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РЕЦЕНЗИЈА 
НА РАКОПИСОТ „ДИЗАЈН НА РЕЛАЦИСКИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ: 

Концептуален и логички дизајн“ (том 1) и „ДИЗАЈН НА РЕЛАЦИСКИ БАЗИ 
НА ПОДАТОЦИ: Физички дизајн и имплементација“ (том 2) 

ОД АВТОРИТЕ 
Вонр. проф. д-р Илија Христоски и Вонр. проф. д-р Томе Димовски 

Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – 
Прилеп при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, бр. 02-931/13 од 05.10.2022 и 
Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, бр. 14-
1158/8-1 од 31.10.2022, за членови на Рецензентската комисија за рецензирање на учебникот 
„ДИЗАЈН НА РЕЛАЦИСКИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ: Концептуален и логички дизајн“ (том 1) и 
„ДИЗАЈН НА РЕЛАЦИСКИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ: Физички дизајн и имплементација“ (том 2) 
од авторите: вонр. проф. д-р Илија Христоски и вонр. проф. д-р Томе Димовски, наменет за 
студентите на Економскиот факултет - Прилеп за предметот Бази на податоци и за студентите на 
Факултетот за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) – Битола за предметот 
Администрација на бази на податоци, избрани се ред. проф. д-р Виолета Маневска од 
Факултетот за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) – Битола при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и ред. проф. д-р Горан Велинов од Факултетот 
за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) – Скопје при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ – Скопје. 

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

И З В Е Ш Т А Ј  

I. ОПШТ ДЕЛ 

Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: „ДИЗАЈН НА РЕЛАЦИСКИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ: 
Концептуален и логички дизајн“ (том 1) и  

„ДИЗАЈН НА РЕЛАЦИСКИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ: 
Физички дизајн и имплементација“ (том 2) 

Назив на предметната програма: Бази на податоци (Економски факултет - Прилеп) 

Администрација на бази на податоци (Факултет за 
информатички и комуникациски технологии - 
Битола) 

Назив на студиската програма: е-Бизнис (Економски факултет - Прилеп) 

Информатички науки и комуникациско инженерство 
- ИНКИ (Факултет за информатички и 
комуникациски технологии - Битола) 
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Фонд на часови и ЕКТС-кредити 
(доколку ракописот е наменет за повеќе 
предмети, да се наведат сите предмети): 

Економски факултет – Прилеп: 4 + 2 (7 ЕКТС 
кредити) 

Факултет за информатички и комуникациски 
технологии – Битола: 3 + 2 (6 ЕКТС кредити) 

Предметот Бази на податоци на Економскиот факултет во Прилеп е задолжителен 
предмет на насоката е-Бизнис со фонд на часови 4 + 2, број на ЕКТС-кредити 7 и се слуша во 
третиот семестар (втора студиска година), а е изборен предмет на сите други насоки. 

Предметот Администрација на бази на податоци на Факултет за информатички и 
комуникациски технологии – Битола е изборен предмет на насоката Информатички науки и 
комуникациско инженерство – ИНКИ со фонд на часови 3 + 2, број на ЕКТС-кредити 6 и се 
слуша во седмиот семестар (четврта студиска година). 

Реден број на изданието: прво издание 

Општи 
податоци за 

ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи вкупно 950 страници (формат 
А4), напишани на компјутер во единечен проред со фонт Cambria, со големина 
на фонтот 11. Текстот е поделен во 29 глави и содржи 146 слики, 27 табели и 264 
библиографски референци. 

                         РЕЦЕНЗЕНТИ, 

1. проф. д-р Виолета Маневска, с.р. 

2. проф. д-р Горан Велинов, с.р. 
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II. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: РЕД. ПРОФ. Д-Р ВИОЛЕТА МАНЕВСКА 

 

Краток опис на содржината: Првиот том од книгата со поднаслов 
„Концептуален и логички дизајн“ се состои од 
три дела – главни целини, и тоа: ВОВЕД, 
КОНЦЕПТУАЛЕН ДИЗАЈН и ЛОГИЧКИ ДИЗАЈН. 
Секоја главна целина ја сочинуваат определен број 
глави. 

Во првиот дел, „ВОВЕД“, поместени се вкупно шест 
глави коишто претставуваат своевидна увертира во 
обработуваната материја. 

Така, глава 1 претставува лесен вовед во 
обработуваната материја. Потенцирана е потребата 
од континуирано собирање, организирање, 
складирање и процесирање навремени и точни 
податоци со помош на системи со бази на податоци 
како conditio sine qua non во поглед на добивањето 
навремени и точни информации. Низ 
неформалниот хронолошки преглед на условите што 
доведоа до појава и развој на базите на податоци, 
потенциран е фактот што денес, во ерата на 
сеприсутни информации, податоците претставуваат 
исклучително важен ресурс како за поединците, така 
и за организациите од секаков вид и големина. Низ 
низа релевантни статистички показатели се 
презентирани тековните состојби во поглед на 
популарноста на релациските СУБП во глобални 
рамки, но и современите трендови во сферата на 
употребата на базите на податоци, воопшто. 

Во глава 2 авторите се фокусираат врз поимите 
„податок“ и „информација“. Опишани се трите 
основни категории податоци (структурирани, 
неструктурирани и полуструктурирани), 
елаборирани се двата вида податоци според 
природата на нивната содржина, квантитативните 
(континуирани и дискретни) и квалитативните 
(номинални и ординални). Исто така, опишани се 
оперативните податоци и метаподатоците, како два 
вида податоци од аспект на нивната намена. Низ 
прегледот на одделните единици мерки што се 
користат за мерење на големината на 
компјутерската меморија е елабориран првиот 
важен аспект на податоците којшто се однесува на 
количеството на одделните примероци на податоци 
во реалното опкружување. Другиот важен аспект на 
податоците се однесува на хиерархиската 
организација на податоците во рамките на 
компјутерските системи. Во поглед на поимот 
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„информација“, авторите прво го дефинираат него, а 
потоа ги наведуваат карактеристиките на 
информациите. Дел од материјата е посветен на 
теоријата на информации и на квантифицирањето 
на количеството информации, а е претставен и 
животниот циклус на информациите. На крајот од 
главата е елабориран заемниот однос меѓу поимите 
„податок“ и „информација“ низ призмата на т.н. 
DIKW модел. 

Глава 3 акцентот го става врз поимите „модел“ и 
„моделирање на податоци“ во контекст на 
трослојната ANSI-SPARC архитектура (екстерен, 
концептуален и интерен модел на податоци). 
Направена е дистинкција меѓу процесниот модел и 
податочниот модел. Како илустрација на моделите 
на податоци засновани врз записи накратко се 
опишани хиерархискиот и мрежниот модел на 
податоци, заедно со нивните карактеристики, 
предности и недостатоци. 

Во глава 4 детално е елабориран релацискиот 
модел на податоци, кој е од особена важност при 
дизајнот на релациските бази на податоци. Авторите 
го воведуваат читателот во терминологијата на 
релацискиот модел низ концептите релација, 
атрибут, степен на релација, домен на атрибут, 
ограничување на домен, шема на релација, шема на 
релациска БП, торка, кардиналност на релација, 
примерок/ инстанца на релација, клуч на релација 
(природен, вештачки), својства на клучот 
(единственост и нередуцибилност), суперклуч, 
кандидат за клуч, примарен клуч, алтернативен 
клуч, надворешен клуч и состојба NULL. Откако е 
накратко елаборирана формалната дефиниција на 
релацијата, во рамките на оваа глава се опишани и 
правилата на интегритет: ентитетскиот интегритет и 
референцијалниот интегритет, алтернативните 
терминологии, а се воведени и објаснети двете 
основни категории релации: 
основните/базните/изворните релации и изведените 
релации/погледите. Авторите, исто така, накратко 
ги елаборираат концептите „релациска алгебра“ и 
„релациска пресметка“ и ги дефинираат десетте 
најчесто користени операции од релациската 
алгебра (селекција, проекција, Картезиев производ, 
унија, пресек, разлика, трите вида внатрешни 
спојувања: тета-спојувањето, спојувањето по 
еднаквост и природното спојување, трите вида 
надворешни спојувања: левото надворешно 
спојување, десното надворешно спојување и 
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целосното надворешно спојување, како и 
операциите преименување и делење). 

Глава 5 прво се фокусира на системската анализа, 
моделот на корпорациските податоци и 
архитектурата на информациските системи, а потоа 
накратко ја елаборира методологијата наречена 
информациско инженерство. На крајот се 
образложени одделните фази од животниот циклус 
на релациските бази на податоци: планирањето на 
базата на податоци, дефинирањето на системот, 
собирањето и анализата на барањата, дизајнот на 
базата на податоци (концептуален, логички и 
физички), изборот на соодветен СУБП, дизајнот на 
апликацијата, опционалната изработка на прототип, 
имплементацијата, конверзијата на податоците и 
нивното вчитување, тестирањето и оперативното 
одржување. 

Глава 6 на почетокот ги наведува и накратко ги 
објаснува седумте цели на информациската 
архитектура (едноставност, корисност, интегритет на 
податоците, перформанси, расположливост, 
проширливост и безбедност), а потоа ги елаборира 
двата основни пристапа кон дизајнирањето 
релациски БП (пристапот „оддолу-нагоре“ и 
пристапот „одгоре-надолу“). Следува опис на 
четирите принципи при дизајнирањето БП 
(принцип на сепарација, принцип на дистинкција, 
принцип на конвергенција и принцип на 
минимална регресија) и на карактеристиките на 
добриот дизајн на релациските БП. Во 
продолжението на главата се наведени и објаснети 
главните фази при дизајнирањето бази на податоци 
и апликациски програми, за на крај да бидат 
елаборирани главните фази при дизајнирањето 
релациски бази на податоци (реално опкружување, 
собирање на барањата за податоци, концептуален 
дизајн, логички дизајн и физички дизајн). 

Во вториот дел на првиот том, наречен 
„КОНЦЕПТУАЛЕН ДИЗАЈН“, акцентот е ставен 
врз клучните аспекти на концептуалниот дизајн на 
релациските бази на податоци. Овој дел се состои од 
четири глави. 

Во глава 7 е даден општ осврт на процесот на 
концептуалното дизајнирање. 

Глава 8 е во целост посветена на конструктите што 
се користат за градење дијаграми на ентитети и 
врски (E-R дијаграми): ентитети, атрибути, врски 
меѓу ентитетите и својства на врските, како и на 
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постапката на итеративно градење E-R дијаграми 
врз основа на познати факти/податоци. 

Глава 9 се фокусира врз проширените E-R 
дијаграми (EE-R дијаграми), преку воведување на 
концептите поттип и наттип (поткласа и наткласа), 
специјализација и генерализација, хиерархиска и 
решеткаста структура, ограничувања кај 
специјализацијата/генерализацијата во поглед на 
учеството (раздвоеност и преклопување) и во поглед 
на комплетноста (целосност и парцијалност), 
категоризација (тип „унија“), наследување на 
атрибутите и врските, агрегација. 

Во глава 10 е претставен работен пример: 
концептуално дизајнирање на релациска БП за 
евиденција на филмови, режисери, филмски 
студија, филмски актери, филмски награди, 
киносали и филмски награди со помош на E-R 
дијаграм. 

Третиот дел на првиот том е наречен „ЛОГИЧКИ 
ДИЗАЈН“. Овој дел што го сочинуваат вкупно шест 
глави во целост е посветен на клучните елементи 
инволвирани во процесот на изведување логички 
модел на релациската БП врз основа на нејзиниот 
концептуален дизајн.  

Глава 11 го елаборира накратко логичкиот дизајн 
како втора главна фаза во процесот на развој, 
дизајнирање и проектирање релациски бази на 
податоци. 

Во глава 12 се дадени правилата за претворање на 
концептуалниот дизајн (E-R и EE-R дијаграми) во 
соодветен логички модел на податоци. Оваа глава ги 
елаборира правилата за мапирање на „јаките“ и 
„слабите“ ентитетски типови, мапирањето на 
бинарните врски/релации со кардиналности 1:1, 1:М 
(М:1) и M:N, мапирањето на повеќевредносните 
атрибути, мапирањето на унарните врски/релации 
со кардиналности 1:1, 1:М (М:1) и M:N, како и 
мапирањето на врските од повисок степен N (N > 2). 
Опфатени се случаите кога врските меѓу 
ентитетските типови немаат сопствени атрибути, но 
и случаите кога тие поседуваат атрибути. Во 
остатокот на главата се поместени правилата за 
мапирање на конструктите специфични за EE-R 
дијаграмите, како што се мапирањето на 
специјализации/генерализации, мапирањето на 
споделени поткласи во решеткастата структура, 
мапирањето на категоризациите/типовите „унија“, 
како и мапирањето на агрегациите. 
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Домените на атрибутите во релациите и нивните 
ограничувања се предмет на изучување во глава 13. 
Во оваа глава се обработени четирите вида 
ограничувања што го обезбедуваат логичкиот 
интегритет на податоците во БП: ентитетскиот, 
референцијалниот, доменскиот и кориснички 
дефинираниот интегритет. Предвид се земени 
ограничувањата на мандаторноста/опционалноста 
на вредностите (NOT NULL/NULL), ограничувањата 
на валидноста на вредностите (CHECK), 
ограничувањето на единственоста/уникатноста на 
вредностите (UNIQUE), како и ограничувањето на 
подразбираните вредности (DEFAULT). 

Во глава 14 се обработени функционалните 
зависности (ФЗ) врз кои се заснова постапката на 
нормализирање на релациите. Предвид се земени 
тривијалните и нетривијалните ФЗ, 
повеќевредносните ФЗ, целосните и парцијалните 
ФЗ, како и транзитивните ФЗ. Понатаму се дадени 
правилата за изведување ФЗ и е елабориран 
концептот на затворач на атрибут/група атрибути. 
Понатаму, низ призмата на ФЗ се претставени 
концептите на суперклуч, кандидат за клуч и 
примарен клуч во дадена релација. Во остатокот на 
главата се обработени еквивалентноста на 
множествата ФЗ, определувањето излишни 
атрибути, минималниот и канонскиот покривач. 

Нормалните форми и постапката на нормализација 
се предмет на елаборација на глава 15. Објаснети се 
аномалиите при додавање, ажурирање и бришење 
податоци во ненормализирани релации. Дадени се 
дефинициите на ненормализирана релација (UNF), 
како и на релации во прва (1NF), втора (2NF) и трета 
нормална форма (3NF) и на условите за премин во 
повисока нормална форма. Елаборирани се 
чекорите за премин од UNF во 1NF, од 1NF во 2NF и 
од 2NF во 3NF. 

Во глава 16, претходно воведениот работен пример 
континуирано е доработен со претворање/мапирање 
на постојниот концептуален дизајн во релациска 
шема на БП и соодветна анализа и спецификација 
на домените на одделните атрибути во сите 
изведени релации, како и на нивните евентуални 
ограничувања. 

 

Вториот том од книгата со поднаслов „Физички 
дизајн и имплементација“, како што сугерира и 
самото име, се состои од два дела – две главни 
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целини, и тоа: ФИЗИЧКИ ДИЗАЈН и ФИЗИЧКА 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, секој составен од определен 
број глави. 

Во првиот дел на вториот том, наречен „ФИЗИЧКИ 
ДИЗАЈН“, акцентот е ставен врз клучните аспекти 
на физичкиот дизајн на релациските бази на 
податоци. Овој дел се состои од шест глави. 

Во глава 17 е даден еден поширок општ преглед на 
физичкиот дизајн, како засебна фаза во развојот на 
определена релациска БП. Истакната е главната цел 
на овој вид дизајн (подобрување на перформансите 
на целокупниот систем со БП), улогата на 
кеширањето и баферирањето податоци, но и на 
фините дотерувања на БП со цел да се зголеми 
пропусноста на целокупниот систем и да се редуцира 
времето на одговор на системот при обработката на 
корисничките прашалници. Објаснети се трите 
нивоа на фино дотерување на перформансите на 
РБП (на ниво на хардвер, на ниво на СУРБП и на 
ниво на релациска шема на БП). Во контекст на 
обезбедување оптимални перформанси на 
целокупниот систем, спомнати се петте основни 
пристапи што најчесто се практикуваат за да се 
постигнат целите на физичкиот дизајн: 
денормализацијата, партиционирањето, 
репликацијата, кластерирањето и индексирањето на 
РБП. Главата завршува со краток осврт на 
физичката имплементација на БП, која честопати се 
смета дека претставува составен дел на физичкиот 
дизајн, но неретко се смета за посебна потфаза со 
која се заокружува целокупниот процес на 
дизајнирање и проектирање на БП. 

Глава 18 се однесува на денормализацијата на 
релациите што ја изградуваат релациската шема на 
БП. Наведени се целите што се очекува да бидат 
постигнати со примената на оваа метода, 
критериумите за денормализација и активностите 
што треба да бидат преземени врз целосно 
нормализираните релации. Објаснет е заемниот 
однос, логиката и разликата (добри страни, лоши 
страни) меѓу спротивните постапки на 
нормализирање и денормализирање на релациите. 
Како начин на воведување контролирана 
редунданција на податоците во БП, во оваа глава 
низ примери се објаснети поголем број видови 
денормализација што можат успешно да се 
применат во определени ситуации. Тука, пред сѐ, се 
мисли на следниве пристапи: зачувување на 
изведени/пресметани податоци, додавање на 
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редундантни атрибути/колони, зачувување на 
деталите во главната табела, повторување на 
деталите во главната табела, додавање на 
надворешен клуч за „кратко спојување“, 
елиминирање на цели табели, користење вредности 
во програмскиот код, употреба на материјализирани 
погледи, употреба на повторени групи колони, 
мултиплицирање на целата база на податоци. За 
крај е опишана типичната денормализација во 
случај на ентитетски типови поврзани со бинарни 
врски од три различни вида кардиналности (1:1, 1:М 
и М:N). 

Во глава 19 авторите го ставаат фокусот на два вида 
партиционирање: партиционирањето табели и 
партиционирањето бази на податоци. Обработени се 
двата главни вида партиционирање на табели – 
хоризонталното и вертикалното партиционирање. 
Со соодветни примери детално се елаборирани 
следниве шест пристапи на хоризонтално 
партиционирање: партиционирањето според опфат 
на вредности, партиционирањето според случајна 
распределба, партиционирањето според хеш-
вредност, партиционирањето според листа од 
вредности, „Round Robin“ партиционирањето и 
композитното партиционирање. Низ соодветен 
пример е елаборирано и вертикалното 
партиционирање на табели. Наведени се главните 
предности и недостатоци на партиционирањето 
табели. Остатокот од оваа глава е посветена на 
партиционирањето бази на податоци. Некои од 
целините што се поместени овде се поимите за 
дистрибуирани бази на податоци и за 
дистрибуирани СУБП. Објаснети се накратко 
дистрибуираните партиционирани БП и наведени се 
поважните предности и недостатоци на ваквиот 
концепт. 

Глава 20 е посветена на репликацијата кај БП. 
Објаснети се основните видови репликација: 
целосна наспроти делумна репликација и синхрона 
наспроти асинхрона репликација. Обработени се 
неколку можни конфигурации при реплицирањето 
БП: репликацијата со една главна и една споредна 
БП („Master-to-Slave“), мултимастер репликацијата 
(„Master-to-Master“), репликацијата што вклучува 
материјализирани погледи и хибридната 
репликација. Во продолжение на главата се 
претставени шест одделни начини на репликација 
кај БП, и тоа: репликација на целосни табели, 
трансакциска репликација, snapshot репликација, 
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merge репликација, инкрементална репликација 
заснована врз клучеви и инкрементална 
репликација заснована врз дневник на трансакции. 
На крајот од главата се наброени неколку поважни 
предности и недостатоци на репликацијата. 

Во глава 21 е даден осврт на кластерирањето, како 
софистициран пристап при физичкиот дизајн на БП. 
Двата контекста во кои е разгледан овој пристап се 
кластерирањето на ниво на табели и кластерирањето 
на ниво на бази на податоци. Обработени се два вида 
кластерирања кај табелите: индексирани кластери и 
хеш-кластери. На пример, од практиката е покажан 
ефектот од кластерирањето табели, а потоа се 
наведени поважните придобивки и недостатоци од 
примената на овој концепт. Во продолжението на 
оваа глава е обработено кластерирањето на ниво на 
бази на податоци, низ анализа на трите главни 
хардверски архитектури на паралелни СУБП: 
„споделена меморија“, „споделен диск“ и „ништо 
споделено“. Последните две хардверски архитектури 
се двете доминантни архитектури за кластерирање 
кај БП. Во продолжение на главата акцентот е ставен 
врз архитектурата „споделен диск“, во чиј контекст е 
елаборирано поимањето на т.н. heartbeat сигнал и 
failover процес. Елаборирани се кластерите од типот 
„Активен/Активен“, со кои се постигнува 
балансирање на работното оптоварување и од типот 
„Активен/Пасивен“, со кои се постигнува висока 
расположливост. На крајот се наведени поважните 
придобивки и недостатоци на кластерирањето бази 
на податоци. 

Глава 22 се фокусира на индексирањето кај 
релациските БП. Оваа глава започнува со преглед и 
опис на начините на организација на датотеките: 
секвенцијалната организација на датотеките (во 
рамките на која спаѓаат датотеките организирани во 
вид на куп записи и датотеките од подредени 
записи) и хеш-организацијата на датотеките (во 
рамките на која спаѓаат статичкото хеширање и 
динамичкото хеширање). Опишани се четири 
техники на хеширање коишто го решаваат 
проблемот на појава на хеш-колизии кај статичкото 
хеширање, и тоа: пристапот „отворено 
адресирање“/„линеарно сондирање“, пристапот 
„безверижно прелевање“, пристапот „верижно 
прелевање“ и пристапот „повеќекратно хеширање“. 
Кај динамичкото хеширање со пример е опишана 
методата на проширливо хеширање, а потоа се 
наведени предностите и недостатоците на овој вид 
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организирање на датотеките. Понатаму, 
елаборирана е структурата на Б+-дрво како 
примарна метода за индексирање и за организирање 
на податоците во датотека, поддржана од голем број 
современи СУРБП. Со примери е поткрепено 
излагањето за пребарувањето, вметнувањето, 
бришењето и ажурирањето на одделни записи во 
индексната структура на Б+-дрвото. Во продолжение 
на главата акцентот е ставен врз индексите и 
индексирањето. Опишана е општата структура и 
начинот на функционирање на индексот. Накратко 
се објаснети основните видови индекси: густиот 
индекс, реткиот индекс и индексите организирани 
во повеќе нивоа. Елаборирани се и неколкуте 
различни видови индекси кај подреденото 
индексирање: примарен индекс наспроти 
секундарен индекс и кластериран индекс наспроти 
некластериран индекс. Освен овие, објаснети се и 
следниве видови индекси: сложен индекс, хеш-
индекс и битмапиран индекс. На крајот од главата се 
наброени предностите и недостатоците од 
употребата на индексите.  

Вториот дел на вториот том е наречен „ФИЗИЧКА 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА“. Овој дел, кој го 
сочинуваат вкупно седум глави, во целост е посветен 
на клучните елементи инволвирани во процесот на 
физичката имплементација на релациската БП, а 
врз основа на нејзиниот логички дизајн. 

Така, во глава 23 се дадени основите на системот за 
управување со релациски бази на податоци (СУРБП) 
Microsoft® SQL Server® ExpressTM, кој е избран да се 
користи за потребите на физичката имплементација 
на тест-базата на податоци FILMOVI. Читателот 
може да се запознае со корисничкиот интерфејс и 
главното мени на Microsoft® SQL Server® 
Management Studio ExpressTM (MSE), клиентскиот 
софтвер со чија помош може да ѝ пристапи на 
инстанцата на серверот на која се извршува СУРБП и 
непосредно да работи со која било релациска база на 
податоци што е прикачена на таа инстанца. Посебно 
внимание им е посветено на структурата и 
содржината на Object Explorer прозорецот на MSE. 
Во продолжение на оваа глава се опишани Transact-
SQL (T-SQL) идентификаторите и е направен лесен 
вовед во структурираниот прашален јазик SQL и 
неговите главни поткомпоненти (подјазици): 
јазикот за дефинирање податоци (Data Definition 
Language, DDL), што го сочинуваат наредбите 
CREATE, ALTER и DROP, јазикот за манипулирање 
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со податоци (Data Manipulation Language, DML), што 
го сочинуваат наредбите INSERT, UPDATE и 
DELETE, јазикот за пребарување податоци (Data 
Query Language, DQL), што го сочинува наредбата 
SELECT и јазикот за контрола на пристапот до 
податоците (Data Control Language, DCL), што го 
сочинуваат наредбите GRANT, REVOKE и DENY. 
Опишана е општата структура на T-SQL 
наредбите/исказите со идентификување на 
основните јазични елементи (резервирани зборови, 
кориснички дефинирани зборови, идентификатори, 
клаузули, изрази, предикати – логички изрази и 
искази). Исто така, опишана е и т.н. проширена 
нотација на Бакус и Наур (Backus-Naur notation), 
која ќе се користи за прикажување на синтаксата на 
T-SQL DDL, DML, DQL и DCL наредбите. Главата 
завршува со елаборација на основните аспекти на 
безбедносниот модел кај Microsoft® SQL Server®. 

Глава 24 е во целост посветена на типовите 
податоци што ги користи T-SQL програмскиот јазик. 
Обработени се точните нумерички типови податоци 
(bigint, int, smallint, tinyint, money, smallmoney, 
decimal, numeric, bit), приближните нумерички 
типови податоци (float, real), типовите податоци за 
претставување датуми и време (datetime, datetime2, 
smalldatetime, date, time, datetimeoffset), типовите 
податоци за чување низи од знаци – стрингови 
(char, varchar, nchar, nvarchar), типовите податоци за 
чување текст (text, ntext), типовите податоци за 
претставување бинарни низи од знаци – бинарни 
стрингови (binary, varbinary, image), а се спомнати и 
другите, поретко користени типови податоци. На 
крајот од главата накратко е елаборирано 
имплицитното и експлицитното претворање на 
типовите податоци. 

Во глава 25 се дадени основите на T-SQL јазикот за 
дефинирање податоци (Data Definition Language, 
DDL). Прво е претставена и образложена 
поедноставената синтакса на наредбите CREATE, 
ALTER и DROP во нотацијата на Бакус-Наур, а потоа 
се презентирани решени примери со кои се 
демонстрира употребата на овие три наредби за 
создавање, менување на дефиницијата и 
отстранување објекти, како што се база на податоци, 
табели, индекси и погледи, во контекст на работниот 
пример на РБП FILMOVI. 

Глава 26 во целост е посветена на T-SQL јазикот за 
манипулирање со податоци (Data Manipulation 
Language, DML). Откако е прво претставена и 



13 
 

образложена поедноставената синтакса на 
наредбите INSERT, UPDATE и DELETE во 
нотацијата на Бакус-Наур, презентирани се 
многубројни решени примери со кои се демонстрира 
употребата на овие три наредби за вметнување 
редици/записи во табелите, ажурирање податоци во 
постојните табели и бришење редици/записи од 
табелите на РБП FILMOVI. 

Основите на T-SQL јазикот за контрола на пристапот 
до податоците (Data Control Language, DCL) се 
дадени во глава 27. Користејќи ја нотацијата на 
Бакус-Наур претставена и образложена 
поедноставената синтакса на наредбите GRANT, 
REVOKE и DENY. На крајот од главата се 
претставени репрезентативни решени примери со 
кои се демонстрира употребата на овие три наредби 
во контекст на работниот пример на РБП FILMOVI. 

Глава 28 е во целост посветена на наредбата 
SELECT, која го сочинува T-SQL јазикот за 
поставување прашања (Data Query language, DQL), 
врз основа на која се специфицираат корисничките 
прашалници. Прво е претставена и образложена 
поедноставената синтакса на оваа наредба во Бакус-
Наур форма, а потоа се презентирани многубројни 
решени примери со кои се демонстрира нејзината 
практична употреба во контекст на работниот 
пример на РБП FILMOVI. 

Во последната 29-та глава е претставена студија на 
случај – проектирање релациска БП на софтверска 
апликација за регистрирање продажби. Оваа глава 
претставува заокружена целина, која на едно место 
ги интегрира сите клучни чекори инволвирани во 
процесот на дизајнирање релациска БП, од описот 
на карактеристиките на софтверската апликација 
(спецификацијата на корисничките барања), 
изработката на E-R дијаграм како основа на 
концептуалниот дизајн на РБП, изведување на 
релациската шема на БП од E-R дијаграмот и 
анализата на домените на атрибутите и нивните 
ограничувања (логички дизајн), до креирањето на 
РБП и нејзините табели со примена на соодветни T-
SQL DDL наредби. На крајот од главата е поместен 
целосниот дијаграм на релациската БП, физички 
имплементирана во СУРБП Microsoft® SQL Server®. 

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Ракописот е во целост усогласен со потребите за 
наставата на предметните програми за коишто е 
наменет. 
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Предлози за потребни корекции: Нема 

Оцена на ракописот: Во ракописот фокусот е ставен врз трите главни 
целини што ја сочинуваат современата методологија 
за дизајнирање релациски бази на податоци: 
концептуалното моделирање, логичкиот дизајн со 
специфицирање на шемата на релациската база на 
податоци, и физичкиот дизајн и имплементацијата 
на релациската шема во Microsoft® SQL Server®. 

Освен теоретската основа, ракописот изобилува со 
голем број решени примери од реалноста како и 
задачи за самостојно вежбање со што претставува 
една заокружена и интегрална целина.  

Пишуван е со јасен стил, го задржува квалитетот кој 
е забележлив, а во исто време иницира стручен и 
научен потенцијал, обработувајќи актуелна и 
современа проблематика. 

Категоризација: Универзитетски учебник 

Заклучок со предлог за 
оправданоста за објавување: 

Предложениот ракопис под наслов „ДИЗАЈН НА 
РЕЛАЦИСКИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ: Концептуален 
и логички дизајн“ (том 1) и „ДИЗАЈН НА 
РЕЛАЦИСКИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ: Физички 
дизајн и имплементација“ (том 2) од авторите: вонр. 
проф. д-р Илија Христоски и вонр. проф. д-р Томе 
Димовски, е во согласност со наставните програми и 
е наменет за студентите на Економскиот факултет - 
Прилеп за предметот Бази на податоци и за 
студентите на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии (ФИКТ) – Битола за 
предметот Администрација на бази на податоци. 
Според изложениот концепт, обемот, пристапот на 
обработка и презентацијата на материјата, како и 
посочената користена литература, овој ракопис се 
категоризира како основен учебник. Искрено се 
надевам дека овој ракопис, како иден 
универзитетски учебник, освен што ќе биде од 
корист за студентите на Економскиот факултет – 
Прилеп и Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии (ФИКТ) – Битола, 
истовремено ќе има исклучително значење за сите 
читатели и практичари и ќе им помогне да ги 
стекнат основните компетенции во сферата на 
моделирањето на податоците и дизајнирањето 
релациски бази на податоци, поддржани од 
водечките алатки за моделирање податоци и од 
современите системи за управување со бази на 
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податоци. 

Вредноста на оваа книга е дотолку поголема поради 
фактот што е напишана на македонски јазик и е 
една од ретките книги напишана од домашни автори 
што третира проблематика од областа на 
дизајнирањето релациски бази на податоци. 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како основен учебник по предметот Бази на податоци, примарно 
наменет за студентите на Економскиот факултет – Прилеп, како и по предметот 
Администрација на бази на податоци на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии – Битола. 

 

Во Битола, 11.11.2022 година 

РЕЦЕНЗЕНТ, 

    Проф. д-р Виолета Маневска, с.р. 
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II. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: РЕД. ПРОФ. Д-Р ГОРАН ВЕЛИНОВ 

 

Краток опис на содржината: Поради обемноста на материјалот, ракописот е 
физички поделен на два тома: првиот том ги 
обединува и елаборира концептуалниот и логичкиот 
дизајн, а вториот том се однесува на физичкиот 
дизајн и имплементацијата на релациските бази на 
податоци. 

Првиот том со поднаслов „Концептуален и логички 
дизајн“ се состои од три дела – главни целини, и тоа: 
ВОВЕД, КОНЦЕПТУАЛЕН ДИЗАЈН и ЛОГИЧКИ 
ДИЗАЈН. Секоја главна целина ја сочинуваат 
определен број глави. Во првиот дел, „ВОВЕД“, 
поместени се вкупно шест глави (1-6) коишто даваат 
постепен вовед во обработуваната материја. Во 
вториот дел на првиот том, наречен 
„КОНЦЕПТУАЛЕН ДИЗАЈН“, акцентот е ставен на 
клучните аспекти на концептуалниот дизајн на 
релациските бази на податоци. Овој дел се состои од 
четири глави (7-10). Третиот дел на првиот том е 
наречен „ЛОГИЧКИ ДИЗАЈН“. Овој дел го 
сочинуваат вкупно шест глави (11-16) и во целост е 
посветен на клучните чекори и елементи за  
креирање на логички модел од соодветниот 
концептуален модел на релациската база на 
податоци. 

Вториот том со поднаслов „Физички дизајн и 
имплементација“ се состои од две главни целини: 
ФИЗИЧКИ ДИЗАЈН и ФИЗИЧКА 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, секоја составена од 
определен број глави. Во првиот дел на вториот том, 
наречен „ФИЗИЧКИ ДИЗАЈН“, акцентот е ставен 
врз клучните аспекти на физичкиот дизајн на 
релациските бази на податоци. Овој дел се состои од 
шест глави (17-22). Вториот дел на овој том е 
наречен „ФИЗИЧКА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА“. Овој 
дел, кој го сочинуваат вкупно седум глави (23-29), во 
целост е посветен на клучните чекори и елементи во 
процесот на физичката имплементација на 
релациската база на податоци. 

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Ракописот е целосно усогласен со предметната 
програма. 

Предлози за потребни корекции: Сите забелешки, дадени во директната 
комуникација со авторите, се вклучени во конечната 
верзија на ракописот. 
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Оцена на ракописот: Во оваа книга авторите детално ги обработуваат 
моделите и техниките на дизајнирање релациски 
бази на податоци. Опфатени се трите главни модели 
што ја сочинуваат современата методологија на 
дизајнирање релациски бази на податоци: 1. 
концептуално моделирање со употреба на модел на 
ентитети и врски (E-R дијаграми) и проширени 
дијаграми на ентитети и врски (EE-R дијаграми); 2. 
релациски модел за обезбедување на логички дизајн  
низ специфицирањето шема на релациската база на 
податоци; и 3. Физички модел и физички дизајн за 
имплементацијата на релациската шема во Microsoft 
SQL Server. 

Ракописот претставува соодветно организирана,  
заокружена и интегрална целина. Таа обезбедува 
широка теориска основа, обработувајќи ги сите 
поважни достигнувања за моделирање бази на 
податоци. Но исто така, даден е  голем број решени 
примери од практиката, како и соодветни задачи за 
самостојно вежбање. 

Категоризација: Универзитетски учебник 

Заклучок со предлог за 
оправданоста за објавување: 

Ракописот под наслов „ДИЗАЈН НА РЕЛАЦИСКИ 
БАЗИ НА ПОДАТОЦИ“: „Концептуален и логички 
дизајн“ (том 1) и „Физички дизајн и 
имплементација“ (том 2), од авторите: вонр. проф.  
д-р Илија Христоски и вонр. проф. д-р Томе 
Димовски, е во согласност со наставните програми 
на предметите Бази на податоци на Економскиот 
факултет - Прилеп и Администрација на бази на 
податоци на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии (ФИКТ) – Битола.  

Ракописот може да биде користен како учебник за 
моделирање податоци и дизајнирање релациски 
бази на податоци од страна на студентите што го 
изучуваат предметот Бази на податоци на 
Економскиот факултет во Прилеп и предметот 
Администрација на бази на податоци на Факултетот 
за информатички и комуникациски технологии во 
Битола, но и на кој било друг факултет/универзитет 
во Македонија. Може да се користи и како 
дополнителна литература на курсевите за 
дизајнирање (проектирање) релациски бази на 
податоци, како и на курсевите за системска анализа 
и дизајн, поради темелното покривање на трите 
фази од современото дизајнирање релациски бази 
на податоци. 
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Освен тоа, поради соодветниот пристап на постепено 
воведување во материјата низ решени примери и 
задачи за самостојно вежбање, овој ракопис може да 
се користи од почетници, но и од искусните 
професионалци - независно од областите на 
примена на базите на податоци. Презентираната 
методологијата на дизајнирање е целосно 
применлива во практиката независно од избраниот 
систем за управување со бази на податоци. 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како основен учебник по предметот Бази на податоци, примарно 
наменет за студентите на Економскиот факултет – Прилеп, како и по предметот 
Администрација на бази на податоци на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии – Битола. 

 

Во Скопје, 09.11.2022 година 

 
РЕЦЕНЗЕНТ, 

       Проф. д-р Горан Велинов, с.р. 
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ПРЕГЛЕД 

НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА Економски факултет - Прилеп 
 

магистерски/специјалистички трудови 
 

Ред. 
бр. 

Име и презиме на 
кандидатот 

Наслов на темата  
Име и презиме на 

менторот 

Датум и бр. на 
Одлука на 
ННС/НС за 

прифаќање на 
темата 

 

1. Чакалар Елена Аналитички постапки во процесот на 
ревизија на финансиските извештаи 

Проф.д-р Пеце 
Николовски 

02-1045/8 од 
28.10.2022 год. 

2. Ристев Вероника Улогата и значењето на 
комерцијалната ревизија на 
побарувањата од купувачите во 
донесувањето на рационални деловни 
одлуки 

Проф.д-р Пеце 
Николовски 

02-1045/7 од 
28.10.2022 год. 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                     Декан 

Проф.д-р Драгица Оџаклиеска с.р. 
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Универзитет„Св.Климент Охридски“ 

Технички факултет 

Битола 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И З В Е Ш Т АЈ 
 

од Комисија за оценка на докторска дисертација на м-р Ана Лазаровска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Битола, 2022 година 
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ДО 
 

НАСТАВНО–НАУЧНИОТСОВЕТНА ТЕХНИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА 

УНИВЕРЗИТЕТ„СВ.КЛИМЕНТОХРИДСКИ“ 
 

 
Предмет: Извештај за оценка на докторска дисертација од кандидатот м-р Ана 
Лазаровска 

Наставно – научниот совет на Технички факултет – Битола, при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, на својата седница одржана на ден 15. 08. 2022 год.формира 
Комисија за оценка и одбрана на докторска дисертација на кандидатот м-р Ана 
Лазаровска, дипломиран сообраќаен инженер, под наслов: 

„ТРАНСПОРТНА ЕКОНОМИКА ВО ФУНКЦИЈА НА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И 
ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА СПОРТСКО- ШКОЛСКИ АЕРОДРОМ“ во состав: 

1. Ред.проф. д-р ВерицаДанчевска, Техничкифакултет–Битола 
 
2. Ред.проф. д-р Виолета Маневска,Факултет за информатички и комуникациски 

технологии –Битола 
 
3. Ред.проф. д-р Зоран Јошевски, Технички факултет–Битола 

 

4. Ред. проф. д-р Илиос Вилос, Технички факултет–Битола 

5. Насл. вонр. проф. д-р Томислав Тунтев, Факултет за технички науки, Универзитет 
„Мајка Тереза“ – Скопје 

 
 
По извршениот преглед на докторската дисертација на кандидатот м-р Ана Лазаровска, 

дипл. сообр. инж., а согласно одлуката на наставно – научниот совет на Техничкиот 

факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола го поднесуваме следниот: 
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И З В Е ШТ АЈ 
 
 
 

I. БИОГРАФСКИПОДАТОЦИЗАКАНДИДАТОТ 
 

М-р Ана Лазаровска е роден на 30јули 1990 година во Гевгелија, Р.Македонија. 
Основното образование го завршува во О.У. .“Владо Кантарџиев" во Гевгелија, додека 
средното образование го завршува во „Јосип Броз Тито” во Скопје- смер меѓународна 
матура. Исто така има завршено и музичко училиште "Васо Карајанов", Гевгелија, 
Р.Македонија, инструмент клавир. Исто така има посетувани фолклорни танец во групата 
„Бојмија“ со гостувања во Турција и Хрватска. 

Во 2009 година се запишува на Универзитет „Сообраќајни науки", Загреб, 
Република Хрватска, оддел: аеронаутика- контролор на летење, каде се стекнува со 
стручниот назив bacc.ing. aeronaut на преддипломски труд „ИЗБОР НА ЛОКАЦИЈА ЗА 
АЕРОДРОМ ВО ГЕВГЕЛИЈА”. 

Во 2013 година се запишува на магистерски студи во Универзитет „Факултет за 
сообраќај и комуникации", Сараево, Р. Босна и Херцеговина, каде во 2016 година го брани 
магистеркиот труд под наслов “ОПТИМИЗАЦИЈА НА ФАКТОРИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА 
КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГАТА ВО ЕДИНСТВЕНИОТ ЕВРОПСКИ ВОЗДУШЕН 
ПРОСТОР”, каде се стекнува со звањето магистер на сообраќајни науки и комуникација. 

Учесник е на многу конференции, семинари и обукии, на најразлични теми од 
областа на воздушниот сообраќај и инфраструктура. Како студент на докторските студии 
има напишано и објавено повеќе трудови од областа на сообраќајот и транспортот на 
стоки и луѓе. Активен е познавач на три јазици и има звршено различни курсеви за 
компјутерски програми. 

II. АПЛИКАТИВНА И НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ НА 
КАНДИДАТОТ 

Во текот на нејзиното усовршување до денес активно учествува на семинари 
иобуки во образовниот систем, при што се стекнува со соодветни сертификати.  

Во продолжение се насловите на трудовите со импакт фактор кои се објавени во 
текот на изработување на Докторската дисертација. 

1. Stages of aerodrome sustainable category evaluation in the vicinity of the Gevgelija 
city through Nash`s theories of equilibrium  
Ana Lazarovska PhD. Student, red. prof.dr.sc. Verica Dančevska, red. prof. dr. sc. Violeta Manevska 
 
2. Improving Gevgelija aerodrome of the most favorable location for Runway with risk point of view 
Ana Lazarovska PhD. Student, red. prof.dr.sc. Verica Dančevska, red. prof. dr. sc. Violeta Manevska 
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3. “Improving the Gevgelija aerodrome project through the eye of logic optimization 

Ana Lazarovska PhD. Student, red. prof.dr.sc. Verica Dančevska, red. prof. dr. sc. Violeta Manevska 

4. Improving the Bitola aerodrome category through the Ana Lazarovska`s „Codex on 
the sustainable aerodrome development“ parallel to Leonardo da Vinci`s „Codex on the 
flight of birds“ 

Ana Lazarovska PhD. Student, red. prof.dr.sc. Verica Dančevska, red. prof. dr. sc. Violeta Manevska 

Другипрезентациинадомашниимеѓународни конференции 

1. М-р Ана Лазаровска „GEVGELIJAAERODROMELOCATIONSELECTION“- 
презентација на конференцијата во Опатија 2013    

III. АНАЛИЗАНАДОКТОРСКАДИСЕРТАЦИЈА 
 

Докторската дисертација на кандидатот М-р Ана Лазаровска, „ТРАНСПОРТНА 
ЕКОНОМИКА ВО ФУНКЦИЈА НА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 
НА СПОРТСКО- ШКОЛСКИ АЕРОДРОМ“епрезентиранана230 страници формат А4,со 
нормален проред и фонт TimesNewRoman 12, македонска поддршка. Докторската 
дисертација се состои од Предговор,Содржина,Апстракт,Вовед,VIIIглави, Препораки за 
идни истражувања, Заклучоци, Литература. Во текстот се вклучени списоци на слики, табели 
играфикони нумерирано според прегледот на содржината. 

3.1. ПРОБЛЕМ ЗА НАУЧНО ИСТРАЖУВАЊЕ, ЗАДАЧА НА НАУЧЕН ПРОЕКТ 
И ОБЈЕКТИ НА НАУЧНО ИСТРАЖУВАЊЕ 

 
Современиот развој на секоја држава е поврзан со развојот на воздухопловните 

сообраќајни текови како посебна гранка на сообраќајот и современиот свет и потреба за 
одрживи развој во иднината. Важноста на воздушниот сообраќај која значајно го диктира 
развојот на воздухопловниот сектор се разгледува на две нивоа: врз квалитетот на животот и 
врз вкупниот развој на земјата. Одразот на транспортната економика во воздушниот 
сообраќај има директно влијание на индувидуалната мобилност и достапността на различни 
подрачја во поглед на рационалното користење на времето оценето како позитивно, или 
негативно. Квалитетната аеродромска инфрастуктура со имплементација на стратегиските 
цели на државно ниво придонесува за поактивно користење на потенцијалите од 
општеството во рамките на одрживиот развој кое се проучува научно и практично. 
Модернизацијата во воздушниот сообраќај за брзо и ефикасно вклучување во меѓународните 
сообраќајни текови ќе се постигне со целосно прифаќање на меѓународните правила и 
регулативи од сите учесници во транспортот на научно и темелно оправдано за проучување 
на транспортната економика во функција на одржливиот развој на аеродромската 
инфраструктура во Република Северна Македонија. 

Добрата аеродромска инфраструктура е предуслов за слободен проток на стоки и 
трговска разменаво воздухопловтсвото. Транспортната економика во интеракција со 
концептот на одрживиот развој ги дефинираат стратешките определби, како за развој на 
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воздушниот сообраќај така и за сите сегменти во меѓународниот сообраќај во значај со 
неконтролираното користење на природните ресурси, економијата и развојот на политиката. 
За транспортната економика, како и за одржливиот развој во MEDCпостојат повеќе научни и 
стручни дела за разлика од LEDC па така како на државно ниво и на Балканот не постојат 
доволно научни и стручни трудови и дела од оваа тематика, што е посебно важно за 
понатамошниот стратегиски развој на воздушниот сообраќај и аеродромската 
инфраструктура како почеток за развој на воздушниот сообраќај во комбинација  со сите 
видови на сообраќај во Република Северна Македонија-индиректно.  

Во оваа докторска дисертација се третираат два примарни предмети на 
истражување: транспортна економика во Република Северна Македонија и одржливиот 
развој на аеродромската инфраструктура, со меѓусебен субјект на истражување каде 
проблематиката го дефинира следниот проблем на истражување:  

Во Република СевернаМакедонија како што е карактеристично за земјите во 
транзиција постои недостаток во теоретското и практично проучување на сите 
релевантни фактори за развојот на транспортот, посено на спортско- школската 
инфраструктура, а посебно на транспортната економика во интеракција со 
одржливиот развој како клучен фактор за оптимален развој. Последиците од таквата 
состојба негативно дејствуваат врз развојот на аеродромската инфраструктура како 
битен сегмент во воздухопловството на секоја држава. Транспортната економика и 
одржливиот развој треба конзистентно да се истражуваат по принцип дијагноза, 
прогноза и терапија, решаваат чекор по чекор, бидејќи директно имплицираат и 
мултиплицираат бројни штетни последици, а индиректно се поврзани со останатите 
елементи на директен развој на воздухопловството како примарна цел за истражување 
на оваа дисертација и индиректен развој за останатите гранки на сообраќајот. 

Од дефинираниот проблем произлегува предметот на истражување: 

Истражувањето конзистентно ги утврдува сите релевантни карактеристики и 
фактори на аеродромската инфраструктура, воздушниот сообраќај, а посебно 
транспортната економика и одржливиот развој во функција на степенот на развиеност 
и успешност, меѓународната размена, (на сообраќајот предвиден на аеродромската 
инфраструктура во близина на градот Гвегелија) во рамките на националните и 
меѓународните правни извори, и да се одреди значењето на транспортната економика и 
одржливиот развој за воздушниот сообраќаен систем на Република Македонија и 
Европа, и согласно со тоа да се предложи оптимален модел на cost- benefit анализата 
кој би овозможил едноставно вклучување на Република Македонија во европскиот 
сообраќаен систем. 

Научниот проблем на истражување и предмет на истражување ја поставува 
темелната научна хипотеза: 

Со научните фактори за транспортна економика, за одржливиот развој, за 
оцената на степенот на развиеност и успешноста на аеродромската инфраструктура и 
воздушниот сообраќај во Македонија, за оцена на степенот на меѓуодносот на 
транспортната економика и одржливиот развој во воздухопловството во Македонија, 
можно е да се предложи модел на cost- benefitанализата со употреба на теоријата на 
еквилибриум за оптимален развој на транспортна економика кој позитивно ќе влијае 
врз одржливиот развој на воздушниот сообраќај и аеродромската инфраструктура во 
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Македонија и нивното прилагодување кон сообраќајниот систем посебно 
воздухопловниот, на Европската унија.  

Со хипотезата е докажано дека адекватно и оптимално структуриран и организиран 
сообраќаен систем, воздушен сообраќај и транспорт како и оператори во нови услови на 
оптимален развој и интеграции, може да се влијае на транспортната економика во 
интеракција со одржливиот развој, и на тој начин да се подигне нивото на квалитет на 
аеродромската инфраструктура на Република Македонија за да се приближи до останатите 
високо развиени европски држави. 

 

 

 

3.2. Целинаистражувањетоигенерална хипотеза 
 

Оваа докторска дисертација ги разработува резултатите од имплементацијата на 
знаењата, наодите, начелата, законите, законитоста... од областа на техничките науки во 
практична смисла, покрај оние во теоретска смисла, во секое општество да создава основни 
материјални, но и нематеријални предуслови за постоење, опстанок, раст и развој... на 
воздухопловството, а посебно на аеродромската инфраструктура. Со хипотетичка 
претпоставка е тргнувањето за последиците од глобалното сценарио според кое 
„производите“ во овој случај аеродромската инфраструктура, на образовните и научните 
индустрии од областа на техничките науки не би биле активно искористени само за еден 
ден, него за подолг временски период што ќе резултураат со развивање на спортско-
школски цели.  

Со целта на развојот на аеродромската инфраструктура како клучен сегмент за развој 
на воздухопловството не е само во максимизирање на профитот, туку и општествената 
прифатливост и одржлив развој на аеродромот. 

Што може да се очекува од опкружувањето на аеродромската инфраструктура која се 
однесува и делува во согласност со очекувањата со интеракција на одрживиот развој како 
повратна информација за да стане способен и подобро да ги исполнува очекувањата на 
засегнатите страни?  

Дали односите меѓу аеродромската инфраструктура и животната средина можат да се 
обликуваат на колаборативен начин и со почитување на нормата на реципроцитет што 
генерира симбиоза и спирала на заеднички сегменти преку употребата на cost- 
benefitанализата?  

Овие прашања се почетна точка на проблемот на истражувањето на дисертацијата, 
чија цел е да се идентификува нов, поинаков начин на добивање идеи или вредни 
информации со помош на теоријата на еквилибриум, или на аеродромската инфраструктура 
за која треба знаење побрзо од конкуренцијата, користејќи го потенцијалот на интеракции и 
креирање и развивање на организациски вештини во склад со одрживиот оптимален развој. 
Се посочуваат новите димензии и улоги, со акцент на овој стратешки ресурс кој како 
давател на вредни информации во рамките на динамичките способности преку cost- 
benefitанализата, а воедно и како индикатор и навигатор на идните стратешки насоки преку 
теоријата на еквилибриум, односно категории на аеродромот во склад со реалните 
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побарувања на градот Гевгелија. Ваквиот пристап кон развојот досега не е истражен, а се 
заснова на почитување на контекстот на целокупното опкружување на аеродромот, со 
неговите способности и процеси со темел на теоријата на еквилибриум. Очекуваните 
резултати треба да овозможат разлика во способностите, правилна прогноза, дијагноза и 
терапија на потребата за промена, како и големината на промените, со споредба на 
придобивките создавајќи нови позиции за оптимален развој.         

Целите на докторската дисертација се детерминирани преку дефинирањето на 
проблемот и предметот со работна хипотеза, како: во рамките на транспортната 
економика да се истражуваат најважните феномени: за транспортната економика и 
одржливиот развој, за степенот на развиеност и успешност на аеродромската 
инфраструктура и воздушниот сообраќај, за меѓуодносот на транспортната економика 
и одржливиот развој, за економските аспекти на одржливиот развој на воздушниот 
сообраќај и аеродромската инфраструктура, да се формулираат резултатите од 
истражувањето преку научни тврдења и да се предложи универзален модел на 
транспортната економика, во функција на одржливиот развој. Ефектите од 
предложениот модел се тестирани во три потенцијални локации за аеродром во 
близина на градот Гевгелија. 

Првата цел на ова научното истражување е да истражува и на научно заснован начин да 
формулира и презентира нова и/или иновирана, актуелна и/или актуелизирана... знаење, наоди, 
правила, принципи, закони... во воздухопловството како наука со мисија и важност на управување во 
воздухопловството со образовна и научна методологија и технологија на научно истражување во 
функција на економиката и одрживиот развој.  

Втората целта на научното истражување е да се истражат, сеопфатно и систематски да се 
елаборираат и презентираат најважните детерминанти на современите математички методологии и 
технологии на научното истражување како интелектуална логистика во современата образовна и 
научна индустрија на техничките науки со примена на економската математика.  

Трета цел на научното истражување е да се истражат најважните проблеми и појави за 
важноста на научните методи во образовните индустрии и образовните системи и научните 
индустрии и научните системи и да се формулираат и презентираат најважните резултати во форма 
на проект за изградба на спортско-школска аеродромска инфраструктура.  

Целта на четвртото научно истражување е да се истражат основните карактеристики, 
видови, важност... на научните квантитативни методи и да се формулираат и презентираат 
најважните резултати во формулирање на економски аспекти на одрживиот развој на воздушниот 
сообраќај на Р.Македонија. 

Основната цел на докторската дисертација е втемелена во формулација на добиените 
резултати од предложената cost-benefitанализа на транспортната економика со дополнување 
на оптимизациони модел и теоријата на еквилибриум. Развивањето со одрживиот развој 
овозможува позитивно влијание на животната средина, на економиката и политиката во 
воздушниот сообраќај на државно ниво и прилагодување кон меѓународниот систем 
управуван од Европската Унија.  

Општата цел на ова истражување е: да се обезбеди економична, безбедна, брза и 
редовна анализа за даден проект, со услуги пропорционални и прилагодливи на сите 
побарувања на корисниците од областа на европскиот воздушен сообраќај. Услугите што ќе 
треба да ги исполнат барањата за национална безбедност треба да бидат глобално 
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усогласени, еколошки одржливи и функционални според унифицирани принципи и да ја 
задоволат побарувачката. 
 

3.3. Методологијаитекнаистражувачката работа 
 

При истражување и формулирање на резултатите од научните и развојните 
истражувања на сложена тема презентирана во докторската дисертација „ТРАНСПОРТНА 
ЕКОНОМИКА ВО ФУНКЦИЈА НА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА 
СПОРТСКО- ШКОЛСКИ АЕРОДРОМ “ во соодветни комбинации се користени двадесет и 
две научни методи: 

1.4.1. Метод на „мозаик“ кој во контекст на составување надокторската дисертација 
која се состои од четири предмети, т.е. семинарски дела и три проекти кои 
водат потекло од предипломските студии кои со својата содржина и  идеја 
допинесуваат во составувањето и изградбата на овој научно дело. 

1.4.2. Математички модели кои претставуваат логички состав напостапка, 
процедура, законитости кои се земаат во помош да се конципира, дизајнира и 
изработи аеродромска инфраструктура како и математички методи во 
научни и развојни истражувања за случај на изградба на сценарио на научно 
спортско-школски експерименталнипотфат.  

1.4.3. Статистички методи каде индуктивно се генерализира статистичкиот метод 
се користи и во проектот и неговата важност е да се знае општата 
дефинитивност и регуларност на феномените на точен начин. Недостатоците 
на статистичкиот метод се квантитативна, нумеричка дефинитивност на 
феномените и неможноста да се знае генералното врз основа на индивидуата и 
специјалното во точно определениот случај..Користејќи каузален 
компаративен метод, ги продлабочуваме одговорите на прашањата во врска со 
тоа што ги ставаме во контекст на каузални односи во природното 
опкружување. 

1.4.4. Методи на дескрипција на научно истражување ги разложува сложените 
концепти, оценува и носи заклучоци во едноставни компоненти и елементи. 
Тоа е процес на размислување во насока од специјална кон општа или 
изведување теореми од аксиоми според утврдени правила со цел на опис на 
проблемот. 

1.4.5. Методи на компилација во собирање на стручна литературана различни теми 
кои можат да придонесат во изградбата на дисертација на зададената тема. Во 
овој процес беше воочено дека на Балканот како од земји кои се ниско 
развиени не постои никаква литература и стручни дела кои ја обработуваат 
оваа тематика. 

1.4.6. Методи на моделирање, како метод на знаење што се заснована знаењата за 
контролор на летење-прв циклус и магистер во соораќајот и комуникациите-
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втор циклус и употребената методологија кои како одраз на структурата на ова 
дело ја опишува релативната позиција на аеродромската инфраструктура. 

1.4.7. Методи на анализа и синтеза, е процес на научно истражување што ги 
разложува сложените концепти, оценува и носи заклучоци во едноставни 
компоненти и елементи. Тоа е процес на размислување во насока од 
специјална кон општа или изведување теореми од аксиоми според утврдени 
правила. Методот на синтеза е процес на научно истражување и објаснување 
на реалноста преку синтеза на едноставни судови и покомплексен и може да 
биде генетички и структурен. Начинот на систематизирање на знаењето 
според законите за формална логика е синтеза, како процес на градење 
теоретско знаење во правец од специјално кон општо, односно од видови кон 
род за целта на спортско-школско воздухопловство. 

1.4.8. Дедуктивни и индуктивни методи, процесот на дедукција претставува логичка 
операција која произлегува како резултат на веќе направено истражување во 
одредена област кој може да биде помеѓу просториите и заклучокот. Во 
дедуктивното расудување врз основа на логичен закон произлегува од 
прифатените претпоставки секогаш води од вистински претпоставки до 
вистински заклучок.Во индуктивниот заклучок, врската помеѓу 
претпоставките и заклучоците не се базира на законот на логиката, и може да 
содржи информации со веродостојност на изјавата произлезена од нив 
индуктивно за кои е потребна дополнителна верификација односно 
дополнително истражување или нова дисертација. И двата метода беа успешно 
искористени во правењето на заклучните размислувања како и насоките за 
идните научници.Развојот на воздушниот транспорт е планиран како 
долгорочен процес со оглед на сложеноста на критериумите кои влијаат на 
неговата оптимизација, сложените процедури за усогласување на условите и 
интересите и трајноста на ефектите од реализираните инвестиции. Проблемот 
разгледан во овој проект се заснова на теоријата на еквилибриум која со 
помош на методот на оптимизирање во рамките на европскиот воздушен 
простор и анализата на трошоци и добивки за спортско-школска аеродромска 
инфраструктура доаѓа до завршните констатации. 

1.4.9. Методи на апстракција и конкретизација во процесот на директно внесување 
на истражувањата преку случај за изградба на инфраструктура во близина на 
градот Гевгелија. 

1.4.10. Методи на генерализација и специјализација во процесот на елаборирање на 
направените истражувања. 

1.4.11. Методи на докажување и побивање во процесот на одабир на најповолна 
локација со помош на економската математика. 

1.4.12. Методи на класификација употребени во класификациите направени према 
Анексите на ИКАО. 
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1.4.13. Теориските системи како методи во моделирање,претставување на блок 
дијаграми и графови за поимот рамнотежа, т.е. еквилибриум. 

1.4.14. Компаративни методи се употребени во меѓусебнатаспоредба на локациите 
која се однесува према комплекс на параметри за развој. 

1.4.15. Историски методи се употребени во процесот наструктурирање и потеклото 
на идејата за пишување на овакво дело и кои се паралелни од истражувањата 
на Леонардо да Винчи со неговата тетратка „Codex on the flight of birds” во 
изработката на личната тетратка „Codex on the sustainable aerodrome 
development“. Леонардо да Винчи останува една од најфасцинантните луѓе во 
историјата со зборовите дека „работите од умот оставени без испитување од 
сетилата се бескорисни“. Со оваа мисла почнува подготвувањето на ова 
научно дело. 

1.4.16. Емпириски методи, како квалитативни и квантитативни истражувања поради 
тежината на случајот. 

1.4.17. Аксиоматски методи употребени за заклучување и докажување на наведените 
хипотези како првични размислувања од кои почнува целата постапка. 

1.4.18. Методи на студија на случај, истражувањето преку случајза аеродром во 
близина на градот Гевгелија претставувазнаење и анализа на феномени, како и 
решавање на проблеми на самото место и во структурата на неговото 
појавување. Научната оправданост на истражувањето се однесува на 
придонесот на методите и методите на истражување во решавањето и нивното 
спроведување со цел на оптимизација и придонес во областа на воздушниот 
сообраќај. 

1.4.19. Методи на идеален тип потекнуваат во студијата поврзана со теоријата на 
еквилибриум која се разработува со совршени услови. 

1.4.20. Методи на програмирање искористен во 3Д анимацијата за изработка на 
претставувањето на теренот на избраната локација. 

1.4.21. Методи на набљудување кое беше применето во теренското набљудување на 
избраните локации. 

1.4.22. Методи на прогнозирање во процесот на составување на ружата на ветрови 
како основа во изградбата 

3.4. Структураикраток описнасодржинатапопоглавја 
 

Докторската дисертација е конципирана во девет поглавја следејќи ја методологијата 
за изработка на научна и стручна литература. 

Во првиот дел, ВОВЕД, дефиниран е проблемот и предметот на истражување. 
Елаборирани се четири научни хипотези, одредени се цели на истражување. Во однос на 
досегашните истражувања образложена е структурата на дисертацијата со користените 
научни методи кои се користени во научното истражување и во презентираните резултати. 
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Во вториот дел, ТЕОРЕТСКИ ОБЕЛЕЖЈА НА ТРАНСПОРТНАТА 
ЕКОНОМИКА НА ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ И ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ, објаснет 
е насловот на дисертацијата: 1) транспортна економика - поим, важност и видови на 
транспортна економика, цели и инструменти на транспортната економика, начела и ефекти 
на транспортната економика, како и меѓуодносот на транспортната економика и одржливиот 
развој, и 2) одржливиот развој; поим и важност на одржливиот развој, причини и последици 
за развој, вреднување на животната средина и процена нивото за развој во рамки на 
одрживиот развој, како и темелните обележја на економиката на одржлив развој во државата 
и меѓународните рамки. 

УПОТРЕБА НА АНАЛИЗАТА НА ТРОШОЦИ И КОРИСТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
И ОЦЕНА НА СТЕПЕНОТ НА РАЗВИЕНОСТ И УСПЕШНОСТ НА 
АЕРОДРОМСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕКУ МОДЕЛОТ ЗА ИЗГРАДБА НА 
СПОРТСКО- ШКОЛСКИ АЕРОДРОМ е насловот на третиот дел. Во него е извршена 
анализа на принципите на евалуација на инвестиции во областа на транспортната 
економика. Даден е изор на локација за спортско- школски аеродром во Гевгелија, 
економска, финансијска анализа и анализа на ризик за избор на локација. Употребена е и 
теоријата на еквилибриум за одрживи развој на аеродромот. Оцената на степенот на 
развиеност и успешност на воздушниот сообраќај во Македонија со распределбата на 
видови на превоз на аеродромот. Ова поглавје претставува целина со важноста на 
Европската Унија за воздухопловството во Македонија.  

Во четвртиот дел под наслов: ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ НА ОДРЖЛИВИОТ 
РАЗВОЈ НА ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈОТ НА МАКЕДОНИЈА Во него се 
анализирани економските теории во фокусот на одржливиот развој на воздушниот сообраќај 
и аеродромската инфраструктура, финансирањето на одржливиот развој на воздушниот 
сообраќај, економските и правните аспекти на тргувањето со емисии во воздухопловството, 
рационалното управување со одржливиот развој на сообраќајот. Конечно, анализирани се 
компатибилноста и комплементарноста на економиката на одржливиот развој на 
воздушниот сообраќај, како и компатибилноста и комплементарноста на економиката на 
одржливиот развој на аеродромската инфраструктура на Македонија и Европската униј 

Посебна важност му е посветена на петтиот дел под наслов:ТЕОРЕТСКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ КРОЗ ПРОЕКТНИОТ ЦИКЛУС 
ВО ФУНКЦИЈА НА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА АЕРОДРОМСКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА НА ТРАНСПОРТНАТА ЕКОНОМИКА. Во овој дел, се елаборира 
теоријата за проекти која е посебно важна за оваа дисертација со случај за аеродром во 
близина на градот Гевгелија. Ова поглавје претставува најважниот дел затоа што е 
предложен универзален модел на транспортната економика и одржлив развој. Тестирањето 
докажува можност за примена во македонскиот воздушен сообраќаен систем. Како елемент 
на моделот вреднувана е аеродромската инфраструктура, анализата на трошоци и корист и 
одржливиот развој, правните рамки за развој на воздушниот сообраќај. 

Во шестиот дел СИМУЛТАНИ МОДЕЛИ НА ПОБАРУВАЧКА И ПОНУДА е 
објаснета Теоријата на еквилибриум, во функција на мрежен сообраќај и развој на 
аеродромот. 
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Во седмиот дел ИЗБОР НА ЛОКАЦИЈА ЗА СПОРТСКО-ШКОЛСКИ 
АЕРОДРОМ ВО ГЕВГЕЛИЈАе изработена оптимизација на три варијанти за изградба на 
спортско школски аеродром во Гевгелија. 

Студијата на случајза изградба на спортско школски аеродром во Гевгелија е 
прикажана во осмиот дел од оваа докторска дисертација. 

Во ЗАКЛУЧОК, системски и концизно формулирани  и презентирани четирите 
хипотези ги потврдуваат најважните резултати од научните истражувања. Даден е заклучок 
од презентираните хипотези, истражувањето за случај на аеродромска инфраструктура во 
близина на градот Гевгелија и насоки за понатамошни истражувања во областа на 
воздухопловството. 

IV. ЗАКЛУЧОК 
 

Врз основа на горенаведените резултати од истражувањето, може да се заклучи 
следново: 
• Евалуацијата на инвестициите во воздухопловниот сектор треба да ги вклучуваат 
финансиските и економските аспекти на авио-компаниите и аеродромите како и аспектот на 
ризик, 
• Двата најважни показатели за вреднување на инвестициите се нето-сегашната 
вредност и интерната стапка на поврат; 
• При оценување од општествен аспект, важно е да се вклучат сите монетарнo мерливи 
компоненти кои овозможуваат посоодветна презентација на реалните инвестициски ефекти; 
• Надворешните фактори може да имаат значително влијание врз вреднување на 
инвестициите, со што нивнoто релативно учество во воздушниот сектор е значително 
помало; 
• Мерките во развиените земји ги интернализираат надворешните фактори како важна 
активност која треба да овозможи дефинирање на соодветна општа економика во 
транспортниот сектор и особено економика за одредени видови на превоз; 
• Забележаните нивоа на учество на одредени типови надворешни фактори во земјите 
на ЕУ заслужуваат повеќе да се земат во предвид во животната средина, со оглед на 
вредните природни и човечки потенцијали на Република Северна Македонија; 
• Следење на влијанието на надворешните фактори е неопходно за да се воспостават 
соодветни инструменти како собирање и обработка на потребните податоци, на соодветното 
законодавство во транспортниот сектор во целина и на системот на спроведување на 
мерките за заштита од негативното влијание на транспортот врз животната средина. 
 Со оглед на степенот на развој на воздушниот сообраќај на територијата на 
Македонија и недостатокот на покриеност на аеродромската инфраструктура на 
југоисточниот дел на Македонија, се поставува прашањето за оправдување на изградбата и 
уредувањето на нов аеродром во близина на градот Гевгелија.Анализата покажа дека еден 
од нив ги исполнува сите услови: топографски, метеоролошки, навигациски, архитектонски, 
геолошки, урбани и еколошки. Во рамките на анализата се утврдени состојби на три 
локации избрани главно северно од градот поради близината на македонската грчка граница. 
Во првата фаза е предвиден спортски аеродром за маневрирање со тревна површина, а 
локацијата го задоволува понатамошното проширување и поставување на маневрирачки 
површини од конструктивен колник. 
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Анализата на трошоци и добивка бара доста ресурси за одреден аеродромски 
инвестициски проект. За претставување на точна проценка се спроведуваат истражувања 
кои јасно ја покажуваат состојбата на локалната побарувачка и врз основа на тоа се 
формираат детални хипотези за еволуција.Покрај целосната проценка во дадените реални 
параметри поради пребрзиот развој на технологијата сепак евалуацијата е до некој степен и 
неизвесна се до моментот на реализација.  

Истражувачки проект јасно ги претставува правилата кои се генерално прифатени од 
воздухопловната индустрија како и нивната примена во анализата на трошоци и добивка. Со 
флексибилен и генерален пристап и проценка се управува со претпоставките за конечни 
одлуки за спроведување.Анализата на добивка и трошоци игра битна улога на ограничено 
време на аналитичарот, буџет за истражување, достапни информации и при донесувањето 
брзи решенија. 

Анализата на трошоци и добивка бара доста ресурси за одреден аеродромски 
инвестициски проект. За претставување на точна проценка се спроведуваат истражувања 
кои јасно ја покажуваат состојбата на локалната побарувачка и врз основа на тоа се 
формираат детални хипотези за еволуција.Покрај целосната проценка во дадените реални 
параметри поради пребрзиот развој на технологијата сепак евалуацијата е до некој степен и 
неизвесна се до моментот на реализација. 
 Врз основа на истражувањето во докторската дисертација спроведено преку 
истражувањата наменети за докторските студии на Техничкиот Факултет во Битола, 
може да се заклучи дека е оправдано да се пристапи кон подетално истражување и 
дизајн за реална реализација, односно развој: 
- идејни дизајни, 
- големи проекти 
- студија за влијанието врз животната средина, 
- студија за финансиска и економска изводливост на проектот (анализа на трошоци и 
добивка) и 
- Студија за изводливост. 
 Заклучокот се темели на резултатите од истражувањето спроведено преку оваа 
прелиминарна финансиска, економска проценка и анализа на ризик на проектот „Избор на 
локација за изградба на аеродром во близина на градот Гевгелија“: 

Најголем дел од проблемите се поврзани со оптимизацијата на алокациите за 
промена на понудата и побарувачката и управувањето со категоријата на аеродромот 
што одговара на категоријата А1.  

Основната цел на оваа дисертација е да ги дефинира и објасни карактеристиките на 
проектниот менаџмент низ проектниот циклус каде што ја разгледавме дефиницијата за 
проектен менаџмент, улога на проектен менаџмент или лидерска улога во управувањето со 
проекти и ги објаснивме клучните фази од животниот циклус на проектот.Целта за споредба 
на дефинираниот животен циклус на проектот со методологијата XLPM (eXceLlence во 
управувањето со проекти), каде преку дефинирани области на знаење за управување со 
проекти, фази на проектот, клучни точки во проектот, споредба и управување со проекти со 
помош на методологијата XLPM е следен преку презентираната XLPM методологија за 
решение со детален преглед на процесот при управувањето со проекти, полесно 
постигнување на сите цели и услуги договорени помеѓу производители и крајни корисници. 
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Со сигурност можеме да заклучиме дека оваа област е исклучително важна во 
управувањето со проекти во воздухопловството и остава простор за подобрувања и 
некои идни истражувања кои би дале насоки за подобрување и извонредност на целиот 
животен циклус на проектите за изградба на аеродромска инфраструктура за спортско-
школски цели. 

Врз основанасетоизложено,можемеслободноисопосебнозадоволствои честда му 
предложиме на Наставно – научниот совет на Техничкиот факултет во Битола да го 
прифати Извештајот за оценка на докторската дисертација и да закаже јавна одбрана на 
докторската дисертација од кандидатот м-р Ана Лазаровска, дипл. сообр. инж. 

 
Комисија за оценка на докторската дисертација 

 

1. Ред. проф. д-р Верица Данчевска - Ментор 

 

2. Ред. проф. д-р Виолета Маневска - член 

 

3. Ред. проф. д-р Зоран Јошевски, член 

 

4. Ред. проф. д-р Илос Вилос- член 

 

5. Насл. вонр. проф. д-р Томислав Тунтев- член 
 
 

Битола, Ноември 2022 година 
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РЕЦЕНЗИЈА 

 

НА РАКОПИСОТ „ADDRESSING TRANS-REGIONAL ISSUES OF Intelligent 
Transport Systems FROM MANAGERIAL AND TECHNICAL PERSPECTIVE“ ОД 
АВТОРИТЕ: Daniela Koltovska Nechoska, Renata Petrevska Nechkoska, Mimoza 
Bogdanoska Jovanovska. 

Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет бр. 02-545/4 од 06.06.2022 
година, Ректорската управа на УКЛО, со одлука бр. 14-755/10-4 од 01.07.2022, за 
членови на Рецензентската комисија за рецензирање на ракописот  
„ADDRESSING TRANS-REGIONAL ISSUES OF Intelligent Transport Systems FROM 
MANAGERIAL AND TECHNICAL PERSPECTIVE“ од авторите:  
Daniela Koltovska Nechoska, Renata Petrevska Nechkoska, Mimoza Bogdanoska 
Jovanovska, наменет за студентите од прв, втор и трет циклус на студии со можност за 
користење на студиски програми на македонски и англиски јазик на 
единицитe: Технички факултет – Битола, Економски факултет – Прилеп, Факултет за 
информатички и комуникациски технологии, за предметите:  
Управување и контрола на сообраќајот, Интелигентни транспортни системи 1; 
Интелигентни транспортни системи 2; Управување со промени; Тактички менаџмент; 
Концепти на информатичко општество, избрани се проф. д -р Никола Крстаноски и 
проф. д-р Марјан Ангелески. 

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

    И З В Е Ш Т А Ј  

I. ОПШТ ДЕЛ 

Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: “ADDRESSING TRANS-REGIONAL ISSUES OF 
Intelligent Transport Systems FROM MANAGERIAL 
AND TECHNICAL PERSPECTIVE” 

Назив на предметната програма:  Управување и контрола на сообраќајот;  
 Интелигентни транспортни системи 1;  
 Интелигентни транспортни системи 2;  
 Управување со промени;  
 Тактички менаџмент; 
 Концепти на информатичко општество.  

Назив на студиската програма:  Сообраќајно – транспортно инженерство; 
 Е – бизнис, Менаџмент 
 Информатички науки и комуникациско 

инженерство. 

Фонд на часови и ЕКТС-кредити 
(доколку ракописот е наменет за повеќе 

 Управување и контрола на сообраќајот (3+2);  
 Интелигентни транспортни системи 1 (3+2);  
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предмети, да се наведат сите предмети):  Интелигентни транспортни системи 2 (3+2);  
 Управување со промени (4+2); 
 Тактички менаџмент(2+1); 
 Концепти на информатичко општество (3+2). 

 Предметот Управување и контрола на сообраќајот на Технички факултет - Битола е изборен 
предмет со фонд на часови 3+2, број на ЕКТС-кредити 6 и се слуша во V семестар. 

 Предметот Интелигентни транспортни системи 1 на Технички факултет - Битола е 
задолжителен предмет со фонд на часови 3+2, број на ЕКТС-кредити 6 и се слуша во VII 
семестар. 

 Предметот Интелигентни транспортни системи 2 на Технички факултет - Битола е 
задолжителен предмет со фонд на часови 3+2, број на ЕКТС-кредити 6 и се слуша во VIII 
семестар. 

 Предметот Управување со промени на Економски факултет – Прилеп е изборен предмет со 
фонд на часови 4+2, број на ЕКТС-кредити 7 и се слуша во III и V семестар. 

 Предметот Тактички менаџмент на Економски факултет – Прилеп е изборен предмет со фонд 
на часови (2+1) број на ЕКТС-кредити 7 и е предвидено да се слуша во II семестар (II циклус 
на студии). 

 Предметот Концепти на информатичко општество на (3+2) на Факултет за информатички и 
комуникациски технологии е задолжителен предмет со фонд на часови (2+1) број на ЕКТС-
кредити 6 и се слуша во I, III, V семестар. 

Реден број на изданието: прво издание 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 156 страници (формат B5), 
напишани на компјутер, со големина на фонтот  12. Текстот е поделен во 5 
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 19 слики и 6 табели. 

                      

          РЕЦЕНЗЕНТИ 

1. Проф. д-р Никола Крстаноски 

 

2. Проф. д-р Марјaн Ангелески 
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I. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р НИКОЛА КРСТАНОСКИ 

 

Краток опис на содржината: Книгата е концепциски поделена во пет (5) 
поглавја и прилог.  
Во првиот дел се опишани теоретските основи 
и главните концепти на интелигентните 
транспортни системи (ИТС).  
Во вториот дел се прикажани состојбите со 
ИТС во државите од Западен Балкан давајќи 
осврт и на ситуацијата во Република Северна 
Македонија.  
Во третиот дел се разработени неколку методи 
и пристапи како што се MultiCreation approach, 
PESTLE анализа (анализа на политичките, 
економските, социјалните, технолошките, 
правните и факторите од окружувањето), 
Stakeholder Analysis и FRAME Architecture. 
Во четвртиот дел се прикажани дел од панел 
дискусиите на учесници од државите на 
Западен Балкан, во рамките на различни 
проекти обработени како студии на случај. 
Петтиот дел е посветен на заклучните 
согледувања и препораките за корисниците на 
учебникот. 
Во прилог, на крајот од учебникот се дадени  
соодветни прашања и лабораториски вежби 
наменети за студентите. 

Оцена за усогласеноста со предметната 
програма: 

Со оглед на мултидисциплинарноста на 
материјата, овој ракопис би бил одличен 
основен и/или дополнителен учебник за повеќе 
наставни дисциплини на студиските програми 
на повеќе факултети и за студентите од прв, 
втор и трет циклус и тоа пред се за студентите 
на Техничкиот факултет – Битола, 
Економскиот факултет – прилеп и Факултетот 
за информатички и комуникациски технологии 
– Битола.  

Оцена на ракописот: Темата која се обработува е многу актуелна, 
особено во момент кога земјите на Западен 
Балкан вложуваат големи напори за 
унапредување на сите аспекти на општествено 
живеење и достигнување на високи стандарди 
на квалитет на живот во својот пат кон 
полноправно членство во ЕУ. 
Комплексниот и мултидисциплинарен пристап 
преставен во овој ракопис се однесува на 
воспоставување, организација и примена на 
современи технологии, односно примена на 
интелегентни транспортни системи. 
Материјата е изнесена на логичен и разбирлив 
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начин, почнувајќи од дефиницијата на 
интелегентните транспортни системи, 
идентификација на проблемите, преглед на 
досегашни искуства и предизвиците со кои се 
соочуваат земјите од Западен Балкан во однос 
на целите на одржливост и мобилност. 
Суштински допринос на овој ракопис е 
предложената методологија со дефинирани 
стејкхолдери, архитектура согласно Европските 
препораки и приказот на чекорите за развој на 
акциски план за Интелигентни транспортни 
системи. 

Категоризација: учебник 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Содржински, структурата на ракописот е многу 
актуелна, современа, мултидисциплинарна и 
применлива во пракса па според погоре 
изнесеното, предлагам предложениот ракопис 
од авторите Даниела Колтовска Нечоска, 
Рената Петревска Нечкоска и Мимоза 
Богданоска Јовановска да биде објавен како 
учебник кој првенствено ќе се користи од 
страна на студентите на Техничкиот факултет – 
Битола на предметите од студиската програма 
Сообраќајно – транспортно инженерство, но 
имајќи го предвид својот мултидисциплинарен 
пристап ќе покрива одредени тематски поглавја 
во рамките на предметните програми и други 
на различни единици на Универзитетот. 

 

Во согласност со изнесената позитивна рецензија, со задоволство предлагам да се 
прифати овој ракопис за печатење и објавување. 

 

Во Битола, 10.11.2022 година 

 

РЕЦЕНЗЕНТ 

      Проф. д-р Никола Крстаноски, с.р. 
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II. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р МАРЈАН АНГЕЛЕСКИ 

 

Краток опис на содржината: Книгата е концепциски поделена во пет (5) 
поглавја и прилог.  
Во првиот дел се опишани теоретските основи 
и главните концепти на интелигентните 
транспортни системи (ИТС).  
Во вториот дел се прикажани состојбите со 
ИТС во државите од Западен Балкан давајќи 
осврт и на ситуацијата во Република Северна 
Македонија.  
Во третиот дел се разработени неколку методи 
и пристапи како што се MultiCreation approach, 
PESTLE анализа (анализа на политичките, 
економските, социјалните, технолошките, 
правните и факторите од окружувањето), 
Stakeholder Analysis и FRAME Architecture. 
Во четвртиот дел се прикажани дел од панел 
дискусиите на учесници од државите на 
Западен Балкан, во рамките на различни 
проекти обработени како студии на случај. 
Петтиот дел е посветен на заклучните 
согледувања и препораките за корисниците на 
учебникот. 
Во прилог, на крајот од учебникот се дадени  
соодветни прашања и лабораториски вежби 
наменети за студентите. 

Оцена за усогласеноста со предметната 
програма: 

Учебникот првенствено е наменет за 
студентите од Техничкиот факултет – Битола и 
е усогласен со предметните програми: 
Управување и контрола на сообраќајот; 
Интелигентни транспортни системи 1 и 
Интелигентни транспортни системи 2 што се 
предаваат на студиската програма Сообраќајно 
– транспортно инженерство на Техничкиот 
факултет – Битола, но, имајќи го предвид 
својот мултидисциплинарен пристап и 
карактер, одредени тематски поглавја ќе бидат 
користени и покриваат делови од предметните 
програми  Управување со промени и Тактички 
менаџмент вклучени во студиски програми на 
Економскиот факултет – Прилеп како и 
предметот Концепти на информатичко 
општество што се предава на Факултет за 
информатички и комуникациски технологии – 
Битола.  

Оцена на ракописот: Предложениот ракопис под наслов 
“ADDRESSING TRANS-REGIONAL ISSUES 
OF Intelligent Transport Systems FROM 
MANAGERIAL AND TECHNICAL 
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PERSPECTIVE” од авторите: Daniela Koltovska 
Nechoska, Renata Petrevska Nechkoska, Mimoza 
Bogdanoska Jovanovska опфаќа тематски 
подрачја содржани во наставните програми на 
неколку единици при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ во Битола. Обработениот 
MultiCreation пристап во учебникот дава 
можности за изнаоѓање решенија на реални 
проблеми и предизвици како од бизнис светот 
така и од науката и поширокото општествено 
делување. Оттука, мултидисциплинарниот 
пристап на обработената проблематика, 
структурата, содржината и апликативната 
применливост на истиот ќе биде од особено 
значење за студентите но и добредојдено 
четиво за сите што се заинтересирани за 
стекнување продлабочени знаења поврзани со 
менаџерските и техничките перспективи на 
интелигентните транспортни системи. 

Категоризација: учебник 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Содржински и структурно ракописот опфаќа и 
обработува многу актуелна, современа,  
мултидисциплинарна и применлива во пракса 
проблематика па според погоре изнесеното, 
предлагам предложениот ракопис од авторите 
Даниела Колтовска Нечоска, Рената Петревска 
Нечкоска и Мимоза Богданоска Јовановска да 
биде објавен како учебник кој првенствено ќе 
се користи од страна на студентите на 
Техничкиот факултет – Битола на предметите 
од студиската програма Сообраќајно – 
транспортно инженерство, но имајќи го 
предвид својот мултидисциплинарен пристап 
ќе покрива одредени тематски поглавја во 
рамките на предметните програми и други на 
различни единици на Универзитетот. 

 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како учебник по претходно наведените предмети, примарно наменет 
за студентите на претходно наведените единици на Универзитетот. 

 

Во Прилеп, 10.11.2022 година 

 

РЕЦЕНЗЕНТ 

      Проф. д-р Марјан Ангелески, с.р. 
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО 

НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ И 
ЈУЖНОСЛОВЕНСКА КНИЖЕВНОСТ ВО СРЕДНИОТ ВЕК (61200) НА 

ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ, ЕДИНИЦА НА УКЛО 
 

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
/Педагошки факултет/, објавен во весниците „Вечер“ и „Лајм“ од 7.10.2022 година, за 
избор нанаставник во насловно звање во наставно-научната областМакедонска 
книжевност и јужнословенска книжевност во средниот век (61200) и врз основа на 
Одлуката на Наставно-научниотсовет, бр. 02-342/10, донесена на 3.10.2022 г.,формирана е 
Рецензентска комисија во состав: д-р Ранко Младеноски, редовен професор на 
Филолошкиот факултетво Штип,  д-рЛуси Караниколова-Чочоровска,редовен професор на 
Филолошкиот факултет во Штипид-р Виолета Јанушева, редовен професор на 
Педагошкиот факултет во Битола.   

По разгледувањето на пристигнатитематеријали, 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 еденнаставник во насловно звање во подрачјето 
Хуманистички науки (6), научното поле Наука за книжевност (612) и научната 
областМакедонска книжевност и јужнословенска книжевност во средниот век (61200), во 
предвидениот рок се пријавија кандидатките д-р Анита Ангелевска и д-р Наташа 
Младеновска-Лазаревска.Од пријавените кандидатки, д-р Наташа Младеновска-
Лазаревска не ги исполнува сите услови да биде избрана во насловно звање во научната 
област Македонска книжевност и јужнословенска книжевност во средниот век (61200). 
 

ПОДАТОЦИ  ЗА Д-Р АНИТА АНГЕЛЕВСКА 
Биографски податоци и образование 

 Кандидатката д-рАнита Ангелевска е родена  на 7.3.1971 г. во Битола, РС 
Македонија.  Среднообразование завршува во Битола. Со високо образование се стекнува 
на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде што 
дипломира на 29.12.1994година, на студиската програмаМакедонска книжевност 
(наставна насока)со просечен успех 8,06 и се стекнува со стручниот назив професор по 
македонска книжевност и јужнословенски книжевности со македонски јазик. 

Студиите од втор циклус (магистерски) ги завршува наФилолошкиот факултет во 
Скопје, со просечен успех 9,75, а на22.10.2010 година го брани магистерскиот труд со 
наслов Семиолошкиот статус на ликот во македонската  реалистичка, модернистичка и 
постмодерна проза и се стекнува со научен степен магистер на филолошки науки. 

Докторската дисертација  со наслов Засведочените слова на Св. Климент 
Охридски(ментор, проф. д-р Добрила Миловска) ја брани на 27.12.2013 година и се 
стекнува со научниот степендоктор на филолошки науки.  
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Од 2015 година, канидатката д-р Анита Ангелевска е докторанд на Филолошкиот 
факултет во Белград, а докторатот со насловСвете жене у јужнословенској фолклорној 
традицији го подготвува под менторство на проф. д-р Бошко Сувајџиќ. 

Кандидатката активно говладее англискиот јазик. 
 
Наставно-образовна дејност  
Наставно-образовната дејност кандидатката ја започнува во 1997 г. како наставник 

по македонски јазик и книжевност во СОУ „Таки Даскало“ во Битола, а од 2007 г. до 2012 
г. е и директор на Училиштето.  

 
Научноистражувачка дејност  
Кандидатката д-р Ангелевска има објавено вкупно 6 научни труда од областите 

Македонска книжевност и јужнословенска книжевност  во средниот век (61200) во 
референтни меѓународни научни списанија и зборници. Покрај наведените четири труда, 2 
објавени во меѓународни списанија и 2објавени во Зборници од меѓународни 
конференции наведени во Табелата за исполнетоста на општите услови,  д-р Анита 
Ангелевска има објавено уште 2 труда: 

Qualifications of St. Clement’s epistles of praise, во International Journal of Education 
“Teacher”, списание со меѓународен уредувачки одбор, во 2017 г. 
https://www.ijeteacher.com/index.php/ijet/issue/view/19/13.  

„Похфално слово за нашиот блажен татко и словенски учител Кирил Филозоф 
(книжевни и естетски одлики)“ во „Педагошка ревија“, списание со меѓународен 
уредувачки одбор, во 2017 г. https://revija.pfsko.ukim.edu.mk/?page_id=1194.  

Кандидатката д-р Анита Ангелевска континуирано посетува семинари, 
конференции, обуки и вебинари од овие области на кои се стекнува со вештини за 
унапредување на наставата по македонски јазик и книжевност. 
 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
Од 2001 г. до 2003 г., кандидатката д-р Анита Ангелевска е уредник на неделникот 

„Балканска газета“. Од 2013 до 2015 г., д-р Анита Ангелевска работи како програмски 
уредник и лице за односи со јавноста на БИТ ФЕСТ. Во 2013 г., работи како советник во 
Општина Битола, во Секторот за јавни дејности. Од 2017 г. до 2021 г. е советник во 
Советот на Општина Битола, а од 2021 г., работи во Општина Битола, во Секторот за 
економски развој, образование и култура. Член е на УО во НУУБ „Св. Климент 
Охридски“ – Битола и претседател на УО на Народниот театар во Битола. Од 2012 г., е 
член на МНД во Битола.  

 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 

 
Кандидатката д-р Анита Ангелевска ги исполнува општите услови предвидени во 

Законот 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,кандидатката има доставено соодветна документација. Условите се наведуваат 
вотабелите од Прилог бр. 2, што е составен дел на Правилникот за  објавување наактите на 
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Универзитетот  и единиците во негов состав во Билтенот на Универзитетот„Св. Климент 
Охридски“ – Битола.   

 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 

 
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 остваренопросечен успех од најмалку 8,00 (осум) на 
интегриранитестудии од првиот и вториот циклус  
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,06 
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,75 

Да 

2. Научен степен – доктор на науки од научната област за која 
се избира 
 
Назив на научните области: Македонска книжевност и јужнословенска книжевност 
во средниот век (61200), поле Наука за книжевност (612), подрачје Хуманистички 
науки (6) 

Да 

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

Да 

3.1. Научно списание во кое трудовите што се објавуваатподлежат на рецензија и кое е 
индексирано во најмалку еднаелектронска база на списанија со трудови достапна 
наинтернет, 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 
1. Назив на научното списание: __________ 
2. Назив на електронската база на списанија:___________ 
3. Наслов на трудот:  _____________ 
4. Година на објава: _____________  

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: International Journal of Education “Teacher” 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број иприпадност по 
земји): 19, 4 Србија, 5 РСМ, 3 Словенија, 1 Хрватска, 1, Англија, 1 Романија, 1 
Словачка, 2 Русија, 1 САД 
3. Наслов на трудот:Important aspects – praise epistle of Four days of Lazarus 
4. Година на објава: 2021 
https://ijeteacher.com/index.php/ijet/issue/view/6/2 
 
1. Назив на научното списание: International Journal of Education “Teacher” 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број иприпадност по 
земји): 19, 4 Србија, 5 РСМ, 3 Словенија, 1 Хрватска, 1, Англија, 1 Романија, 1 
Словачка, 2 Русија, 1 САД 
3. Наслов на трудот:Analysis of the praisinig cermon for the holly and blessed teachers 
of the Slovenian people that created a literacy and transfered the new and old testament 
in its language, that is for the blessed Cyril and Panonian episcope  
4. Година на објава: 2018 
https://ijeteacher.com/index.php/ijet/issue/view/21/15 

Да 

3.3. Научно списание во кое трудовите што се објавуваатподлежат на рецензија и кое е Не 
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објавено во земја членка наЕвропската 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 наЕвропската 
Унија и/или ОЕЦД   
 
1. Наслов на книгата: _________   
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________   
3. Издавач, година и место на издавање/објавување: ________ 

Не 

3.5. Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани намеѓународни академски 
собири каде што членовите напрограмскиот или научниот комитет се од најмалку 
три земји 
 
1. Назив на зборникот: Зборник од Втората интернационална конференција 
„Надарените и талентираните  – креатори на прогресот“ 
2. Назив на меѓународниот собир: Втора интернационална конференција 
„Надарените и талентираните – креатори на прогресот“ 
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Р Србија, Р Словенија и Р Хрватска 
4. Наслов на трудот:  Развој на лингвистичките способности кај талентираните 
5. Година на објава: 2020 
https://pfbt.uklo.edu.mk/wp-
content/uploads/sites/5/2022/01/Zbornik_Trudovi_241120.pdf 
 
1. Назив на зборникот: Зборник на трудови од Тркалезната маса „Делото на 
Конески – постојан извор на истражувања во науката за јазикот, литературата и 
културата“ 
2. Назив на меѓународниот собир: Тркалезната маса „Делото на Конески – постојан 
извор на истражувања во науката за јазикот, литературата и културата“ 
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Р Словенија, Косово и Словачка и Бугарија 
4. Наслов на трудот:  Луѓе на „новото време“, Конески vs св. Климент  
5. Година на објава: 2021 
https://pfbt.uklo.edu.mk/wp-
content/uploads/sites/5/2021/11/%D0%97%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0
%98%D0%9A-%D0%9D%D0%90-
%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%98-2021.pdf 

Да 

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

Не 

4. Познавање на најмалку еден странски јазик, определен соопшт акт на 
Универзитетот, односно на самостојната високастручна школа   
 
1. Странски јазик:Англиски јазик 
2. Назив на документот: Сертификат за успешно завршен курс по англиски јазик, 
ниво Ц1 
3. Издавач на документот: Центар за странски јазици и неформално образование за 
возрасни „Милевски“ 
4. Датум на издавање на документот:31.5.2016 г. 

Да 

5. Има способност за изведување на високообразовна дејност Да 
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ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ 
ДОЦЕНТ 

 
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за 

високотообразование, кандидатката д-р Анита Ангелевска 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, кандидатката 
имадоставено соодветна документација.Условите 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 што ги исполнува кандидатката се 
одбележани со „X“.  

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

 

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

 

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

 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)   
Раководел или учествувал во научноистражувачки проект или раководи или учествува во 
научноистражувачки 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 научноистражувачки 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  1 
 
ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки 
подмладок  
УСЛОВИ  
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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 основ  

 

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 веб-локацијата 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 програма на 
прв, втор или трет циклус студии  

 

Има стекнато искуство во високообразовна 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 прв критериум   
 
ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност  
УСЛОВИ  
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, елаборат, 
идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, правилник, 
статут, закон и сл.  

 

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

Х 

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

 

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

 

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

 

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, Х 
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весник, зборник на трудови и сл.) 
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик   
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети  за стопанството  
Вкупно исполнети услови од трет критериум  2 

 
ПОДАТОЦИ ЗА Д-Р НАТАША МЛАДЕНОВСКА-ЛАЗАРЕВСКА 

 Биографски податоци и образование 
 Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревска е родена  на 10.11.1970 г. во 
Битола, РС Македонија. Средно образование завршува во Битола. Со високо образование 
се стекнува на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, каде што дипломира на 23.11.1995година, на студиската програма Македонска 
книжевност и јужнословенски книжевности со просечен успех 8,33 и се стекнува со 
стручниот назив професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности со 
македонски јазик. 

Студиите на  втор циклус (магистерски) на Филолошкиот факултет во Скопје ги 
завршува со просечен успех 9,37, а на 21.3.2011 г. го брани магистерскиот труд со наслов 
Ликовите помошници и противници во македонскиот јуначки епос за Марко Крале – 
структура и функции и се стекнува со научен степен магистер на филолошки науки. 

Во академската 2012/2013 г. се запишува  на докторски студии на Филолошкиот 
факултет „Б. Конески“ во Скопје. Докторска дисертација  со наслов Автобиографскиот 
дискурс:книжевно-теориски импликации во македонски белетристички рамки (19 и 20 
век) ја брани на 28.10.2021 година. Со тоа се стекнува со научниот степен доктор по 
хуманистички науки – Македонистика – Македонска книжевност и јужнословенски 
книжевности. Докторските студии се со траење од шест семестри и носат 180 кредити. 

Кандидатката активно го владее англискиот јазик. 
 
Наставно-образовна дејност  
Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревска работи како професор по 

македонски јазик и литература во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ во Битола. Во рамките на својата 
дејност, кандидатката е определена да биде ментор на приправник во Училиштето на 
9.9.2022 г.  

 
Научноистражувачка дејност  
Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревска има објавено вкупно 3 научни 

труда од областа Македонска книжевност и јужнословенска книжевност во средниот век 
(61200) вореферентни меѓународни научни списанија и зборници во последните пет 
години. Според тоа, таа не го исполнува општиот услов за објавени најмалку четири 
научни труда во референтна научна публикација согласно со ЗВО во последните 
петгодини пред објавувањето на конкурсот за избор во звањето насловен доцент. 

Другите приложени трудови се објавени во списанија и зборници пред последните 
пет години (2014, списание IJET со меѓународен уредувачки одговор; 2015, Зборник од 
Шестата меѓународна научна конференција „Исток – Запад“, со меѓународен уредувачки 
одбор; 2016, Научна конференција на XLVII Меѓународен семинар за МЈЛК, со 
меѓународен уредувачки одбор; 2016, Зборник од Конференцијата во чест на проф. 
Лилјана Минова-Ѓуркова, со домашен редакциски одбор; 2015, Зборникот од Третата 
меѓународна научна конференција „Современите менаџерски предизвици и 
организациските науки“, со меѓународен уредувачки одбор).  
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Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревска континуирано посетува 
семинари, конференции, обуки и вебинари од оваа област на кои се стекнува со вештини 
за унапредување на наставата по македонски јазик и книжевност.  
 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
Од 2002 г., со Решение на Министерството за првда, кандидатката д-р Наташа 

Младеновска-Лазаревска е постојан судски преведувач од македонски на српски и од 
српски на македонски јазик во Основниот суд во Битола. Во 2006 г., кандидатката 
реализира обука за потребите на наставниците Integrating ICT into the Curriculum.  Исто 
така, учествува во онлајн курсот Инклузивно образование од Министерството за 
образование и наука, во 2020 г.; во обуката Современи концепти на средно образование – 
новата улога на наставникот и новите стратегии на учење и поучување, со времетраење од 
8 часа, во 2021 г.; во обуката во рамките на проектот „ИКТ вештини за едукатори“ од 
програмата Еразмус + на Европската Унија, во 2019 г.;  во Образовното рандеву како 
ментор на ученик во категоријата Најдобра поетска творба, во 2019; реализира обука 
Бастион – Развивање на меки вештини и социјални компетенции за тимско решавање на 
проблеми во проектот поддржан од МОН и Светската банка во 2019. Член е на Lions Club 
International. 

 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 

 
Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревскане ги исполнува сите општи 

услови предвидени во Законот 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. Кандидатката 
има објавено само 3 труда во наставно-научната област Македонска книжевност и 
јужнословенска книжевност во средниот век (61200) во последните пет години. За 
исполнетоста на условите,кандидатката има доставено соодветна документација. 
Условите се наведуваат вотабелите од Прилог бр. 2, што е составен дел на Правилникот за  
објавување наактите на Универзитетот  и единиците во негов состав во Билтенот на 
Универзитетот„Св. Климент Охридски“ – Битола.   

 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 

 
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: 8,33  
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,37 

Да 

2. Научен степен – доктор на науки од научната област за која 
се избира 
 
Назив на научните области: Македонска книжевност и јужнословенска 
книжевност во средниот век (61200), поле Наука за книжевност (612), подрачје 
Хуманистички науки (6) 

Да 
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3. Објавени најмалку четири научни трудаво референтна научна публикација 
согласно со ЗВО во последните пет години пред објавувањето на конкурсот за 
избор(Има објавено само 3 трудаво референтна научна публикација во 
последните пет години) 

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

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:Investigating Culture 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност по 
земји): 5, 2 Македонија, 1 Хрватска, 1 Полска, 1 Словачка, 1 Финска 
3. Наслов на трудот:Проблемот на самозачувување на идентитетот во 
нарушената општествена, социјална и културна стварност во делото „Егејци“ од 
Кица Колбе 
4. Година на објава: 2018 
https://cultcenter.net/wp-content/uploads/2021/09/ic2upd_print.pdf 

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 
 
1. Назив на научното списание: _________ 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________  
3. Наслов на трудот:  _____________  
4. Година на објава: _____________ 

Не 

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: ________ 

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: Зборник од Осмата меѓународна научна конференција на 
Меѓународниот славјански универзитет „Меѓународен дијалог: Исток – Запад 
(филозофија, лингвистика и културологија)“ 
2. Назив на меѓународниот собир: Осма меѓународна научна конференција на 
Меѓународниот славјански универзитет „Меѓународен дијалог: Исток – Запад 
(филозофија, лингвистика и културологија)“ 
3. Имиња на земјите: Македонија, Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Русија 
4. Наслов на трудот: Автобиографскиот дискурс, континуиран дијалог меѓу 
можниот и реалниот живот 
5. Година на објава: 2017 
https://www.academia.edu/en/33380430/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D
0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%
B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%

Да 
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D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%
98%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%81
%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D
0%B0_%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5_%D0
%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8 
 
1. Назив на зборникот: Зборник од Третата меѓународна конференција 
“Education across Borders – Education and Research across Time and Space” (1100th 
Anniversary of St. Clement of Ohrid) 
2. Назив на меѓународниот собир: Третата меѓународна конференција “Education 
across Borders – Education and Research across Time and Space” (1100th Anniversary 
of St. Clement of Ohrid) 
3. Имиња на земјите: Македонија, Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Русија 
4. Наслов на трудот: The autobiographical discourse of Prlichev, continuous dialog 
between potential and rela life  
5. Година на објава: 2017 
https://pfbt.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/sites/5/2022/09/ZBORNIK-1.pdf 

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. Година на објава: _____________  
3. Издавач, место на издавање и година: _______ 

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 (Б2) 
2. Назив на документот: ESOL Examination, BULATS 
3. Издавач на документот: University of Cambridge 
4. Датум на издавање на документот 1.8.2016 

Да 

5. Има способност за изведување на високообразовна дејност Да 

  
ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ 

ДОЦЕНТ 
 
Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревскаги исполнува посебните услови 

заизбор во звање предвидени со правилникот за избор во звања на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ – Битола. За исполнетоста на условите, кандидатката 
имадоставено соодветна документација.Условите 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 што ги исполнува кандидатката се 
одбележани со „X“.  

 
ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научноистражувачка работа 
УСЛОВИ  
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш предавач), 
два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа), односно 
три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во 
референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен доказ со 
достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web пребарувач за цитираност 
(профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него)  
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Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание или 
публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson 
Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба 
да се нотирани на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1 

 

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

 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)   
Раководел или учествувал во научноистражувачки проект или раководи или учествува во 
научноистражувачки 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 научноистражувачки или стручен труд  
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 

Х 

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) 

 

Вкупно исполнети услови од прв критериум  1 
 
 
ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки 
подмладок  
УСЛОВИ  
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство  

 

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

 

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 веб-локацијата 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 програма на 
прв, втор или трет циклус студии  

 

Има стекнато искуство во високообразовна 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 
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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 прв критериум   
 
ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност  
УСЛОВИ  
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, елаборат, 
идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, правилник, 
статут, закон и сл.  

 

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

Х 

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

Х 

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

 

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

 

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

 

Учествувал во промотивни активности на факултетот   
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  

Х 

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

Х 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик   
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети  за стопанството  
Вкупно исполнети услови од трет критериум  4 
 

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

кандидатките, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-
образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како идејноста од 
поширок интерес на  д-р Анита Ангелевска и на д-р Наташа Младеновска-Лазаревска.    

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатките, 
Комисијата заклучува дека д-р Анита Ангелевска и д-р Наташа Младеновска-Лазаревска  
имаат научнии стручни квалитети, но според Законот за високото образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во насловно звање на Универзитетот  
„Св. Климент Охридски“ – Битола, д-р Анита Ангелевска ги исполнува сите услови да 
биде избрана во звањето насловен доцент во научната областМакедонска книжевност и 
јужнословенска книжевност во средниот век (61200), а д-р Наташа Младеновска-
Лазаревска неги исполнува сите услови да биде избранa во звањето насловен доцент во 
научната областМакедонска книжевност и јужнословенска книжевност во средниот век 
(61200).   



52 
 

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола, д-р Анита Ангелевска да 
биде избрана во звањето насловен доцент  во научната област Македонска книжевност и 
јужнословенска книжевност во средниот век (61200).   

 
 

 
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 
 

1. проф. д-р Ранко Младеноски, редовен професор 
 
 

2. проф. д-р  Луси Караниколова-Чочоровска, редовен професор 
 
 

3. проф. д-р  Виолета Јанушева, редовен професор 
 
 
 
Битола, 29.10.2022 г.  
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО 

НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИМАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ 
ИЈУЖНОСЛОВЕНСКИ КНИЖЕВНОСТИXV – XVIII ВЕК (61201) И ДРУГО 

(61226)НАПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ, ЕДИНИЦА НА УКЛО 
 

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
/Педагошки факултет/, објавен во весниците „Вечер“ и „Лајм“ од 7.10.2022 година, за 
избор наеден наставник во насловно звање во наставно-научните областиМакедонска 
книжевност и јужнословенски книжевности XV – XVIII век(61201) и Друго (61226) и врз 
основа на Одлуката на Наставно-научниотсовет, бр. 02-342/10.1, донесена на 3.10.2022 
г.,формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р Ранко Младеноски, редовен 
професор на Филолошкиот факултетво Штип, д-рЛуси Караниколова-Чочоровска,редовен 
професор на Филолошкиот факултет во Штипид-р Виолета Јанушева, редовен професор 
на Педагошкиот факултет во Битола.   

По разгледувањето на пристигнатитематеријали, 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 еден наставник во насловно звање доцент во 
подрачјето Хуманистички науки (6), научното поле Наука за книжевност (612) и научните 
областиМакедонска книжевност и јужнословенски книжевности XV – XVIII век(61201) и 
Друго (61226), во предвидениот рок се пријавија кандидатките д-р Анита Ангелевска и д-р 
Наташа Младеновска-Лазаревска. Од пријавените кандидатки, д-р Наташа Младеновска-
Лазаревска не ги исполнува сите услови да биде избрана во насловно звање во научните 
области Македонска книжевност и јужнословенски книжевности XV – XVIII век(61201) и 
Друго (61226) 
 

ПОДАТОЦИ  ЗА Д-Р АНИТА АНГЕЛЕВСКА 
Биографски податоци и образование 

 Кандидатката д-рАнита Ангелевска е родена  на 7.3.1971 г. во Битола, РС 
Македонија.  Среднообразование завршува во Битола. Со високо образование се стекнува 
на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде што 
дипломира на 29.12.1994година, на студиската програмаМакедонска книжевност 
(наставна насока)со просечен успех 8,06 и се стекнува со стручниот назив професор по 
македонска книжевност и јужнословенски книжевности со македонски јазик. 

Студиите од втор циклус (магистерски) ги завршува наФилолошкиот факултет во 
Скопје, со просечен успех 9,75, а на22.10.2010 година го брани магистерскиот труд со 
наслов Семиолошкиот статус на ликот во македонската  реалистичка, модернистичка и 
постмодерна проза и се стекнува со научен степен магистер на филолошки науки. 
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Докторската дисертација  со наслов Засведочените слова на Св. Климент 
Охридски(ментор, проф. д-р Добрила Миловска)ја брани на 27.12.2013 година и се 
стекнува со научниот степендоктор на филолошки науки.  

Од 2015 година, канидатката д-р Анита Ангелевска е докторанд на Филолошкиот 
факултет во Белград, а докторатот со насловСвете жене у јужнословенској фолклорној 
традицији го подготвува под менторство на проф. д-р Бошко Сувајџиќ. 

Кандидатката активно говладее англискиот јазик. 
 
Наставно-образовна дејност  
Наставно-образовната дејност кандидатката ја започнува во 1997 г. како наставник 

по македонски јазик и книжевност во СОУ „Таки Даскало“ во Битола, а од 2007 г. до 2012 
г. е и директор на Училиштето.  

 
Научноистражувачка дејност  
Кандидатката д-рАнгелевска има објавено вкупно 6 научни труда од 

областитеМакедонска книжевност и јужнословенски книжевности XV – XVIII век(61201) 
и Друго (61226) во референтни меѓународни научни списанија и зборници. Покрај 
наведените четири труда, 2објавени во меѓународни списанија и 2објавени во Зборници од 
меѓународни конференции наведени во Табелата за исполнетоста на општите услови,  д-р 
Анита Ангелевска има објавено уште 2 труда: 

Qualifications of St. Clement’s epistles of praise, во International Journal of Education 
“Teacher”, списание со меѓународен уредувачки одбор, во 2017 г. 
https://www.ijeteacher.com/index.php/ijet/issue/view/19/13.  

„Похфално слово за нашиот блажен татко и словенски учител Кирил Филозоф 
(книжевни и естетски одлики)“ во „Педагошка ревија“, списание со меѓународен 
уредувачки одбор, во 2017 г. https://revija.pfsko.ukim.edu.mk/?page_id=1194.  

Кандидатката д-р Анита Ангелевска континуирано посетува семинари, 
конференции, обуки и вебинари од овие области на кои се стекнува со вештини за 
унапредување на наставата по македонски јазик и книжевност. 
 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
Од 2001 г. до 2003 г., кандидатката д-р Анита Ангелевска е уредник на неделникот 

„Балканска газета“. Од 2013 до 2015 г., д-р Анита Ангелевска работи како програмски 
уредник и лице за односи со јавноста на БИТ ФЕСТ. Во 2013 г., работи како советник во 
Општина Битола, во Секторот за јавни дејности. Од 2017 г. до 2021 г. е советник во 
Советот на Општина Битола, а од 2021 г., работи во Општина Битола, во Секторот за 
економски развој, образование и култура. Член е на УО во НУУБ „Св. Климент 
Охридски“ – Битола и претседател на УО на Народниот театар во Битола. Од 2012 г., е 
член на МНД во Битола.  

 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 

 
Кандидатката д-рАнита Ангелевска ги исполнува општите услови предвидени во 

Законот 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 
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условите,кандидатката има доставено соодветна документација. Условите се наведуваат 
вотабелите од Прилог бр. 2, што е составен дел на Правилникот за  објавување наактите на 
Универзитетот  и единиците во негов состав во Билтенот на Универзитетот„Св. Климент 
Охридски“ – Битола.   

 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 

 
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 остваренопросечен успех од најмалку 8,00 (осум) на 
интегриранитестудии од првиот и вториот циклус  
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,06 
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,75 

Да 

2. Научен степен – доктор на науки од научната област за која 
се избира 
 
Назив на научните области: Македонска книжевност ијужнословенски 
книжевности XV – XVIII век(61201) и Друго (61226), поле Наука за книжевност 
(612), подрачје Хуманистички науки (6) 

Да 

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

Да 

3.1. Научно списание во кое трудовите што се објавуваатподлежат на рецензија и кое е 
индексирано во најмалку еднаелектронска база на списанија со трудови достапна 
наинтернет, 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 
1. Назив на научното списание: __________ 
2. Назив на електронската база на списанија:___________ 
3. Наслов на трудот:  _____________ 
4. Година на објава: _____________  

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: International Journal of Education “Teacher” 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број иприпадност по 
земји): 19, 4 Србија, 5 РСМ, 3 Словенија, 1 Хрватска, 1, Англија, 1 Романија, 1 
Словачка, 2 Русија, 1 САД 
3. Наслов на трудот:Important aspects – praise epistle of Four days of Lazarus 
4. Година на објава: 2021 
https://ijeteacher.com/index.php/ijet/issue/view/6/2 
 
1. Назив на научното списание: International Journal of Education “Teacher” 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број иприпадност по 
земји): 19, 4 Србија, 5 РСМ, 3 Словенија, 1 Хрватска, 1, Англија, 1 Романија, 1 
Словачка, 2 Русија, 1 САД 
3. Наслов на трудот:Analysis of the praisinig cermon for the holly and blessed teachers 
of the Slovenian people that created a literacy and transfered the new and old testament 
in its language, that is for the blessed Cyril and Panonian episcope  

Да 
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4. Година на објава: 2018 
https://ijeteacher.com/index.php/ijet/issue/view/21/15 

3.3. Научно списание во кое трудовите што се објавуваатподлежат на рецензија и кое е 
објавено во земја членка наЕвропската Унија и/или ОЕЦД 
 
1. Назив на научното списание: _________ 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________  
3. Наслов на трудот:  _____________  
4. Година на објава: _____________ 

Не 

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

Не 

3.5. Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани намеѓународни академски 
собири каде што членовите напрограмскиот или научниот комитет се од најмалку 
три земји 
 
1. Назив на зборникот: Зборник од Втората интернационална конференција 
„Надарените и талентираните  – креатори на прогресот“ 
2. Назив на меѓународниот собир: Втора интернационална конференција 
„Надарените и талентираните – креатори на прогресот“ 
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Р Србија, Р Словенија и Р Хрватска 
4. Наслов на трудот:  Развој на лингвистичките способности кај талентираните 
5. Година на објава: 2020 
https://pfbt.uklo.edu.mk/wp-
content/uploads/sites/5/2022/01/Zbornik_Trudovi_241120.pdf 
 
1. Назив на зборникот: Зборник на трудови од Тркалезната маса „Делото на 
Конески – постојан извор на истражувања во науката за јазикот, литературата и 
културата“ 
2. Назив на меѓународниот собир: Тркалезната маса „Делото на Конески – постојан 
извор на истражувања во науката за јазикот, литературата и културата“ 
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Р Словенија, Косово и Словачка и Бугарија 
4. Наслов на трудот:  Луѓе на „новото време“, Конески vs св. Климент  
5. Година на објава: 2021 
https://pfbt.uklo.edu.mk/wp-
content/uploads/sites/5/2021/11/%D0%97%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0
%98%D0%9A-%D0%9D%D0%90-
%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%98-2021.pdf 

Да 

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

Не 

4. Познавање на најмалку еден странски јазик, определен соопшт акт на 
Универзитетот, односно на самостојната високастручна школа   
 
1. Странски јазик:Англиски јазик 
2. Назив на документот: Сертификат за успешно завршен курс по англиски јазик, 
ниво Ц1 
3. Издавач на документот: Центар за странски јазици и неформално образование за 
возрасни „Милевски“ 
4. Датум на издавање на документот:31.5.2016 г. 

Да 
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5. Има способност за изведување на високообразовна дејност Да 

 
ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ 

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

високотообразование, кандидатката д-р Анита Ангелевска 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, кандидатката 
имадоставено соодветна документација.Условите 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 што ги исполнува кандидатката се 
одбележани со „X“.  

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

 

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

 

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

 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)   
Раководел или учествувал во научноистражувачки проект или раководи или учествува во 
научноистражувачки 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 научноистражувачки 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  1 
 
ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки 
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подмладок  
УСЛОВИ  
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство  

 

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

 

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 веб-локацијата 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 програма на 
прв, втор или трет циклус студии  

 

Има стекнато искуство во високообразовна 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 прв критериум   
 
ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност  
УСЛОВИ  
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, елаборат, 
идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, правилник, 
статут, закон и сл.  

 

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

Х 

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

 

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

 

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

 

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

Х 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик   
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети  за стопанството  
Вкупно исполнети услови од трет критериум  2 

 
ПОДАТОЦИ ЗА Д-Р НАТАША МЛАДЕНОВСКА-ЛАЗАРЕВСКА 

 Биографски податоци и образование 
 Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревска е родена  на 10.11.1970 г. во 
Битола, РС Македонија. Средно образование завршува во Битола. Со високо образование 
се стекнува на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, каде што дипломира на 23.11.1995година, на студиската програма Македонска 
книжевност и јужнословенскикнижевности со просечен успех 8,33 и се стекнува со 
стручниот назив професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности со 
македонски јазик. 

Студиите на  втор циклус (магистерски) на Филолошкиот факултет во Скопје ги 
завршува со просечен успех 9,37, а на 21.3.2011 г. го брани магистерскиот труд со наслов 
Ликовите помошници и противници во македонскиот јуначки епос за Марко Крале – 
структура и функции и се стекнува со научен степен магистер на филолошки науки. 

Во академската 2012/2013 г. се запишува  на докторски студии на Филолошкиот 
факултет „Б. Конески“ во Скопје. Докторска дисертација  со наслов Автобиографскиот 
дискурс:книжевно-теориски импликации во македонски белетристички рамки (19 и 20 
век) ја брани на 28.10.2021 година. Со тоа се стекнува со научниот степендоктор по 
хуманистички науки – Македонистика – Македонска книжевност и јужнословенски 
книжевности. Докторските студии се со траење од шест семестри и носат 180 кредити. 

Кандидатката активно го владее англискиот јазик. 
 
Наставно-образовна дејност  
Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревска работи како професор по 

македонски јазик и литература во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ во Битола. Во рамките на својата 
дејност, кандидатката е определена да биде ментор на приправник во Училиштето на 
9.9.2022 г.  

 
Научноистражувачка дејност  
Кандидатката д-рНаташа Младеновска-Лазаревска има објавено вкупно 3 научни 

труда од областа Македонска книжевност и јужнословенски книжевности XV – XVIII 
век(61201) и Друго (61226) вореферентни меѓународни научни списанија и зборници во 
последните пет години. Според тоа, таа не го исполнува општиот услов за објавени 
најмалку четири научни трудаво референтнанаучна публикација согласно со ЗВО во 
последните петгодини пред објавувањето на конкурсот за избор во звањето насловен 
доцент. 

Другите приложени трудови се објавени во списанија и зборници пред последните 
пет години (2014, списание IJET со меѓународен уредувачки одговор; 2015, Зборник од 
Шестата меѓународна научна конференција „Исток – Запад“, со меѓународен уредувачки 
одбор; 2016, Научна конференција на XLVII Меѓународен семинар за МЈЛК, со 
меѓународен уредувачки одбор; 2016, Зборник од Конференцијата во чест на проф. 
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Лилјана Минова-Ѓуркова, со домашен редакциски одбор; 2015, Зборникот од Третата 
меѓународна научна конференција „Современите менаџерски предизвици и 
организациските науки“, со меѓународен уредувачки одбор).  

Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревска континуирано посетува 
семинари, конференции, обуки и вебинари од оваа област на кои се стекнува со вештини 
за унапредување на наставата по македонски јазик и книжевност.  
 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
Од 2002 г., со Решение на Министерството за првда, кандидатката д-р Наташа 

Младеновска-Лазаревска е постојан судски преведувач од македонски на српски и од 
српски на македонски јазик во Основниот суд во Битола. Во 2006 г., кандидатката 
реализира обука за потребите на наставниците Integrating ICT into the Curriculum.  Иста 
така, учествува во онлајн курсот Инклузивно образование од Министерството за 
образование и наука, во 2020 г.; во обуката Современи концепти на средно образование – 
новата улога на наставникот и новите стратегии на учење и поучување, со времетраење од 
8 часа, во 2021 г.; во обуката во рамките на проектот „ИКТ вештини за едукатори“ од 
програмата Еразмус + на Европската Унија, во 2019 г.;  во Образовното рандеву како 
ментор на ученик во категоријата Најдобра поетска творба, во 2019; реализира обука 
Бастион – Развивање на меки вештини и социјални компетенции за тимско решавање на 
проблеми во проектот поддржан од МОН и Светската банка во 2019. Член е на Lions Club 
International. 

 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 

 
Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревскане ги исполнува сите општи 

услови предвидени во Законот 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. Кандидатката 
има објавено само 3 труда во наставно-научните областиМакедонска книжевност и 
јужнословенски книжевности XV – XVIII век(61201) и Друго (61226) во последните пет 
години. За исполнетоста на условите,кандидатката има доставено соодветна 
документација. Условите се наведуваат вотабелите од Прилог бр. 2, што е составен дел на 
Правилникот за  објавување наактите на Универзитетот  и единиците во негов состав во 
Билтенот на Универзитетот„Св. Климент Охридски“ – Битола.   

 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 

 
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: 8,33  
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,37 

Да 

2. Научен степен – доктор на науки од научната област за која 
се избира 

Да 
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Назив на научните области: Македонска книжевност и јужнословенски 
книжевности XV – XVIII век (61200), поле Наука за книжевност (612), подрачје 
Хуманистички науки (6) 

3. Објавени најмалку четири научни трудаво референтна научна публикација 
согласно со ЗВО во последните пет години пред објавувањето на конкурсот за 
избор(Има објавено само 3 трудаво референтна научна публикација во 
последните пет години) 

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

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:Investigating Culture 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност по 
земји): 5, 2 Македонија, 1 Хрватска, 1 Полска, 1 Словачка, 1 Финска 
3. Наслов на трудот:Проблемот на самозачувување на идентитетот во 
нарушената општествена, социјална и културна стварност во делото „Егејци“ од 
Кица Колбе 
4. Година на објава: 2018 
https://cultcenter.net/wp-content/uploads/2021/09/ic2upd_print.pdf 

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 
 
1. Назив на научното списание: _________ 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________  
3. Наслов на трудот:  _____________  
4. Година на објава: _____________ 

Не 

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: ________ 

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: Зборник од Осмата меѓународна научна конференција на 
Меѓународниот славјански универзитет „Меѓународен дијалог: Исток – Запад 
(филозофија, лингвистика и културологија)“ 
2. Назив на меѓународниот собир: Осмата меѓународна научна конференција на 
Меѓународниот славјански универзитет „Меѓународен дијалог: Исток – Запад 
(филозофија, лингвистика и културологија)“ 
3. Имиња на земјите: Македонија, Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Русија 
4. Наслов на трудот: Автобиографскиот дискурс, континуиран дијалог меѓу 
можниот и реалниот живот 

Да 
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5. Година на објава: 2017 
https://www.academia.edu/en/33380430/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D
0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%
B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%
D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%
98%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%81
%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D
0%B0_%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5_%D0
%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8 
 
1. Назив на зборникот: Зборник од Третата меѓународна конференција 
“Education across Borders – Education and Research across Time and Space” (1100th 
Anniversary of St. Clement of Ohrid) 
2. Назив на меѓународниот собир: Третата меѓународна конференција “Education 
across Borders – Education and Research across Time and Space” (1100th Anniversary 
of St. Clement of Ohrid) 
3. Имиња на земјите: Македонија, Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Русија 
4. Наслов на трудот: The autobiographical discourse of Prlichev, continuous dialog 
between potential and rela life  
5. Година на објава: 2017 
https://pfbt.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/sites/5/2022/09/ZBORNIK-1.pdf 

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. Година на објава: _____________  
3. Издавач, место на издавање и година: _______ 

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 (Б2) 
2. Назив на документот: ESOL Examination, BULATS 
3. Издавач на документот: University of Cambridge 
4. Датум на издавање на документот 1.8.2016 

Да 

5. Има способност за изведување на високообразовна дејност Да 

  
ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ 

ДОЦЕНТ 
 
Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревскаги исполнува посебните услови 

заизбор во звање предвидени со правилникот за избор во звања на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ – Битола. За исполнетоста на условите, кандидатката 
имадоставено соодветна документација.Условите 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 што ги исполнува кандидатката се 
одбележани со „X“.  

 
ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научноистражувачка работа 
УСЛОВИ  
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш предавач), 
два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа), односно 
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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 

 

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 научноистражувачки проект или раководи или учествува во 
научноистражувачки 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 научноистражувачки или стручен труд  
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 

Х 

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) 

 

Вкупно исполнети услови од прв критериум  1 
 
ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки 
подмладок  
УСЛОВИ  
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство  

 

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

 

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 веб-локацијата 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 програма на 
прв, втор или трет циклус студии  

 

Има стекнато искуство во високообразовна дејност како: ректор; проректор; декан/директор;  
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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 прв критериум   
 
ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност  
УСЛОВИ  
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, елаборат, 
идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, правилник, 
статут, закон и сл.  

 

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

Х 

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

Х 

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

 

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

 

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

 

Учествувал во промотивни активности на факултетот   
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  

Х 

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

Х 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик   
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети  за стопанството  
Вкупно исполнети услови од трет критериум  4 
 

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

кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-
образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како идејноста од  

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката, 
Комисијата заклучува дека д-р Анита Ангелевска и  д-р Наташа Младеновска-Лазаревска 
имаат научнии стручни квалитети, но според Законот за високото образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во насловно звање на Универзитетот  
„Св. Климент Охридски“ – Битола,  д-р Анита Ангелевска ги исполнува сите услови да 
биде избрана во звањето насловен доцент во научните области Македонска книжевност и 
јужнословенски книжевности XV – XVIII век(61201) и Друго (61226), а д-р Наташа 
Младеновска-Лазаревска не ги исполнува сите услови да биде избранa во 
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звањетонасловен доцент во научните области Македонска книжевност и јужнословенски 
книжевности XV – XVIII век (61201) и Друго (61226). 

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола, д-р Анита Ангелевска да 
биде избрана во звањето насловен доцент  во научните области Македонска книжевност и 
јужнословенски книжевности XV – XVIII век(61201) и Друго (61226).   

 
 

 
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 
 

1. проф. д-р Ранко Младеноски,редовен професор 
 
 

2. проф. д-р  Луси Караниколова-Чочоровска, редовен професор 
 
 

3. проф. д-р  Виолета Јанушева, редовен професор 
 
 
 
Битола, 29.10.2022 г.  
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО 

НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ XIVВЕК И 
МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ XX ВЕК (61202) И ДРУГО (61226) 

НАПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ, ЕДИНИЦА НА УКЛО 
 

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
/Педагошки факултет/, објавен во весниците „Вечер“ и „Лајм“ од 7.10.2022 година, за 
избор наеден наставник во насловно звање во наставно-научните областиМакедонска 
книжевност XIV век, Македонска книжевност XX век (61202)и Друго (61226) и врз основа 
на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-342/10.2, донесена на 3.10.2022 
г.,формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р Ранко Младеноски, редовен 
професор на Филолошкиот факултетво Штип, д-рЛуси Караниколова-Чочоровска,редовен 
професор на Филолошкиот факултет во Штипид-р Виолета Јанушева, редовен професор 
на Педагошкиот факултет во Битола.   

По разгледувањето на пристигнатитематеријали, 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 насловно звање во подрачјето 
Хуманистички науки (6), научното поле Наука за книжевност (612) и научните 
областиМакедонска книжевност XIV век, Македонска книжевност XX век (61202) и Друго 
(61226), во предвидениот рок се пријавија кандидатките д-р Анита Ангелевска и д-р 
Наташа Младеновска-Лазаревска.Од пријавените кандидатки, д-р Наташа Младеновска-
Лазаревска не ги исполнува сите услови да биде избрана во насловно звање во научните 
области Македонска книжевност XIV, Македонска книжевност XIX век (61202) и Друго 
(61226). 
 

ПОДАТОЦИ  ЗА Д-Р АНИТА АНГЕЛЕВСКА 
Биографски податоци и образование 

 Кандидатката д-рАнита Ангелевска е родена  на 7.3.1971 г. во Битола, РС 
Македонија.  Среднообразование завршува во Битола. Со високо образование се стекнува 
на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде што 
дипломира на 29.12.1994година, на студиската програмаМакедонска книжевност 
(наставна насока)со просечен успех 8,06 и се стекнува со стручниот назив професор по 
македонска книжевност и јужнословенски книжевности со македонски јазик. 

Студиите од втор циклус (магистерски) ги завршува наФилолошкиот факултет во 
Скопје, со просечен успех 9,75, а на22.10.2010 година го брани магистерскиот труд со 
наслов Семиолошкиот статус на ликот во македонската  реалистичка, модернистичка и 
постмодерна проза и се стекнува со научен степен магистер на филолошки науки. 
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Докторската дисертација  со наслов Засведочените слова на Св. Климент 
Охридски(ментор, проф. д-р Добрила Миловска)ја брани на 27.12.2013 година и се 
стекнува со научниот степендоктор на филолошки науки.  

Од 2015 година, канидатката д-р Анита Ангелевска е докторанд на Филолошкиот 
факултет во Белград, а докторатот со насловСвете жене у јужнословенској фолклорној 
традицији го подготвува под менторство на проф. д-р Бошко Сувајџиќ. 

Кандидатката активно говладее англискиот јазик. 
 
Наставно-образовна дејност  
Наставно-образовната дејност кандидатката ја започнува во 1997 г. како наставник 

по македонски јазик и книжевност во СОУ „Таки Даскало“ во Битола, а од 2007 г. до 2012 
г. е и директор на Училиштето.  

 
Научноистражувачка дејност  
Кандидатката д-рАнгелевска има објавено вкупно 6 научни труда од 

областитеМакедонска книжевност XIV век, Македонска книжевност XX век (61202) и 
Друго (61226) во референтни меѓународни научни списанија и зборници. Покрај 
наведените четири труда, 2објавени во меѓународни списанија и 2објавени во Зборници од 
меѓународни конференции наведени во Табелата за исполнетоста на општите услови,  д-р 
Анита Ангелевска има објавено уште 2 труда: 

Qualifications of St. Clement’s epistles of praise, во International Journal of Education 
“Teacher”, списание со меѓународен уредувачки одбор, во 2017 г. 
https://www.ijeteacher.com/index.php/ijet/issue/view/19/13.  

„Похфално слово за нашиот блажен татко и словенски учител Кирил Филозоф 
(книжевни и естетски одлики)“ во „Педагошка ревија“, списание со меѓународен 
уредувачки одбор, во 2017 г. https://revija.pfsko.ukim.edu.mk/?page_id=1194.  

Кандидатката д-р Анита Ангелевска континуирано посетува семинари, 
конференции, обуки и вебинари од овие области на кои се стекнува со вештини за 
унапредување на наставата по македонски јазик и книжевност. 
 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
Од 2001 г. до 2003 г., кандидатката д-р Анита Ангелевска е уредник на неделникот 

„Балканска газета“. Од 2013 до 2015 г., д-р Анита Ангелевска работи како програмски 
уредник и лице за односи со јавноста на БИТ ФЕСТ. Во 2013 г., работи како советник во 
Општина Битола, во Секторот за јавни дејности. Од 2017 г. до 2021 г. е советник во 
Советот на Општина Битола, а од 2021 г., работи во Општина Битола, во Секторот за 
економски развој, образование и култура. Член е на УО во НУУБ „Св. Климент 
Охридски“ – Битола и претседател на УО на Народниот театар во Битола. Од 2012 г., е 
член на МНД во Битола.  

 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 

 
Кандидатката д-рАнита Ангелевска ги исполнува општите услови предвидени во 

Законот 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 
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условите,кандидатката има доставено соодветна документација. Условите се наведуваат 
вотабелите од Прилог бр. 2, што е составен дел на Правилникот за  објавување наактите на 
Универзитетот  и единиците во негов состав во Билтенот на Универзитетот„Св. Климент 
Охридски“ – Битола.   

 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 

 
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 остваренопросечен успех од најмалку 8,00 (осум) на 
интегриранитестудии од првиот и вториот циклус  
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,06 
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,75 

Да 

2. Научен степен – доктор на науки од научната област за која 
се избира 
 
Назив на научните области: Македонска книжевностXIV век, Македонска 
книжевност XX век (61202) и Друго (61226), поле Наука за книжевност (612), 
подрачје Хуманистички науки (6) 

Да 

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

Да 

3.1. Научно списание во кое трудовите што се објавуваатподлежат на рецензија и кое е 
индексирано во најмалку еднаелектронска база на списанија со трудови достапна 
наинтернет, 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 
1. Назив на научното списание: __________ 
2. Назив на електронската база на списанија:___________ 
3. Наслов на трудот:  _____________ 
4. Година на објава: _____________  

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: International Journal of Education “Teacher” 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број иприпадност по 
земји): 19, 4 Србија, 5 РСМ, 3 Словенија, 1 Хрватска, 1, Англија, 1 Романија, 1 
Словачка, 2 Русија, 1 САД 
3. Наслов на трудот:Important aspects – praise epistle of Four days of Lazarus 
4. Година на објава: 2021 
https://ijeteacher.com/index.php/ijet/issue/view/6/2 
 
1. Назив на научното списание: International Journal of Education “Teacher” 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број иприпадност по 
земји): 19, 4 Србија, 5 РСМ, 3 Словенија, 1 Хрватска, 1, Англија, 1 Романија, 1 
Словачка, 2 Русија, 1 САД 
3. Наслов на трудот:Analysis of the praisinig cermon for the holly and blessed teachers 
of the Slovenian people that created a literacy and transfered the new and old testament 
in its language, that is for the blessed Cyril and Panonian episcope  

Да 
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4. Година на објава: 2018 
https://ijeteacher.com/index.php/ijet/issue/view/21/15 

3.3. Научно списание во кое трудовите што се објавуваатподлежат на рецензија и кое е 
објавено во земја членка наЕвропската Унија и/или ОЕЦД 
 
1. Назив на научното списание: _________ 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________  
3. Наслов на трудот:  _____________  
4. Година на објава: _____________ 

Не 

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

Не 

3.5. Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани намеѓународни академски 
собири каде што членовите напрограмскиот или научниот комитет се од најмалку 
три земји 
 
1. Назив на зборникот: Зборник од Втората интернационална конференција 
„Надарените и талентираните  – креатори на прогресот“ 
2. Назив на меѓународниот собир: Втора интернационална конференција 
„Надарените и талентираните – креатори на прогресот“ 
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Р Србија, Р Словенија и Р Хрватска 
4. Наслов на трудот:  Развој на лингвистичките способности кај талентираните 
5. Година на објава: 2020 
https://pfbt.uklo.edu.mk/wp-
content/uploads/sites/5/2022/01/Zbornik_Trudovi_241120.pdf 
 
1. Назив на зборникот: Зборник на трудови од Тркалезната маса „Делото на 
Конески – постојан извор на истражувања во науката за јазикот, литературата и 
културата“ 
2. Назив на меѓународниот собир: Тркалезната маса „Делото на Конески – постојан 
извор на истражувања во науката за јазикот, литературата и културата“ 
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Р Словенија, Косово и Словачка и Бугарија 
4. Наслов на трудот:  Луѓе на „новото време“, Конески vs св. Климент  
5. Година на објава: 2021 
https://pfbt.uklo.edu.mk/wp-
content/uploads/sites/5/2021/11/%D0%97%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0
%98%D0%9A-%D0%9D%D0%90-
%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%98-2021.pdf 

Да 

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

Не 

4. Познавање на најмалку еден странски јазик, определен соопшт акт на 
Универзитетот, односно на самостојната високастручна школа   
 
1. Странски јазик:Англиски јазик 
2. Назив на документот: Сертификат за успешно завршен курс по англиски јазик, 
ниво Ц1 
3. Издавач на документот: Центар за странски јазици и неформално образование за 
возрасни „Милевски“ 
4. Датум на издавање на документот:31.5.2016 г. 

Да 
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5. Има способност за изведување на високообразовна дејност Да 

 
ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ 

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

високотообразование, кандидатката д-р Анита Ангелевска 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, кандидатката 
имадоставено соодветна документација.Условите 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 што ги исполнува кандидатката се 
одбележани со „X“.  

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

 

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

 

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

 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)   
Раководел или учествувал во научноистражувачки проект или раководи или учествува во 
научноистражувачки 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 научноистражувачки 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  1 
 
ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки 



71 
 

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

 

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

 

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 веб-локацијата 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 програма на 
прв, втор или трет циклус студии  

 

Има стекнато искуство во високообразовна 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 прв критериум   
 
ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност  
УСЛОВИ  
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, елаборат, 
идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, правилник, 
статут, закон и сл.  

 

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

Х 

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

 

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

 

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

 

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

Х 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик   
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети  за стопанството  
Вкупно исполнети услови од трет критериум  2 
 

ПОДАТОЦИ ЗА Д-Р НАТАША МЛАДЕНОВСКА-ЛАЗАРЕВСКА 
 Биографски податоци и образование 
 Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревска е родена  на 10.11.1970 г. во 
Битола, РС Македонија. Средно образование завршува во Битола. Со високо образование 
се стекнува на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, каде што дипломира на 23.11.1995година, на студиската програма Македонска 
книжевност и јужнословенскикнижевности со просечен успех 8,33 и се стекнува со 
стручниот назив професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности со 
македонски јазик. 

Студиите на  втор циклус (магистерски) на Филолошкиот факултет во Скопје ги 
завршува со просечен успех 9,37, а на 21.3.2011 г. го брани магистерскиот труд со наслов 
Ликовите помошници и противници во македонскиот јуначки епос за Марко Крале – 
структура и функции и се стекнува со научен степен магистер на филолошки науки. 

Во академската 2012/2013 г. се запишува  на докторски студии на Филолошкиот 
факултет „Б. Конески“ во Скопје. Докторска дисертација  со наслов Автобиографскиот 
дискурс:книжевно-теориски импликации во македонски белетристички рамки (19 и 20 
век) ја брани на 28.10.2021 година. Со тоа се стекнува со научниот степендоктор по 
хуманистички науки – Македонистика – Македонска книжевност и јужнословенски 
книжевности. Докторските студии се со траење од шест семестри и носат 180 кредити. 

Кандидатката активно го владее англискиот јазик. 
 
Наставно-образовна дејност  
Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревска работи како професор по 

македонски јазик и литература во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ во Битола. Во рамките на својата 
дејност, кандидатката е определена да биде ментор на приправник во Училиштето на 
9.9.2022 г.  

 
Научноистражувачка дејност  
Кандидатката д-рНаташа Младеновска-Лазаревска има објавено вкупно 3 научни 

труда од областа Македонска книжевност XIV век, Македонска книжевност XX век 
(61202) и Друго (61226) вореферентни меѓународни научни списанија и зборници во 
последните пет години. Според тоа, таа не го исполнува општиот услов за објавени 
најмалку четири научни трудаво референтнанаучна публикација согласно со ЗВО во 
последните петгодини пред објавувањето на конкурсот за избор во звањето насловен 
доцент. 

Другите приложени трудови се објавени во списанија и зборници пред последните 
пет години (2014, списание IJET со меѓународен уредувачки одговор; 2015, Зборник од 
Шестата меѓународна научна конференција „Исток – Запад“, со меѓународен уредувачки 
одбор; 2016, Научна конференција на XLVII Меѓународен семинар за МЈЛК, со 
меѓународен уредувачки одбор; 2016, Зборник од Конференцијата во чест на проф. 
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Лилјана Минова-Ѓуркова, со домашен редакциски одбор; 2015, Зборникот од Третата 
меѓународна научна конференција „Современите менаџерски предизвици и 
организациските науки“, со меѓународен уредувачки одбор).  

Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревска континуирано посетува 
семинари, конференции, обуки и вебинари од оваа област на кои се стекнува со вештини 
за унапредување на наставата по македонски јазик и книжевност.  
 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
Од 2002 г., со Решение на Министерството за првда, кандидатката д-р Наташа 

Младеновска-Лазаревска е постојан судски преведувач од македонски на српски и од 
српски на македонски јазик во Основниот суд во Битола. Во 2006 г., кандидатката 
реализира обука за потребите на наставниците Integrating ICT into the Curriculum.  Иста 
така, учествува во онлајн курсот Инклузивно образование од Министерството за 
образование и наука, во 2020 г.; во обуката Современи концепти на средно образование – 
новата улога на наставникот и новите стратегии на учење и поучување, со времетраење од 
8 часа, во 2021 г.; во обуката во рамките на проектот „ИКТ вештини за едукатори“ од 
програмата Еразмус + на Европската Унија, во 2019 г.;  во Образовното рандеву како 
ментор на ученик во категоријата Најдобра поетска творба, во 2019; реализира обука 
Бастион – Развивање на меки вештини и социјални компетенции за тимско решавање на 
проблеми во проектот поддржан од МОН и Светската банка во 2019. Член е на Lions Club 
International. 

 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 

 
Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревскане ги исполнува сите општи 

услови предвидени во Законот 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. Кандидатката 
има објавено само 3 труда во наставно-научните областиМакедонска книжевност XIV век, 
Македонска книжевност XX век (61202) и Друго (61226) во последните пет години. За 
исполнетоста на условите,кандидатката има доставено соодветна документација. 
Условите се наведуваат вотабелите од Прилог бр. 2, што е составен дел на Правилникот за  
објавување наактите на Универзитетот  и единиците во негов состав во Билтенот на 
Универзитетот„Св. Климент Охридски“ – Битола.   

 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 

 
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: 8,33  
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,37 

Да 

2. Научен степен – доктор на науки од научната област за која 
се избира 

Да 



74 
 

 
Назив на научните области: Македонска книжевност XIV век, Македонска 
книжевност XX век (61202) и Друго (61226), поле Наука за книжевност (612), 
подрачје Хуманистички науки (6) 

3. Објавени најмалку четири научни трудаво референтна научна публикација 
согласно со ЗВО во последните пет години пред објавувањето на конкурсот за 
избор(Има објавено само 3 трудаво референтна научна публикација во 
последните пет години) 

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

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:Investigating Culture 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност по 
земји): 5, 2 Македонија, 1 Хрватска, 1 Полска, 1 Словачка, 1 Финска 
3. Наслов на трудот:Проблемот на самозачувување на идентитетот во 
нарушената општествена, социјална и културна стварност во делото „Егејци“ од 
Кица Колбе 
4. Година на објава: 2018 
https://cultcenter.net/wp-content/uploads/2021/09/ic2upd_print.pdf 

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 
 
1. Назив на научното списание: _________ 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________  
3. Наслов на трудот:  _____________  
4. Година на објава: _____________ 

Не 

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: ________ 

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: Зборник од Осмата меѓународна научна конференција на 
Меѓународниот славјански универзитет „Меѓународен дијалог: Исток – Запад 
(филозофија, лингвистика и културологија)“ 
2. Назив на меѓународниот собир: Осмата меѓународна научна конференција на 
Меѓународниот славјански универзитет „Меѓународен дијалог: Исток – Запад 
(филозофија, лингвистика и културологија)“ 
3. Имиња на земјите: Македонија, Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Русија 
4. Наслов на трудот: Автобиографскиот дискурс, континуиран дијалог меѓу 
можниот и реалниот живот 

Да 
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5. Година на објава: 2017 
https://www.academia.edu/en/33380430/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D
0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%
B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%
D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%
98%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%81
%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D
0%B0_%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5_%D0
%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8 
 
1. Назив на зборникот: Зборник од Третата меѓународна конференција 
“Education across Borders – Education and Research across Time and Space” (1100th 
Anniversary of St. Clement of Ohrid) 
2. Назив на меѓународниот собир: Третата меѓународна конференција “Education 
across Borders – Education and Research across Time and Space” (1100th Anniversary 
of St. Clement of Ohrid) 
3. Имиња на земјите: Македонија, Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Русија 
4. Наслов на трудот: The autobiographical discourse of Prlichev, continuous dialog 
between potential and rela life  
5. Година на објава: 2017 
https://pfbt.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/sites/5/2022/09/ZBORNIK-1.pdf 

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. Година на објава: _____________  
3. Издавач, место на издавање и година: _______ 

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 (Б2) 
2. Назив на документот: ESOL Examination, BULATS 
3. Издавач на документот: University of Cambridge 
4. Датум на издавање на документот 1.8.2016 

Да 

5. Има способност за изведување на високообразовна дејност Да 

  
ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ 

ДОЦЕНТ 
 
Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревскаги исполнува посебните услови 

заизбор во звање предвидени со правилникот за избор во звања на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ – Битола. За исполнетоста на условите, кандидатката 
имадоставено соодветна документација.Условите 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 што ги исполнува кандидатката се 
одбележани со „X“.  

 
ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научноистражувачка работа 
УСЛОВИ  
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш предавач), 
два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа), односно 
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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 

 

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 научноистражувачки проект или раководи или учествува во 
научноистражувачки 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 научноистражувачки или стручен труд  
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 

Х 

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) 

 

Вкупно исполнети услови од прв критериум  1 
 
ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки 
подмладок  
УСЛОВИ  
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство  

 

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

 

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 веб-локацијата 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 програма на 
прв, втор или трет циклус студии  

 

Има стекнато искуство во високообразовна дејност како: ректор; проректор; декан/директор;  
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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 прв критериум   
 
ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност  
УСЛОВИ  
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, елаборат, 
идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, правилник, 
статут, закон и сл.  

 

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

Х 

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

Х 

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

 

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

 

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

 

Учествувал во промотивни активности на факултетот   
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  

Х 

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

Х 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик   
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети  за стопанството  
Вкупно исполнети услови од трет критериум  4 
 

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

кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-
образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како идејноста од 
поширок интерес на д-р Анита Ангелевска и д-р Наташа Младеновска-Лазаревска.    

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатките, 
Комисијата заклучува дека д-р Анита Ангелевска и д-р Наташа Младеновска-Лазаревска 
имаат научни и стручни квалитети, но според Законот за високото образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во насловно звање на Универзитетот  
„Св. Климент Охридски“ – Битола, д-р Анита Ангелевска ги исполнува сите услови да 
биде избрана во звањето насловен доцент во научните области Македонска книжевност 
XIV век, Македонска книжевност XX век (61202) и Друго (61226), а д-р Наташа 
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Младеновска-Лазаревска не ги исполнува сите услови да биде избрана во звањето 
насловен доцент во научните области Македонска книжевност XIV век, Македонска 
книжевност XX век (61202) и Друго (61226). Имајќи  предвид дека Комисијата веќе 
предложи кандидатката д-р Анита Ангелевска да биде избрана за насловен доцент во 
наставно-научните области Македонска книжевност и јужнословенска книжевност во 
средниот век (61200) и Македонска книжевност и јужнословенски книжевности XV – 
XVIII век (61201) и Друго (61226) (т. 3 и 4 од Конкурсот објавен на 7.10.2022 г. во 
весниците „Вечер“ и Лајм“) и дека врз основа на Законот за високото образование и член 
13 од Правилникот за избор во звање на УКЛО, лицата избрани во насловно звање може 
да учествуваат во вршење на високообразовна дејност  најмногу до 30 % од редовните 
обврски на соодветното наставно-научно звање, Комисијата му препорачува на Наставно-
научниот совет на Педагошкиот факултет, кандидатката д-р Анита Ангелевска да не биде 
избрана во звањето насловен доцент и во научните области Македонска книжевност XIV 
век, Македонска книжевност XX век (61202) и Друго (61226).   

 
 
 

 
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 
 

1. проф. д-р Ранко Младеноски,редовен професор 
 
 

2. проф. д-р  Луси Караниколова-Чочоровска, редовен професор 
 
 

3. проф. д-р  Виолета Јанушева, редовен професор 
 
 
 
Битола, 29.10.2022 г.  
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО 

НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИСОВРЕМЕНИ ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ 
КНИЖЕВНОСТИ (61205) И ДРУГО (61226) НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ, 

ЕДИНИЦА НА УКЛО 
 

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
/Педагошки факултет/, објавен во весниците „Вечер“ и „Лајм“ од 7.10.2022 година, за 
избор нанаставник во насловно звање во наставно-научните областиСовремени 
јужнословенски книжевности (61205)и Друго (61226) и врз основа на Одлуката на 
Наставно-научниотсовет, бр. 02-342/10.3, донесена на 3.10.2022 г.,формирана е 
Рецензентска комисија во состав: д-р Ранко Младеноски, редовен професор на 
Филолошкиот факултетво Штип, д-р Луси Караниколова-Чочоровска, редовен професор 
на Филолошкиот факултет во Штип и д-р Виолета Јанушева, редовен професор на 
Педагошкиот факултет во Битола.   

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 и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Рецензентската комисија го поднесува следниов:  
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

На објавениот конкурс за избор на наставник во насловно звање доцент во 
подрачјето Хуманистички науки (6), научното поле Наука за книжевност (612) и научните 
областиСовремени јужнословенски книжевности (61205) и Друго (61226), во 
предвидениот рок се пријавија кандидатките д-р Анита Ангелевска и д-р Наташа 
Младеновска-Лазаревска. Од пријавените кандидатки, д-р Наташа Младеновска-
Лазаревска не ги исполнува сите услови да биде избрана во насловно звање во научните 
области Современи јужнословенски книжевности (61205) и Друго (61226). 

 
 

ПОДАТОЦИ  ЗА Д-Р АНИТА АНГЕЛЕВСКА 
Биографски податоци и образование 

 Кандидатката д-рАнита Ангелевска е родена  на 7.3.1971 г. во Битола, РС 
Македонија.  Среднообразование завршува во Битола. Со високо образование се стекнува 
на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде што 
дипломира на 29.12.1994година, на студиската програмаМакедонска книжевност 
(наставна насока)со просечен успех 8,06 и се стекнува со стручниот назив професор по 
македонска книжевност и јужнословенски книжевности со македонски јазик. 

Студиите од втор циклус (магистерски) ги завршува наФилолошкиот факултет во 
Скопје, со просечен успех 9,75, а на 22.10.2010 година го брани магистерскиот труд со 
наслов Семиолошкиот статус на ликот во македонската  реалистичка, модернистичка и 
постмодерна проза и се стекнува со научен степен магистер на филолошки науки. 
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Докторската дисертација  со наслов Засведочените слова на Св. Климент 
Охридски(ментор, проф. д-р Добрила Миловска)ја брани на 27.12.2013 година и се 
стекнува со научниот степендоктор на филолошки науки.  

Од 2015 година, канидатката д-р Анита Ангелевска е докторанд на Филолошкиот 
факултет во Белград, а докторатот со насловСвете жене у јужнословенској фолклорној 
традицији го подготвува под менторство на проф. д-р Бошко Сувајџиќ. 

Кандидатката активно говладее англискиот јазик. 
 
Наставно-образовна дејност  
Наставно-образовната дејност кандидатката ја започнува во 1997 г. како наставник 

по македонски јазик и книжевност во СОУ „Таки Даскало“ во Битола, а од 2007 г. до 2012 
г. е и директор на Училиштето.  

 
Научноистражувачка дејност  
Кандидатката д-рАнгелевска има објавено вкупно 6 научни труда од 

областитеСовремени јужнословенски книжевности (61205) и Друго (61226) во референтни 
меѓународни научни списанија и зборници. Покрај наведените четири труда, 2објавени во 
меѓународни списанија и 2објавени во Зборници од меѓународни конференции наведени 
во Табелата за исполнетоста на општите услови,  д-р Анита Ангелевска има објавено уште 
2 труда: 

Qualifications of St. Clement’s epistles of praise, во International Journal of Education 
“Teacher”, списание со меѓународен уредувачки одбор, во 2017 г. 
https://www.ijeteacher.com/index.php/ijet/issue/view/19/13.  

„Похфално слово за нашиот блажен татко и словенски учител Кирил Филозоф 
(книжевни и естетски одлики)“ во „Педагошка ревија“, списание со меѓународен 
уредувачки одбор, во 2017 г. https://revija.pfsko.ukim.edu.mk/?page_id=1194.  

Кандидатката д-р Анита Ангелевска континуирано посетува семинари, 
конференции, обуки и вебинари од овие области на кои се стекнува со вештини за 
унапредување на наставата по македонски јазик и книжевност. 
 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
Од 2001 г. до 2003 г., кандидатката д-р Анита Ангелевска е уредник на неделникот 

„Балканска газета“. Од 2013 до 2015 г., д-р Анита Ангелевска работи како програмски 
уредник и лице за односи со јавноста на БИТ ФЕСТ. Во 2013 г., работи како советник во 
Општина Битола, во Секторот за јавни дејности. Од 2017 г. до 2021 г. е советник во 
Советот на Општина Битола, а од 2021 г., работи во Општина Битола, во Секторот за 
економски развој, образование и култура. Член е на УО во НУУБ „Св. Климент 
Охридски“ – Битола и претседател на УО на Народниот театар во Битола. Од 2012 г., е 
член на МНД во Битола.  

 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 

 
Кандидатката д-рАнита Ангелевска ги исполнува општите услови предвидени во 

Законот 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 
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условите,кандидатката има доставено соодветна документација. Условите се наведуваат 
вотабелите од Прилог бр. 2, што е составен дел на Правилникот за  објавување наактите на 
Универзитетот  и единиците во негов состав во Билтенот на Универзитетот„Св. Климент 
Охридски“ – Битола.   

 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 

 
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 остваренопросечен успех од најмалку 8,00 (осум) на 
интегриранитестудии од првиот и вториот циклус  
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,06 
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,75 

Да 

2. Научен степен – доктор на науки од научната област за која 
се избира 
 
Назив на научните области: Современи јужнословенски книжевности (61205) и 
Друго (61226), поле Наука за книжевност (612), подрачје Хуманистички науки (6) 

Да 

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

Да 

3.1. Научно списание во кое трудовите што се објавуваатподлежат на рецензија и кое е 
индексирано во најмалку еднаелектронска база на списанија со трудови достапна 
наинтернет, 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 
1. Назив на научното списание: __________ 
2. Назив на електронската база на списанија:___________ 
3. Наслов на трудот:  _____________ 
4. Година на објава: _____________  

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: International Journal of Education “Teacher” 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број иприпадност по 
земји): 19, 4 Србија, 5 РСМ, 3 Словенија, 1 Хрватска, 1, Англија, 1 Романија, 1 
Словачка, 2 Русија, 1 САД 
3. Наслов на трудот:Important aspects – praise epistle of Four days of Lazarus 
4. Година на објава: 2021 
https://ijeteacher.com/index.php/ijet/issue/view/6/2 
 
1. Назив на научното списание: International Journal of Education “Teacher” 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број иприпадност по 
земји): 19, 4 Србија, 5 РСМ, 3 Словенија, 1 Хрватска, 1, Англија, 1 Романија, 1 
Словачка, 2 Русија, 1 САД 
3. Наслов на трудот:Analysis of the praisinig cermon for the holly and blessed teachers 
of the Slovenian people that created a literacy and transfered the new and old testament 
in its language, that is for the blessed Cyril and Panonian episcope  
4. Година на објава: 2018 

Да 
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https://ijeteacher.com/index.php/ijet/issue/view/21/15 
3.3. Научно списание во кое трудовите што се објавуваатподлежат на рецензија и кое е 

објавено во земја членка наЕвропската Унија и/или ОЕЦД 
 
1. Назив на научното списание: _________ 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________  
3. Наслов на трудот:  _____________  
4. Година на објава: _____________ 

Не 

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

Не 

3.5. Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани намеѓународни академски 
собири каде што членовите напрограмскиот или научниот комитет се од најмалку 
три земји 
 
1. Назив на зборникот: Зборник од Втората интернационална конференција 
„Надарените и талентираните  – креатори на прогресот“ 
2. Назив на меѓународниот собир: Втора интернационална конференција 
„Надарените и талентираните – креатори на прогресот“ 
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Р Србија, Р Словенија и Р Хрватска 
4. Наслов на трудот:  Развој на лингвистичките способности кај талентираните 
5. Година на објава: 2020 
https://pfbt.uklo.edu.mk/wp-
content/uploads/sites/5/2022/01/Zbornik_Trudovi_241120.pdf 
 
1. Назив на зборникот: Зборник на трудови од Тркалезната маса „Делото на 
Конески – постојан извор на истражувања во науката за јазикот, литературата и 
културата“ 
2. Назив на меѓународниот собир: Тркалезната маса „Делото на Конески – постојан 
извор на истражувања во науката за јазикот, литературата и културата“ 
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Р Словенија, Косово и Словачка и Бугарија 
4. Наслов на трудот:  Луѓе на „новото време“, Конески vs св. Климент  
5. Година на објава: 2021 
https://pfbt.uklo.edu.mk/wp-
content/uploads/sites/5/2021/11/%D0%97%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0
%98%D0%9A-%D0%9D%D0%90-
%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%98-2021.pdf 

Да 

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

Не 

4. Познавање на најмалку еден странски јазик, определен соопшт акт на 
Универзитетот, односно на самостојната високастручна школа   
 
1. Странски јазик:Англиски јазик 
2. Назив на документот: Сертификат за успешно завршен курс по англиски јазик, 
ниво Ц1 
3. Издавач на документот: Центар за странски јазици и неформално образование за 
возрасни „Милевски“ 
4. Датум на издавање на документот:31.5.2016 г. 

Да 

5. Има способност за изведување на високообразовна дејност Да 
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ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ 
ДОЦЕНТ 

 
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за 

високотообразование, кандидатката д-р Анита Ангелевска 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, кандидатката 
имадоставено соодветна документација.Условите 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 што ги исполнува кандидатката се 
одбележани со „X“.  

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

 

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

 

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

 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)   
Раководел или учествувал во научноистражувачки проект или раководи или учествува во 
научноистражувачки 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 научноистражувачки 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  1 
 
 
ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки 
подмладок  
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УСЛОВИ  
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство  

 

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

 

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 веб-локацијата 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 програма на 
прв, втор или трет циклус студии  

 

Има стекнато искуство во високообразовна 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 прв критериум   
 
ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност  
УСЛОВИ  
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, елаборат, 
идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, правилник, 
статут, закон и сл.  

 

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

Х 

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

 

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

 

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

 

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

Х 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик   
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети  за стопанството  
Вкупно исполнети услови од трет критериум  2 
 

ПОДАТОЦИ ЗА Д-Р НАТАША МЛАДЕНОВСКА-ЛАЗАРЕВСКА 
 Биографски податоци и образование 
 Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревска е родена  на 10.11.1970 г. во 
Битола, РС Македонија. Средно образование завршува во Битола. Со високо образование 
се стекнува на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, каде што дипломира на 23.11.1995година, на студиската програма Македонска 
книжевност и јужнословенскикнижевности со просечен успех 8,33 и се стекнува со 
стручниот назив професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности со 
македонски јазик. 

Студиите на  втор циклус (магистерски) на Филолошкиот факултет во Скопје ги 
завршува со просечен успех 9,37, а на 21.3.2011 г. го брани магистерскиот труд со наслов 
Ликовите помошници и противници во македонскиот јуначки епос за Марко Крале – 
структура и функции и се стекнува со научен степен магистер на филолошки науки. 

Во академската 2012/2013 г. се запишува  на докторски студии на Филолошкиот 
факултет „Б. Конески“ во Скопје. Докторска дисертација  со наслов Автобиографскиот 
дискурс:книжевно-теориски импликации во македонски белетристички рамки (19 и 20 
век) ја брани на 28.10.2021 година. Со тоа се стекнува со научниот степендоктор по 
хуманистички науки – Македонистика – Македонска книжевност и јужнословенски 
книжевности. Докторските студии се со траење од шест семестри и носат 180 кредити. 

Кандидатката активно го владее англискиот јазик. 
 
Наставно-образовна дејност  
Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревска работи како професор по 

македонски јазик и литература во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ во Битола. Во рамките на својата 
дејност, кандидатката е определена да биде ментор на приправник во Училиштето на 
9.9.2022 г.  

 
Научноистражувачка дејност  
Кандидатката д-рНаташа Младеновска-Лазаревска има објавено вкупно 3 научни 

труда од областа Современи јужнословенски книжевности (61205) и Друго (61226) 
вореферентни меѓународни научни списанија и зборници во последните пет години. 
Според тоа, таа не го исполнува општиот услов за објавени најмалку четири научни 
трудаво референтнанаучна публикација согласно со ЗВО во последните петгодини пред 
објавувањето на конкурсот за избор во звањето насловен доцент. 

Другите приложени трудови се објавени во списанија и зборници пред последните 
пет години (2014, списание IJET со меѓународен уредувачки одговор; 2015, Зборник од 
Шестата меѓународна научна конференција „Исток – Запад“, со меѓународен уредувачки 
одбор; 2016, Научна конференција на XLVII Меѓународен семинар за МЈЛК, со 
меѓународен уредувачки одбор; 2016, Зборник од Конференцијата во чест на проф. 
Лилјана Минова-Ѓуркова, со домашен редакциски одбор; 2015, Зборникот од Третата 
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меѓународна научна конференција „Современите менаџерски предизвици и 
организациските науки“, со меѓународен уредувачки одбор).  

Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревска континуирано посетува 
семинари, конференции, обуки и вебинари од оваа област на кои се стекнува со вештини 
за унапредување на наставата по македонски јазик и книжевност.  
 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
Од 2002 г., со Решение на Министерството за првда, кандидатката д-р Наташа 

Младеновска-Лазаревска е постојан судски преведувач од македонски на српски и од 
српски на македонски јазик во Основниот суд во Битола. Во 2006 г., кандидатката 
реализира обука за потребите на наставниците Integrating ICT into the Curriculum.  Иста 
така, учествува во онлајн курсот Инклузивно образование од Министерството за 
образование и наука, во 2020 г.; во обуката Современи концепти на средно образование – 
новата улога на наставникот и новите стратегии на учење и поучување, со времетраење од 
8 часа, во 2021 г.; во обуката во рамките на проектот „ИКТ вештини за едукатори“ од 
програмата Еразмус + на Европската Унија, во 2019 г.;  во Образовното рандеву како 
ментор на ученик во категоријата Најдобра поетска творба, во 2019; реализира обука 
Бастион – Развивање на меки вештини и социјални компетенции за тимско решавање на 
проблеми во проектот поддржан од МОН и Светската банка во 2019. Член е на Lions Club 
International. 

 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 

 
Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревскане ги исполнува сите општи 

услови предвидени во Законот 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. Кандидатката 
има објавено само 3 труда во наставно-научните областиСовремени јужнословенски 
книжевности (61205) и Друго (61226) во последните пет години. За исполнетоста на 
условите,кандидатката има доставено соодветна документација. Условите се наведуваат 
вотабелите од Прилог бр. 2, што е составен дел на Правилникот за  објавување наактите на 
Универзитетот  и единиците во негов состав во Билтенот на Универзитетот„Св. Климент 
Охридски“ – Битола.   

 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 

 
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: 8,33  
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,37 

Да 

2. Научен степен – доктор на науки од научната област за која 
се избира 
 

Да 
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Назив на научните области: Македонска книжевност XIV век, Македонска 
книжевност XX век (61202) и Друго (61226), поле Наука за книжевност (612), 
подрачје Хуманистички науки (6). 

3. Објавени најмалку четири научни трудаво референтна научна публикација 
согласно со ЗВО во последните пет години пред објавувањето на конкурсот за 
избор(Има објавено само 3 трудаво референтна научна публикација во 
последните пет години) 

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

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:Investigating Culture 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност по 
земји): 5, 2 Македонија, 1 Хрватска, 1 Полска, 1 Словачка, 1 Финска 
3. Наслов на трудот:Проблемот на самозачувување на идентитетот во 
нарушената општествена, социјална и културна стварност во делото „Егејци“ од 
Кица Колбе 
4. Година на објава: 2018 
https://cultcenter.net/wp-content/uploads/2021/09/ic2upd_print.pdf 

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 
 
1. Назив на научното списание: _________ 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________  
3. Наслов на трудот:  _____________  
4. Година на објава: _____________ 

Не 

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: ________ 

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: Зборник од Осмата меѓународна научна конференција на 
Меѓународниот славјански универзитет „Меѓународен дијалог: Исток – Запад 
(филозофија, лингвистика и културологија)“ 
2. Назив на меѓународниот собир: Осмата меѓународна научна конференција на 
Меѓународниот славјански универзитет „Меѓународен дијалог: Исток – Запад 
(филозофија, лингвистика и културологија)“ 
3. Имиња на земјите: Македонија, Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Русија 
4. Наслов на трудот: Автобиографскиот дискурс, континуиран дијалог меѓу 
можниот и реалниот живот 
5. Година на објава: 2017 

Да 
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https://www.academia.edu/en/33380430/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D
0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%
B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%
D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%
98%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%81
%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D
0%B0_%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5_%D0
%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8 
 
1. Назив на зборникот: Зборник од Третата меѓународна конференција 
“Education across Borders – Education and Research across Time and Space” (1100th 
Anniversary of St. Clement of Ohrid) 
2. Назив на меѓународниот собир: Третата меѓународна конференција “Education 
across Borders – Education and Research across Time and Space” (1100th Anniversary 
of St. Clement of Ohrid) 
3. Имиња на земјите: Македонија, Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Русија 
4. Наслов на трудот: The autobiographical discourse of Prlichev, continuous dialog 
between potential and rela life  
5. Година на објава: 2017 
https://pfbt.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/sites/5/2022/09/ZBORNIK-1.pdf 

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. Година на објава: _____________  
3. Издавач, место на издавање и година: _______ 

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 (Б2) 
2. Назив на документот: ESOL Examination, BULATS 
3. Издавач на документот: University of Cambridge 
4. Датум на издавање на документот 1.8.2016 

Да 

5. Има способност за изведување на високообразовна дејност Да 

  
ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ 

ДОЦЕНТ 
 
Кандидатката д-р Наташа Младеновска-Лазаревскаги исполнува посебните услови 

заизбор во звање предвидени со правилникот за избор во звања на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ – Битола. За исполнетоста на условите, кандидатката 
имадоставено соодветна документација.Условите 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 што ги исполнува кандидатката се 
одбележани со „X“.  

 
ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научноистражувачка работа 
УСЛОВИ  
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш предавач), 
два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа), односно 
три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во 
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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 

 

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 научноистражувачки проект или раководи или учествува во 
научноистражувачки 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 научноистражувачки или стручен труд  
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 

Х 

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) 

 

Вкупно исполнети услови од прв критериум  1 
 
ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки 
подмладок  
УСЛОВИ  
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство  

 

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

 

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 веб-локацијата 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 програма на 
прв, втор или трет циклус студии  

 

Има стекнато искуство во високообразовна дејност како: ректор; проректор; декан/директор; 
продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона единица/лабораторија; 
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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 прв критериум   
 
ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност  
УСЛОВИ  
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, елаборат, 
идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, правилник, 
статут, закон и сл.  

 

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

Х 

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

Х 

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

 

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

 

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

 

Учествувал во промотивни активности на факултетот   
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  

Х 

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

Х 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик   
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети  за стопанството  
Вкупно исполнети услови од трет критериум  4 
 

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

кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-
образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како идејноста од 
поширок интерес на д-р Анита Ангелевска и д-р Наташа Младеновска-Лазаревска.    

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатките, 
Комисијата заклучува дека д-р Анита Ангелевска и д-р Наташа Младеновска-Лазаревска 
имаат научни и стручни квалитети, но според Законот за високото образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во насловно звање на Универзитетот  
„Св. Климент Охридски“ – Битола, д-р Анита Ангелевска ги исполнува сите услови да 
биде избрана во звањето насловен доцент во научните областиСовремени јужнословенски 
книжевности (61205) и Друго (61226), а д-р Наташа Младеновска-Лазаревска не ги 
исполнува сите услови да биде избрана во звањето насловен доцент во научните области 
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Современи јужнословенски книжевности (61205) и Друго (61226). Имајќи  предвид дека 
Комисијата веќе предложи кандидатката д-р Анита Ангелевска да биде избрана во 
наставно-научните области Македонска книжевност и јужнословенска книжевност во 
средниот век (61200) и Македонска книжевност и јужнословенски книжевности XV – 
XVIII век (61201) и Друго (61226) (т. 3 и 4 од Конкурсот објавен на 7.10.2022 во весниците 
„Вечер“ и Лајм“) и дека врз основа на Законот за високото образование и член 13 од 
Правилникот за избор во звање на УКЛО, лицата избрани во насловно звање може да 
учествуваат во вршење на високообразовна дејност  најмногу до 30 % од редовните 
обврски на соодветното наставно-научно звање, Комисијата му препорачува на Наставно-
научниот совет на Педагошкиот факултет, кандидатката д-р Анита Ангелевска да не биде 
избрана во звањето насловен доцент и во научните области Современи јужнословенски 
книжевности (61205) и Друго (61226).   

 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 
 

1. проф. д-р Ранко Младеноски, редовен професор 
 
 

2. проф. д-р  Луси Караниколова-Чочоровска, редовен професор 
 
 

3. проф. д-р  Виолета Јанушева, редовен професор 
 
 
 
Битола, 29.10.2022 г.  
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ДО 
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ 
НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ 

БИТОЛА 
 
 

ПРЕДМЕТ: Извештај за оцена на докторскиот труд на м-р Анита Зенуни 
 

Со одлука на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола  
со број  02-342/22 од  18.10.2022 година определени сме за членови на оценка на  
докторскиот труд на тема: “Испитување на разликите на емоционалната 
интелигенција кај надарените и учениците со просечна интелигенција во 
основните и средните училишта”  од кандидатката м-р Анита Зенуни. 

Врз основа на извршениот преглед и детална анализа на докторскиот труд, 
како и извештајот од „Плагијати“ дека трудот е оригинално дело на авторот, 
Комисијата во состав од проф. д-р Љупчо Кеверески, проф. д-р Марјан Блажиќ, 
проф д-р Деан Илиев, проф. д-р Татјана Атанасоска и проф. д-р Добри Петровски 
го поднесува следниов 
 
 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
 
Биографија 
 

М-р Анита Зенуни, родена на 27.04.1981 година во Приштина. Дипломирала и 
магистерски студии  завршила на  Универзитетот „Хасан Приштина“ во Приштина 
при Филозофски факултет, гранка психологија.  
Припаѓа на првата генерација на студии од областа на психологијата. За време на 
студиите бил стипендист на Универзитетот три пати. Во 2008 година е избрана за 
предавач со редовен работен однос на Универзитетот ААБ. Кандидатата покрај  
функцијата предавач, ја водеше канцеларијата за обезбедување квалитет на ниво на 
Универзитетот.  
Од 2014 година е избрана за предавач со редовен работен однос на Факултетот за 
јавна безбедност, на Косовската академија за јавна безбедност. 
Докторските студии ги пријавила во 2017/18 година на „Св. Климент Охридски-
Битола, Педагошки факултет-Битола на насоката Надареност и талентираност. 
Анита Зенуни има реализирано академска мобилност во престижни европски 
институции во Норвешка и Естонија. 
Исто така  таа била учесник во различни меѓународни академски проекти. Таа има 
учествувано во различни локални и меѓународни научни конференции и има 
објавено повеќе научни трудови во реномирани научни списанија со највисок 
импакт фактор.  
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1. Структура на трудот 
 

Приложениот докторскиот труд “Испитување на разликите на емоционалната 
интелигенција кај надарените и учениците со просечна интелигенција во основните 
и средните училишта” од кандидатката  м-р Анита Зенуни. 

Трудот ги поседува неопходните технички карактеристики на докторски труд 
односно е пишуван на персонален сметач на вкупно 161 страници од кои 151 
основен текст и 10 страници наведена библиографија (извори) и прилози. Трудот е 
подготвен со стил на букви Times New Roman (со македонска подршка), формат 
А4, фонт 12 и големина на проред 1,5.  
Во однос на содржината на текстот на трудот посебно се: предговор, вовед, 
теоретски пристап кон проблемит, конструктор на емоционалната интелигеницја, 
улогата на емоционалната интелигенција во процесот на учењето, мерењето на 
емоционалната интелигеницја, методологија на истражување, приказ и 
интероретација на резултатите,  заклучок и литература. 

 Структурните делови во теоретскиот и емирискиот дел чинат една 
функционална целина која ги одразува суштинските елементи во трудот. 
Комплексните структурни делови на трудот имаат основна тенденција да го 
актуализира прашањето за  разликите во eмоционалната интелигенција  помеѓу 
надарените   и студентите со просечна интелигенција. 
 
 
 

2. Приказ и анализа на трудот 

Во воведниот дел на трудот се укажува на спротивставеноста помеѓу 
сознанието и разумот.  Се прикажувааат спротивствените гледишта и тоа дека 
емоциите предизвикуваат луѓето да „ја губат сопствената контрола“ и дека 
„Емоциите се од особено значење во целокупната (функција) (економија) на 
живите организми и не заслужуваат да бидат ставени во спротивставеност со 
„интелигенцијата“. Се чини дека емоциите се повисоко ниво на интелигенција. 

Ова е суштината на емоциите: тие нè поттикнуваат на акција и на ефективно, 
адаптивно дејство. Причината за тоа е што емоциите содржат податоци: тие не се 
необични настани што ни доаѓаат без добра причина. Емоциите не се мешаат во 
донесувањето добри одлуки, тие всушност се неопходни и критични за сите 
ефективни одлуки. Во овој дел е изнесено тврдењето на Барет и Расел (1999)  кои 
ги опишуваат компонентите на она што тие го нарекуваат „емоционална 
епизода“,како што се  однесување, внимание и атрибути на предметот на емоциите 
заедно со искуствената компонента и основните физиолошки промени што ги 
придружуваат емоциите. Расел (2003), сепак, верува дека теоретичарите на 
основните емоции фундаментално погрешно ја разбрале природата на емоциите. 

Клучот за ова поглавје и за емоционалната интелигенција е дека емоциите 
содржат податоци и ни испраќаат сигнал за тоа што се случува во светот или во нас 
самите. Емоциите го насочуваат нашето внимание и нѐ мотивираат да се вклучиме 
во одредени однесувања. Овие емоционални сигнали ја зголемуваат свеста 
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воопшто, го пренасочуваат нашето внимание од што и да правиме и нѐ 
подготвуваат да дејствуваме на одреден начин.  

Во основа, ние тргнуваме од идејата дека емоцијата генерално има причина и 
ни укажува дека има некој настан на кој мора да обрнеме внимание, иако 
понекогаш причината не може лесно да се идентификува.  
 Во првиот дел  теоретска основа на трудот се состои од следните компоненти; 

емоционалната алната интелигенција како научен конструкт, дефиниции за 
надареност, Карактеристики на надарените деца/ ученици/студенти,   
вообичаени знаци на напреден развој кај малите деца, интелектуална 
надареност, академска надареност,  цоцијален и емоционален развој на 
надарените студенти, односите помеѓу социјално-емоционалната 
компетентност и постигнувањата кај надарените ученици,  карактеристики на 
контекстот во кој се реализираше истражувањето  и очетоците на врската 
помеѓу емоционалната интелигенција и надареноста.  Вториот дел контруктот 
на емоционалната интелигенција се состои од следните делови: модели на 
емоционална интелигенција,  корелати не емоционалната интелигенција,  
„Културата“ и емоционалната интелигенција и негување на емоционалната 
интелигенција. Третиот дел се однесува на улогата на емоционалната 
интелигенција во процесот на учењето во кој се наоѓаат следните делови: 
улогата на емоционалната интелигенција во образованието, улогата на 
карактеристиките на емоционалната интелигенција во високото     образование, 
разлики меѓу академските предмети, улогата на емоционалната интелигенција 
во училиштата, емоционалната интелигенција и возраста, и емоционалната 
интелигенција и полот. Четвртиот дел мерење  на емоционалната интелигеција 
се состои од вештини на емоционалната интелигенција, моделот на способност 
на емоционалната интелигенција и важноста на емоционалната интелигенција.  
Во трудот според неговата содржинска и структурна композиција го содржи 
делот методологија на истражување со вообичаените целини. Следува делот 
приказ и  интерпретација на резултатите во кој се табеларно, графички и 
статистички елаборирани емпириските резултати. Трудот завршува со 
заклучните констатации и ограничувања, идни насоки, дискусија и препораки. 
Тука се наведува дека проучувањето на емоционалните вештини и компетенции 
во различни контексти, се смета за додадена вредност, иако когнитивната 
способност е важен фактор во предвидувањето на постигнувањата, 
социоемоционалната компетентност таа е уште посилно поврзана со 
постигнувањата кај надарените деца.  Во овој дел се констатираат и научните 
конфронтации дека надарените ученици покажуваат подобро развиени 
социоемоционални вештини,  а други истражувања укажуваат  дека надарените 
ученици може да имаат потешкотии со социо-емоционалното функционирање.  
Сите структурните делови во теоретскиот и емирискиот дел чинат една 
функционална целина која ги одразува суштинските елементи во трудот. 
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3. Оценка и предлог за трудот 

Врз основа на претходното, слободни сме да констатираме дека 
приложениот ракопис на трудот дава свое видување на значењето  на проучување 
на разликите во емоционалната интелигенција  помеѓу надарените и студентите со 
просечна интелигенција во воспитно-образовната практика. Од тие причини, овој 
труд претставува значаен придонес во областа на проучување на разликите во 
емоционалната интелигенција помеѓу надарените и студентите со просечна 
интелигенција кои се индикатори за преземање на одредени педагошко-
психолошки, методско-дидактички и други интервенции во вкупниот третман на 
надарените и талентираните. Анализата на трудот како во негова теориска така и 
емпириска смисла укажува дека ги исполнува критериумите за докторски труд.  
Поради тоа, Комисијата има чест на Наставно-научниот совет на Педагошкиот 
факултет да му предложи да го усвои овој Извештај и да ја закаже неговата јавна 
одбрана.  
 
Во Битола        
Ноември, 2022 

 
Комисија, 
 
Проф. д-р Љупчо Кеверески, ментор 
 
Проф. Д-р Марјан Блажиќ, член 
 
Проф. д-р Деан Илиев, член 
 
Проф. д-р Татјана Атанасоска, член 
 
Проф. д-р Добри Петровски, член 
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ:  ПРИМЕНЕТА ИНФОРМАТИКА ВО 

ЈАВЕН СЕКТОР, ЈАВНИ СЛУЖБИ И НАУКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА  
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ 

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

Факултетот за информатички и комуникациски технологии - Битола, објавен во 
весниците Нова Македонија и Коха од 18.10.2022 година, за избор на наставник во сите 
наставно-научни звања во наставно-научните области Применета информатика во 
јавен сектор, Јавни служби и Наука за организација и врз основа на Одлуката на 
Наставно-научниот совет, бр. 02-472/3, донесена на 10.11.2022 година, формирана е 
Рецензентска комисија во состав: д-р Драган Груески, редовен професор на Факултет 
за информатички и комуникациски технологии – Битола, Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Република Северна Македонија – претседател; д-р Љупчо 
Тодоровски – редовен професор на Факултет за математика, Универзитет во Љубљана, 
Република Словенија – член; и д-р Јадранка Денкова, редовен професор на Правниот 
факултет во Штип, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Република Северна 
Македонија - член.  

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 Применета информатика во јавен сектор, Јавни служби и Наука за 
организација во предвидениот рок се пријави само кандидатката д-р Мимоза 
Богданоска Јовановска, вонреден професор на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола.  

 
Биографски податоци и образование 
 
Кандидатката Мимоза Богданоска Јовановска, Доктор на науки по 

администрација, е родена  на 29.01.1972 година, во Прилеп.  Средно образование 
завршила во Битола, во ДСУ „Јане Сандански“ – Битола, со оценка во школувањето 
5,00. Со високо образование се стекнала на Економски факултет – Прилеп, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Република Македонија, на насоката 
Економија на претпријатија, запишана во академската 1990/1991 година. Дипломирала 
на 05.12.1995 година, со просечен успех 8,06, со број на диплома 2308 и се стекнала со 
звањето Дипломиран економист. 
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Во академската 1995/96 година се запишала на втор циклус (магистерски) студии 
на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје, Универзитет 
„Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Република Македонија. Студиите ги завршила на 
насоката Кадровски менаџмент, со просечен успех 9,83. На 31.05.1999 година го 
одбранила магистерскиот труд на тема: „Претпоставки и можности за планирање на 
опфатот на средното стручно образование во Република Македонија“ и се стекнала со 
звање Магистер по кадровски менаџмент, диплома бр.112 од 24.05.2002 година. 

Во академската 1995/96 година, веднаш по дипломирањето се запишува на 
Филозофскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 
Република Македонија на педагошка доквалификација. Педагошката доквалификација 
ја оформува со просечна оцена 10,00 во март 1996 година. 

Докторска дисертација пријавила во 2008 година на Факултетот за 
администрација во Љубљана, Универзитет во Љубљана, Република Словенија. 
Дисертацијата на тема: „Evaluating e-Government through Analysis of Inter-Organizational 
Networks in Public Administration“ ја одбранила на 20.12.2012 година, пред Комисија во 
состав: д-р Љупчо Тодоровски – ментор, д-р Станка Цанкар Сетникар – претседател,  и 
членови: д-р Мирко Винтар, д-р Јанез Старе, и д-р Цене Бавец. Со тоа се стекнала со 
научниот степен Доктор на науки од научната област администрација. 

На 23.07.2007 година, со Одлука бр. 02-29/3 е избрана во соработничкото звање 
асистент по група предмети од областа на менаџментот на Факултетот за 
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола, Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, Република Македонија. Рецензијата е објавена во 
Универзитетскиот Анекс на Билтен бр. 296 од 25.06.2007 година.  

На 18.05.2010 година со Одлука бр. 07-408/5 е реизбрана за соработник на 
Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи – Битола, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Македонија во научните 
области: Наука за организација, Управување со човечки ресурси и Комуникација и мас 
медиуми. Рецензијата е објавена во Универзитетскиот Билтен бр. 336 од 03.05.2010 г.  

На 16.05.2013 година со Одлука бр. 02-257/3 се избра за наставник во звањето 
доцент на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи – 
Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Македонија во 
областите: 50902 - Јавни служби и Наука за организација – 50600. Рецензијата е 
објавена во Универзитетскиот Билтен бр. 374 од 29.04.2013 година.  

На 20.02.2018 година со Одлука бр. 02-95/14 е избрана во звањето вонреден 
професор на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Македонија во областите: 
Наука за организација – 50600, Друго (Применета информатика во јавен сектор) – 
50903 и Јавни служби – 50902.  Рецензијата е објавена во Универзитетскиот Билтен 
бр.438 од 01.02.2018 година. 

Во моментот д-р Мимоза Богданоска Јовановска е вонреден професор на 
Факултетот за информатички и комуникациски технологии - Битола, Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ - Битола. Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр. 438 
од 01.02.2018 година.  

Кандидатката активно го владее англискиот, српскиот и хрватскиот јазик. 
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 

педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени 
во Билтените со бр. 296, 336, 374 и 438, 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. 
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Наставно-образовна дејност 
Во рамките на наставно-образовната дејност на Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола, Република Северна Македонија, Факултет за информатички и 
комуникациски технологии - Битола, кандидатката д-р Мимоза Богданоска Јовановска 
изведува настава и вежби по предметите: Концепти на информатичко општество, Е-
влада и е-управување, Компјутерски-посредувана комуникација и социјални мрежи и 
Виртуелни општества на прв (I) циклус студии на студиската програма Информатички 
науки и комуникациско инженерство (ИНКИ) и Информатика и компјутерска техника 
(ИКТ). На втор (II) циклус на студии кандидатката изведува настава на Анализа на 
социјални мрежи како прв член, и на предметите Менаџмент на човечки ресурси и е-
бизнис перформанси и Mенаџмент и организациско однесување во ИТ компании на 
програмите ИНКИ и ИКТ.  

Кандидатката д-р Богданоска Јовановска има темелен и одговорен пристап кон 
кон наставата. Нејзиниот придонес за зголемуваање на квалитетот на образовниот 
процес таа го постигнува преку учество во креирањето на наставната содржина, 
предавања и вежби на наведените предмети. Дополнително, со користење на креативен 
пристап во наставата кој опфаќа примена на компјутерски технологии и иновативни 
методи во наставата како што е примена на студија на случај, индивидуални 
истражувања, тимска работа, како и креирање на семинарски работи. Таа го 
поттикнува проширувањето и продлабочувањето на знаењата на студентите во 
областите во кои спаѓаат предметите кои ги предава преку адресирање проблеми и 
примери од реалноста, како и соработка со бизнис, јавниот сектор и невладиниот 
сектор преку вклучување на експерти во наставата во вид на гостувачки предавања. 
Нејзиниот стил се одликува со систематичност, концизност и разбирливост, и како 
таков е препознат од страна на студентите и позитивно оценет во спроведените анкети 
за евалуација на наставниот кадар на Факултетот, дадени подолу во овој рецензентски 
извештај. 

Во рамките на својата работа кандидатката била ментор на 31 дипломски и на 3 
магистерски трудови, а учествувала како член во Комисија за оцена и одбрана на 26 
дипломски, 12 магистерски трудови и 4 докторски дисертации. Д-р Мимоза Богданоска 
Јовановска од 2019 г. е акредитиран ментор за III циклус на студии на студиската 
програма ИНКИ со Одлука бр. 1409-486/4 од Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование на Република Македонија. 

Кандидатката е автор и коавтор на рецензирани 2 факултетски учебници и 1 
практикум, и тоа: 

- Богданоска Јовановска, М. 2022. Е-ВЛАДА. Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, учебник издаден на македонски јазик;  

- Koltovska Nechoska, D., Petrevska Nechkovska, R. and Bogdanoska Jovanovska, M. 
2022. Addressing Trans-Regional Issues in Intelligent Transport Systems from 
Managerial and Technical Perspective. Технички Факултет – Битола, Универзитет 
„Св. Климент Охридски“ – Битола, учебник издаден на англиски јазик (во печат); 

- Мехмети, М., Димески, Б. и Богданоска Јовановска, М. 2022. Практикум по наука 
за управата, јавна управа и јавни служби. Универзитетот на југоисточна Европа 
во Тетово, практикум издаден на македонски и на албански јазик. 
Д-р Богданоска Јовановска има остварено гостувачки предавања во странство на 

Универзитетот во Љубљана, Словенија; Универзитетот во Сплит, Хрватска; и 
Универзитетот во Белград, Србија; како и едно гостувачко предавање во рамките на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Економски факултет во Прилеп. 
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Кандидатката била учесник на летна школа поврзана со користење на ИКТ во 
наставата при учење на далечина реализирана на Ломоносов Универзитетот во Москва.  

Taa ги користи ИКТ платформите ClassRoom и Zoom за учење на далечина. 
 
Научно-истражувачка дејност 
Д-р Мимоза Богданоска Јовановска се јавува како автор или коавтор на над 50 

трудови од областите: јавна администрација, применета информатика во јавен сектор, 
менаџмент и менаџмент на човечки ресурси. Од нејзиното творештво 17 трудови се 
објавени во меѓународни научни списанија; 3 трудови се објавени во монографии; 22 
трудови во зборници од научни собири, конференции и симпозиуми; додека 8 
пишувани дела се во вид на извештаи, студии или печатени публикации. Кандидатката 
има објавено научен труд во научно списание со импакт-фактор во 2016 година, како и 
чаптер (глава од книга) издадена во Springer Natural во 2022 година. Најголем дел од 
трудовите се објавени на англиски јазик, има трудови објавени на македонски јазик и 
еден труд објавен на полски јазик. 

Во последните 5 години, помеѓу двата избора, од вонреден до редовен професор 
д-р Богданоска Јовановска има објавено 17 трудови кои во продолжение се наведени, 
групирани според критериумите во Прилог 2, и тоа: 
(1) Рецензирани трудови објавени во научно списание индексирано во електронски 
бази на списанија со трудови достапна на интернет (3.1. во Прилог бр. 2) 
- Bogdanoska Jovanovska, M., Blazeska-Tabakovska, N. and Grueski, D. 2021. 

Consolidating Back Office with a Shared-Services Center: A Case Study From the 
Housing Facilities Sector in the Republic of North Macedonia. CEPAR – Central 
European Public Administration Review, Vol. 19, No. 2, pp. 53-74 
DOI: https://doi.org/10.17573/cepar.2021.2.04 

- Dimeski, B., Memeti, M. and Bogdanoska Jovanovska, M. 2019. International 
Cooperation of the City of Skopje: Projects for Accelerating Smart City 
Developments. Smart Cities and Regional Development Journal, 3 (1). pp. 89-101. ISSN 
2537-3803, DOI: https://doi.org/10.25019/scrd.v3i1 
https://www.scrd.eu/index.php/scrd/article/view/49 

- Ivanović, T. and Bogdanoska Jovanovska, M. 2019. Individual and Social Aspects of 
Global Human Resources Staffing. Slovenska Akademija za Management. Vol. 8, No. 1, 
May 2019. DOI:10.17708/DRMJ.2019.v08n01a05  

      http://sam-d.si/revija/individual-and-social-aspects-of-global-human-resources-staffing-2/ 
- Bogdanoska Jovanovska, М., Neshkovska, S., Andonovska Trajkovska, D., Blazeska-

Tabakovska, N. and Kuzmanovska Tasetovikj, B. 2018. University Students’ Views on 
the Impact of Student Mobility on their Achievements and Future Prospects. Journal of 
Contemporary Educational Studies. Vol. 69 (135). No. 2/2018 pp. 132–143. ISSN 0038 
0474  
https://www.researchgate.net/publication/327176626 

(2) Рецензирани трудови во научно списание 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 (3.2 во Прилог 
бр.2) 
- Ristevski, B., Jolevski, I., Savoska, S., Blazheska-Tabakovska, N. and Bogdanoska 

Jovanovska, M. 2021. Challenges and Opportunities in the ICT Sector During and Post-
COVID-19 Pandemic. International Scientific Journal - HORIZONTS, 24 (XIII). pp. 27-
37. DOI:10.20544/HORIZONS.B.09.2. P03 
https://uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2021/12/03.pdf 
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- Dimeski, B. Memeti, M. and Bogdanoska Jovanovska, M. 2020. Strategic development 
of the Association of local self- government: the role of trainings in building the 
administrative capacities of the municipalities in the Republic of North 
Macedonia. International Scientific Journal - HORIZONTS, 24 (XIII). pp. 27-37. ISSN 
1857-9884. DOI:10.20544/HORIZONS.A.24.1.20.P03 
http://eprints.uklo.edu.mk/4267/1/Horizonts_Article.pdf 

- Petrevska Nechkoska, R., and Bogdanoska Jovanovska, M. 2019. Gamification and 
blended learning in vocational training and coaching in short courses. International 
Journal KNOWLEDGE. Institute of Knowledge Management. Skopje. Vol. 34 No.2, pp. 
317–322. Scientific Papers. DOI: https://doi.org/10.35120/kij3402317p 
https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/2102 

- Damnjanovic V, Stavljanin, V., Bogdanoska Jovanovska, M. 2018. Student Case 
Competition as a Talent Recruitment Tool – Employee Branding for Companies. 
International Journal FENESTRA, 4(1), pp.72-90. ISBN 978-608-65861-3-3 
https://drive.google.com/file/d/1x8JR0eV6kiaKjOK47onIJoSzSM6oU_zX/view?pli=1 

(3) Рецензирани трудови во научно списание објавено во земја членка на Европската 
Унија и/или ОЕЦД (3.3 во Прилог бр.2) 
- Dimeski, B., Memeti, M. and Bogdanoska Jovanovska, M. 2019. Some aspects of the 

application of the administrative system and public services regulation in North 
Macedonia. Public Policy.BG Journal, 10 (3). pp. 17-24. ISSN 1314-2313, 
http://www.ejpp.eu/index.php/ejpp/article/view/320/347, 
http://www.ejpp.eu/index.php/ejpp/issue/view/34, 
http://www.ejpp.eu/index.php/ejpp/article/view/320 

(4) Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја членка на Европската 
Унија и/или ОЕЦД (3.4 во Прилог бр.2) 
- Renata Petrevska Nechkoska, R., Angeloska Dichovska, M., Angeleski, M., Koltovska 

Nechoska, D., Bogdanoska Jovanovska, M. 2022. MultiCREATION: Multi-Stakeholder 
Problem-Driven Approach, SpringerChapter, in Facilitation in Complexity: From 
creation to co-creation, from dreaming to co-dreaming, from evolution to co-evolution. 
Renata Petrevska Nechkoska, Gjorgji Manceski, Geert Poels (Editors), Springer Nature, 
2022, ISSN 1431-1941 https://link.springer.com/book/9783031110641 

(5) Трудови објавени во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на 
меѓународни академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот 
комитет се од најмалку три земји (3.4 во Прилог бр.2) 
- Bogdanoska Jovanovska, M., Vasileska, M., Kotevski, Z. and Blazeska-Tabakovska, N. 

2022. Regional e-Government Development in Varadar Planning Region. EBSiDE 
Conference. Faculty of Economy, St. Kliment Ohridski Univrsity – Bitola, 23-25 
September 2022, Prilep.  
https://ebside.eccfp.edu.mk/wp-content/uploads/2022/09/AGENDA-EBSiDE-2022-2.pdf 

- Petrevska Nechkoska, R., Bogdanoska Jovanovska, M. and Kostoska, O. 2021. Food 
Banks Systems Across Western Balkans During The Coronavirus Pandemic. XVI. 
IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Istanbul / 
Turkey. September 11-12, 2021. 

- Bogdanoska Jovanovska, М., Petrevska Nechkoska, Р. and Mehmedali, А. 2019. Model 
for Cadaster of Housing Facilities as G2G Solution for Better E-Government. 
Leadership, Innovation, Management and Economics: Integrated Politics of Research. 
Fifth International Scientific-Business Conference LIMEN 2019 Selected papers. ISSN 
2683-6149. DOI: https://doi.org/10.31410/LIMEN.S.P.2019 

      https://mediacontent.limen-conference.com/2020/08/LIMEN_2019_Selected-WEB.pdf  
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- Bogdanoska Jovanovska, M., Grueski, D., Ivanovikj, T. and Mitkovski, M. 2018. IT 
Sector Challenges in Managing Human Resources. BAS Institute. Fifth International 
Scientific Conference, Contemporary Management Challenges and the Organizational 
Challenges. Conference Proceedings. pp. 129-137. ISBN 978-608-4729-08-2 
https://basim.edu.mk/wp-content/uploads/2022/07/petta-me%D1%93unarodna-nauchna-
konferenczi%D1%98a.pdf 

(6) Објавени трудови кои не спаѓаат во претходните категории 
- Богданоска Јовановска, М. и Димески, Б. 2021. Развојот на е-Влада во општина 

Новаци. Пелагониски културно-научни средби Новаци. Зборник на трудови бр. 17. 
Стр. 182-192.  

- Богданоска Јовановска, M. и Танушевска, И. 2021. Бенчмаркинг на мерките за 
справување со пандемијата во Битола и збратимените градови. Прилози 
специјално издание – Влијанието на пандемијата врз науката – искуства и примери 
на професионални предизвици во општеството. ISSN – 0420-0950. Македонско 
научно друштво – Битола. 

- Богданоска Јовановска, M. и Танушевска, И. 2020. Борба против COVID-19 во 
Битола и збратимените градови со општина Битола. Извештај за реализирано 
стручно-научно истражување. Проект на општина Битола и Центарот за локални 
иницијативи – Битола 

- Kuzmanovska Tasetovikj, B. and Bogdanoska Jovanovska, М. 2018. Factors Affecting 
Global Competence in High School Students. Прилози, Македонско научно друштво – 
Битола. No. 25 
Трудовите се достапни во репозиториумот e-prints на следниот линк 

http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Bogdanoska_Jovanovska=3AMimoza=3A=3A.html 
д-р Мимоза Богданоска Јовановска е 39 пати цитирана од страна на домашни и 

странски автори и цитираноста може да се види со пристап на следните линкови:  
https://www.researchgate.net/profile/Mimoza-Bogdanoska-Jovanovska-2/stats   
https://scholar.google.com/citations?user=Fr7kCKsAAAAJ&hl=en 

Во изборниот период, д-р Мимоза Богданоска Јовановска учествувала во научен 
проект во рамките на COST програмата како член. 

 
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
Д-р Мимоза Богданоска Јовановска активно е вклучена во стручно-апликативната 

работа на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола од 
повеќе аспекти: како ментор на студенти за пракса и иницијатор на клиничка настава 
на часовите по предметите кои ги предава. Исто така, кандидатката била вкучена во 
активности од интерен карактер за Факултетот и тоа како координатор на проекти за 
формирање на акцелератор и иницијатор за потпишување на договори со други 
акцелератори во земјата и странство; организатор на прв хакатон во Битола во 
организација на ФИКТ, а учествува и во интерен апликативен проект на Факултетот. 

Стручно усовршување во странство остварила со студиски престој на 
универзитетите во: Лунд (Шведска), Љубљана (Словенија), Перпигнан (Франција) и 
InHoland Универзитет во Амстердам (Холандија) и со учество на летна школа во 
Израел.  

Кандидатката Богданоска Јовановска е координатор на програмата за мобилност 
на студенти и наставен кадар CEEPUS за две мрежи, а била и координатор на Еразмус+ 
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во рамките на Факултетот во чии рамки координирала голем број outgoing и incoming 
мобилности на студенти и професори. 
  Особена активност кандидатката покажува во дејностите поврзани со работата на 
Факултетот и Универзитетот, и тоа како член на факултетски комисии за: 
самоевалуација; признавање на испити на студенти; упис на студенти на факултетот; 
пописни комисии, заменик претседател на уписна комисија на факултетот; комисија за 
избор на ректор; како и комисија за изготвување на правилници, а активно учествувала 
и во промоција на Факултетот. На универзитетско ниво кандидатката била вклучена во 
рамките на активностите за привлекување и упис на нови студенти; како член на 
универзитетската комисија за студентски работи на и член на комисија за проекти.  
  Кандидатката д-р Богданоска Јовановска била член на рецензентска комисија за 
избор на лице во наставно-научно звање. 

Кандидатката д-р Мимоза Богданоска Јовановска била рецензент во меѓународни 
списанија, национално издание (зборник на трудови) и меѓународна конференција; 
дала мислења за пост-докторски студент во рамките на меѓународна програма 
(Универзитет во Риека, Хрватска), како и  мислења по авторезимеа за докторски 
дисертации на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола за кандидати на 
Техничкиот факултет – Битола и Економскиот факултет – Прилеп. Д-р Богданоска 
Јовановска била рецензент на универзитетско издание издадено на Универзитетот во 
Сплит, Хрватска; а била и во редакција на монографија и зборник на трудови.  

Кандидатката учествувала со труд на 22 меѓународни научни конференции и 
симпозиуми.  

Д-р Богданоска Јовановска е добитник на 4 грантови за мобилност во рамките на 
програма CEEPUS и грант за истражувачки активности поддржано од програмата 
BASILEUS. Кандидатката била стипендист на Министерството за образование и наука 
на Република Македонија како добитник на двегодишна стипендија за магистерски 
студии и еднократна награда за објава на труд со импакт фактор. 

Во рамките на нејзините активности за поттик и поддршка на студентите во 
продлабочување на нивните знаења и пред сѐ стекнување на меки вештини, но и 
промоција на Универзитетот, таа била креатор и координатор на Case Study Club на 
Факултетот за администрација и менаџмент на информатички системи – Битола и како 
ментор учествувала на 2 меѓународни натпревари со студенти во Љубљана (Словенија) 
и Виена (Австрија).  

Кандидатката се јавува како член на 6 организациски или програмски одбори на 
конференции и списанија; модератор на конференција; обучувач во над 25 стручни 
обуки и активен учесник во 10 настани, трибини и саеми. 

Д-р Мимоза Богданоска Јовановска е активист во граѓанскиот сектор повеќе од 20 
години за што има добиено поголем број благодарници и признанија. Таа е член на три 
здруженија на граѓани, од кои на едно се јавува и како основач и е актуелен 
претседател. На државно ниво, кандидатката била член на Советот за соработка со и 
развој на граѓанскиот сектор во Република Македонија како претставник за 
образование и наука.  

Д-р Богданоска Јовановска зела учество, креирала, или била во улога на 
реализатор на приближно триесет проекти во различни области и на различни теми, 
дел апликативни, а дел и научно-истражувачки. Во анализираниот период д-р 
Богданоска Јовановска билa координатор, обучувач или ментор во рамките на 2 
проекти финансирани од Western Balkan Alumni Association, 3 проекти финансирани од 
програмата за прекугранична соработка со Грција – Interreg - IPA CBC 
(EMPLOYOUTH, CROSS4ALL и BеCircular); 2 Еразмус+ проекти (CAST и DIGITAL 
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PORTAL - Quick access to new knowledge) и 1 проект во организација на УКЛО и 
Универзитетска франкофонска агенција (Развивање на меки и тврди вештини кај 
младите луѓе).  

 Кандидатката е носител на граѓанска иницијатива поврзана со општина Битола, а 
се јавува и како координатор за логистика на програма иницирана од Обединета 
македонска дијаспора - Битолската алијанса, програма Родум од Македонија - 
Birthright Macedonia program 2022, чии учесници се студенти од странски универзитети 
по потекло од Македонија.  

 
Оценка од самоевалуација 
Според резултатите од студентските анкети во последните пет години и 

генерираните извештаи од iknow системот достапни преку Комисијата за 
самоевалуација на Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола, 
кој е приложен во конкурсната документација, кандидатката е позитивно оценета од 
страна на студентите по сите прашања во анкетите во однос на сите три 
карактеристики: квалитет на наставата, однос кон студентите и оценување на 
студентите. Врз основа на спроведените анонимни студентски анкети спроведени 
после секој семестар во академските 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 година 
кандидатката д-р Мимоза Богданоска Јовановска, на предметите од прв и втор циклус 
на студии на студиските програми на ФИКТ– Битола, редовно добивала позитивна 
оценка (просек од 4,69 од можни 5). Ваквиот резултат само го потврдува квалитетот на 
кандидатката во реализацијата на наставно-образовната дејност, јасното и разбирливо 
пренесување на наставните содржини, како и професионалниот и коректен однос со 
студентите.  

 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 

НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 
 

Кандидатката д-р Мимоза Богданоска Јовановска 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.  
 

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 Мимоза Богданоска Јовановска 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 
кандидатката се одбележани со “X”. 
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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 Мимоза Богданоска Јовановска.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Мимоза Богданоска 
Јовановска 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 Применета информатика во 
јавен сектор, Јавни служби и Наука за организација.  

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола, д-р Мимоза 
Богданоска Јовановска да биде избрана во наставно-научно звање редовен професор 
во научните области Применета информатика во јавен сектор, Јавни служби и 
Наука за организација.  

 
 
 
                                        РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 
 

1. Проф. д-р Драган Груевски, редовен професор, с.р. 
 
2. Проф. д-р Љупчо Тодоровски, редовен професор, с.р. 
 
3. Проф. д-р  Јадранка Денкова, редовен професор, с.р. 
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 ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, 
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 

 

Кандидат:             д-р Мимоза Борис Богданоска Јовановска    

Институција:       Факултет за информатички и комуникациски технологии – 
Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола        

Научни области: Применета информатика во јавен сектор, Јавни служби, Наука за 
организација 

 

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

Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

1 Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,06 
   Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,83 ДА 

2 Научен степен 
Доктор на науки од научната област администрација 
 
Научни области: Јавни служби и Применета информатика во јавен сектор, 
Поле: Јавна управа и администрација и   
Научна област: Наука за организација, Поле: Организациони науки и 
управување (менаџмент)  
Подрачје 5 - Општествени 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  
Листата на трудови е дадена во прилог  
Трудовите се достапни на  
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Bogdanoska_Jovanovska=3AMimoza=3A=3A.html 
 

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: CEPAR - Central European Public 

Administration Review, Vol. 19, No. 2, pp. 53-74 
2. Назив на електронската база на списанија: indexed and referred to 

by ESCI (Emerging Sources Citation Index, Clarivate Analytics), 
HeinOnline, ECONLIT, CNKI SCHOLAR, IPSA, EBSCO, IBSS, WPSA, 
SSRN, CSA Proquest, ERIH+, ULRICH's and Google Scholar. 

3. Наслов на трудот: Consolidating Back Office with a Shared-Services 
Center: A Case Study From the Housing Facilities Sector in the Republic 
of North Macedonia 

4. Година на објава: 2021 

 
ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

 
1. Назив на научното списание: Smart Cities and Regional Development 

Journal, 3 (1). pp. 89-101. 
2. Назив на електронската база на списанија: indexed and referred to 

RePEc - Research Papers in Economics, Google Scholar, Index 
Copernicus International, CEEOL - Central and Eastern European 
Online Library, SSRN - Social Science Research Network, IDEAS, 
EconPapers - Economics at your fingertips, Directory of Open Access 
Journals, Public Knowledge Project Preservation Network 

3. Наслов на трудот: International Cooperation of the City of Skopje: 
Projects for Accelerating Smart City Developments  

4. Година на објава: 2019 
 

1. Назив на научното списание: Journal of Contemporary Educational 
Studies. Vol. 69 (135). No. 2/2018 pp. 132–143 

2. Назив на електронската база на списанија: Emerging Sources Citation 
Index - Clarivate Analytics; Scopus - Elsevier, Amsterdam, Netherlands; 
ERIH PLUS - Norwegian Social Science Data Services; Education 
Research Complete - EBSCOhost, Ipswich, Massachusetts, United 
States; ProQuest Education Journals-ProQuest, Cambridge, United 
Kingdom; IBR - Internationale Bibliographie der Rezensionen Geistes- 
und Sozialwissenschaftlicher Literatur, IBZ Internationale Bibliograp-
hie der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur 

3. Наслов на трудот: University Students’ Views on the Impact of Student 
Mobility on their Achievements and Future Prospects. 

4. Година на објава: 2021 
  
1. Назив на научното списание: Slovenska Akademija za Management, Vol. 

8, No. 1  
2. Назив на електронската база на списанија: indexed with and 

included in Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrichsweb, 
Norwegian Social Science Data Services (NSD), Google Scholar 
and Scopus  

3. Наслов на трудот: Individual and Social Aspects of Global Human 
Resources Staffing.  

4. Година на објава: 2019 
3.2 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија 

и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат членови од 
најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да 
надминува две третини од вкупниот број на членови 

 
1. Назив на научното списание: International Scientific Journal- Horizonts, 

Series B Natural Sciences and Mathematics, Engineering and technology, 
Biotechnology, Medicine and Health Sciences,  IX. pp. 29-37. ISSN 1857-
9892 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност 
по земји): вкупно 7 (2 - Mакедонија и по 1 од Германија, Франција, 

ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

Шведска, Словенија и Србија) 
3. Наслов на трудот: Challenges and Opportunities in the ICT Sector 

During and Post-COVID-19 Pandemic.  
4. Година на објава: 2021 

 
1. Назив на научното списание: International Scientific Journal- Horizonts, 

24 (XIII). pp. 27-37 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност 

по земји): вкупно 7 (2 - Mакедонија и по 1 од Германија, Франција, 
Шведска, Словенија и Србија) 

3. Наслов на трудот: Strategic development of the Association of local self- 
government: the role of trainings in building the administrative 
capacities of the municipalities in the Republic of North Macedonia 

   4. Година на објава: 2020 
 

1. Назив на научното списание: International Journal Knowledge. Institute 
of Knowledge Management. Skopje. Vol. 34 No.2, pp. 317–322.  

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност 
по земји): вкупно 136 (34 од Mакедонија, 22 од Србија, 33 од 
Бугарија,  11 од Босна и Херцеговина, 5 од Црна Гора, 4 од 
Хрватска, 2 од Словенија, 1 од Индија, 2 од Австрија, 9 од Косово, 1 
од Романија, 2 од Русија, 3 од Украина, 1 од Бахреин, 1 од Албанија, 
1 од Италија, 1 од Филипини) 

3. Наслов на трудот: Gamification and blended learning in vocational 
training and coaching in short courses.     

4. Година на објава: 2019 
 

1. Назив на научното списание: International Journal Fenestra, 4(1), pp. 72-
90. 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност 
по земји): вкупно 35 (14 од Mакедонија, 2 од Србија, 2 од Хрватска, 2 
од Словенија, 1 од Австралија, 1 од Грузија, 1 од Молдавија, 7 од 
Романија,  1 од Португалија 3 од Руска Федерација) 

   3. Наслов на трудот: Student Case Competition as a Talent Recruitment 
Tool – Employee Branding for Companies. 

   4. Година на објава: 2018 
 

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: Public Policy.BG Journal, 10 (3). pp. 17-24 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Бугарија 

   3. Наслов на трудот:  Some aspects of the application of the administrative 
system and public services regulation in North Macedonia  

4. Година на објава: 2019  

ДА 

3.4 Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја членка на  
ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

Европската Унија и/или ОЕЦД  
 
1. Наслов на книгата: Facilitation in Complexity: From    creation to co-

creation, from dreaming to co-dreaming, from evolution to co-evolution, 
Renata Petrevska Nechkoska, Gjorgji Manceski, Geert Poels (Editors), 
MultiCREATION: Multi-Stakeholder Problem-Driven Approach 

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Германија 
3. Издавач, година и место на издавање/објавување: Springer Nature, 2022   

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 Proccedings 
2. Назив на меѓународниот собир: International Conference on Economics, 

Business & Society in Digitalized Environment (EBSiDE 2022) 
3. Имиња на земјите: Северна Македонија, Турција, Шведска, Албанија, 

Бугарија, Косово, Србија, Полска, Чешка, Романија, Хрватска, 
Белика Британија, Украина, Франција 

   4. Наслов на трудот: Regional e-Government Development in Varadar 
Planning Region 

5. Година на објава: 2022 
 

1. Назив на зборникот: Proccedings of XVI. IBANESS Congress Series on 
Economics, Business and Management – Istanbul / Turkey 

2. Назив на меѓународниот собир: XVI. IBANESS Congress Series on 
Economics, Business and Management – Istanbul / Turkey 

3. Имиња на земјите: Северна Македонија, Турција, Оман, Албанија, 
Германија, Австрија, Соединети Американски Држави, Хрватска, 
Јужна Африка, Бугарија, Босна и Херцеговина, Франција, Србија. 

   4. Наслов на трудот: Food Banks Systems Across Western Balkans During 
The Coronavirus Pandemic. 

5. Година на објава: 2021 
 
1.   Назив на зборникот: Leadership, Innovation, Management and 

Economics: Integrated Politics of Research - SELECTED PAPERS 
2. Назив на меѓународниот собир: Fifth International Scientific-Business 

Conference LIMEN 2019 
3. Имиња на земјите:  

Словенија, Македонија, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, 
Оман, Емиратите 

4. Наслов на трудот: Model for Cadaster of Housing Facilities as G2G 
Solution for Better E-Government. Leadership, Innovation, Management 
and Economics: Integrated Politics of Research 

5. Година на објава: 2019 
 

1. Назив на зборникот: Contemporary Management Challenges and the 

ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

Organizational Challenges: Innovation and Organizational Development 
2. Назив на меѓународниот собир: Fifth International Scientific Conference:  

Contemporary Management Challenges and the Organizational 
Challenges  

3. Имиња на земјите:  
Словенија, Северна Македонија, Србија, Шведска, Хрватска, Босна и 
Херцеговина, Австрија, Полска, Турција, Бугарија, Полска 

   4. Наслов на трудот:  Model for Cadaster of Housing Facilities as G2G 
Solution for Better E-Government. Leadership, Innovation, Management 
and Economics: Integrated Politics of Research 

5. Година на објава: 2019 
 

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 
 

НЕ 

4 Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од 
научната област за која се избира *** 
 
1. Наслов на учебникот: Е-ВЛАДА  
2. Место и година на објава: Битола, 2022 г.                     

Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Графопром – Битола, 
издаден на македонски јазик 

 
1. Наслов на учебникот: Addressing Trans-Regional Issues in Intelligent 

Transport Systems from Managerial and Technical Perspective 
2. Место и година на објава: Битола, 2022 г.  

Технички Факултет – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - 
Битола, Графопром – Битола, издаден на англиски јазик. 
 

1. Наслов на практикум: Практикум по НАУКА ЗА УПРАВАТА, 
ЈАВНАТА УПРАВА И ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ 

2. Место и година на објава: Тетово, 2022 г.                
Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово, издаден на македонски и 
албански јазик. 

 

ДА 

5 Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден професор, датум и 
број на Билтен: 01.02.2018, Бр. 438 
 

ДА 

6 Има способност за изведување на високообразовна дејност 
 

ДА 
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА  
ИЗБОР ВО ЗВАЊА  
ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно-истражувачка работа 
УСЛОВИ  

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

 
 
 

Х 

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

 
 

Х 

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

Х 

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

Х 

Раководела или учествувала во научно-истражувачки проект или раководи или 
учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек 

Х 

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

Х 

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

Х 

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

Х 

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

 

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

Х 

Реализирала или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  
Добила 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) 

Х 

вкупно исполнети услови од прв критериум 11 
ВТОР КРИТЕРИУМ 

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

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

 

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

Х 

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

Х 

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

Х 
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Подготвила 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 

 

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

Х 

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

Х 

Учествувала или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска 
програма на прв, втор или трет циклус студии 

 

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

Х 

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

Х 

вкупно исполнети услови од втор критериум 10 
ТРЕТ КРИТЕРИУМ 

Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 
УСЛОВИ  

Учествувала 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 

Посетувала 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 

Х 

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

Х 

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

 

Реализирала превод на книга или дел од книга  
Учествувала во проектирање, развој/имплементација на софтверски или ИКТ решенија  
Учествувалa во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или 
други домашни или странски фондови 

Х 

Учествувал во промотивни активности на факултетот Х 
Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирала патенти прифатени од Државниот завод за индустриска сопственост  
Рецензирала 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.) 

Х 

Лекторирала трудови на странски/ македонски јазик  
Учествувалa во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за 
стопанството 

Х 

вкупно исполнети услови од трет критериум 10 
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ 31 
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РЕЦЕНЗИЈА 
НА РАКОПИСОТ „ ПРАКТИКУМ ПО МРЕЖНИ СЕРВИСИ “ 

ОД АВТОРИТЕ 
вонр. проф. д-р Томе Димовски и вонр. проф. д-р Илија Христоски 

Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии  – Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, бр. 
02-414/8 од 20.10.2022, за членови на Рецензентската комисија за рецензирање на учебното 
помагало „ПРАКТИКУМ ПО МРЕЖНИ СЕРВИСИ“ од авторите: вонр. проф. д-р Томе Димовски 
и вонр. проф. д-р Илија Христоски, наменет за студентите на Факултет за информатички и 
комуникациски технологии  – Битола за предметот Проектирање и менаџмент на компјутерски 
мрежи, избрани се ред. проф. д-р Цветко Андреески од Факултетот за туризам и угостителство – 
Охрид при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и вонр. проф. д-р Зоран Котевски од 
Факултет за информатички и комуникациски технологии  – Битола при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ - Битола. 

По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до Наставно-
научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски технологии  во Битола, 
рецензентите го поднесуваат следниов 

И З В Е Ш Т А Ј  

I. ОПШТ ДЕЛ 

Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: „ ПРАКТИКУМ ПО МРЕЖНИ СЕРВИСИ “  

Назив на предметната програма: Проектирање и менаџмент на компјутерски мрежи 
(Факултет за информатички и комуникациски 
технологии - Битола) 

Назив на студиската програма: Информатички науки и комуникациско инженерство 
- ИНКИ (Факултет за информатички и 
комуникациски технологии - Битола) 

 

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

Факултет за информатички и комуникациски 
технологии – Битола: 3 + 1 (6 ЕКТС кредити) 

Предметот Проектирање и менаџмент на компјутерски мрежи на Факултет за 
информатички и комуникациски технологии – Битола е изборен предмет на насоката 
Информатички науки и комуникациско инженерство – ИНКИ со фонд на часови 3 + 1, број на 
ЕКТС-кредити 6 и се слуша во трети семестар. 
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Реден број на изданието: прво издание 

Општи 
податоци за 

ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи вкупно 93 страници (формат 
Б5), напишани на компјутер во единечен проред со фонт Verdana, со големина 
на фонтот 9. Текстот е поделен во 7 глави. 

                         РЕЦЕНЗЕНТИ, 

1. Ред. проф. д-р Цветко Андреески, с.р.  

 

2. Вонр. проф. д-р Зоран Котевски, с.р. 
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II. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: РЕД. ПРОФ. Д-Р ЦВЕТКО АНДРЕЕСКИ 

 

Краток опис на содржината: Учебното помагало со наслов „ ПРАКТИКУМ ПО 
МРЕЖНИ СЕРВИСИ “ се состои од 7(седум) глави.  

Во глава 1 на практикумот е дадена постапка за 
конфигурирање на Виртуелна локална мрежа 
(Virtual Local Area Network - VLAN). За реализација 
на конфигурацијата користен е Cisco Packet Tracer 
симулаторот.   

Во глава 2 е дадена постапка за конфигурирање на 
Dynamic Host Configuration Protocol – DHCP. 
Конфигурирано е сценарио во Cisco Packet Tracer 
симулаторот и со користење на Ubuntu (Linux).  

Во глава 3 претставено е инсталирање и 
конфигурирање на Domain Name System (DNS) 
сервисот во Ubuntu (Linux). 

Во глава 4 и 5 е дадена постапката за 
конфигурирање на статичко и динамичко рутирање 
во Cisco Packet Tracer симулаторот .  

Во глава 6 претставена е конфигурација на 
Виртуелна приватна мрежа (Virtual Private Network – 
VPN) со користење на два pfSense рутери.  

Во глава 7  е дадена конфигурација на pfSense 
Firewall.   

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Ракописот е во целост усогласен со потребите за 
наставата на предметната програма за којашто е 
наменет. 

Предлози за потребни корекции: Нема 

Оцена на ракописот: Во ракописот фокусот е ставен врз конфигурација на 
најчесто користени мрежни сервиси во практиката. 
Користени се современ алатки за нивна 
конфигурација.   

Ракописот ја опишува деталната постапка за 
конфигурирање на мрежните сервиси кои се 
претставени во 7-те глави.  

Пишуван е со јасен стил. 

Категоризација: Учебно помагало 
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Заклучок со предлог за 
оправданоста за објавување: 

Предложениот ракопис под наслов „ ПРАКТИКУМ 
ПО МРЕЖНИ СЕРВИСИ“ од авторите: вонр. проф. 
д-р Томе Димовски и вонр. проф. д-р Илија 
Христоски, е во согласност со наставната програма  и 
е наменет за студентите на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии 
(ФИКТ) – Битола за предметот Проектирање и 
менаџмент на компјутерски мрежи. Според 
изложениот концепт, пристапот на презентацијата 
на материјата, овој ракопис се категоризира како 
учебно помагало - практикум.  

Искрено се надевам дека овој ракопис ќе им помогне 
на студентите да ги стекнат потребните практични 
знаења во делот на конфигурација на мрежните 
сервиси кои се претставени во учебното помагало. 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како учебно помагало по предметот Проектирање и менаџмент на 
компјутерски мрежи на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола. 

 

Во Битола, 24.11.2022 година 

РЕЦЕНЗЕНТ, 

    Ред. проф. д-р Цветко Андреески, с.р. 
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II. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ВОНР. ПРОФ. Д-Р ЗОРАН КОТЕВСКИ 

 

Краток опис на содржината: Учебното помагало со наслов „ ПРАКТИКУМ ПО 
МРЕЖНИ СЕРВИСИ “ се состои од 7(седум) глави.  

Постапката за конфигурирање на Виртуелна 
локална мрежа (Virtual Local Area Network - VLAN) е 
претставена во глава 1. Конфигурацијата е 
направена со користење на Cisco Packet Tracer 
симулаторот. 

Во глава 2 е дадена постапка за конфигурирање на 
Dynamic Host Configuration Protocol – DHCP, а во 
глава 3  инсталирање и конфигурирање на Domain 
Name System (DNS). Конфигурациите се направени  
во Cisco Packet Tracer симулаторот и во Ubuntu 
(Linux).  

Конфигурирање на статичко и динамичко рутирање 
со користење на Cisco Packet Tracer симулаторот е 
претставено во глава 4 и глава 5 соодветно.  

Во глава 6 дадена е постапката за инсталирање и 
конфигурација на Виртуелна приватна мрежа 
(Virtual Private Network – VPN) со користење на два 
pfSense рутери.   

Конфигурирање на Firewall е дадено во глава 7.  За 
конфигурација се користи pfSense рутер.   

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Ракописот е целосно усогласен со предметната 
програма. 

Предлози за потребни корекции: Нема. 

Оцена на ракописот: Во ракописот фокусот е ставен врз мрежните 
сервиси, нивна инсталација и конфигурација.  

Претставена е детална, чекор по чекор, 
конфигурација на 7(седум) мрежни сервиси. 
Користени се алатки кои се актуелни и современи.     

Стилот на пишување е јасен. 

Категоризација: Учебно помагало 

Заклучок со предлог за 
оправданоста за објавување: 

Предложениот ракопис под наслов „ ПРАКТИКУМ 
ПО МРЕЖНИ СЕРВИСИ“ од авторите: вонр. проф. 
д-р Томе Димовски и вонр. проф. д-р Илија 
Христоски, е во согласност со наставната програма  и 
е наменет за студентите на Факултетот за 
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информатички и комуникациски технологии 
(ФИКТ) – Битола за предметот Проектирање и 
менаџмент на компјутерски мрежи.  

Според изложениот концепт, презентацијата на 
материјата, овој ракопис се категоризира како 
учебно помагало - практикум.  

Ракопис ќе им помогне на студентите да ги стекнат 
потребните практични знаења во делот на 
конфигурација на мрежни сервиси.   

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како учебно помагало по предметот Проектирање и менаџмент на 
компјутерски мрежи на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола. 

 

Во Битола, 24.11.2022 година 

 
РЕЦЕНЗЕНТ, 

       Вонр. проф. д-р Зоран Котевски, с.р. 
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ПРЕГЛЕД 

НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ФИКТ БИТОЛА 
 

магистерски трудови 

Ред
. 

бр. 

Име и презиме на 
кандидатот 

Наслов на темата  
Име и презиме на 

менторот 

Датум и бр. на 
Одлука на 
ННС/НС за 

прифаќање на 
темата 

 

1. Николов Горан „Smart Home системи со примена на 
Arduino“ 

Ред.проф. д-р 
Александар 
Маркоски 

02-518/3 
28.11.2022 

 
                                                                                                                             
 
 
 
 

                                                                                                               Ред.проф д-р Александар Маркоски с.р. 
  Декан 
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК-АСИСТЕНТОД НАУЧНАТА ОБЛАСТ КАЗНЕНО 
ПРАВО (50804) НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО 

 

Врз основа на член 173, член 164, член 165 и член 170 од Законот за високо 
образование (Сл.весник 82/2018) и член 30, член 31, член 32 и член 33 од Правилникот 
за посебните услови и постапката за избор во наставно – научни, наставно – стручни, 
научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – 
Битола, а во врска со Конкурсот за избор на соработник-асистент во научната област 
Казнено право (50804), објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и „Лајм“ на 
ден 21.10.2022 година, Наставно – научниот совет на Правен факултет – Кичево, на 
седницата одржана на 16.11.2022 година донесе одлука со бр.02-418/6 од 16.11.2022 
година за формирање на Рецензентска комисија за избор на на соработник-асистент во 
научната област Казнено право (50804), во состав: 

1. Вон. Проф. д-р Олга Кошевалиска – претседател; 

2. Доц. д-р Пакиза Туфекџи – член; 

3. Доц. д-р Ивона Шушак Лозановска – член. 

Рецензентската комисија по разгледувањето на добиените материјали 
предвидени со условите на распишаниот конкурс, и врз основа на член 173, став 8 и 10 
од Законот за високо образование и член 31 и 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, на Наставно 
– научниот совет на Правниот факултет – Кичево му го поднесува следниот 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

На распишаниот конкурс единствено се пријави кандидатката м-р Ангела 
Здравковска. 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТКАТА 

Кандидатката м-р Андреа Здравковска е родена на 17.11.1995, во Битола.  

Средно образование завршила во Гимназија Јосип Броз Тито, Битола.  

Прв циклус студии завршила во 2017 година на Правен Факултет Јустинијан Први-
Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје со просечен успех 9,15 и се 
стекнала со стручен назив Дипломиран правник.  

Во академската 2017/2018 година се запишала на втор циклус (магистерски) студии на 
Правниот Факултет Јустинијан Први, Универзитет, „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје на 
насока кривично право. Студиите ги завршила во 2019 година, со просечен успех 9,92. 
Магистерскиот труд на тема „ПЕДОФИЛИЈАТА И КАЗНЕНО-ПРАВНИОТ ОДГОВОР 
ОД СПОРЕДБЕНОПРАВНА ПЕРСПЕКТИВА“ го одбранила на 08.07.2019 година и се 
стекнала со научен назив Магистер по кривично право.  
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Во септември 2019 година кандидатката се запишала на докторски студии на Правен 
Факултет Јустинијан Први-Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 
насока граѓанско право, каде ги положи испитите, и моментално ја истражува и ја 
подготвува докторската дисертација од областа на семејното насилство.  

Кандидатката м-р Андреа Здравковска има повеќегодишно работно искуство како: 
практикант и приправник во адвокатска канцеларија Ипсо Јуре во Битола. Во 2020 
година се вработила како стручен соработник во Адвокатска канцеларија Јаниќевиќ во 
Скопје. Положила и правосуден испит и од 01.07.2021 година се стекнала со 
Адвокатска лиценца со која се вработила како адвокат во Адвокатска канцеларија Ипсо 
Јуре Битола.  

Била задолжена за вршење на административни и раководни функции поврзани со 
практикување на правото, пријави, промени, ликвидација на фирми пред Централен 
регистар на РСМ, присуство на увид, составување на договори за вработување, 
менаџерски договори согласно меѓународни стандарди и искуства, припремање на 
општи акти. Кандидатката како адвокат зема активно учество во работењето во 
одделот по казнено право кој ги вклучува кривичното материјално право и постапка, 
малолетничката правда, прекршочното право и постапка и за одделот по интелектуална 
сопственост кој ги вклучува правата од индустриска сопственост, авторските и 
сродните, состав на иницијални акти (приватни тужби и кривични пријави), 
застапување во сите фази на кривичната постапка и состав на редовни и вонредни 
правни лекови. 

М-р Андреа Здравковска активно ги владее англискиот и францускиот јазик. Во однос 
на компјутерските програми е напреден корисник, со дигитални вештини за креирање 
на содржини, комуникација, како и обработка на податоци. 

 
2. НАУЧНА, СТРУЧНА И АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 
 

Научно- истражувачка дејност 

М-р Андреа Здравковска има остварено научно-истражувачна дејност и има 
објавено научни трудови во списанија со меѓународен уредувачки одбор. 

1. Андреа Здравковска, Зајакнувањето на мерките за заштита од семејно 
насилство како правен одговор на предизвиците од Ковид 19, Иднината на 
правото: Наспроти предизвиците од Covid 19; 7-ма Меѓународна научна 
конференција Охридска школа на правото, Институтот за правно-економски 
истражувања и едукација Jуридика Прима, 401-416, Скопје, 2020 
(https://repository.ukim.mk/bitstream/20.500.12188/16487/1/Ohrid%20School%2
0of%20Law%202020%20Tom%2011-12.pdf); 
 
Трудот ги испитува причините за зголемување на бројот на семејни 
насилства предизвикани од последиците на Ковид 19 и потребата од 
зајакнување на мерките за заштита и пристап до правдата на жртвите, 
фокусот на истражувањето се статистички податоци од Кривичниот суд во 
Скопје, Центарот за социјална работа и Министерството за внатрешни 
работи во Скопје. Истовремено се дадени препораки и мислење за 
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спречување на масовноста на појавата на семејно насилство и паралелен 
третман на жртвите и насилниците.  
 
 

2. Андреа Здравковска, Етичките кодекси на правните професии во Република 
Северна Македонија: Адвокатска етика, Правен дијалог број 22, Здружение 
на граѓани Институт за човекови права, 67-80, Скопје, 2020 
(https://www.ihr.org.mk/storage/app/media/Legal%20Dialogue/pravendijalog22.p
df); 
 
Предмет на научно истражување на овој труд е адвокатската професионална 
етика во РСМ, од аспект на начелата за работа на адвокатите, принципите и 
правилата на работа, кои адвокатот, во практикувањето на правото, е должен 
да ги почитува како професионалец. Во трудот е извршена и научно 
истражувачка работа по пат на анкета на членови на Адвокатската комора на 
РСМ.  
 

3. Андреа Здравковска, Итни и привремени мерки за заштита од семејно 
насилство и нивната очекувана ефикасност во услови на корона криза, 
Општествените промени во глобалниот свет, „8-ма Меѓународна научна 
конференција“, 273-287, Универзитет Гоце Делчев – Штип, 2020 
(file:///C:/Users/User/Downloads/Finalna%20verzija%20Mladi.pdf); 
 
Актуелизацијата на ,,семејното насилство“и имплементирање во корпусот на 
позитивното законодавство се во фокусот на трудот, потенцирана е правната 
рамка за заштита на жртвите од грѓанско-правен аспект која ја дава новиот 
Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното 
насилство. Прoучувањето на потребата од воведување итни и привремени 
мерки е потребно заради намалување, спречување и заштита на жртвите од 
семејно насилство. 
 

4. Андреа Здравковска, Ковид 19: Заштита на жртвите од семејно насилство во 
Република Северна Македонија за време на пандемијата предизвикана од 
Ковид 19, Списание Правен фокус - второ издание,42-58 Македонско 
здружение за млади правници, Скопје, 2021 
(https://myla.org.mk/wp-
content/uploads/pdf/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-
%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-
%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE-
%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%9C%D0%97%D0%9C%D0%9F-2021.pdf) 
 
Во услови на модерно законско решение, но во отсуство на финансиски 
ресурси и институционална неекипираност, овој труд извлекува заклучоци и 
препорачува интегративен пристап и мултисекторска соработка на 
владиниот и невладиниот сектор. Семејното насилство ги загрозува 
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основните човекови права на жртвите, го компромитира телесниот и 
душевниот интегритет, а кризата предизвикана од КОВИД-19 со сите 
рестриктивни мерки го зголеми црната бројка на евидентирани и 
процесуирани случаи на семејно насилство..  

 

Стручно апликативна дејност и дејност од поширок интерес 

 

Својот ангажман во доменот на стручно - апликативната дејност и дејноста од 
поширок интерес, кандидатката м-р Андреа Здравковска го насочува кон повеќе 
активности. Кандидатката посетувала обуки и работилници организирани од домашни 
институции, а воедно и земала активно учество во нивно спроведување.  
Присуствувала на голем број домашни и меѓународни конференции.Кандидaтката била 
дел од следниве конференции и курсеви: 

 

1. HATE SPEECH AND THE CONCEPT OF HATE CRIMES: ACTS OF 
PERCEPTION ANDCOMPULSORY SOCIAL CONFORMISM. International 
scientific conference organized by the Faculty of Law - Kicevo, University “St. 
Kliment Ohridski” – Bitola, 11/11/2019  

2. Youth Pass - Employed and successful in Future Europe, Sofia Bulgaria – 
Erasmus+, 28/11/2019 

3. Help Certificate - Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019– 
2022” for the course on Introduction to the ECHR and the EctHR – European 
Union and the Council of Europe, Partner institution North Macedonia Bar 
Association, 2020, 29/08/2020 

4. TOWARDS A BETTER FUTURE: HUMAN RIGHTS, ORGANIZED CRIME 
AND DIGITALSOCIETY. International scientific conference organized by the 
Faculty of Law - Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, 03/10/2020,  
Bitola 

5. Иднината на правото: Наспроти предизвиците од Covid 19; 7-ма 
Меѓународна научна конференција Охридска школа на правото 2020, , 
Институтот за правно-економски истражувања и едукација Jуридика Прима, 
22/10/2020 – 25/10/2020, Охрид 

6. TOWARDS A BETTER FUTURE: STATE AND SOCIETY. International 
scientific conference organized by the Faculty of Law - Kicevo, University “St. 
Kliment Ohridski” – Bitola,15/10/2021 – 17/10/2021, Bitola 

7. Help Certificate -“Preventing and combating trafficking in human beings in North 
Macedonia” - “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019–
2022” – European Union and the Council of Europe, Partner institution North 
Macedonia Bar Association, 18/11/2020 

8. Certificate for International Conference Human rights in times of Coronavirus, 
Criminal Behavior, the rule of law and democracy – Faculty of Law, University 
St. Kliment Ohridski, 2020 

9. Help sertificate - ,,Dealing with domestic violence cases in the Free Legal Aid 
system" within the action Supporting enhaced access to higher quality Free legal 
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Aid services in North Macedonia – E uropean Union and the Council of Europe, 
Partner institution North Macedonia Bar Association, 30/11/2021 

10. Statement od Accomplishment, Council of Europe - Freedom of Expression – 
Council of Europe, 23/02/2022 

11. POLAND AND THE BALKANS IN EUROPE: SUCCESSES AND 
CHALENGES, Меѓународна конференција организирана од Центарот за 
Европа на Универзитетот во Варшава (Полска) и Правен факултет - Кичево, 
Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола (РС Македонија) во 
соработка со повеќе високообразовни институции од Западен Балкан и 
Полска со поддршка на Министерството за надворешни работи на Полска во 
рамки на грантот "Јавна дипломатија 2022", 01/07/2022Битола 

12. Општествените промени во глобалниот свет, „8-ма Меѓународна научна 
конференција“, Универзитет Гоце Делчев – Штип, 2021,  Штип 

13. 8-ма меѓународна научна конференција, Охридска школа на правото 2022, 
Улогата и значењето на кодификацијата на правото во современите 
законодавства, 12/05/2022 – 15/05/2022, Охрид 

14. Certificate for participating in the International conference titled Balkan 
Ambitions and Polish Inspirations, Public Diplomacy 2022 – Faculty of law 
UKLO and Centre for Europe UoW, 10/06/2022 

15. Certificate for participating as a reviewer in the peer-review process for Journal of 
Liberty and International Affairs – JLIA, 01/07/2022 

16. АКАДЕМСКА МРЕЖА ЗА ПОДДРШКА НА ПОЛИТИКАТА НА ЕУ КОН 
ЗАПАДНИОТ БАЛКАН СО АКЦЕНТ НА РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА 
БАЗИРАНА НА ПОМИРУВАЊЕ (2022) 

17. Проект имплементиран во рамки на ERASMUS+ (Jean Monnet Networks) 
програмата (611487- EPP-1-2019-1-SIEPPJMO-NETWORK), во кој 
учествуваа 6 академски партнери од Западен Балкан, 2022 

18. ПОЛСКА И БАЛКАНОТ ВО ЕВРОПА: УСПЕСИ И ПРЕДИЗВИЦИ, Проект 
имплементиран од Центарот за Европа на Универзитетот во Варшава 
(Полска) и Правен факултет - Кичево, Универзитет "Св. Климент Охридски" 
- Битола (РС Македонија) во соработка соповеќе високообразовни 
институции од Западен Балкан и Полска. Проектот е финансиски поддржан 
од страна на Министерството за надворешни работи на Полска во рамки на 
грантот "Јавна дипломатија 2022 

 

Кандидатката била и рецензент на Научно списание Journal of Liberty and International 
Affairs, а од 2022 година е активен член на Институтот за истражување и европски 
студии. 

 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

 
Кандидатката м-р Ангела Здравковска 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 
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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      

Кандидат:       

(Андреа Љупчо Здравковска) 

Институција:         

(Правен факултет- Кичево) 

Научна област: 

(Казнено право- 50804)       

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ – АСИСТЕНТ 

Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

1 Има завршено интегрирани 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 право од областа на 
казненото право 

Да 

3 Има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на првиот 
циклус и вториот циклус на академски студии посебно 
 
Просечниот успех на додипломски студии изнесува: 9,15 
Просечниот успех на постдипломски студии изнесува: 9,92 

Да 

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

2. Назив на документот: CEFR Уверение 

3. Издавач на документот: Филолошки факултет- Скопје 

4. Датум на издавање на документот 04.09.2019 

 

Да 

 
 

ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 
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Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо 
образование, кандидатката м-р Андреа Здравковска исполнува и пет посебни 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 

ПРВКРИТЕРИУМ 
Резултати однаучно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 
Кандидатотецитираннајмалку 
воедентруд(заизборводоцент,предвачиливишпредавач),дватрудови(заизборвовонреденпроф
есорилипрофесорнависокастручнашкола),односно 
тритрудови(заизборворедовенпрофесор)одавторичииштотрудовисеобјавенивореферентнана
учнапубликација.Цитираностанатрудовитесепотврдувапрекуписмендоказсодоставанатрудо
витекадештоецитиранкандидатотилипреуwebпребарувач за цитираност (профил на
кандидатот на Google Scholarилисличеннанего) 

 

Одвкупнообјавенитетрудовивопоследнитепетгодини, 
имаобјавенотрудвосписаниеилипубликацијаиндексиранивонекојаодследнивебази:Е
BSCO,Emerald,Scopus,ThomsonReuters,WebofScience,JournalCitationReport,SCImagoJ
ournalRank(објавенитетрудовитребадасенотиранинауниверзитетскиотрепозиториум
http://eprints.uklo.edu.mk/)1

 

 

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

X 

Акредитиранеза ментор на третциклус студии(без разлика дали во последните 5  
Раководелилиучествувалвонаучно-
истражувачкипроектилираководиилиучествувавонаучно-истражувачкипроект кој е 

 

Одржалпленарноилипочеснопредавањенамеѓународенсобирилибилмодераторнасеси
ја на научна конференција 

 

Бил или е членвоуредувачки(организациски)или научен(програмски) одбор 
намеѓународна научна конференција илимеѓународнонаучно списание 

 

Бил рецензентнанајмалкуеденнаучно-истражувачкиилистручентруд X 
Билрецензентнанајмалкуеденуниверзитетскиучебник,учебнопомагало,монографија,
практикум, збирка задачиисл. 

 

Билрецензентнапредлогпроектии/илипериодичнииконечниизвештаиододобренипро
екти 

 

Бил рецензентна предлозиза државниимеѓународнинаградизанаучниостварувања  
Члене  водомашниили  странскинаучниздруженија,друштва,асоцијации  
илиинституции 

X 

Реализирал илие вотекнареализацијана постдокторскистудиивостранство  
Добилдржавнаилимеѓународнанаградазанаучнипостигнувањаодпоширокатанаучнао
бластсо којапрофесионално се занимава 
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Имаобјавенрецензиранучебник,монографија,практикумилизбирказадачиоднаучната
област закоја се избира (какоавтор иливо коавторство)2

 

 

вкупно исполнетиуслови од 
првкритериум 

2 
7 

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

истражувачкиподмладок 
УСЛОВ X 

БилилиеангажиранкаконаставникнадругаединицанаУниверзитетотилинадругависокообразо
внаустанова од земјата илистранство 

 

Учествувалво комисијазаизбор надругинаставниции/илисоработници  
Учествувал илиучествуваво реализацијана наставата на втор илитретциклус студии  
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно
 странскависокообразовнаустанова по различниоснови 

 

Учествуваилиучествувалвостудискапрограмачијаштонаставасеизведуванаанглискинаставен
јазик илипонудил предмет наанглискијазиккакопрозорецна мобилност 

 

Реализирал предавањена странскависокообразовнаустанова(гостувачко,стручно,почесно 
исл.) 

 

Подготвилдигиталниресурси(презентации,вежби,прашања,квизовиисл.)застудентитезанајма
лкуеденпредметииститегипоставилнаonlineплатформазадалечинскоучење(Moodle исл.) 
илина webстраната наединицатаилиУниверзитетот 

 

Бил членвоКомисија за оценка или одбранана магистерски,специјалистичкиилидокторски 
труд 

 

Бил ментор иличленнакомисијазаодбрананадипломски труд  
Предавалили предаванов наставенпредмет кој за прв пат севоведувавостудискапрограма  

Учествувалилиучествувавоизработканаелаборатзаакредитацијанастудискапрграманапрв, 
втор илитретциклусстудии 

 

Имастекнатоискуствововисоко-
образовнадејносткако:ректор;проректор;декан/директор;продекан/заменикдиректор;раковод
ител 
навнатрешнаорганизационаединица/лабораторија;членнауниверзитетскисенат;членнафакул
тетскаилиуниверзитетскакомисија;раководителнаЕКТСнаУниверзитет/единица;членнаСове
тнадокторскистудиинаУниверзитет/Единица;членвоКомисијазасамоевалуација;членна 
Интеруниверзитетска комисија;членвоОдбор за акредитација иевалуација. 

 

Имапозитивнаоценкаоднајмалку3,5одспроведенитесамоевалуациивопоследните5години  

вкупно исполнетиуслови од вторкритериум / 
 

ТРЕТКРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачкаилистручно-уметничкадејност 

УСЛОВИ X 
Учествувалилиучествувавоработнагрупа/телозаизработканастудија,ревизија,елаборат,идеенпро
ект,стручнаанализа,вештачење,арихитектонскорешение,стратегија,правилник,статут, законисл. 

 

Посетувалобуки,семинари,тркалезнимаси,курсеви,форуми,работилнициисл.одструченилипроф
есионаленкарактерорганизираниодмеѓународниилидомашниинституции 

X 
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Поседувасертификатилипотврдазастручноилипрофесионалноусовршувањеиздаденодрелевантн
а институција 

Х 

Ангажиранеилибилангажиранкакоекспертодстрананамеѓународнаилидомашнастручна 
организација, институција илиасоцијација 

 

(Ко)автор енакнига/монографијаод стручна област/речник/енциклопедија  
Учествувалвореализацијанаобука/семинар/курс/работилница/летнашколазапотребитенастопан
скитеинестопанските дејности 

 

Бил илие членна национална илимеѓународна жирикомисијаодполетово кое се избира  
Реализирал превод накнига илидел од книга  
Учествувалвопроектирање,развој илиимплементацијана софтверскиилиИКТ решенија  
УчествувалвореализацијанапроектниактивностивопроектифинансираниодЕУилидругидомашн
иилистранскифондови 

 

Учествувалво промотивниактивностина факултетот  
Билуредник наречникилиенциклопедија  
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за
 индустрискасопственост 

 

Рецензиралучебникзаосновноилисреднообразованиеодпотеснатаилипоширокатаобласт закоја 
се вршиизборот 

 

Имаобјавено стручна/професионалнастатијаводомашниили 
странскипубликации(списание,весник, зборникна трудовиисл.) 

Х 

Лекториралтрудовинастрански/македонскијазик  
Учествува(л)волабораториски и теренскиистражувањаили мерењенаменетизастопанството  

вкупно исполнетиуслови одтреткритериум 3 
 

       ВКУПНО ИСПОЛНЕТИУСЛОВИОД СИТЕТРИКРИТЕРИУМ  5  

           

 

6. ЗАКЛУЧНА ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на целокупната доставена документација, Рецензентската комисија 
позитивно ја вреднува и ја оценува научно-истражувачката и стручно-апликативната 
дејност, како и дејноста од поширок интерес на м-р Андреа Здравковска. Исто така, 
констатира дека кандидатката, м-р Андреа Здравковска ги исполнува предвидените 
општи услови од член 170од Законот за високо образование (Сл. весник 82/2018) и 
посебните услови предвидени во Правилникот за посебните услови и постапката за 
избор во наставно – научни, наставно – стручни, научни, наставни и соработнички 
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (2018 година) за избор во 
соработник-асистент. 

Кандидатката е евидентно дека перманентно работи на својата постојана 
интелектуална надградба и професионално усовршување, а она што посебно треба да 
се истакне е нејзината внатрешна мотивација, љубовта кон професијата, како и 
видливиот ентузијазам во реализацијатаи на научно-истражувачки активности.  

Рецензентската комисија, оттука има особена чест и задоволство да му 
предложи на Наставно – научниот совет на Правниот факултет – Кичево при 
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Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола да го прифати овој Извештај и да ја 
избере м-р Андреа Здравковскаво звањето Соработник-Асистент во наставно-
научните области: Казнено право (50804). 

 

 

 

Рецензентска комисија: 

1. Вон.Проф. д-р Олга Кошевалиска – претседател; с.р. 

2. Доц. д-р Пакиза Туфекџи – член; с.р. 

3. Доц. д-р Ивона Шушак Лозановска – член,с.р. 

 



129 
 

ПРЕГЛЕД 
НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ 

 
магистерски/специјалистички трудови 

 

Ред
. 

бр. 

Име и презиме на 
кандидатот 

Наслов на темата  
Име и презиме на 

менторот 

Датум и бр. на 
Одлука на 
ННС/НС за 

прифаќање на 
темата 

 

1. Симона Јаковлеска „Права и постапка со притвореници во 
Република Северна Македонија“ 

Доц.д-р Пакиза 
Туфекџи 

02-418/ 27 од 
16.11.2022 

2. Дејан Блажиќ „Улогата и позицијата на јавната и 
државната администрација во 

градењето на држава на благосостојба, 
демократија и економски развој – 

примерот на Франција, Германија и 
Република Северна Македонија“ 

Проф.д-р Младен 
Караџоски 

02-418/28  од 
16.11.2022 

3. Радмила 
Јовановска 

„Правата на осудените лица од 
маргинализираните групи во праксата 

на ЕСЧП“ 

Вонр.проф.д-р 
Ангелина 

Станојоска 

02-418/29 од 
16.11.2022 

4. Катерина Димеска „Корупцијата во државните 
институции со посебен осврт на 

корупцијата во високото образование“ 

Доц.д-р Ивона 
Шушак Лозановска 

02-418/30  од 
16.11.2022 

5. Благојче Ристески „Нормативната анализа на 
прекршочната постапка во правниот 

систем на Република Северна 
Македонија“ 

Вонр.проф.д-р 
Мирјана Ристовска 

02-418/31  од 
16.11.2022 

 
 
 

В.Д.Декан 
Проф. д-р Александра Патоска с.р.  

 



130 
 

                                                                                                                              
 

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 

,,Управување со отпад во охридскиот 
регион” 

1. Катерина Гушо 
Трајковски 

 Ред. проф. д-р 
Цвете 

Димитриевска 

ННС 
02-1069/7 
29.11.2022 г. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                             

                                                              Д Е К А Н 
 
 

                                                               Ред. проф. д-р Митко Костов 
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ПРЕГЛЕД 

НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ– БИТОЛА  
магистерски/специјалистички трудови 

 
 

Ред. 
бр. 

Име и презиме 
на кандидатот 

Наслов на темата  
Име и презиме на 

менторот 

Датум и бр. 
на Одлука на 
ННС/НС за 
прифаќање 
на темата 

 

1. Кирил Чејков ,,Примена на светските искуства 
за третирање на осцилациите во 

конкретен индустриски 
капацитет” 

Ред. проф. д-р  
Елизабета 

Христовска 

ННС 
02-856/3 
29.11.2022  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                   Д Е К А Н 
 
 

                                                        Ред. проф. д-р Митко Костов 
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Прилог бр.1 
РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ АНГЛИСТИКА (64004) 

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ  
 
 
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“– Битола, 

Факултетот за безбедност - Скопје, објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ 
од  12-13 ноември 2022 година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања 
во наставно-научната област Англистика (64004), и врз основа на Одлуката на 
Наставно-научниот совет, бр. 08-768/2,донесена на 24.11.2022 г. формирана е 
Рецензентска комисија во состав: д-р Викторија Петковска, редовен професор во 
пензија на Техничкиот факултет – Битола (претседател), д-р Ирина Петровска, редовен 
професор на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид (член) и д-р Димитар 
Пандев, редовен професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
(член). 

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

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во 
научната област Англистика (64004), во предвидениот рок се пријави д-р Весна 
Трајковска.  

 
Биографски податоци и образование 
 
Кандидатката д-р Весна Трајковска е родена на 27.2.1980 година во Куманово.  

Средно образование завршила во Куманово во 1998 година. Со високо образование се 
стекнала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје, на Катедрата за 
англиски јазик и книжевност. Дипломирала на 27.12.2002 година, со просечен успех 
8,70. 

Во академската 2003/2004 година се запишала на втор циклус (магистерски) 
студии на Филозофскиот факултет во Скопје. Студиите ги завршила во 2008 година, со 
просечен успех 9,25. На 24.12.2008 година го одбранила магистерскиот труд на тема: 
„Мултилингвизмот во ЕУ и позицијата на англискиот јазик “. 

Докторска дисертација пријавила во 2009 година на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ – Скопје. Дисертацијата на тема: „Англизмите во македонската 
терминологија од областа на безбедноста и внатрешните работи“ ја одбранила на 
29.3.2013 година, пред Комисија во состав: проф. д-р Зозе Мургоски, проф. д-р Елени 
Бужаровска, проф. д-р Димитар Пандев, проф. д-р Владимир Ортаковски и проф. д-р 
Снежана Никодиновска-Стефановска. Со тоа се стекнала со научниот степен доктор на 
филолошки науки.  
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На 13.5.2013 година е избрана во звањето доцент на Факултетот за безбедност - 
Скопје во областа Англистика (64004). 

Во моментот е вонреден професор. Последниот реферат за избор е објавен во 
Билтен бр. 437 од 29.12.2017 година.  

Кандидатката активно го владее англискиот јазик, а има основни познавања и од 
францускиот јазик, италијанскиот јазик, шпанскиот јазик и албанскиот јазик. 

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 
педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени 
во Билтените бр. 272 од 1.4.2005 г., бр.317 од 6.4.2009 г., Анексот на Билтенот бр.373 
од 26.4.2013 г. и Билтенот бр. 437 од 29.12.2017 г.,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. 

 
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 Факултетот за 

безбедност - Скопје, кандидатката д-р Весна Трајковска изведува настава и вежби на 
прв циклус студии на студиските програми Криминалистика, Безбедност, 
Криминологија и криминална политика и Безбедност и евроатлантски интеграции, на 
предметите Англиски јазик 1, Англиски јазик 2, Англиски јазик 3 и Англиски јазик 4, 
како и на втор циклуст студии на студиските програми Безбедност – 60 ЕКТС, 
Безбедност – 120 ЕКТС и Безбедност – специјалистички студии, по предметот Стручен 
англиски јазик.  

Кандидатката во моментов е ментор на еден дипломски труд. 
Кандидатката учествувала како член во Комисија за оцена и одбрана на една 

докторска дисертација.  
Кандидатката е коавтор на рецензираните универзитетски учебници под наслов 

„Protect 1 – English for Law Enforcement“ (Trajkovska, V. & Trajkova Strezovska, Z.) (3rd 
edition, revised and expanded, 2022) (првите две изданија објавени во периодот пред 
изборот во вонреден професор) и „Protect 2 – English for Law Enforcement (Trajkova, Z. 
& Trajkovska, V.) (2nd edition, revised an expanded, 2018) (првото издание објавено пред 
изборот во вонреден професор), како и автор на учебното помагало „Англиско-
македонски речник на безбедносни термини и изрази“, кое е позитивно рецензирано со 
рецензија објавена во Билтенот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ бр. 499 на 
1.11.2022 г. и во меѓувреме усвоена од Наставно-научниот совет на Факултетот за 
безбедност – Скопје. 
 

Научно-истражувачка дејност 
 
Д-р Весна Трајковска има објавено вкупно 12 научни и/или стручни трудови, и 

уште 2 труда кои се позитивно рецензирани и се во процес на објавување, од областаво 
која се избира, од кои 3 (+1 пред објавување) трудови во меѓународни научни 
списанија и 9 (+1 пред објавување) трудови во зборници од научни собири.  

Во периодот по изборот во вонреден професор, кандидатката д-р Весна 
Трајковска ги има објавено следниве трудови во референтни научни публикации: 
1.Trajkovska, V. & Gerasimoski, S. (2018). “Analysing Macedonian Translational 
Equivalents of ‘in-house security”, HORIZONS (International Scientific Journal), Series A 



134 
 

 

(Social Sciences and Humanities), Year XII, Volume 22, University “St. Kliment Ohridski”, 
Bitola, 2018, pp. 209-219 
2. Trajkovska, V., Gerasimoski, S.& Nikodinovska-Stefanovska, S. (2018). “Analysing 
Macedonian Translations of English Terms Related to Private Security”, International 
Scientific Conference “Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe, From 
Common Sense to Evidence-based Policy-making”, Faculty of Criminal Justice and Security 
Ljubljana, 25-27 September 2018, Conference Proceedings, University of Maribor Press, 
Maribor, 2018, pp. 393-403 
3.Trajkovska, V. & Gerasimoski, S. (2018). “Analysing Macedonian Translations of 
English Terms Related to Social Pathology“, International Scientific Conference “Archibald 
Reiss Days”, 2-3 October 2018 (Thematic Conference Proceedings of International 
Significance), Volume I, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, pp. 491-500 
4.Trajkovska, V. (2019). “Ideas for Teaching Security-Related Phrasal Verbs in English”, 
Proceedings of the International Conference “The Great Powers Influence on the Security of 
Small States”, 23-25 June 2019, Ohrid, Volume II, Faculty of Security – Skopje, pp. 234-243 
5.Trajkovska, V. (2019). “Perceptions of The Students of The Faculty of Security In Skopje 
Regarding The Meaning of The Anglicism Ветинг (Vetting) Within The Context of 
Security”, International Yearbook of the Faculty of Security 2018/2, Skopje, pp. 43-53 
6.Gerasimoski, S. & Trajkovska, V. (2019). “Analysis of Macedonian Translational 
Equivalents of the English Terms ‘Public Policing’ and ‘Private Policing’”, Proceedings of 
IX-th International Scientific Conference “Archibals Reiss Days”, University of Criminal 
Investigation and Police Studies, Belgrade, Vol. 2, pp:.271-282 
7.Trajkovska, V. (2020). “Semantic Analysis of the English Terms “Whistleblower” and 
“Whistleblowing” and Their Translational Equivalents in Macedonian and Some of Its 
Related Languages”, SECURITY HORIZONS, “The Euro-Atlantic Values in the Balkan 
Countries” (International Scientific Conference), Faculty of Security, Skopje, Volume 1, No. 
2, 2020, pp. 91-102 
8.Trajkovska, V. & Gerasimoski, S. (2020). “Semantic Analysis of Cyberstalking and Its 
Macedonian Lexical Equivalents”, International Scientific Conference“Archibald Reiss 
Days”, Belgrade, 18-19 November 2020, Thematic Conference Proceedings, University of 
Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, pp. 525-532 
9.Trajkovska, V. (2021). “Assessment of Students’ Attitudes Towards English Language 
Online Instruction at The Faculty of Security in Skopje During Covid-19 Pandemic“, 
SECURITY HORIZONS, “30 Years of Independent Macedonian State” (International 
Scientific Conference), Faculty of Security, Skopje, Volume II, No. 5, 2021, pp. 245-256 
10.Trajkovska, V. (2021).“Adjective + Noun Collocations With the Adjective “Criminal” in 
English and Their Translational Equivalents in Macedonian”, International Scientific 
Conference “Archibald Reiss Days”, 9-10 November 2021), Belgrade, Thematic Conference 
Proceedings, University of Criminal Investigation and Police Studies Belgrade, pp. 499-509 
11.Trajkovska, V. (2022) .“Integrating Critical Thinking In English For Law Enforcement 
Classroom”, International Yearbook 2021/2, Faculty of Security, Skopje, pp.37-46 
12.Trajkovska, V. (2022). “Authentic Texts As a Resource for Designing Passive Voice 
Exercises for Students of English for Law Enforcement”, Security Horizons, “45 Years 
Higher Education in the Area of Security Educational Challenges and Security Perspectives” 
(International Scientific Conference), Vol.III, No.6, Faculty of Security, Skopje, 2022, pp. 
39-48 



135 
 

 

13.Gerasimoski, S., Rajkovcevski, R. & Trajkovska, V. (2022). “Contemporary methods of 
adult peace education in security”,International Yearbook, Faculty of Security Skopje 
(трудот е позитивно рецензиран и е во фаза на објавување) 
14.Trajkovska, V. (2022) “Teaching Idioms to Students of English for Law Enforcement in 
an Online Environment”, презентиран на Меѓународната конференција “English Studies 
аt The Interface оf Disciplines: Research And Practice (ESIDRP)”, Department of English 
Language and Literature, Blaže Koneski Faculty of Philology, Ss. Cyril and Methodius 
University, Skopje 8–9 April 2022 (трудот е позитивно рецензиран од двајцата 
рецензенти со препорака за објавување, во моментов авторката постапува по 
сугестиите) 

Наведените објавени трудови се нотирани на универзитетскиот репозиториум 
E-prints (eprints.uklo.edu.mk).  

Прегледот на цитираноста на трудовите може да се види на следниот линк: 
https://scholar.google.com/citations?user=2xGS_PgAAAAJ&hl=en 

Кандидатката д-р Весна Трајковска била модератор на сесија на Меѓународната 
научна конференција на Катедрата за англиски јазик и книжевност на Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 
“English Studies at the Interface of Disciplines: Research and Practice (ESIDRP)” 
одржана онлајн на 8-9 април 2022 г. Таа исто така била модератор на сесија и на 
Меѓународната научна конференција на Факултетот за безбедност – Скопје“45 Years 
Higher Education in the Area of Security – Educational Challenges and Security 
Perspectives”, одржана на 26-28 септември 2022 г. во Струга. 
 Д-р Весна Трајковска реализирала и онлајн предавање пред студентите од 
Govt.Y.Y.T PG Autonomous College Durg (C.G.) во Индија на 17 февруари 2021 г. 
 Кандидатката д-р Весна Трајковска има поставено дигитални ресурси за 
студентите на интернет-страната на Факултетот за безбедност – Скопје, достапни на 
следниот линк: 
https://fb.uklo.edu.mk/2022/11/11/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0
%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-
%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b1%d0%b8-%d0%bf%d0%be-
%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-
%d1%98%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%ba-1/ 
 Кандидатката д-р Весна Трајковска е член на меѓународното здружение на 
наставници по англиски јазик TESOL, како и на Здружението на преведувачи и 
толкувачи на Република Северна Македонија. 
 
 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
 
Д-р Весна Трајковска активно е вклучена во стручно-апликативната работа на 

Факултетот за безбедност - Скопје.  
         Д-р Весна Трајковска активно е вклучена во работата на комисии на Факултетот 
за безбедност – Скопје, во својство на: заменик-претседател на Комисијата за 
дисциплински мерки на Факултетот за безбедност – Скопје (2017/2018 година), член на 
факултетската изборна комисија за избор на ректор на Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ – Битола во 2019 година и во 2022 година, член на Комисијата за евалуација 
на Факултетот за безбедност – Скопје (2018 г.-2022 г.), заменик-член на конкурсната 
комисија за спроведување на постапката за запишување студенти во прва година на 
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прв циклус студии во академската 2021/2022 година, како и член на Комисијата за 
издавачка дејност на Факултетот за безбедност – Скопје (2021г.- ). 
 Кандидатката учествувала во уредувачкиот одбор за издавање на Меѓународен 
годишник на Факултетот за безбедност – Скопје за 2018 година и за 2022 година, како 
и во Меѓународниот уредувачки одбор за издавање на Меѓународен годишник 2022 
година. Исто така, била член на Меѓународниот програмски одбор на меѓународната 
научна конференција “30 Years Of Independent Macedonian State”, одржана на 13-15 
септември 2021 г. во Охрид, член на Меѓународниот програмски одбор на 
меѓународната научна конференција “45 Years Higher Education in the Area of Security – 
Educational Challenges and Security Perspectives”, одржана на 26-28 септември 2022 г. 
во Струга, како и секретар на програмскиот одбор на меѓународната научна 
конференција “Security System Reforms as Precondition for Euro-Atlantic Integrations”, 
одржана на 4-6 јуни 2018 г. во Охрид. 
 Д-р Весна Трајковска во моментов е и секретар на Катедрата за општествено-
политички и правни науки, од 2020 г. 
 
 Во периодот од последниот избор во вонреден професор, кандидатката 
учествувала на следниве конференции: 
 
1.Меѓународна научна конференција на Факултетот за безбедност – Скопје “Security 
System Reforms as Precondition for Euro-Atlantic Integrations”, 4-6 јуни 2018 г., Охрид 
(учество во својство на меѓународен секретар на програмскиот одбор на 
конференцијата) 
2.Меѓународна научна конференција на Факултетот за безбедносни науки – Љубљана, 
Р. Словенија “Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe, From Common 
Sense to Evidence-based Policy-Making”, 25-27 септември 2018 г. (учество со труд) 
3.Меѓународна научна конференција на Криминалистичко-полициската академија - 
Белград (Р.Србија)“Archibald Reiss Days”, 2-3 октомври 2018 г. (учество со труд) 
4.Конференција на Здружението на преведувачи и толкувачи на Р.Македонија 
„Судскиот превод и толкувањето во судница во Македонија“, 17 ноември 2018 г. 
(излагање на тема „Регионална соработка меѓу струковите здруженија: изработка на 
повеќејазична база на судски термини“) 
5.Меѓународна научна конференција на Факултетот за безбедност – Скопје “The Great 
Powers Influence on the Security of Small States”, 23-25 јуни 2019 г., (учество со труд) 
6.Конференција на Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Северна 
Македонија „Безброј нијанси на книжевниот превод“, 14 декември 2019 г., Скопје 
7.Меѓународна конференција на Регионалната канцеларија за англиски јазик (RELO) 
на Амбасадата на САД во Белград, 20-22 август 2020 г., Белград (онлајн) (учество во 
својство на слушател) 
8.Меѓународна научна конференција на Факултетот за безбедност – Скопје “The 
Euroatlantic Values in The Balkan Countries“, 22-24 септември 2020 г., Охрид (учество со 
труд) 
9.Конференција на Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Северна 
Македонија “На прагот на иднината: Што по 2020?“, 7 ноември 2020 г., Скопје 
(онлајн) 
10.Меѓународна научна конференција на Криминалистичко-полицискиот универзитет 
– Белград “Archibald Reiss Days”, 18-19 ноември 2020 г., Белград (учество со труд) 
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11.Меѓународна научна конференција на Факултетот за безбедност – Скопје “30 Years 
of Independent Macedonian State“, 13-15 септември 2021 г., Охрид (учество со труд) 
12.Меѓународна научна конференција на Криминалистичко-полицискиот универзитет 
– Белград (Р. Србија)“Archibald Reiss Days”, 9-10 ноември 2021 г., Белград (онлајн) 
(учество со труд) 
13.Меѓународна конференција на Здружението на преведувачи и толкувачи на 
Република Северна Македонија „ИСО стандардите за преведување и толкување: 
опција или обврска“, 19 ноември 2021 г., Скопје (онлајн) (учество во својство на 
слушател) 
14.Меѓународна научна конференција на Катедрата за англиски јазик и книжевност на 
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје “English Studies at the Interface of Disciplines: Research and Practice 
(ESIDRP)”, 8-9 април 2022 г., Скопје (online) (учество со труд и модератор на сесија)  
15.Меѓународна научна конференција на Факултетот за безбедност – Скопје“45 Years 
Higher Education in the Area of Security – Educational Challenges and Security 
Perspectives”, 26-28 септември 2022 г., Струга (учество со труд и модератор на сесија) 
 

Во периодот од последниот избор во вонреден професор, кандидатката 
учествувала во следниве обуки, курсеви, работилници и летни школи: 
 
1.Обука за наставници по англиски јазик “Get Real! Bringing 21st Century Literacies to 
Life”, организирана од (RELO) РегионалнатаКанцеларија за англиски јазик – Белград, а 
поддржана одАмбасадата на САД во Подгорица и Стејт Департментот, 11-14 јануари 
2019 г., Будва, Р. Црна Гора 
2.Трет онлајн Транснационален состанок и работилница во рамки на меѓународниот 
Еразмус + КА 204 проект Дијалог во образование за возрасни (ДИА), организиран од 
Comparative Research Network, Berlin, 16 јуни 2020 г. 
3.Работилница за прашања од македонскиот јазик, Здружение на преведувачи и 
толкувачи на Република Северна Македонија, 20 јуни 2020 г., Скопје (онлајн) 
4.Онлајн курс на Регионалната канцеларија за англиски јазик (RELO) на Амбасадата на 
САД во Белград “Teaching English Online: Privacy, Security, and Safety”, 21-23 јули 
2020 г. (учество во својство на слушател на курсот) 
5.Онлајн курс на Регионалната канцеларија за англиски јазик (RELO) на Амбасадите на 
САД во Белград и во Талин “Media Literacy & Democracy – Activities for English 
Teachers” 5 октомври – 9 ноември 2020 г. (учество во својство на слушател на курсот) 
6.Онлајн летна школа на Центарот за мировно образование на Филозофскиот факултет 
при Универзитетот во Сараево, Р. Босна и Херцеговина и ФорумЗФД Босна и 
Херцеговина,  Peace Pedagogy Summer School 20-24 септември 2021 г. (учество во 
својство на слушател)  
7.Летна школа во хибриден формат на Центарот за мировно образование на 
Филозофскиот факултет при Универзитетот во Сараево, Р. Босна и Херцеговина и 
ФорумЗФД Босна и Херцеговина “Peace Pedagogy Summer School”, 14-16 јуни, 2022 г. 
(онлајн учество во својство на слушател) 
 

Во периодот од последниот избор во вонреден професор, кандидатката 
учествувала и на следниве средби и состаноци: 
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1.Онлајн средба наЗдруженито за едукативен развој Еквалис и ФорумЗФД „Разговори 
за Етноцентрично образование“, 2 ноември 2021 г.  
2.Транснационален состанок со партнерските институции во рамки на меѓународниот 
проект Дијалог во образование за возрасни (ДИА),(Еразмус + КА 204),  организиран од 
Факултетот за безбедност, 6-7 јуни 2022 г., Скопје (учество во својство на член на 
проектниот тим од Факултетот за безбедност) 
 Кандидатката д-р Весна Трајковска учествувала во реализацијата на 
меѓународниот апликативен проект од програмата Еразмус+ КА 204, финансиран од 
Европската комисија, под наслов „Дијалог во образование за возрасни (ДИА)“) во 
периодот 2019 г. - 2022 г.Во проектот учествувале партнери од 7 држави, при што 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола учествувал како партнер на проектот, 
а Факултетот за безбедност како спроведувач на проектот. Кандидатката била член на 
проектниот тим од Факултетот за безбедност – Скопје. 
 Д-р Весна Трајковска е коавтор на прирачник на англиски јазик во форма на 
електронска книга, како краен производ на проектот „Дијалог во образование на 
возрасни“ (Еразмус + КА 204). Насловот на публикацијата е: Barthel, М. Dème, S. & 
Bandov, G. (ed.) Authors: Kozakou, E., Cam, Z., Barthel. M, Rojek, E., Herceg Kolman, N., 
Salvati, F., Bandov, B., Gjerasimoski, S., Rajkovchevski, R., Trajkovska, V., Stojanovski, A., 
Gjorgjievski, M., Diallo, G., Söyünmez, A.,  Altıntaş, V., Kolman, I. & Zakrevska, S. 
“European Peacebuilder – Dialogue in Adult Education Handbook” (e-book), Comparative 
Research Network, Berlin, 2022.  
 Во периодот по изборот во вонреден професор, кандидатката д-р Весна 
Трајковска активно учестувала и во промоција на активностите на Факултетот за 
безбедност – Скопје и претставување на можностите за студирање пред матуранти од 
средните училишта. 

 
Оценка од самоевалуација 
 
Кандидатката д-р Весна Трајковска за предметите што ги предава на прв циклус 

студии доби позитивна оценка од анонимно спроведената анкета на студентите на 
Факултетот за безбедност - Скопје. 

Во последните пет години, т.е. за периодот 2017-2022 година, врз основа на 
документот подготвен од страна на Комисијата за самоевалуација на Факултетот за 
безбедност – Скопје од 14.11.2022 г., кандидатката е позитивно оценета од страна на 
студентите со пондерирана просечна оценка 4,4165170, односно средна оценка 4 (на 
скала од 1 до 5). 

 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 

НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 
 
Кандидатката д-р Весна Трајковска 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 наведени во 
табелите од Прилог бр. 2, којшто е составен дел на Правилникот за  објавување на 
актите на Универзитетот  и единиците во негов состав во Билтенот на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола.  
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Прилог  бр. 2      

 

 
 ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, 

НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 
 

Кандидат: д-р Весна Зорко Трајковска 
Институција: Факултет за безбедност - Скопје  
Научна област: Англистика (64004) 
 
 

 

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

Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнето
ст 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: 8,70 

   Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,25 
 

ДА 

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за која се избира: 
доктор на филолошки науки 
 
Назив на научната област: Англистика (64004), поле Наука за јазикот 
(лингвистика), подрачје Хуманистички 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 
 

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: HORIZONS (International Scientific 
Journal), Series A (Social Sciences and Humanities) 
2. Назив на електронската база на списанија: EBSCO 

   3. Наслов на трудот:  “Analysing Macedonian Translational    
   Equivalents of ‘in-house security’” 

4. Година на објава: 2018 
 

ДА 

3.2 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на 
рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат 
членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја 
не може да надминува две третини од вкупниот број на членови 
 
1. Назив на научното списание: International Yearbook Faculty of Security 

ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнето
ст на 

општите 
услови    
да/не 

2021/2 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност по 
земји): Вкупно20 члена: С.Македонија – 8, Србија – 4, Словенија – 3, 
Хрватска – 1, Босна и Херцеговина – 1, Русија – 2, Бугарија – 1 

   3. Наслов на трудот:  “Integrating Critical Thinking in   
   English for Law Enforcement Classroom” 
   4. Година на објава: 2022 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Назив на научното списание: International Yearbook Faculty of Security 
2018/2 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност по 
земји): Вкупно11 члена: С.Македонија – 1, Србија – 2, Словенија – 2, 
Хрватска – 1, Босна и Херцеговина – 1, Русија – 2, Бугарија – 1, Романија - 
1 

   3. Наслов на трудот:  “Perceptions of The Students of The   
   Faculty of Security in Skopje Regarding the Meaning of the 
   Anglicism Ветинг (Vetting) Within the Context of Security”    
   4. Година на објава: 2019 
 

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: “ARCHIBALD REISS DAYS” 

Belgrade, 9-10 November 2021, THEMATIC CONFERENCE 
PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SIGNIFICANCE 

2.   Назив на меѓународниот собир: “Archibald Reiss Days” 
3.   Имиња на земјите: Србија, Обединети арапски  
      емирати, Босна и Херцеговина и др. (Програмски  
      одбор) 
4.   Наслов на трудот:  “Adjective + Noun Collocations With 

         the Adjective “Criminal” in English and Their   
         Translational Equivalents in Macedonian” 

5.   Година на објава: 2021 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Назив на зборникот: Criminal Justice and Security in Central and Eastern 

Europe, From Common Sense to Evidence-based Policy-making 
(conference proceedings) 

2. Назив на меѓународниот собир: Criminal Justice and Security in Central 
and Eastern Europe, From Common Sense to Evidence-based Policy-

ДА 
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making 
3. Имиња на земјите: Словенија, Швајцарија, В. Британија, Русија, 

Полска, Литванија, САД, Хрватска, Србија, Романија, Унгарија, Босна 
и Херцеговина, Франција, Италија (Програмски одбор) 

4. Наслов на трудот:  “Analysing Macedonian Translations of English 
Terms Related to Private Security” 

5. Година на објава: 2018 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Назив на зборникот: “ARCHIBALD REISS DAYS” 

         Belgrade, 2-3 October 2018, THEMATIC 
         CONFERENCE PROCEEDINGS OF 
         INTERNATIONAL SIGNIFICANCE 

2.   Назив на меѓународниот собир:“Archibald Reiss Days” 
3.   Имиња на земјите: Србија, Белорусија, Швајцарија,  
САД, Словенија, Словачка, Унгарија, Канада 
      (Програмски одбор) 
4.  Наслов на трудот: “Analysing Macedonian Translations 
of English Terms Related to Social Pathology” 
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: “Protect 1- English for Law Enforcement” (3rd revised and 
expanded edition)  
------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Место и година на објава: Скопје, 2022 г. (прво издание објавено во 
2012 г., второ изменето и дополнето издание објавено во 2017 г.) 

     ----------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или збирката 

задачи: “Protect 2- English for Law Enforcement” (2nd revised and 
expandededition) 

2. Место и година на објава: Скопје, 2018 г. (прво издание објавено во 
2012 г.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. „Англиско-македонски речник на безбедносни термини и изрази“ 

(позитивно рецензирано учебно помагало во фаза на објавување, со 
рецензија објавена во Билтенот на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола бр. 499 на 1.11.2022 г., а во меѓувреме и 
усвоена од Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – 
Скопје) 

ДА 

5 Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден професор, датум и 
број на Билтен: Билтен бр. 437 од 29.12.2017 г. 
 

ДА 

6 Има способност за изведување на високообразовна дејност ДА 



142 
 

 

Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнето
ст на 

општите 
услови    
да/не 

 
Позитивна оцена од спроведена самоевалуација 
Пондерирана просечна оценка: 4,4165170  
Средна оценка: 4 
 

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

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

-секој исполнет услов е обележан со X- 
 

кандидат д-р Весна Трајковска 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ  
Резултати од научно-истражувачка работа 

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

Х 

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

Х 

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

 

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)2 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 5 

 
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 
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 
 

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 

 

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 

 

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 

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

 

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

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

вкупно исполнети услови од втор критериум 7 
 

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. 

 

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 

X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 
Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска сопственост  
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката област за 
која се врши изборот 

 

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

X 

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

вкупно исполнети услови од трет критериум 6 
 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ 18 

 
 
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 Весна Трајковска.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Весна Трајковска 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-научното звање редовен професор  
во научната област Англистика (64004).  

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност во Скопје, д-р Весна Трајковска 
да биде избрана во наставно-научното звање редовен професор во научната област 
Англистика (64004).  
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РЕЦЕНЗИЈА 
 

НА РАКОПИСОТ „МЕЃУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО “ ОД АВТОРОТ 
МАРИЈА МИЛЕНКОВСКА 

 
Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност - 
Скопје, бр. 08-678/10, од 21.10.2022, за членови на Рецензентската комисија за 
рецензирање на ракописот Меѓународно хуманитарно право од авторот Марија 
Миленковска, наменет за студентите на Факултетот за безбедност – Скопје, за 
предметот Меѓународно хуманитарно право, избрани се проф.д-р. Наташа Пеливанова 
и проф. д-р Елена Михајлова Стратилати. 
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: Меѓународно хуманитарно право  

Назив на предметната програма: Меѓународно хуманитарно право  

Назив на студиската програма: Криминалистика  
Безбедност 

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

3 + 1 на студиска програма Криминалистика 
(последна акредитација); 5 кредити.  
2 + 1 на студиска програма Криминалистика 
(претходна акредитација); 3 кредити. 
2 + 1 на студиска програма Безбедност; 3 
кредити. 

Предметот Меѓународно хуманитарно право на Факултетот за безбедност – Скопје  е 
задолжителен предмет со фонд на часови 2 + 1 (нова акредитација Криминалистика 3 
+ 1) број на ЕКТС-кредити три (нова акредитација Криминалистика пет) и се слуша во 
VI (Криминалистика) и IV (Безбедност) семестар. 

Реден број на изданието: прво издание 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 231 страници (формат 
B5), вклучувајќи ја и литературата, напишани на компјутер, со 
големина на фонтот 12. Текстот е поделен во 12 поглавја (вклучувајќи 
ја литературата) и содржи 0 слики и 0 табели. 

                      
          РЕЦЕНЗЕНТИ 

Проф. д-р Наташа Пеливанова с.р. 
 

Проф. д-р Елена Михајлова Стратилати   с.р. 
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Посебен дел од рецензентот: проф. д-р Наташа Пеливанова 
 

Краток опис на содржината: Материјалот во ракописот е систематизиран во 
11 поглавја и библиографија (литература) како 
дванаесто поглавје. Секое поглавје започнува 
со вовед којшто ги воведува читателите во 
прашањата кои се предмет на анализа во тој 
дел, односно ги запознава со целите и знаењето 
што се стекнува во поглавјето. Секое поглавја 
завршува со прашања за дискусија, во рамките 
на кои се дадени и одредени случаи. Во првото 
поглавје студентите се запознаваат со поимот и 
историскиот развој на меѓународното 
хуманитарно право, како и со тоа каков е 
односот на истото со другите гранки на 
меѓународното право. Во второто поглавје се 
анализираат изворите на меѓународното 
хуманитарно право. Во третото поглавје се 
дефинира поимот вооружен конфликт, односно 
се разгледува материјалната примена на 
меѓународното хуманитарно право. Во 
продолжение, во истиот дел студeнтите се 
запознаваат и со временската, персоналната и 
географската прмена на ова право. Четвртото 
поглавје покажува каков статус може да имаат 
лицата засегнати со вооружен конфликт. 
Посебено внимание во ова поглавје е посветено 
да се објасни поимот борец. Почнувајќи од 
петтото па сѐ до осмото поглавје во трудот 
подетално се разгледува и анализира  (воглавно 
со повикување на Женевските конвенции од 
1949 година) заштитата што меѓународното 
хуманитарно право им ја дава на одредени 
категории на лица (ранети болни и 
бродоломци; верски персонал; воени 
заробеници). Во деветото поглавје се објаснува 
поимот воена окупација и се прикажуваат 
правата и обврските на окупаторската сила. 
Општите механизми за имплементација на 
меѓународното право, како и посебните 
механизми за имплементација воспоставени со 
меѓународното хуманитрано право се предмет 
на анализа во десетото поглавје. На крајот во 
единаесетото поглавје студентите се 
запознаваат со современите предизвици пред 
кои е исправено меѓународното хуманитарно 
право. Во тој дел авторот посебно се фокусира 
на тоа да ги запознае студентите со 
предизвиците коишто за меѓународното 
хуманитарно право произлегуваат од развојот 
на технологијата. Ракописот пред сѐ е наменет 
да се користи во наставата на Факултетот за 
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безбедност – Скопје и логично е дека акцентот 
во истиот е ставен на заштитата на одредени 
категории на лица со меѓународното 
хуманитарно право.  Трудот разгледува и низа 
други прашања од областа на меѓународното 
хуманитарно право и им овозможува на 
студентите да стекнат знаење и вештини 
соодветни за овој степен на образование.  

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Содржината на ракописот е целосно усогласена 
со предметната програма за предметот 
Меѓународно хуманитарно право.  

Оцена на ракописот: Ракописот „Меѓународно хуманитарно право“ 
од авторот д-р Марија Миленковска, редовен 
професор на Факултетот за безбедност – 
Скопје, е напишан на начин којшто им 
овозможува на студентите да стекнат основно 
знаење во областа на меѓународното 
хуманитарно право и лесно да го совладаат 
материјалот што е задолжителен за 
предметната програма. Станува збор за 
самостоен труд, а содржината на истиот е 
систематизирана на оригинален начин и е 
логично повразна. Во ракописот анализата се 
движи од општи кон посебни прашања и 
истиот е конципиран така што ги прави 
студентите активни субјекти во наставата. 
Авторот консултира обемна и релевантна 
литература во областа на меѓународното 
хуманитарно право (особено странска), што им 
овозможува на студентите да ги согледаат 
различните ставови и различните пристапи на 
различните автори за исти прашања и 
следствено на тоа самостојно да размислуваат и 
да носат заклучоци.  

Категоризација: Скрипта 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 
231 страници (формат В5), напишани на 
компјутер, со големина на фонтот  12. Текстот 
е поделен во 12 поглавја (вклучувајќи ја 
литературата) и содржи  0 слики и 0 табели. 
Ракописот Меѓународно хуманитарно право од 
авторот д-р Марија Миленковска, редовен 
професор на Факултетот за безбедност – 
Скопје, ги задоволува критериумите 
пропишани со правните акти на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски – Битола“, како и  
содржинските и методолошко-дидактичките 
критериуми да биде издаден како скрипта. 
Истиот  ги задоволува потребите од материјал 



149 
 

за предметната програма Меѓународно 
хуманитарно право на Факултетот за 
безбедност – Скопје.  

 
Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како скрипта по предметот Меѓународно хуманитарно 
право, примарно наменет за студентите на Факултетот за безбедност – Скопје. 
 
 
Во Скопје, ноември 2022 година 

                                                                                   РЕЦЕНЗЕНТ 
Проф. д-р Наташа Пеливанова с.р. 
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Посебен дел од рецензентот: Елена Михајлова Стратилати  

Краток опис на содржината: Ракописот „Меѓународно хумaнитарно право“ е 
поделен на 12 (дванаесет) поглавја, вклучувајќи 
ја и литературата (библиографијата). Првите 
две поглавја од ракописот ги запознаваат 
читателите со поимот, историскиот развој и 
изворите на меѓународното хуманитарно право, 
како и со односот на истото со другите гранки 
на меѓународното право. Во третото поглавје 
од трудот се разгледува примената на 
меѓународното хуманитарно право 
(материјалната, персоналната, географската и 
временската). Во тој контекст, авторот посебно 
внимание посветува да го објасни поимот 
вооружен конфликт и видовите на вооружени 
конфликти, повикувајќи се на постоечката 
литература во областа на меѓународното право, 
практиката на државите и на меѓународните 
судови и трибунали. Поимот борец, како и 
другите статуси во кои може да најдат лицата 
засегнати со вооружениот конфликт се 
разгледуваат во четвртото поглавје. Откако 
авторот во првите четири поглавја го запознава 
читателите со поимот, изворите и примената на 
меѓународното хуманитарно право, како и со 
условеноста на правата и заштитата коишто 
произлегуваат од истото од индивидуалниот 
статус на лицето во наредните четири поглавја 
детално ја аналзира заштитата што одредени 
категории на лица ја ужуваат согласно оваа 
гранка на меѓународното право. Во петтото 
поглавје се објаснуваат поимите ранети, болни 
и бродоломци и се анализира заштитата што 
овие категории на лица ја уживаат согласно 
меѓународното хуманитрано право, додека 
шестото поглавје е посветено на заштитата на 
верскиот персонал за време на вооружен 
конфликт. Во седмото поглавје се дефинира 
поимот воен заробеник и се анализира Третата 
женевска конвенција од 1949 година.  
Заштитата на цивилите за време на вооружен 
конфликт се разгледува во осмото поглавје. На 
прашањата повразани со заштита на цивилите  
разгледувани во осмото поглавје логично се 
надоврзува деветото поглавје во коешто се 
објаснуваат правата и обврските на 
окупаторската сила на окупирана територија и 
поимот воена окупација. Имплементацијата на 
меѓународно хуманитарно право на ниво на 
држава се анализира во десетото поглавје, 
додека, пак современите предизвици со коишто 
е соочено меѓународното хуманитарно право 
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(со посебен акцент на предизвиците коишто за 
истото произлегуваат од развојот на 
технологијата) се презентирани во последното 
поглавје.  
Треба да се забележи дека секое поглавје е 
структурирано така што на крајот завршува со 
прашања за дискусија (систематизирани во 
посебен наслов) коишто им овозможуваат на 
студентите критички да му пристапат на 
материјалот.    

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Ракописот примарно е наменет за предметот 
Меѓународно хуманитарно право којшто го 
изучуваат студентите на Факултетот за 
безбедност – Скопје и содржината на истиот е 
целосно усогласена со предметната програма за 
наведениот предмет.  

Оцена на ракописот: Ракописот „Меѓународно хуманитарно право“ 
од авторот д-р Марија Миленковска e 
самостоен труд, добро структуриран и напишан 
на начин којшто им овозможува на студентите 
лесно да го совладаат материјалот. Материјалот 
е прилагоден на потребите на студентите и 
покажува дека во процесот на изработка на 
трудот е консултирана обемна и релевантна 
домашна и странска литература. Поглавјата во 
трудот се концепирани на начин да 
претставуваат една логична целина и истите им 
овозможуваат на студентите критички да му 
пристапат на материјалот. Ракописот во целост 
ги задоволува содржинските и методолошко-
дидактичките критериуми да биде издаден како 
скрипта. 

Категоризација: Скрипта 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 
231 страници (формат Б5), напишани на 
компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот е 
поделен во 12 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 скрипта по предметот Меѓународно хуманитарно 
право, примарно наменет за студентите на Факултетот за безбедност – Скопје.  
 
Во Скопје, ноември 2022 година 
 
 
 

Рецензент 
Проф. д-р Елена Михајлова Стратилати с.р. 
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Прилог бр.3 

РЕЦЕНЗИЈА 
НА УЧЕБНИКОТ „РАКОВОДЕЊЕ ВО ПОЛИЦИЈАТА “ ОД АВТОРОТ НИКОЛА Б. ДУЈОВСКИ  

Врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“- Битола, број 14-1158/8-2 од 31.10.2022 година, a по предлог Одлука број 08-
683/2на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје од 21.10.2022, за 
членови на Рецензентската комисија за рецензирање на учебникот Раководење во полицијата 
од авторот проф. д-р Никола Б. Дујовски, наменет за студентите од прв циклус студиина 
Факултетот за безбедност – Скопје,за предметот Раководење во полицијата, избрани се проф. 
д-р Цане Т. Мојаноски и проф. д-р Трпе Стојановски. 

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

                                          ИЗВЕШТАЈ 
I. ОПШТ ДЕЛ 

Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: РАКОВОДЕЊЕ ВО ПОЛИЦИЈАТА 

Назив на предметната програма: Раководење во полицијата 

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

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

6 кредити 

Предметот „РАКОВОДЕЊЕ ВО ПОЛИЦИЈАТА“ на Факултетот за безбедност – Скопје е 
задолжителен предмет со фонд на часови 3+1, број на ЕКТС-кредити 6 и се слуша во Втор 
семестар на студиската програма „Криминалист“, во четврти семестар на студиската програма 
„Безбедност“, а на студиската програма „Криминологија и криминална политика“ е изборен 
предмет во четвртиот семестар, со истиот број кредити. 

Реден број на изданието: прво издание 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Трудот е претставен на 295 страници текст (компјутерски обработен во Times 
New Roman 12 ptи проред 1)во девет глави, со структуриран воведен дел и 
користена литература (од 288-295).  
Во секоја глава се поместени примери од практиката.  
Референцирањето е алфабетско, со користењето на АSАstyle на цитирање. Во 
функција на појаснувања се користат и определен број на ендноти. Во трудот 
се наведени 37 примери од практиката. 
Во текстот се поместени, слики, графикон, табеларни прегледи и други 
нагледни примери. 
Користената литература е структурирана, како (1) книги, списанија, зборници, 
со 63, (2) Законски и подзаконски акти и останати документи со 18 и (3) 
извори од интернет со 9 библиографски единици. 

 
РЕЦЕНЗЕНТИ 
Проф. д-р Цане Т. Мојаноски, с.р 

 
Проф. д-р Трпе Стојановски, с.р 
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I. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ:ПРОФ. Д-Р ЦАНЕ Т. МОЈАНОСКИ 
 

Краток опис на 
содржината: 

Книгата „Раководење во полицијата“ е структурирана во девет 
глави, со воведен дел и користена литература.  
Првата глава е насловена со „Науката за раководење во 
полицијата“. Во оваа глава се актуелизира раководењето во 
полицијата низ призмата на науката и во системот на науки. Се 
расправа за поимот и предметот на проучување и на 
раководењето во полицијата како наставен предмет. Во овој дел 
се упатува на теоретските концепти поврзани со полициското 
работење и е во функција на унапредувањето на вештините за 
раководењето во полицијата.  
Втората глава носи наслов „Основни функции на раководењето“, 
во кое се расправа за планирањето, организирањето и водењето. 
Во тој контекст се расправа за ефективно планирање и 
користењето на податоците, за моделите за планирање и нивниот 
избор. Организирањето се тематизира низ аспектите на 
нормативна,стручна, морална (етичка), организациска, 
технолошка и логистичка подготовка. Содржините на водењето 
се претставени преку видовите и методите на водење, 
управувањето со човечки ресурси, селекцијата, образованието и 
развојот навработените, контролирањето, внатрешната контрола 
и генералниот и стручен надзор во полицијата.  
Следната четврта глава е именувана со„Дополнителни функции 
на раководењето“ во која е продолжена дебатата со акцентирање 
на идентификувањетои анализата на проблемите и со основни 
принципи при донесување на одлуките. Читателите може да се 
запознаат со видовите и содржината на одлуките. Потоа се 
расправа со процесот на донесување, следење и проценување на 
одлуките. Во оваа глава се продлабочуваат знаењата за 
мотивирањето, комуникацијата и водењето состаноци, за 
брифингот, за наредбата за вршење служба, дебрифингот и 
ревизијата. 
Петтата глава е посветена на системите, методите и начелата на 
раководењето во полицијата. Расправата во неа започнува со 
анализа на системите, методите и начелата на раководење во 
полицијата, како што сетрадиционалниот, класичниот систем, 
линискиот и функционалниот систем.За да продолжи со 
современите системи на раководење во полицијата, како што се 
проектниот, матричниот и системот на раководење врз основа на 
постигнати резултати. Посебно внимание заслужува делот за 
методите и начелата на раководење во полицијата.  
Полицискиот службеник и раководнитеработници во полицијата 
се дел од шестата глава. Во неа се расправа за полицискиот 
службеник, за неговите посебни должности и овластувања, за 
резервниот состав на полицијата, за раководниот полициски 
работник и за карактеристикитешто се неопходни, поединецот да 
се смета за успешен полициски старешина.  
Во наредната седма глава се обработуваат „Стиловите на 
раководење“, преку содржините за адаптибилно и реалистично 
лидерство, за ефективните практики на раководење, како и 
замотивите да се биде полициски раководител. 
Во оваа глава исто така се стекнуваат знаења за критериуми за 
класификација на работни места, во која се врши упатување на 



154 
 

корисникот на содржините на овој учебник за тоа како се 
класификувани работните места, за распоредувањето, 
унапредувањето, за организација на работните места, 
организациска структура на полицијата, ознаките на звањата 
иуниформата на полицијата. 
Со „Раководење во полицијата при извршување на посебни 
безбедносни задачи“ езаглавена осмата глава, во која тема 
себезбедносните задачи, во кои услови тие се извршуваат, што 
работи полицискиот раководител при извршување на посебни и 
специфични безбедносни задачи, како се раководисо полицијата 
при блокада, рација, претрес на објекти и земјиште и при заседа 
потрага по лица и возила. Посебно внимание заслужуваат 
содржините поврзани со раководењето при спречување на 
граѓански немири, командните структури на полицијата при 
обезбедувањето на собири и немири,како и за стратегиската 
(„златна“), тактичка („сребрена“) и оперативната („бронзена“) 
команда. 
Последната деветта глава е посветена на „Иднината на 
полициската професија и раководењето во полицијата“ 

Оцена за усогласеноста 
со предметната 
програма: 

Книгата Раководење во полицијата е наменета како основен 
учебник за студентите на Факултетот за безбедност- Скопје, од 
студиските програми „Криминалистика“, „Безбедност“ и 
„Криминологија и криминална политика“. Изложените содржини 
во целост соодветствуваат со предметната програма „Раководење 
во полицијата“.  

Содржините се надоврзуваат во една логичка целина и обработени 
се во обем и на начин којшто на студентите и на другите 
корисници на книгатаќе им овозможида ја разберат и сфатат 
содржината, методите, облицитеи специфичностите на 
раководењето во полицијата, со вкупната комплексност, значење и 
улога во управувањето со овој значаен сегмент од организираното 
општеството, ќе го прошири нивниот мисловен капацитет за 
критичко творечка размисла - за препознавање на облиците, 
содржина и дометите на раководењето со еден важен општествен 
чинител како што е полицијата, за градење на сопствен став и 
однос кон нив и ќе им овозможи активно учество во 
реализирањето на предметната програма. 

Книгата Раководење со полицијата може да послужи како 
дополнително четиво за освежување на знаењата, но и за 
унапредувањето на практиката во структурите на полицијата и да е 
корист и на останатите вработени во државните органи, а особено 
во оние што се занимаат со безбедносните прашања, задачи и 
активности. 

Оцена на ракописот: Учебникот Раководење во полицијата од проф. д-р Никола Б. 
Дујовски е оригинален научен труд. Неговата оригиналност се 
изразува низ повеќе димензии.  

При изготвувањето на трудот консултирана е референтна 
литература претежно одстрански и домашни автори.  

Сознанијата од тие респективни трудови на оригинален и 
креативен начин се втемелени во основата на книгата.  

Авторот на Учебникот направилопфат на најзначајните, но и 
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најактуелни прашањаповрзани со раководењето на полицијата, 
понудил знаења и принципи кои ќе се од особено значење за 
развојот на теоретската мисла за полицијата и раководењето во 
неа, но и во однос на начинот на практикувањето на раководењето 
во полицијата.  

Учебникот со својата содржина, недвосмислен израз, јасна и 
разбирлива наративност и со другите содржински и методолошки 
вредности е нов начин на интерпретација и соопштување на 
сознанијата и постигањата во сферата на раководењето во 
полицијата и како таков претставува оригинален концепт во кој е 
задржан индивидуалниот пристап на авторот во синтезата и 
интерпретацијата на сознанијата.  

Трудот Раководење во полицијата од проф. д-р Никола Б. 
Дујовски претставуванаучна анализа во која успешно се вградени 
методичните и дидактичките принципи во изложувањето на 
сложената проблематика на раководењето во полицијата, а 
продлабочената синтеза на вештините на управувањето, создава 
основи за совладување на темелните знаења од оваа област, но е и 
основа за развивање на критички став кон практиката и 
однесувањето во оваа сфера, како и солидна основа за натамошна 
надградба и усовршување на вештините и знаењата од 
раководењето во полицијата. 

Апликативната вредност на трудот се огледа во тоа што таа е 
тезаурус на знаења и основа за дефинирање на постапки кои се во 
функција на развивање на индивидуална и колективна свест и 
култура како духовна енергија и знаење со кое ќе се зголемува 
стручниот и општествениот капацитет за најсоодветен пристап во 
користењето на средства и методи за раководење во полицијата, за 
постигнување на саканите и очекуваните цели, за хуманизирање и 
демократизирање на односите во полициската структура, во 
безбедноста и вкупните односи во општеството.  

Посебна вредност на трудотпретставува неговата методичко-
дидактичка обработка. 

Прво, содржините кои се предмет на обработка се изнесени 
со јазичен израз кој од една страна има рафиниранакадемски тон, а 
од друга страна, истовремено импресионира со својата 
едноставност и наративна разбирливост, 

Второ, изнесените ставови, погледи, теоретски концепти, 
аргументи и други факти сенаучно засновани, поткрепени со 
релевантни сознанија доминантно од странска релевантна 
литература и се проследени со бројни примери од домашното и 
меѓународното полициско искуство. 

Трето,начинот на обработкаи избор на темите за обработка 
овозможуваат квалитетен влез на читателот до суштината на 
Раководењето сополицијата, нејзината сложеност, но и во 
одговорноста за извршувањето на полициските задачи. 

Сознанијата изнесени во трудот се карактеризираат со висок 
степен на систематизираност, разграниченост, логична поврзаност 
прегледност, со слики, прегледи и графикони и други прилози кои 
ја потврдуваат и методичко дидактичката ориентација на авторот. 
Ваквиот пристап реално овозможува студентите мисловно да 
проникнатво значењето на раководењето вополицијата, но и дасе 
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стекнуваат со знаења кои ќе се во функција на развојот на науката.  

Четврто, во обликувањето на трудотсе забележува значајна 
методичка и дидактичка обработка.Секоја главасодржи:преглед, 
цели, вовед, разработка на тематската целина и прашања за 
дискусија.  

Ваквата методичко-дидактичка рамка овозможува 
студентите полесно да ја совладаат предметната програма и да 
земат активно учество во нејзината реализација. 

Категоризација: Основен универзитетски учебник 

Заклучок со предлог за 
оправданоста за 
објавување: 

Врз основа на изложениот преглед и ставови во овој Извештај, на 
мислење сум дека книгата Раководење во полицијата од проф. д-
р Никола Б. Дујовски ги задоволува критериумите и највисоките 
стандарди за основен универзитетски учебник.  

Книгата заслужувапосебно научно, стручно и професионално 
вреднување и преставува значаен придонес во учебничката 
литературата од полициските и безбедносните науки.  

Од тие причини имам задоволство на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за безбедност -Скопје да му предложам книгата 
Раководење во полицијатаод проф. д-р Никола Б. Дујовски да 
биде објавена како основен универзитетски учебник, по 
Предметната програма Раководење во полицијата, за студентите 
на Факултетот за безбедност за студиските програми 
„Криминалистика“, „Безбедност“ и „Криминологија и криминална 
политика“,како и за другите студиски програми на Факултетот за 
безбедност – Скопје. 

Исто така Учебникот може да им се препорача и на студентите од 
другите студиски програми и факултети, на вработените во 
структурите на полицијата и на останатите вработени во 
државните органи, а особено во оние кои што се занимаат со 
безбедносните прашања, задачи и активности. 

 

 

Скопје, 21.11.2022           Рецензент 

   Проф. д-р Цане Т. Мојаноски,с.р 
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I. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р ТРПЕ СТОЈАНОВСКИ 

Краток опис на 
содржината: 

Книгата „Раководење во полицијата“ има девет глави, со воведен 
дел и користена литература. Првата глава е со наслов „Науката 
за раководење во полицијата“. Во оваа глава се актуелизира 
раководењето во полицијата низ призмата на науката и во 
системот на науки. Се наведува поимот и предметот на 
проучување и на раководењето во полицијата како на ставен 
предмет. Во овој дел се упатува на теоретските концепти 
поврзани со полициското работење и е во функција на 
унапредувањето на вештините за раководењето во полицијата.  
 
Втората глава е со наслов „основни функции на раководењето“, 
во кое се расправа за планирањето, организирањето и водењето. 
Во тој контекст се расправа за ефективно планирање и 
користењето на податоците, за моделите за планирање и нивниот 
избор. Организирањето се тематизира низ аспектите на 
нормативна, стручна, морална (етичка), организациска, 
технолошка и логистичкаподготовка. Содржините на водењето 
се претставени преку видовите и методите на водење, 
управувањето со човечки ресурси, селекцијата, образованието и 
развојот на вработените, контролирањето, внатрешната контрола 
и генералниот и стручен надзор во полицијата.  
 
Третата глава почнува со вовед во основните функции на 
раководењето каде се претставени повеќе современи 
теоретичари во областа на полициските науки и на 
организациските науки.Преку теоретските сознанија се креирани 
и објаснети различните функции на раководењето во полицијата, 
што во најголем дел е применливо и во другите безбедносни 
институции. 
 
Четвртата глава е со наслов „дополнителни функции на 
раководењето“ во која е продолжена дебатата со акцентирање на 
идентификувањето и анализата на проблемите и со основни 
принципи придонесување на одлуките. Во неа се објаснети 
видовите и содржината на одлуките. Потоа се расправа со 
процесот на донесување, следење и проценување на одлуките. 
Во оваа глава се продлабочуваат знаењата за мотивирањето, 
комуникацијата и водењето состаноци, за начинот како 
полициските службеници информираат пред своите 
претпоставени и како се следи процесот на постапување од 
страна на раководителот, за наредбата за вршење служба и за 
ревизијата.  
 
Петтата глава е посветена на системите, методите и начелата на 
раководењето во полицијата. Расправата во неа започнува со 
анализа на системите, методите и начелата на раководење во 
полицијата, како што се традиционалниот, класичниот систем, 
линискиот и функционалниот систем. За да продолжи со 
современите системи на раководење во полицијата, како што се 
проектниот, матричниот и системот на раководење врз основана 
постигнати резултати. Посебно внимание заслужува делот за 
методите и начелата на раководење во полицијата.  
 
Полицискиот службеник и раководните работници во полицијата 
се дел од шестата глава. Во неа се расправа за полицискиот 
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службеник, за неговите посебни должности и овластувања, за 
резервниот состав на полицијата, за раководниот полициски 
работник и за карактеристиките што се неопходни, поединецот 
да се смета за успешен полициски старешина.  
 
Во наредната седма глава се обработуваат „стиловите на 
раководење“, преку содржините за адаптибилно и реалистично 
лидерство, за ефективните практики на раководење, како и за 
мотивите да се биде полициски раководител. 
 
Во оваа глава исто така се стекнуваат знаења за критериуми за 
класификација на работни места, во која се врши упатува ње на 
корисникот на содржините на овој учебник за тоа како се 
класификувани работните места, за распоредувањето, 
унапредувањето, заорганизацијана работните места, 
организациска структура на полицијата, ознаките на звањата и 
униформата на полицијата. 
 
Со „раководење во полицијата при извршување на посебни 
безбедносни задачи“ е заглавена осмата глава, во која тема се 
безбедносните задачи, во кои услови тие се извршуваат, што 
работи полицискиот раководител при извршување на посебни и 
специфични безбедносни задачи, како се раководи со полицијата 
при блокада, рација, претрес на објекти и земјиште и 
призаседапотрагаполица и возила. Посебно внимание 
заслужуваат содржините поврзани со раководењето при 
спречување на граѓански немири, командните структури на 
полицијата при обезбедувањето на собири и немири, како и за 
стратегиската („златна“), тактичка („сребрена“) и оперативната 
(„бронзена“) команда. 
 
Последната деветта глава е посветена на „иднината на 
полициската професија и развојот на раководењето во 
полицијата“ 

Оцена за усогласеноста 
со предметната 
програма: 

Книгата Раководење во полицијата е наменета да биде основен 
учебник за студентите на Факултетот за безбедност- Скопје, од 
студиските програми „Криминалистика“, „Безбедност“ и 
„Криминологија и криминална политика“. Структурата на 
содржината е усогласена со предметната програма „Раководење 
во полицијата“.  

Изнесените содржини во трудот имаат логичен редослед, тие се 
надоврзуваат и претставуваат една целина. Обработени се на 
начин кој е лесен за разбирање и на студентите и на другите 
читатели ќе им овозможи да го разберат концептот на 
раководењето во полицијата.  

Странските искуства кои се споделуваат и во еден дел се 
интегрирани во трудот се резултат на темелни научни 
истражувања и искуство од практичната работа на полицијата во 
земјите со развиен модел на раководење во полицијата. 
Резултатите од истражувањата успешно се вградени во 
националниот концепт на раководење во полицијата, во кој 
преовладуваат знаењата од македонските искуства, повеќе-
децениско управување и раководење во полицијата, како и 
научни истражувања спроведени од постоењето на Факултетот 
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за безбедност (1977) до денес.  

На студентите овој учебник ќе им овозможи полесно да ја 
изучуваат и совладаат предметната програма. 

Трудот Раководење со полицијата ќе им биде од корист на 
полициските раководители за да ги стекнат потребните знаења за 
раководење во полицијата и да ја зголемат самодовербата во 
карактеристични случаи, кога е потребно да носат важни одлуки. 
Исто така, овој труд ќе им користи на полициските службеници 
кои преку него ќе ги прошират хоризонтите на спознавање на 
полициската организација, нејзините функции и надлежности, 
како и за управувањето во полицијата во услови на нарушен 
јавен ред и мир. 

Оцена на ракописот: Учебникот Раководење во полицијатаод проф. д-р Никола Б. 
Дујовски е оригинален научен трудкој ги обединува научните 
знаења и добрата пракса на едно место, што е особено важно 
кога станува збор за научно дидактички труд на Факултетот за 
безбедност.  

Во трудот се презентирани и обработени современи содржини за 
полициската организација и за раководењето во полицијата, 
темелени на резултати од од домашни и од странски 
истражувања. За полесно разбирање на концептот кој е 
обработен во трудот се користени примери од праксата. Исто 
така, со цел да се дообјаснат содржините, се користат обрасци по 
кои постапува полицијата во Република Северна Македонија и 
со кои се појаснува нивната употреба и значење во полициското 
работење. 

Авторот се потрудил и направил добар опфат на содржини кои 
се важни за да се објасни концептот на раководење во 
полицијата.  

Учебникот со своите содржински и методолошки вредности и со 
едноставниот стил на пишување му овозможува на читателот да 
ја разбере материјата која се обработува. Целите кои се 
соопштуваат на почетокот на секој наслов го задржуваат 
вниманието и овозможуваат постојано да се повлекуваат 
паралели сосодржините кои се обработуваат. Дополнително, 
изнесените примери овозможуваат секоја тема да се заокружи во 
својата целина. 

При изготвувањето на трудот консултирана е обемна литература 
од странски и домашни автори.  

Трудот Раководење во полицијата од проф. д-р Никола Б. 
Дујовски претставува научна анализа на концептот на 
раководење во полицијата во услови на безбеден мир и поредок, 
но и при нарушен јавен ред и мир и кога е потребно негово 
воспоставување, а раководењето се остварува во услови на 
мобилност, итност или несекојдневни безбедносни околности. 
Примерите кои се застапени во текстот на поедноставен начин ја 
објаснуваат содржината која се обработува.  

Авторот најчесто користи примери со кои се афирмира работата 
на полицијата и особено на раководителите. Како прв труд од 
оваа област, тоа е разбирливо и добро. Со цел да се отвори 
поголема дискусија за раководењето во полицијата, во иднина 
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може да се размислува и за повеќе примери на несоодветно 
полициско раководење, кои ќе поттикнат на потемелна критична 
расправа за тоа какви се очекувањата на граѓаните од полицијата 
и каков сервис очекуваат граѓаните од полицијата. 

Начелата на раководење се презентирани на јасен и разбирлив 
начин, со што се истакнува нивната важност и улога за 
професионално постапување на полицијата. 
 
Контролната функција во полицијата е многу важен инструмент 
кој има корективна, но и насочувачка цел.На ова се надоврзува 
надзорот, како важен процес за подобрување на методологијата 
на работа и за подигнување на стандардите во работата на 
полицијата. Имајќи ги во вид актуелните состојби и потребата од 
натамошно јакнење на механизмите за контрола на полицијата, 
теоретските расправи треба да се темелат на содржините од 
учебникот, но и да продолжат во насока на јакнење на 
интегритетот на полицискиот службеник и секако, на концептот 
за целосна независна контрола на полицијата. 

 

Категоризација: Основен универзитетски учебник 

Заклучок со предлог за 
оправданоста за објавување: 

Книгата Раководење во полицијатаод проф. д-р Никола Б. 
Дујовски ги задоволува критериумите и највисоките стандарди 
за основен универзитетски учебник.  

Книгата заслужува посебно научно, стручно и професионално 
вреднување и преставува значаен придонес во литературата од 
полициските и безбедносните науки.  

Од претходно изнесеното имам задоволство на Наставно-
научниот совет на Факултетот за безбедност - Скопје да му 
предложам книгата Раководење во полицијатаод проф. д-р 
Никола Б. Дујовски да биде објавена како основен 
универзитетски учебник, по Предметната програма 
Раководење во полицијата, за студентите на Факултетот за 
безбедност за студиските програми „Криминалистика“, 
„Безбедност“ и „Криминологија и криминална политика“, како и 
за другите студиски програми на Факултетот за безбедност – 
Скопје. 

Учебникот се препорачува и на стручната јавност, на 
вработените во полицијата и во државните органи. 

 

 

Скопје, 25.11.2022          Рецензент 

        Проф. д-р Трпе Стојановски с.р. 
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Дo Наставничкиот совет на   
                  Високата медицинска школа Битола 

      Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола 
 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т 
 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА 
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА ВО НАУЧНАТА 

ОБЛАСТ:Применета Кинезиологија (Научно поле: Кинезиологија) 
 

Наставничкиот совет на Високата Медицинска Школа - Битола на 
Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, на седницата одржана на 
28.10.2022.година, донесе Одлука бр. 02-403/3,за формирање на Рецензиона комисија 
за изготвување на реферат за избор на предавач во научната област: Применета 
Кинезиологија (50401) (Научно поле: Кинезиологија (504)), во состав: 
 

1. Вон.проф. д-р Ленче  Николовска, Медицински факултет - Штип, претседател  
 
2. Вон.проф. д-р ДанчеВасилева, Медицински факултет – Штип, член 
 
3. Вон.проф.д-р. ТошеКрстев, Медицински факултет - Штип, член 

 
Применета Кинезиологија (Научно поле: Кинезиологија) 
 

Комисијата ги разгледа пристигнатите материјали и врз основа на тоа го 
поднесува следниов: 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

На конкурсот кој што беше објавен во весникот "Нова Македонија" и "Коха" на 
07.10.2022 година, за избор на предавач во научната област: Применета 
Кинезиологијa (50401) (Научно поле: Кинезиологија (504)) се пријави следниот 
кандидат: 
  

М-р Даниела Петковска 
 
Биографски податоци  
 

Кандидатката М-р Даниела Петковска е родена на 21.02.1988 година во Битола, 
каде што и завршила основно образование. Во 2002 година се запишува во ОСМУ.“Др. 
Јован Калаузи” – Битолакаде што во 2006 година се стекнува со средношколска 
диплома гиниколошко - акушерска сестра - техничар.  
Во 2006 година се запишува на факултетот за Општествено здравје и спорт, отсек 
Кинезитерапија на Југозападен Универзитет “Неофит Рилкси“ Благоевград – 
Р.Бугарија, каде што во 2010 година дипломира и се стекнува со звање Кинезитерапевт.  
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Во 2010 година се запишува на втор циклус студиина факултетот за Општествено 
здравје и спорт, отсек Кинезиологија на Југозападен Универзитет “Неофит Рилкси“ 
Благоевград – Р.Бугарија, каде што во 2011 година се стекнува со звање Магистер по 
Кинезиологија со просечна оцена 10,00 и со успех ја одбрани магистерската тема со 
наслов “Проценка на кардио-респираторни и невромускулни параметри за време на 
ергометриски тестовисо субмаксимално оптеретување“ 
Моментално живее во Битола и од 2012 година работи како Кинезитерапевт 
воОдделението за физикална медицина и рехабилитација во Јавната Здраствена 
Установа ,,Клиничка Болница”- Битола. 

Движења во професијата 
 

Од 2012 до 2015 година работи како Кинезитерапевт  волонтер во ЈЗУ 
,,Клиничка Болница”- Битола во Одделениетоза физикална медицина и 
рехабилитација; 
Од 2015 и сеуште е вработена како Кинезитерапевт во ЈЗУ ,,Клиничка Болница”- 
Битола во  Одделението за физикална медицина и рехабилитација; 
Од 2016 и сеуште e ангажирана со договор на дело на Високата Медицинска Школа – 
Битола како демонстратор по практична настава на некои наставни дисциплини 
како:Основина Кинезитерапија; Специјална Кинезитерапија 1; Специјална 
Кинезитерапија 2; Физикална терапија. 
 
Наставно- научна дејност 

 
Во 2016  година е избрана за демонстраторпо практична настава по повеќе 

наставни дисциплини на Високата Медицинска Школа во Битола. 
 

М-р Даниела Петковска има објавено стручни трудови од областа на 
медицината,  кои потекнуваат од секојдневната клиничка пракса.  

 
ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ОБУКИ 
 
Сертификати 
 

За учество на еднодневен семинар во Скопје на тема (Рана рехабилитација на 
одд. за интензивна нега и полуинтензивна нега во СБХБ ,,Филип Втори”- Скопје) – 
одржанана 15.03.2013 Скопје; 
За учество во медицинска едукација – Симпозиум: Мултидисциплинарен тим за 
хемофилија -  одржана на 29.03.2013 Битола; 
За програма за пресметки:Програма за пресметки напредно ниво - (Exel); 
За учество во проект мережата ЈЕС подготовка за вработување и за работа. 
 
Награди и признанија 
 

Пофалница за одличен успех од магистерските студии. 
 
Членства во здруженија и асоцијации 
 

Член во Македонското Физиотерапевтско Здружение. 
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ 
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ  
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш 
предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна 
школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се 
објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува 
прекуписмендоказсодоставанатрудовитекадештоецитиранкандидатотилипрекуwebпребару
вач за цитираност (профил на кандидатот на GoogleScholar или сличен на него) 

 
 
 
 

Одвкупнообјавенитетрудовивопоследнитепетгодини, 
имаобјавенотрудвосписаниеилипубликацијаиндексиранивонекојаодследнивебази: ЕBSCO, 
Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal 
Rank (објавенитетрудовитребадасенотиранинауниверзитетскиотрепозиториум 
http://eprints.uklo.edu.mk/)1

 

 
 
 
 

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

 
 

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

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

 
 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на 
сесијананаучнаконференција 

 
 

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

 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  

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

 

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

 

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

Член   е  во 
институции 

домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или X 

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

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

 

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

 

вкупно исполнети услови од прв критериум  
1 

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

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

Х 

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

 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд  

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

 

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

 

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

 

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

 

вкупно исполнети услови од втор критериум 1 

 
 
 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ 
 

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

 

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

 
X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од 
релевантнаинституција 

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  

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  
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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 Х 

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.) 

 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  

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

 

вкупно исполнети услови од трет критериум 3 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ   

 

5 

 
 
 
 
Списокнатрудови 
 

Izabela Filov, Tanja Jovanovska, Viktorija P. Stojchevska, Dominika Rajchanovska, 
Gordana R.Dimitrovska, Daniela Petkovska - “ETHICAL DILEMMAS OF FORENSIC 
EXAMINATIONS OF PERSONALITYDISORDER”  - Balkan Academy of  
ForensicSciences  13th Annual Scientific Meeting27-29/10/2022. 
 

Daniela Petkovska– “ASSESMENT OF NEURO-MUSCULAR ACTIVITY 
DURING A SUBMAXIMAL LOAD ERGOMETRICAL”-39th International Scientific 
Conference - KNOWLED IN PRACTICE 16-18/12/2022. 
 

Даниела Петковска – “Кардио-респирторни параметри и определување на VO2 
max за време на ергометрискитет со субмаксимално оптеретување”– Списание 
Македонско Сестринство (Macedonian Journal of Nursing). 7 бр.9, март 2022 Битола. 
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Заклучок и предлог 
 

Врз основа на целокупната доставена документација на кандидатот, 
Рецензионата комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната и 
научно-истражувачкатадејност, како и дејноста од поширок интерес на М-
рДаниелаПетковска. 
 

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката, 
Комисијата заклучи декаМ-р Даниела Петковскапоседува научни и стручни квалитети 
и споредЗаконот 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“ во Битола, ги исполнува сите услови. 
 
 

Според гореизнесеното, Рецензионата комисија има чест и задоволство да му 
предложи на Наставничкиот совет на Високата Медицинска Школа во Битола, М-р 
Даниела Петковскада биде избрана во звање Предавач на високата стручна школа во 
научната област: Применета Кинезиологија (Научно поле: Кинезиологија)  

 
 

 
 
 
 

                                                  Рецензиона комисија: 
 

  
1. Вон.проф. д-р Ленче Николовска с.р. 

 
    2.   Вон.проф. д-р Данче Василева с.р. 
 
    3.   Вон.проф. д-р Тоше Крстев с.р. 
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До Наставничкиот совет на 

Високата медицинска школа, Битола 

Универзитет ,,Св. Климент Охридски’’ – Битола 

 
 
 

      РЕФЕРАТ 
 
 
 

За избор на НАСТАВНИК во сите наставни звања од научно поле Кинезиологија 
(504), научната област Друго (Специјална рехабилитација) (50403), на Високата 
медицинска  школа во Битола. 

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, 
Висока медицинска школа, објавен во весниците ,,Нова Македонија“ и ,,Коха“ од 07.10.2022 
година, за избор на наставник во сите наставни звања во наставно-научната област Друго 
(Специјална рехабилитација), и врз основа на Одлуката на Наставничкиот совет, бр. 02- 
403/3-2, донесена на 28.10.2022 г, формирана е Рецензентска комисија во состав: вонр.проф. 
д-р Ленче Николовска, Факултет за медицински науки, Универзитет ,,Гоце Делчев“ Штип, 
вонр.проф. д-р Данче Василева, Факултет за медицински науки, Универзитет ,,Гоце 
Делчев“ Штип и проф. д-р Владимир Трајковски, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, Филозофски факултет, Институт по Специјална едукација и рехабилитација. 

Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената 
документација го поднесуваме следниов 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
 

На конкурсот, објавен во весниците ,,Нова Македонија“ и ,,Коха“ на 07.10.2022 
година, за избор на наставник во научната област: Друго (Специјална рехабилитација), 
се пријави следниот кандидат: 

 
 

М-р Денис Арсовски 
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Биографски податоци 

М-р Денис Арсовски е роден во 1994 година во Штип. Основно образование завршил 
во Пробиштип со одличен успех, а средно образование завршил во СОУ ,,Јане Сандански“ 
– Штип – физиотерапевтски техничар со наслов на матурскиот проект Кранијални нерви. 
Своето образование го продолжува во Високата медицинска школа во Битола, при 
Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ – Битола. Се стекнува со диплома за дипломиран 
физиотерапевт и најдобро дипломиран студент во Високата медицинска школа со соодветна 
плакета доделена од страна на ректорот на Универзитетот (просечна оценка 9,17). 
Одбраната на дипломската работа ја завршува со тема ,,Алцхајмерова деменција“. По 
дипломирањето, се запишува на вториот циклус на студии на Високата медицинска школа 
во Битола на студиската програма/отсек физиотерапевт – специјализација за хирургија, 
травматологија и ортопедија, едногодишни специјалистички стручни студии во 
академската 2016/2017 година. Со одбраната на специјалистичкиот труд со наслов 
,,Комплексен рехабилитационен третман при фрактури на врат на фемур и проценка 
на мотивација за рехабилитација кај пациентите“. со просечна оценка 9,33 се стекнува 
со стручен назив Специјалист за рехабилитација во хирургија, травматологија и ортопедија. 
Во 2019 година се запишува на втор циклус студии при Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје, Филозофски факултет, институт по Специјална едукација и рехабилитација на 
студиската програма по моторни нарушувања. Со одбрана на магистерската теза ,,Процена 
на инвалидноста кај лица со мултипна склероза и комплексен рехабилитациски 
третман“ под менторство на Проф. д-р Владимир Трајковски се здобива со диплома 
Магистер по специјална едукација и рехабилитација кај моторни нарушувања со просечна 
оценка од 9,85. 

 
 

Движења во професијата 

Во 2010 година обавува практична настава во Клиничка болница – Штип и добива 
благодарница за особен интерес и учество во разни процедури во РЕ Ортопедија и 
травматологија од страна на главната медицинска сестра. 

По дипломирањето е ангажиран како демонстратор во Високата медицинска школа 
во Битола во период од 2016/2017 година по предметите Спортска медицина, Социјална 
медицина, Ортопедија со травматологија и Геријатрија со нега. Заедно со предметните 
професори е активно вклучен во изработка на материјали за интерна употреба по неколку 
стручни предмети. На 02.12.2016 година учествува во Свечената академија по повод 1100 
години Св. Климент Охридски, под огранизаторство на Универзитет ,,Св. Климент 
Охридски“ – Битола. На 06.02.2017, со над 500 гласови од студентите избран е за 
најинспиративен асистент на Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ – Битола. 
Организатор и основоположник е на УКЛО ПРЕВЕНТИВА – Емисија за превенција, здравје 
и третман на болестите со изведени над 20 емисии од едукативен медицински карактер и 
Ректоратот на Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ му доделува Пофалница за 
студентски активизам и учество на работата на УКЛО ФМ. 
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Од 2017 година се вработува како физиотерапевт во СЦ Јане Сандански, од 2019 
година е назначен за раководител по два сектори во СЦ Јане Сандански. 

 
 

Членства во здруженија и асоцијации 

Од 2017 година е Генерален секретар на Македонско физиотерапевтско здружение 
(МФЗ) со активно учество во подготовка на финаниско раководство на семинари и обуки 
во рамките на здружението и евиденција на членовите во рамките на здружението. 

 
 

Други активности 

Во 2015 година учествува во семинарот Новини во физикалната медицина и 
рехабилитација во Високата медицинска школа во Битола. 

Во 2017 година активно учествува на тренинг темата Имплементација на 
директивата за препознавање на професионални квалификации на физиотерапевтите во 
организација на агенцијата „Lattanzio Group‟ во соработка со Министерството за 
образование и наука (МОН). 

Во 2020 година успешно го завршува курсот по Ефекти по менталното здравје како 
резултат на КОВИД пандемијата организирано од HARVARD MEDICAL SCHOOL. 

На 25.11.2022 успешно ја завршува трибината поддржана од Канадската 
физиотерапевтска асоцијација и ортопедска дивизија на тема „Femoroacetabular 
impingement and physiotherapy: a case and evidence based discussion‟ со што се здобива со 
соодветен сертификат. 

Од 01.12.2020 до 01.03.2022 учествува во обука за персонална асистенција кај 
деменции – Алцхајмерова деменција под раководство на здружение Хуманост и под 
покровителство на United Nations Development Program (UNDP) и се здобива со сертификат 
за обучен персонален асистент во областа на Алцхајмерова деменција 

Во 2020 година учествува во трибина на тема „Општествено-хуманистичките и 
биомедицински списанија со отворен пристап – искуства, дилеми, предизвици во 21-от век‟ 
- Македонско здружение на медицински уредници, Филозофски факултет – Скопје и се 
здобива со соодветен сертификат. 

Во 2021 година учествува во работилница за млади научници „Етика во научното 
пишување и објавување во биомедицината и сродните области‟ организирано од 
Македонско здружение на медицински уредници во просториите на Филозофски факултет 
– Скопје и се здобива со соодветен сертификат. 

Во 2021 година учествува во работилницата организирана од ЕМСА-Македонија на 
тема „Примена на роботиката во медицината‟ предводена од д-р Синиша  Трпчевски 
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(Болница Плодност – Битола и Klinikum Wels-Grieskirchen, Австрија) и доц. д-р Андријана 
Кухар (Факултет за електротехника и информациски технологии). 

Кандидатот има добиени препораки од проф. д-р Викторија Продановска-Стојчевска 
по предметите Медицинска масажа, Протетика и ортотика, Балнеологија и Геријатрија со 
нега за особен интерес, активно учество и високи оцени, препорака од проф. д-р Тања 
Јовановска по предметите Анатомија, Кинезиологија и Интерна медицина со ревматологија 
за особена активност, учество и високи оцени по предметите, препорака од проф. д-р 
Гордана Ристевска-Димитровска по предметите Медицинска психологија со 
комуникациски вештини, Дерматовенерологија и Фармакологија за покажан особен 
интерес и висока оценетост по предметите, препорака од проф. д-р Изабела Филов по 
предметите Психијатрија и Ургентна медицина за постигнати високи резултати по 
предметите и активно учество, препорака од проф. д-р Валентина Илиева за особен интерес 
и активно учесто по медицински германски јазик, препорака од проф. д-р Наташа 
Ангеловска-Галевска по предметот Планирање на научно истражување за покажан особен 
интерес по предметот и препорака од проф. д-р Владимир Трајковски по предметите 
Медицинска рехабилитација кај моторни нарушувања и Генетски аспекти на инвалидноста 
за покажан особен интерес по предметите. 
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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), 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 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  

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

 

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

 

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

 

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

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)2 

 

Вкупно исполнети услови од прв критериум 1 
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ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство од наставната дејност и подготвување на наставен и 

научноистражувачки 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 

 

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 

 
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  

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

 

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

 

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

 

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

 

Вкупно исполнети услови од втор критериум 1 
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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. 

 

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 

Х 

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

 

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

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

 

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

 

Реализирал превод на книга или дел од книга  

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

 

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

 

Учествувал во промотивни активности на факултетот Х 
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.) 

Х 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  

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

 

Вкупно исполнети услови од трет критериум 4 
 
 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ 6 
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Список на трудови 

Кандидатот ги има објавено следните трудови: 

1. Arsovski, Denis. (2022). Поврзаност на заморот со проблеми со секојдневното 
функционирање кај лица со мултипна склероза. Македонско сестринство/Macedonian 
Journal of Nursing 7, број 9, март 2022. 

2. Arsovski, Denis. (2022). Процена на мотивација за рехабилитација и нега кај лица со 
скршеници на врат на фемур. Македонско сестринство/Macedonian Journal of Nursing7, број 
9, март 2022. 

3. Sela, Berat and Arsovski, Denis. (2022). Рехабилитациони постапки и нега кај лица со 
хемиплегија во домашни услови. Македонско сестринство/Macedonian Journal of Nursing7, 
број 9, март 2022. 

 

 

 

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 Денис 
Арсовски. 

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот, 
Комисијата заклучи дека м-р Денис Арсовски 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“ во Битола, ги исполнува сите услови да биде 
избран во звање предавач во научната област Друго (Специјална рехабилитација). 

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, м-р Денис Арсовски да 
биде избран во звањето предавач во научната област Друго (Специјална 
рехабилитација). 
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Реценциона комисија 

1. Вонр.проф. д-р Ленче Николовска, 
                                                                                                

                                                                                                     С.Р. 
 

2. Вонр.проф. д-р Данче Василева, 
                                                                                     

                                                                                              С.Р. 
 

3. Проф. д-р Владимир Трајковски, 
                                                                                            

                                                                                                      С.Р. 
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ПРЕГЛЕД 
НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА - 

ЕДИНИЦА 
магистерски/специјалистички трудови 

 
 

Ред. 
бр. 

Име и презиме на 
кандидатот 

Наслов на темата  
Име и презиме на 

менторот 

Датум и бр. на 
Одлука на 
ННС/НС за 

прифаќање на 
темата 

 

1. Мусхин Алији Рентгентскита зраци во дијагностика на 
белодробната патологија, 

конвенционален рентген наспроти 
компјутеризирана томографија 

Проф. д-р Гордана 
Антулеска Белческа 

30.11.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
470/7-2 

2. Снежана Мицевска Декубитални рани како индикатор за 
кавлитетот на здравствена нега во 

Хоспис „СЈУ Рајдер“ Битола 

Проф. д-р Тања 
Јовановска 

30.11.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
470/7 

3. Моника Коруноска Биохемиски промени во 
концентрацијата на гликоза и 

гликозиран хемоглобин ( HbA1c) кај 
пациенти со Diabetes mellitus ТИП 1 и 

ТИП 2 

Проф. д-р Јованка 
Тутеска 

30.11.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
470/7-1 

4. Лејла Асани Анализа за задоволството на 
медицинските сестри од работата во 

професионалната средина 

Проф.д-р Изабела 
Филов 

30.11.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
470/7-5 

5. Вероника 
Атанасовска 

Проценка на функционална способност 
и степенот на депресија кај пациенти 

со цереброваскуларен инсулт 

Проф.д-р Тања 
Јовановска 

30.11.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
470/7-3 

6. Валентина Настова Предноста на млутимодален компјутер 
во дијагностицирање на пулмонална 

тромбоеболија 

Проф.д-р Гордана 
Антулеска Белческа 

30.11.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
470/7-4 

 
                                                                                                                                                                                  

Проф. д-р Домника Рајчановска с.р. 
                                                                                                                                      

Директор 
 


