентирани на меѓународните научни конференции 
„Towards better future“. 

Била член на 4 рецензентски комисии за избор на лица во наставно-научно звање, и 
тоа член во 2 рецензентски комисии за избор во звање доцент и член во 2 рецензентски 
комисии за избор во звање вонреден професор. Кандидатката била член на Комисија за 
оценка и одбрана на 2 докторски труда. 

Во перидот 10.11.2021-19.11.2021 година одржала две гостувачки предавања на 
„Академија за меѓународно воено право, конфликти и тероризам“ во организација на 
European Law Students Association (ELSA). 

Уште од почетокот на својата академска кариера, кандидатката континуирано 
учествува во промотивните активности на Правниот факултет-Кичево за упис на нови 
студенти. 

Д-р Елена Темелковска-Аневска го положила правосудниот испит, за што 
приложила уверение за положен правосуден испит издадено од Министерството за правда 
во 2020 година, а приложила и лиценца за вештак во областа на заштита на авторските 
права, другите сродни права и правата од интелектуална сопственост издадена од 
Министерството за правда во 2017 година. 
 

Оценка од самоевалуација 
 
Кандидатката д-р Елена Темелковска-Аневска, во изминатите академски години, 

добила позитивна оценка од анонимно спроведените анкети на студентите на Правен 
факултет-Кичево. На анонимно спроведените анкети од универзитетот, канидатката ги 
добила следните оценки: во зимскиот семестар од академската 2017/2018 оценка 4.22, а во 
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летниот семестар од академската 2017/2018 оценка 3.85, во зимскиот семестар од 
академската 2018/2019, оценка 3.77, а во летниот семестар од академската 2018/2019 
оценка 4.21, во зимскиот семестар од академската 2019/2020 оценка 3.65, а во летниот 
семестар од академската 2019/2020 оценка 4.12,  во зимскиот семестар од академската 
2020/2021 оценка 4.10, во зимскиот семестар од  академската 2021/2022 оценка 3.84. 
На анонимно спроведените анкети во i-know системот, кандидатката ги добила следните 
оценки: во зимскиот семестар од академската 2017/2018 оценка 4.21, во зимскиот семестар 
од академската 2018/2019, оценка 3.59, во зимскиот семестар од академската 2019/2020 
оценка 3.93, во зимскиот семестар од академската 2020/2021 оценка 4.05, во зимскиот 
семестар од  академската 2021/2022 оценка 4.17 (од студентите на тригодишните студии) 
и оценка 4.04 (од студентите на четиригодишните студии).  
 
 
 

 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 

НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 
 
 

 
Кандидатката д-р Елена Темелковска-Аневска 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 ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, 

НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 
 
 
 
 
Кандидат:   д-р Елена Темелковска-Аневска    
Институција:  Правен факултет - Кичево       
Научни области:  Меѓународно јавно право и Меѓународни организации    
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ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО  

НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН ПРОФЕСОР 

 

 

Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

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

 
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 9.82 

    Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9.71 
 

да 

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за која се избира. 
 
Назив на научната област: меѓународно јавно право (50806) и 
меѓународни организации - друго (50835) 
Поле: правни науки (508)  
Подрачје: општествени науки (5) 
 

да 

3 Објавени најмалку шест рецензирани научни труда ** во референтна 
научна публикација согласно со ЗВО во последните пет години пред 

објавувањето на конкурсот за избор 
 

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: International Journal of Sciences: Basic and 
Applied Research 

    2. Назив на електронската база на списанија:Journal Citation Reports, Web 
of Science, Scopus 
   3. Наслов на трудот: The Security and Defence Cooperation in the Visegrad 
Group – Actual and Alternative Formats of Cooperation 

4. Година на објава: 2022 
-----------  
1.Назив на научното списание: International Journal of Sciences: Basic and 
Applied Research 

    2. Назив на електронската база на списанија: Journal Citation Reports, Web 
of Science, Scopus 
   3. Наслов на трудот: The Human Rights Law and the International 
Humanitarian Law – Origins, Similarities, Differences and Interactions 
   4. Година на објава: 2022 

да 

3.2 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на 
рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат 
членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја 
не може да надминува две третини од вкупниот број на членови 
1. Назив на научното списание: Horizons,  serie A, Vol.24 
2. Меѓународен уредувачки одбор  

да 
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Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

-вкупен број членови: 7  
-број и припадност по земји: С.Македонија (2), Германија (1), Словенија (1), 
Србија (1), Франција (1) и Шведска (1). 

   3. Наслов на трудот:  Federalism through the theories of European Integration 
   4. Година на објава: 2020 
 

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: _________ 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________ 

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

 

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

 

3.5 Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни 
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот 
комитет се од најмалку три земји 
1. Назив на зборникот: Conference Proceedings, Volume 1 
2.Назив на меѓународниот собир: International Scientific Conference 
“Towards a Better Future: Human Rights, Organized Crime and Digital 
Society” 
3. Имиња на земјите: Полска, Германија, Хрватска, Русија, Турција, 
С.Македонија, Италија, Србија, Шпанија, Бразил, САД, Нигерија, 
Словенија, Романија, Албанија, Босна и Херцеговина, Унгарија, Либан и 
Грузија.  

   4. Наслов на трудот: Humanitarian Intervention – legal, political and moral 
aspects  

5. Година на објава: 2020 
--------- 
1. Назив на зборникот: Conference Proceedings, Volume 1 
2.Назив на меѓународниот собир: International Scientific Conference 
“Towards a Better Future: Democracy, EU Integration and Criminal Justice”  
3. Имиња на земјите: Полска, Германија, Хрватска, Русија, Турција, 
Македонија, Италија, Србија, Шпанија, Бразил, САД, Нигерија, 
Словенија, Романија, Албанија, Босна и Херцеговина, Унгарија, Либан и 
Грузија.  

    4. Наслов на трудот: The United Nations Security Council: the abuse of its 
veto power and its necessity for reform 

5. Година на објава: 2019 
-----------  
1. Назив на зборникот: Conference Proceedings, Volume 1 
2.Назив на меѓународниот собир: International Scientific Conference 
“Towards a Better Future: The Rule of Law, Democracy and Polycentric 
Development” 
3. Имиња на земјите: Полска, Германија, Хрватска, Русија, Турција, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

да 
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Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

Македонија, Италија, Србија, Шпанија, Бразил, САД, Нигерија, 
Словенија, Романија, Албанија, Босна и Херцеговина и Унгарија. 

    4. Наслов на трудот: Decentralization, local and regional development in the 
context of republic of Macedonia’s accession in the EU: developments and 
perspectives 

5. Година на објава: 2018 
 

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

 

4 Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи 
од научната област за која се избира *** 
1. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или збирката задачи: 
„Меѓународниот субјективитет и договорите во меѓународното право 
преку призмата на меѓународните организации: случајот на Европската 
заедница и Европската унија“ 
2. Место и година на објава: Битола, 2022 година 
 

да 

5 Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден професор, Билтен 
број 433 од 01.09.2017 година 
 

да 

6 Има способност за изведување на високообразовна дејност 
 да 

 
* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој од универзитетите во 
Република С. Македонија во моментот на стапување во сила на Законот за високото образование (Службен 
весник на Републиа Македонија бр.82/2018), нема да се применуваат одредбите од Законот кои се 
однесуваат  на просекот, односно дека лицата треба да имаат остварено просечен успех од најмалку 8,00 
(осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно имаат остварено просечен успех 
од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус. Во овој случај, полето под 
реден број 1 не се пополнува. 
 
** За кандидатот/ите кој има повеќе од 6 (шест) научни труда во референтна научна публикација, 
рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе во рефератот. 

***Наведениот услов ќе се применува по истекот на три години од денот на стапувањето во сила на Законот 
за високото образование (Службен весник на Република Македонија бр.82/2018). 
 

 
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, кандидатката д-р Елена Темелковска-Аневска ги исполнува и посебните 
услови за избор во звање предвидени со Правилникот за избор во звања на Универзитетот 
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„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”. 
 

АНЕКС 1 
 

 
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ 

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

-секој исполнет услов се обележува со X- 
-табелата е составен дел од Рефератот за избор, а го пополнува 

рецензионата комисија- 
 

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/)1 

 
 

X 

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) 
 

 
X 

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

 

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

X 

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

 
X 

 
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд 
 

  
X 

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 
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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)2 
 

 
X 

вкупно исполнети услови од прв критериум 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 

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

 
X 

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

 
X 

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

 
X 

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.) 

X 

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 

 
X 

 
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд 
 

 
X 

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

 

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

X 

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

 
 

X 

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

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 9 

 

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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                                    ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ    

 

 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ 
X 

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

 
X 

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

 
X 

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

X 

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

 

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

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

 

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.) 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 

 

20 
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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  д-р Елена Темелковска-Аневска.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Елена Темелковска-Аневска 
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 наставно-научно звање редовен 
професор во научните области „Меѓународно јавно право“ и „Меѓународни организации“.  

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Правен факултет - Кичево,  д-р Елена Темелковска-Аневска 
да биде избрана во наставно-научно звање редовен професор во научните области 
„Меѓународно јавно право“ и „Меѓународни организации“.   

 
 
 
 
                                                         РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 
 
 

            1.Проф. д-р Владимир Ортаковски, редовен професор во пензија, с.р. 
 
 
 
            2.Проф. д-р  Елена Михајлова-Стратилати, редовен професор, с.р. 

 
 
 

            3.Проф. д-р  Саша Дукоски, редовен професор, с.р. 
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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  07.10.2022 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.02-391/4, донесена на 
18.10.2022 година, 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 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: Прехранбено инженерство (41400), Нутриционизам (41401) и Друго (41403), 
во предвидениот рок се пријави само кандидатката м-р Елеонора Делиниколова. 

 
Биографски податоци и образование 
 
Кандидатката м-р Елеонора Делиниколова е родена на 21.05.1979, во Скопје. 

Средно образование завршила во МУЦ „Д-р Панче Караѓозов“ во Скопје, 1997 година. 
Прв циклус студии завршила на 28.05.2004 година на Стоматолошки факултет-Скопје, 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје со просечен успех 8,31 и се стекнала со 
стручен назив Дипломиран доктор по стоматологија. 

Во академската 2017/2018 година се запишала на втор циклус (магистерски) 
студии на Технолошко-технички факултет - Велес, на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ –  Битола, насока Нутриционизам (едногодишни студии). Студиите ги 
завршила во 2021 година, со просечен успех 9,50. Магистерскиот труд на тема „Оценка 
на влијанието на видот, квантитетот на функционалната храна и квалитетот на 
животниот стил кај лицата со хиперинсулинемија кои имаат покачена телесна маса“ го 
одбранила на 30.11.2021 година и се стекнала со научен назив Магистер по 
Нутриционизам. 

Кандидатката м-р Елеонора Делиниколова има повеќегодишно работно искуство 
како: нутриционист во ПЗУ Е-Медикал - Центар за болести на тироидеа и дијабетес, 
медицински претставник во Solvis UnLtd, претставништво на Epsilon Health за 
Република Северна Македонија и менаџер за маркетинг и регулатива во MetaMedico 
UnLtd. Била задолжена за обезбедување консултантски, советодавни, маркетинг и 
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регулаторни услуги во фармацевтскиот сектор за повеќе компании. Како медицински 
претставник во Galenika AD, претставништво Скопје, била задолжена за развој и 
продажба на бренд во рамките на Националната програма за превенција од кариес на 
децата. Како менаџер за продажба во Biotehnologia UnLtd претставништво за 
Biohellenika Скопје, зема активно учевство при воспоставување и имплементирање на 
систем на собирање и складирање на матични клетки од млечни заби. Кандидатката 
како медицински онколошки претставник за Novartis Pharma Services Inc., 
претстваништво Скопје, учевствувала при воведување на фармацевтски производи на 
македонскиот пазар.  

М-р Елеонора Делиниколова активно ги владее англискиот и францускиот јазик. 
 

 
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот 
 
Наставно-образовна дејност 
 
Во рамките на наставно-образовната дејност, кандидатката м-р Елеонора 

Делиниколова била ангажирана како експерт од областа Нутриционизам и изведувала 
обука и предавање на студентите од прв, втор и трет циклус студии на Технолошко-
технички факултет – Велес, УКЛО. 
 
 

Научно-истражувачка дејност 
 

М-р Елеонора Делиниколова има остварено научно-истражувачна дејност и има 
објавено научен труд во списание со меѓународен уредувачи одбор.  

Delinikolova, E., & Jankuloska, V. (2022). The influence of certain leading factors 
on the development of insulin resistance and proposed dietary models as nutrition therapy. 
KNOWLEDGE-International Journal, 54(3), 431–436. Retrieved from 
https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/5590 

 
Дел од резултатите од научно-истражувачката дејност м-р Елеонора 

Делиниколова ги презентира на 38th International Scientific Conference The Power of 
Knowledge (06-09.10.2022, Perea – Thessaloniki, Greece).  
 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
 

Својот ангажман во доменот на стручно - апликативната дејност и дејноста од 
поширок интерес, кандидатката м-р Елеонора Делиниколова го насочува кон повеќе 
активности. 
Кандидатката посетувала обуки и работилници организирани од домашни институции 
а воедно и земала активно учевство во нивно спроведување.  
- Одржала стручно предавање од областа на исхрана на тема: „Количества од храна кај 
лица со хиперинсулинемија и дијабетес“ на покана на Здружение на дијабетичари од 
општина Битола.  
- Била ангажирана како експерт, со работно искуство од областа нутриционизам и 
одржала обука и предавање на студентите од прв, втор и трет циклус студии, од сите 
студиските програми на Технолошко-техничкиот факултет-Велес (04.05.2022). 

- Од 2022 година е активен член во меѓународно здружение European Society for 
Medical Oncology (ESMO) 
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ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКИ 
ЗВАЊА 

 
Кандидатката м-р Елеонора Делиниколова 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:     Елеонора Томислав Делиниколова  
Институција:  Технолошко-технички факултет - Велес       
Научни области:   Прехранбено инженерство (41400), Нутриционизам (41401) и Друго 
(41403)     
 
  

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: Магистар по нутриционизам 

 
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: 8,31 

  
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,50 

 

да 

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

2. Назив на документот: Диплома за успешно завршен Б1 
степен по англиски јазик  
3. Издавач на документот: School for foreign languages „Yes 
International” 

4. Датум на издавање на документот 15.06.2022 

 

да 
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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 Елеонора Делиниколова 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”. 

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 

X 

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. 

 

                                                           
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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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 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 

 

                                                           
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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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 

 
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 

    X 

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

 

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

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или 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 4 

 

 
 

5 
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Заклучок и предлог 
 
Врз основа на целокупната доставена документација, 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 Елеонора 
Делиниколова.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката 
Комисијата заклучи дека м-р Елеонора Делиниколова 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 звање Соработник-Асистент во наставно-научните области: 
Прехранбено инженерство (41400), Нутриционизам (41401) и Друго (41403). 

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

 
 
 
                                        РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 

1. Вонр. проф. д-р Даниела Николовска Неделкоска, с. р. 
 
 
2. Вонр. проф. д-р Татјана Блажевска, член, с. р. 

 
 
3. Доц. д-р  Везирка Јанкулоска, член, с. р. 
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ПРЕГЛЕД 
НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА - 

ЕДИНИЦА 
       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. Талеска Оливера Интрахоспитални инфекции со МРСА Проф.д-р 
Снежана 
Стоилова 

28.10.2022 
година 

Бр.Одлука 
02-403/6 

2. Маркоска Марија  Магнетна резонанца на глава Виш пред.м-
р Ана 

Михајловска 
Рендевска 

28.10.2022 
година 

Бр.Одлука 
02-403/6-1 

3. Савовска Жаклина Улогата на МР ентерографијата во 
дијагностиката на CROHN-OBA болест – 

нови сознанија и евалуација на наш 
едногодишен материјал 

Пред.м-р 
Кристина 

Димитријеви
ќ 

28.10.2022 
година 

Бр.Одлука 
02-403/6-2 

4. Цветкова Стефанија Улогата на ПЕК-КТ во дијагностика и 
третман кај пациенти со карцином на бели 

дробови 

Пред.м-р 
Кристина 

Димитријевиќ 

28.10.2022 
година 

Бр.Одлука 
02-403/6-3 

5. Митровиќ Маја Примената на течнот пап – Liqvid based како 
цитодијагностичка метода за детекција на 

ХПВ инфекција 

Проф.д-р 
Јованка 
Тутеска 

28.10.2022 
година 

Бр.Одлука 
02-403/6-4 

6. Георгијева Анета Пап тест како скрининг метода за 
дијагностицирање на цервикални дисплазии 

Проф.д-р 
Јованка 
Тутеска 

28.10.2022 
година 

Бр.Одлука 
02-403/6-5 

7. Петрушевска Виолета Детекција и типизација на HPV вирусот и 
неговата застапеност кај женската популација 

во Република Северна Македонија 

Проф.д-р 
Јованка 
Тутеска 

28.10.2022 
година 

Бр.Одлука 
02-403/6-6 

8. Пендевска Јулијана Исхрана кај пациенти со воспаление на 
панкреас 

Проф.д-р 
Снежана 
Стоилова 

28.10.2022 
година 

Бр.Одлука 
02-403/6-7 

9. Иљоска Даниела Нутриција кај инфламаторни болести на 
цревата 

Проф.д-р 
Снежана 
Стоилова 

28.10.2022 
година 

Бр.Одлука 
02-403/6-8 

 
                                                                                                                         Проф. д-р Домника Рајчановска                                                                                                                             

Директор 

 


