
                                                                                                                              
                    
 
 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Б  И  Л  Т  Е  Н 

 

 
Бр. 501 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГОДИНА   XLIII,  Битола,  30.12.2022 година 

 
 



 
Издание на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола 
 

 
 
 
 

        
 
Главен и одговорен                   Проф. д-р Игор Неделковски, ректор 
уредник                                        
                                                     
Редакциски одбор                     Проф. д-р Цветко Андреески, проректор 
                                                   Проф. д-р Јасмина Буневска – Талевска, проректор 
                                                   Проф. д-р Јове Димитрија Талевски, проректор 
                                                   Проф. д-р Горан Илиќ, проректор 
 
                                                     
 
                                                     
        
Уредник        Д-р Елена К. Ристоска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

С О Д Р Ж И Н А 
 

 
 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на  
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за можните начини за проверка на 
знаењето на студентот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
 
 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ-ПРИЛЕП 
Рецензија на ракописот „ Развој на пазарот на државни хартии од вредност и перспективите 
на општинските обврзници како алтернатива за финансирање во јавниот сектор“ од авторот 
проф. д-р Фанка Ристеска ................................................................................................................. 1 
 
 
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ-БИТОЛА 
Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните  
области 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и  
50525 Друго (природни и општествени науки)................................................................................7 
Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните  
области 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и  
50525 Друго (природни и општествени науки)...............................................................................21 
Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните  
области 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и  
50525 Друго (природни и општествени науки)...............................................................................38 
Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во областите 51105 
Социологија на образование и 51111 Социологија на религија....................................................53 
Исправка на податок во рефератот за избор на наставник во насловно звање во научната 
област Македонска книжевност и јужнословенска книжевност во средниот век (61200).........64 
Исправка на податок во рефератот за избор на наставник во насловно звање во научните 
области Македонска книжевност и јужнословенски книжевности XV – XVIII век (61201).....65 
Исправка на рефератот за избор на наставник во насловно звање во научните области 
Македонска книжевност XIV век, Македонска книжевност XX век (61202) и  
Друго (61226) ....................................................................................................................................66 
Исправка на податок во рефератот за избор на наставник во насловно звање во научните 
области Современи јужнословенски книжевности (61205) и Друго (61226) .............................67 
 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – 
БИТОЛА 
Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните области: 
11006 - Сметачки интегрирани методи и апликации и 21208 - Друго (Компјутерски 
интегрирано производство) ………………………………………………………….....................68 



Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните области: 
11000 - Информатика и 11002 - Информациони системи и програмирање  ..............................84 
Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања од научните области: 50302 - 
Применета економија и 50329 - Друго (Претприемничка економија; Бизнис) ....................... 100 
 
 
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО 
Преглед на одобрени теми за изработка на магистерски трудови  ............................................113 
 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ 
Рецензија на ракописот Методика на истражување на организиран криминал 
од авторот проф. д-р Марјан Николовски ...................................................................................114 
 
 
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА-БИТОЛА 
Преглед на одобрени теми за изработка на специјалистички трудови  ....................................122 
 
 
ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА – ПРИЛЕП  
Реферат за избор на научно звање научен советник на ЈНУ Институт за старословенска 
култура – Прилеп ............................................................................................................................123 
 
 
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ-БИТОЛА 
Преглед на одобрени теми за изработка на магистерски трудови  ............................................130 
 
 



 

1 
 

           
 

 Врз основа на член 94 точка 22 од Законот за високото образование („Службен 
весник на РМ“ број 82/2018 и „Службен весник на РСМ“ број 178/2021) Универзитетскиот 
сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 208-та седница одржана на 
28.12.2022 година, го донесе следниов 
 

П Р А В И Л Н И К 
за изменување и дополнување на Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на  
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 

 
 

Член 1 
 Во Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
донесен на 164-та седница одржана на ден 21.09.2018 година, со изменување и 
дополнување на 167-та седница одржана на ден 28.01.2019 година, со изменување и 
дополнување на 175-та седница одржана на ден 27.11.2019 година, членот 42 се менува и 
гласи:  
 „Во рамките на континуираното оценување студентот полага два колоквиуми.  
 Студентот го полага првиот колоквиум во осмата недела (прва колоквиумска 
недела) од семестарот во којшто се реализира предметната програма. Доколку студентот 
го полагал, но не го положил првиот колоквиум во првата колоквиумска недела, истиот 
може да го полага уште еднаш на поправен колоквиум. Поправниот колоквиум се 
организира во термин договорен помеѓу наставникот и студентите, најдоцна до почетокот 
на втората колоквиумска недела. 
 Доколку студентот не го положи првиот колоквиум, предметната програма ја 
полага во испитна сесија преку полагање завршен испит. 
  Студентот има право да полага втор колоквиум во петнаесеттата недела (втора 
колоквиумска недела) од семестарот во којшто се реализира предметната програма, 
доколку го има положено првиот колоквиум. Доколку студентот го полагал, но не го 
положил вториот колоквиум во втората колоквиумска недела, истиот може да го полага 
уште еднаш и тоа во првиот нареден испитен рок.  
 Доколку студентот не го положи вториот колоквиум, предметната програма ја 
полага во испитна сесија преку полагање завршен испит. 
 За успешно полагање на предметната програма се смета успешно полагање на 
двата колоквиуми или успешно полагање на испитот.“ 
 
  

Член 2 
 Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 
      

 
         Проф. д-р Николче Јанкуловски 
                 Претседател на Сенат 
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 Врз основа на член 94 точка 37 и член 154 став 4 од Законот за високото 
образование („Службен весник на РМ“ број 82/2018 и „Службен весник на РСМ“ број 
178/2021) Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
на 208-та седница одржана на 28.12.2022 година, го донесе следниов 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
за изменување и дополнување на Правилникот за можните начини за проверка 
на знаењето на студентот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 

 
 

Член 1 
 Во Правилникот за можните начини за проверка на знаењето на студентот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола бр.14-453/6 од 20.04.2022 година во 
членот 6, ставот 4 станува став 2, а ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3, 4, 5 и 6, се 
менуваат и гласат:  
 „Во рамките на континуираното оценување студентот полага два колоквиуми.  
 Студентот го полага првиот колоквиум во осмата недела (прва колоквиумска 
недела) од семестарот во којшто се реализира предметната програма. Доколку студентот 
го полагал, но не го положил првиот колоквиум во првата колоквиумска недела, истиот 
може да го полага уште еднаш на поправен колоквиум. Поправниот колоквиум се 
организира во термин договорен помеѓу наставникот и студентите, најдоцна до почетокот 
на втората колоквиумска недела. 
 Доколку студентот не го положи првиот колоквиум, предметната програма ја 
полага во испитна сесија преку полагање завршен испит. 
  Студентот има право да полага втор колоквиум во петнаесеттата недела (втора 
колоквиумска недела) од семестарот во којшто се реализира предметната програма, 
доколку го има положено првиот колоквиум. Доколку студентот го полагал, но не го 
положил вториот колоквиум во втората колоквиумска недела, истиот може да го полага 
уште еднаш и тоа во првиот нареден испитен рок.  
 Доколку студентот не го положи вториот колоквиум, предметната програма ја 
полага во испитна сесија преку полагање завршен испит.“ 
 Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 7 и 8. 
 Ставите 7 и 8 од членот 6, кои би станале 9 и 10, се бришат. 

 
Член 2 

 Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 
      

 
 

         Проф. д-р Николче Јанкуловски 
                 Претседател на Сенат 
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Прилог бр.3 
 

РЕЦЕНЗИЈА 
НА РАКОПИСОТ  

„Развој на пазарот на државни хартии од вредност и перспективите на општинските 
обврзници како алтернатива за финансирање во јавниот сектор“ ОД АВТОРОТ Фанка 

Ристеска 
 

Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Економски факултет-Прилеп 
бр.02-931/14, од 05.10.2022 година, за членови на Рецензентската комисија за 
рецензирање на ракописот Развој на пазарот на државни хартии од вредност и 
перспективите на општинските обврзници како алтернатива за финансирање во јавниот 
сектор од авторот: Фанка Ристеска, наменет за студентите на Економски факултет-
Прилеп  за предметот Фискална ревизија, избрани се редовен проф. д-р Пеце 
Николовски, Економски факултет- Прилеп,Универзитет”Св.Климент Охридски”Битола 
и редовен проф. д-р Деса Косаркоска,Факултет за туризам и угостителство 
Универзитет ”Св. Климент Охридски” Битола 
По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до Наставно-
научниот совет на Економски Факултет во Прилеп, рецензентите го поднесуваат 
следниов 
 

ИЗВЕШТАЈ 
Општ дел 
Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: Развој на пазарот на државни хартии од 
вредност и перспективите на општин ските 
обврзници како алтернатива за финансирање во 
јавниот сектор 

Назив на предметната програма: Фискална ревизија 

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

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

Фискална ревизија 
Сметководство и ревизија:Фонд на часови 
4+2,ЕКТС-кредити 7 
Е-бизнис:Фонд на часови 4+2,ЕКТС-кредити 7 
Менаџмент:Фонд на часови 4+2,ЕКТС-кредити 
7 
Меѓународен бизнис:Фонд на часови 
4+2,ЕКТС-кредити 7 
Маркетинг:Фонд на часови 4+2,ЕКТС-кредити 7 
Банкарство и финансии:Фонд на часови 
4+2,ЕКТС-кредити 7 

Предметот Фискална ревизија на Економски факултет-Прилеп на студиската програма  
Сметководство и ревизија е задолжителен предмет со фонд на часови 4+2, број на 
ЕКТС-кредити 7 и се слуша  во петти семестар. 
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Предметот Фискална ревизија на Економски факултет-Прилеп на студиската програма 
Е-бизнис е изборен предмет со фонд на часови 4+2, број на ЕКТС-кредити 7 и се 
слуша  во петти семестар. 
Предметот Фискална ревизија на Економски факултет-Прилеп на студиската програма 
Менаџмент  е изборен предмет со фонд на часови 4+2, број на ЕКТС-кредити 7 и се 
слуша  во петти семестар. 
Предметот Фискална ревизија на Економски факултет-Прилеп на студиската програма 
Меѓународен бизнис  е изборен предмет со фонд на часови 4+2, број на ЕКТС-кредити 
7 и се слуша  во петти семестар 
Предметот Фискална ревизија на Економски факултет-Прилеп на студиската програма 
Маркетинг  е изборен предмет со фонд на часови 4+2, број на ЕКТС-кредити 7 и се 
слуша  во петти семестар 
Предметот Фискална ревизија на Економски факултет-Прилеп на студиската програма 
Банкарство и финансии е изборен предмет со фонд на часови 4+2, број на ЕКТС-
кредити 7 и се слуша  во петти семестар. 

Реден број на изданието: прво издание 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 183 страници (формат 
Б5), напишани на компјутер, со големина на фонтот  11. Текстот е 
поделен во 4 поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 2 слики и 
5 табели. 

                      
 
 

          РЕЦЕНЗЕНТИ 
 

Проф. д-р Пеце Николовски, с.р. 
Проф. д-р Деса Косаркоска, с.р. 
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Посебен дел од рецензентот: 1. Проф. д-р Пеце Николовски 
 

Краток опис на содржината: Ракописот „Развој на пазарот на државни 
хартии од вредност и перспективите на општин 
ските обврзници како алтернатива за 
финансирање во јавниот сектор“ претставува 
учебно помагало-практикум по предметот 
Фискална ревизија на прв циклус студии н 
Економски факултет-Прилеп. 
Во ракописот преовладуваат одбрани теми кои 
во фокусот на вниманието го имаат развојот на 
пазарот на државни хартии од вредност што се 
наметнува како потреба за поттикнување на 
развојот на финансиските пазари како значаен 
предуслов за динамизирање на економскиот 
раст. 
Притоа идентификувани се клучни фактори за 
развој на пазарот на државни хартии од 
вредност во Република Северна Македонија: 
поефикасното финансирање на буџетските 
потреби на краток и долг рок; потреба за 
постигнување на одржливо ниво на 
задолженост; развој на пазарно ориентирани 
инструменти на монетарната политика; 
реформа на пензискиот систем и развој на 
инвестиционите фондови. 
Во насока на создавање на форми на соработка 
заради остварување на заедничката цел – развој 
на пазарот на државни хартии од вредност 
спроведена е анализа на координацијата помеѓу 
монетарната политика и фискалната политика  
Исто така опфатена е и законската рамка за 
издавање на општински обврзници како 
можност за финансирање на проекти од јавен 
интерес. 
Како најзначаен сегмент претставува освртот 
на актуелната состојба во нашата земја при што 
во рамките на овој нов систем единиците на 
локална самоуправа добија можност самите да 
бидат креатори на својата фискална политика. 

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Ракописот е во склад со наставната содржина 
од предметната програма по Фискална ревизија 
на прв циклус студии на Економски факултет-
Прилеп 

Оцена на ракописот: Ракописот целосно ги задоволува 
критрериумите за учебно помагало-практикум 
кое успешно ќе одговори на потребите на 
студентите кои ја следат предметната програма 
по Фискална ревизија. 
Темите кои се обработени ќе им овозможат на 
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студентите многу полесно да ги совладаат 
наставните содржини кои се опфатени во 
наставниот предмет но и да го прошират 
знаењето во делот на изнаоѓање на нови 
можностите за финансирање на единиците на 
локална самоуправа. 
Неопходноста од спроведување на едно вакво 
истражување произлегува од недоволно 
развиениот финансиски пазар во Република 
Северна Македонија и неискористување на 
алтернативните начини на финансирање на 
проекти од јавен интерес од страна на 
единиците на локална самоуправа,што  
претставува пречка за унапредување на 
економскиот раст. 
Притоа значењето на истражувањето се гледа 
во согледувањето на актуелната состојба на 
единиците на локална самоуправа во нашата 
земја и нивните капацитети за издавање на 
општински обврзници како алтернативен извор 
на финансирање кој веќе е практика во други 
земји. 
Пристапот во претставувањето на 
разработената проблематика е успешно 
прилагоден на потребите на студентите 

Категоризација: учебно помагало-практикум 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 
183 страници (формат Б5), напишани на 
компјутер, со големина на фонтот 11. Текстот е 
поделен во 4 поглавја (вклучувајќи ја 
литературата) и содржи 2  слики и 5 табели. 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како учебно помагало-практикум по предметот Фискална 
ревизија, примарно наменет за студентите на Економски факултет-Прилеп. 
Во Прилеп,ноември 2022 година 
 
 

РЕЦЕНЗЕНТ 
Проф. д-р Пеце Николовски 
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Посебен дел од рецензентот: Редовен проф. д-р Деса Косаркоска 
 

Краток опис на содржината: Ракописот „Развој на пазарот на државни 
хартии од вредност и перспективите на општин 
ските обврзници како алтернатива за 
финансирање во јавниот сектор“ претставува 
учебно помагало-практикум наменето за 
студентите од трета година на прв циклус на 
студии на  Економски факултет-Прилеп по 
предметот Фискална ревизија  
Во ракописот јасно е потенцирано дека на 
развојот на пазарот на државни хартии од 
вредност треба да се гледа како на динамичен 
процес во кој најзначајна е стабилноста на 
макроекономскиот и финансиски 
систем.Притоа основни предуслови кои треба 
да бидат исполнети за воспоставување на 
ефикасен пазар на хартии од вредност се: 
стабилна држава со висок кредибилитет; цврста 
фискална и монетарна политика; ефикасна 
правна, даночна и регулаторна 
инфраструктура; сигурни аранжмани за отплата 
на долговите; либерализиран финансиски 
систем со конкурентни последици и одредено 
ниво на развој на трезорскиот систем. 
Притоа  констатирано е дека развојот на 
државните хартии од вредност и добрата 
координација помеѓу монетарната и 
фискалната политика се меѓусебе поврзани и 
условени процеси.  
Во нашата досегашна пракса на 
функционирање на финансиските пазари не 
постоеа општинските обврзници како кредитна 
хартија од вредност. Со донесувањето на 
Законот за локална самоуправа, Законот за 
финансирање на единиците за локална 
самоуправа и Законот за хартии од вредност се 
создадоа законски основи и општините да 
издаваат обврзници за финансирање на 
одредени комунални–инфраструктурни 
проекти. 
Исто така опфатен е и апликативен дел преку 
кој ќе се добијат информации за актуелната 
состојба на единиците на локална самоуправа 
од Република Македонија и нивните 
капацитети за задолжување и издавање на 
општински обврзници. 

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Ракописот е усогласен со предметната 
програма за која е наменет 

Оцена на ракописот: Ракописот ги задоволува критериумите што 
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треба да ги опфати едно вакво издание. 
Она што го прави значаен овој ракопис е 
апликативниот дел преку кој се добиваат 
информации за актуелната состојба на 
единиците на локална самоуправа и нивните 
капацитети за користење на алтернативните 
можности за финансирање на проекти од јавен 
интерес.Притоа целосно заокружување на 
проблематиката е постигнато со поврзувањето 
на правнта рамка во која се дефинирани 
лимитите и постапката за задолжување и 
постапката за издавање и продажба на 
општинските обврзници. 
Разработените теми овозможуваат воведување 
во прoблематиката поврзана со алтернативните 
начини на финансирање и детална разработка 
на сите аспекти и фактори за развој на пазарот 
на државни хартии од вредност како и 
неопходните предуслови.Надополнувајќи ги со 
конкретната постапка на издавање на 
општинските обврзници и правната рамка во 
која би се спровел целиот тој процес. 
Материјата која што е обработена во ракописот 
е презентирана на едноставен, јасен и 
разбирлив јазик, достапен на студентите и  
соодветствува со потребите на студентите кои 
ја слушаат предметната програма по Фискална 
ревизија. 

Категоризација: учебно помагало-практикум 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 
183 страници (формат Б5), напишани на 
компјутер, со големина на фонтот  11. Текстот 
е поделен во 4 поглавја (вклучувајќи ја 
литературата) и содржи 2 слики и 5 табели. 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како  учебно помагало-практикум по предметот Фискална 
ревизија примарно наменет за студентите на Економски факултет-Прилеп 
Во Прилеп, ноември 2022 година 
 
 
 

Рецензент 
Проф. д-р Деса Косаркоска 
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 

ВО НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ МЕТОДИКА, ОБРАЗОВАНИЕ НА 
НАСТАВНИЦИ И ДРУГО (ПРИРОДНИ И ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ) НА 

ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА  

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“– Битола, 
Педагошки факултет – Битола, објавен во весниците Вечер и Лајме од 24. 11.2022 година, 
за избор на три наставници  во сите наставно-научни звања во наставно-научните области 
50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 Друго (природни и 
општествени науки), и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-443/11, 
донесена на 06.12.2022 година, формирана е Рецензентска комисија во состав:  

1. проф. д-р Бојо Колонџовски, редовен професор во пензија  
Педагошки факултет–Битола, УКЛО  

2. проф. д-р Љуљзим Адеми, редовен професор  
Педагошки факултет–„Св. Климент Охридски“– Скопје, УКИМ  

3. проф. д-р Марија Ристевска, редовен професор  
Педагошкиот факултет– Битола, УКЛО  

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

ИЗВЕШТАЈ 

На објавениот конкурс за избор на три наставници во сите наставно-научни звања 
во наставно-научните области 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 
Друго (природни и општествени науки), во предвидениот рок се пријави вонр. проф. д-р 
Данче Сивакова Нешковски.  

 Биографски податоци и образование  

Кандидатката проф. д-р Данче Сивакова Нешковски е родена на 08.01.1978 година, 
во Битола. Средно образование завршила во Гимназијата Јосип Броз Тито во Битола во 
1996 година. Со високо образование се стекнала на Факултетот за учители и 
воспитувачи- Битола. Дипломирала на 12.07.2000 година со просечен успех 9,33. 

Во академската 2002/2003 година се запишала на втор циклус (магистерски) студии 
на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“– Битола, на 
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студиската насока Педагогија во областа на методиките. Студиите ги завршила во 2007 
година, со просечен успех 9,4. На 02.11.2007 година го одбранила магистерскиот труд на 
тема: „Влијанието на информатичко-комуникациската технологија (ИКТ) врз 
подобрувањето на наставата по математика од I до IV одделение “ и стекнала право на 
академски степен Магистер по педагогија во областа на методиките. Докторска 
дисертација пријавила во 2008 година на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“– Битола. Дисертацијата на тема: „Можностите и примената на 
информатичко-комуникациската технологија во наставата по математика во основното 
образование“  ја одбранила на 23.11.2012 година, пред Комисија во состав: проф. д-р 
Весна Макашевска, проф. д-р Душко Ачовски, проф. д-р Линда Стојановска, проф. д-р 
Добри Петровски и проф. д-р Јове Димитрија Талевски. Со тоа се стекнала со научниот 
степен Доктор по педагогија од областа на методиките.  

Врз основа на Извештајот, заклучокот и предлогот на рецензентската комисија, 
објавен во Билтенот бр.375 од 30.05.2013 година на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“– Битола, таа е избрана во звањето доцент во научните области 50504 
Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 Друго (природни и општествени 
науки),. Во 2017 година е избрана во звањето вонреден професор во научните области 
50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 Друго (природни и 
општествени науки). 

Во моментот е вонреден професор на Педагошкиот факултет во Битола. 
Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр. 437 од 29.12.2017 година на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“– Битола.  

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

и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, како и вкупните научни, 
стручни, педагошки и други остварувања 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 до денот на 
пријавата 

 
Наставно-образовна дејност  

 Во рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО, Педагошки факултет-
Битола, на прв циклус студии кандидатката проф. д-р Данче Сивакова- Нешковски 
вклучена е во реализација на наставните предмети Методика на наставата по математика, 
Креативно математичко изразување, Практична настава, Педагошки стаж во основно 
училиште на студиска програма Наставник за одделенска настава, на наставните предмети 
Методика на воспитно – образовната работа по математика, Математичко- дидактички 
игри на студиската програма Воспитувач, на наставните предмети Методика на наставата 
по техничко образование, Методички практикум по техничко образование и Педагошка 
практична настава на студиската програма Информатика и техничко образование и на 
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наставниот предмет Визуелни дидактички ресурси на студиската програма Социјална и 
рехабилитациска педагогија како и на насоката Македонски јазик и книшевност со 
предметот Македонски јазик за странци. 
 На втор циклус студии, кандидатката, проф. д-р Данче Сивакова- Нешковски, е 
реализатор  на предметите Методички концепти во почетната настава по математика, 
Модернизација на почетната настава по математика, Методичко моделирање и 
обликување на наставата по математика, Играта во почетната настава по математика на 
студиската програма  Наставник по одделенската, на  наставните предмети  Методички 
концепти во почетната воспитно - образовна работа по математика, Модернизација на 
почетната воспитно - образовна работа по математика, Методичко моделирање и 
обликување на воспитно - образовна работа по математика  на студиската програма 
Воспитувач, на наставните предмети Методичко моделирање на техничкото образование и 
Педагошка практика на студиската програма Информатика и техничко образование и  на 
наставните предмети Училишна култура и однесување, Претприемништво на студиската 
програма Менаџмент во образование.  

На трет циклус студии, кандидатката проф. д-р Данче Сивакова- Нешковски, 
ангажирана е на студиската програма Образовни науки со наставните предмети 
Тенденции и иновации во методиката, Современи тенденции во наставата по математика и 
Методичко моделирање на наставата по математика и на студиската програма  Надарени и 
талентирани со наставниот предмет Откривање и работа со математички таленти.  
 Кандидатката била ментор на 3 дипломски трудови, 2 магистерски труда, во 
моментот е ментор на три докторанди. 
 Кандидатката учествувала како член во Комисија за одбрана на 20 дипломски, 3 
магистерски трудови и 2 докторски дисертации. 
 Кандидатката,  проф. д-р Данче Сивакова- Нешковски, е автор на рецензиран 
учебниик со наслов „Интеркултурна комуникација и билингвизам“. 

 
Научно-истражувачка дејност/стручно-уметничка дејност  

Кандидатката проф. д-р Данче Сивакова- Нешковски има објавено вкупно 31 
научни трудови, 18 трудови во меѓународни научни списанија и 13 трудови во зборници 
од научни собири.  

Д-р Данче Сивакова- Нешковски учествувалa како член во 2 научни проекти.  
 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес  

Д-р Данче Сивакова- Нешковски активно е вклучена во стручно-апликативната 
работа на Педагошкиот факултет – Битола.  

Кандидатката д-р Данче Сивакова- Нешковски остварила активности како: 
1. учесник во подготовката и реализатор на обуки на наставници и воспитувачи 

Упатство за изведување на практична настава на студентите од наставничките 
факултети, проект на Мисијата ОБСЕ во Скопје, во соработка со Министеството за 
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образование и наука на Р. Македонија, Бирото за развој на образованието, 
Педагошките факултети и Филозофските факултети во Р.Македонија. 

2. реализатор на обуки на наставници ( Примена на современи стратегии и техники на 
поучување во основните училишта, Техники за следење, вреднување и оценување на 
развојот на знаењата и способностите на учениците, Апликација на Блумовата 
таксономија во процесот на оценување на знаењата и способностите на учениците) 
во проектот Модернизација на образованието Р. Македонија, Министерство за 
образование . 

3. учесник во програмата Креативна настава и учење (Обука за наставни методи со 
читање и пишување до критичко мислење, Развој на курикулуми во светлото на 
Болоњскиот процес- ЕКТС како врска  меѓу академското признавање, 
Квалификациона рамка и обезбедувањето квалитет, Модернизација на 
образованието и обуката за наставници, Обновување на студиските програми за 
образование на наставници, Обука за образование за социјална правда), USAID и 
Фондацијата Институт Отворено Општество, Р. Македонија. 

4. ученик во Проект за основно образование(ПЕП), компонента: Унапредување на 
наставата по математика и природната група предмети, обука Класификација на 
задачите во наставата по математика според нивоата на когнитивните барања, 
Унапредување на наставата по математика и природната група предмети , обука 
Наставата по математика во 21 век (учење преку проекти/ проблеми; стратегии за 
решавање математички задачи; приоди и техникиза учење на 21 от век). 

5. креатор на модул CHILD DEVELOPMENT за in- service програма за РАН ДЕТСКИ 
РАЗВОЈ,  Скопје , Р. Македонија. 

6. обучувач за Насоки и користење на збирките задачи по математика од I до IX 
одделените и вреднување на постигнувањата на учениците, организирана од 
Педагошки факултет – Битола, Природно-математички факултет – Скопје и Просветно 
дело. 

7. член на Комисијата за проверка на исполнетост на професионалните стандарди за 
звањата наставник –ментор, Министерство за образование и наука. 

8. Надворешен соработник за стручна работа во Бирото за развој на образованието, 
изработка на нови наставни програми од прво до петто одделение на деветгодишното 
образование по предметот Техничко образование и информатика. 

Стручно усовршување во странство остварила со студиски престој во Австрија. 
Особена активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес. 

Активно е вклучена во работата на стручни комисии и работни групи при Педагошкиот 
факултет – Битола, член на комисиите за изготвување на елаборати за акредитации или 
повторни акредитации на прв, втор и трет циклус, како и изготвител на предметни 
програми за нови наставни предмети на Педагошкиот факултет – Битола. 

Кандидатката е издавач на научното списание Учител (анг. Teacher) на Педагошки 
факултет – Битола. 
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Таа е дел од следниве комисии: 
1. Комисија за претходно оценување на психофизичките способности на пријавени 

кандидати за студирање на прв циклус студии на Педагошкиот факултет – Битола; 
2. Конкурсна комисија за реализација на конкурсот за запишување кандидати за прв 

циклус на Педагошкиот факултет – Битола 
3. Конкурсна комисија за реализација на конкурсот за запишување кандидати за втор 

циклус на Педагошкиот факултет – Битола 
4. Конкурсна комисија за реализација на конкурсот за запишување кандидати за 

педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација) на 
Педагошкиот факултет – Битола 

5. Пописна комисија на Педагошкиот факултет – Битола; 
6. Комисија за јавни набавки на Педагошкиот факултет – Битола;  
7. Комисија за признавање испити на Педагошкиот факултет – Битола; 
8. Комисија за самоевалуација на Педагошкиот факултет – Битола; 
9. Рецензиона комисија за избор наставници во полето  505 Образование на Педагошкиот 

факултет – Битола; 
10. Секретар на втор циклус студиди(два мандата) 
11. Раководител на втор циклус студии (два мандата) 
12. Моментално ја извршува функцијата Декан на Педагошки факултет Битола.  

Д-р Данче Сивакова-Нешковски активно беше вклучена во работата на комисијата за 
мегународна соработка и  комисијата за финансии и развој на УКЛО , беше и сенатор во 
Сенатот на Универзитетот; 

Други активности кои припаѓаат во стручно-апликативната дејност и дејноста од 
поширок интерес, релевантни за изборот се наведени во табелата во Анекс 1 од 
Правилникот за избор. 
 

Оценка од самоевалуација  

Кандидатката д-р Данче Сивакова-Нешковски, има позитивна оценка од најмалку 
3,5 (4,3) од анонимно спроведената анкета на студентите на Педагошкиот факултет – 
Битола во последните 5 години. 
 
 
 
 
 

ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 
НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 
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Кандидатката вонр. проф. д-р Данче Сивакова-Нешковски, 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: има научен 
степен доктор на науки од соодветните области; има објавени најмалку шест рецензирани 
научни труда во референтна научна публикација во последните пет години пред 
објавување на огласот за избор; претходно е избрана во наставно-научно звање вонреден 
професор, има објавен рецензиран учебник или монографија или практикум или збирка 
задачи од научната област за која се избира и има способност за изведување на 
високообразовна дејност.  

За исполнетоста на условите, кандидатката има доставено соодветна документација 
и истата е наведена 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 2 

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

Кандидат: проф. д-р Данче Сивакова-Нешковски, вонреден професор 
Институција: Педагошки факултет – Битола 
Научни области: 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 Друго 
(природни и општествени науки) 

 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН 

ПРОФЕСОР/ НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОВЕТНИК 

 
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: 9.33 
- Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,4 

ДА 

2. Научен степен – доктор на науки од научната област за која се 
избира:  
Назив на научната област: 50504 Методика, 50513 Образование на 
наставници и 50525 Друго (природни и општествени науки). 

ДА 
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Поле 505 Образование 
Подрачје  5 Општествени науки 

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

http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Sivakova_-
_Neshkovski=3ADanche=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: TEM Journal (Technology, 
Education, Management, Informatics/ Association for Information 
Communication Technology Education and Science) 
2. Назив на електронската база на списанија: Web of Science | 
Thomson Reuters (Clarivate Analytics)  
3. Наслов на трудот: ICT- The Educational Programs in Teaching 
Mathematics  
4. Година на објава: 2017   

1. Назив на научното списание: International Journal of Education and 
Research (IJER) 
2. Назив на електронската база на списанија: Scopus & EBSCO 
3. Наслов на трудот: Тhe influence of games on the development of 
students’ social competence 
1. 4. Година на објава: 2015 

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 Journal of Education 
TEACHER (www.ijeteacher.com) 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 19 членови од 9 земји: Р. Србија, 
Словенија, Хрватска, Англија, Романија, Русија, САД, 
Словачка, Р С Македонија.  

3. Наслов на трудот:  
3.1.Тhe ability to manage conflicts as an opportunity to improve a 
person's social skills (2022) 

ДА 
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3.2. Educational leadership skills (2022) 
3.3. Indicators of the teacher effectiveness in the educational process 
(2020) 
3.4. Partial or total self-evaluation in the educational institution (2014) 

1. Назив на научното списание: European Journal of Education and 
Pedagogy EJ-EDU (www.ej-edu.org) 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 16 членови, 5 земји: Словенија, Данска, 
Англија, Турција, Грција, Саудиска Арабија.  

3. Наслов на трудот: Challenges and Opportunities of Online Training 
for Work with Children with Special Needs (2022) 

1. Назив на научното списание: International Journal of Education 
and Research (https://www.ijern.com/) 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 38 членови, 14 земји: Австралија, Италија, 
Франција, Романија, Турција, Египет, Алжир, Малезија, Шри 
Ланка, Индија, Ирак, Иран, Судан, Казахстан. 

3. Наслов на трудот: Тhe influence of games on the development of 
students’ social competence. (2015) 

1. Назив на научното списание: International Journal of Innovation 
and Applied Studies (http://www.ijias.issr-journals.org/) 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 64 членови, 28 земји: Швајцарија, Финска, 
Англија, САД, Норвешка, Италија, Франција, Романија, 
Бугарија, Полска, Шпанија, Грција, Чешка, Турција, Јапонија, 
Кина, Иран, Ирак, Алжир, Тунис, Пакистан, Индија, Куба, Јужна 
Кореја, Колумбија, Мароко, Египет, Камерун.  

3. Наслов на трудот: The role of workbooks in the learning process in 
primary schools in the Republic of Macedonia. (2015) 

1. Назив на научното списание: TEM Journal (Technology, 
Education, Management, Informatics/ Association for Information 
Communication Technology Education and Science) 
(https://www.temjournal.com/) 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 17 членови, 6 земји Јапонија, Литванија, 
Р.Србија, Германија, Романија, Шпанија, Р. Македонија, Босна и 
Херцеговина, САД, Турција, Словенија, Хрватска.  

3. Наслов на трудот: ICT- The Educational Programs in Teaching 
Mathematics. (2017) 

http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Sivakova_-
_Neshkovski=3ADanche=3A=3A.html 

 
3.3. Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на 

рецензија и кое е објавено во земја членка на Европската Унија 
ДА 
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и/или ОЕЦД 
1. Назив на научното списание: Junior Scientific Researcher Journal– 

JSR 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Романија 
3. Наслов на трудот: The students’ values acquired at school 
4. Година на објава: 2019 

1. Назив на научното списание: Junior Scientific Researcher Journal– 
JSR 

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Романија 
3. Наслов на трудот: The speech of pre-school children- opportunities 

for its improvement  
4. Година на објава: 2019 

http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Sivakova_-
_Neshkovski=3ADanche=3A=3A.html 

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

Европската Унија и/или ОЕЦД  

1. Наслов на книгата: New Horizons in Education and Social Studies 
Vol.1/ Chapter 5, Scientific Investigation on the Influence of Games 
on the Development of Students’ Social Competence  

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

Book Publisher International (a part of SCIENCEDOMAIN 
International), London, 2020 

ДА 

3.5. Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на 
меѓународни академски собири каде што членовите на 
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: 2nd International Scientific 

Conference: The Gifted and Talented Progress-Creators - Битола 
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Словенија, Хрватска, Србија 
4. Наслов на трудот:  Creative Use of ICT in Developing and Changing the 

Environtment for Learning with Matematically gifted students. 
5. Година на објава: 2020 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: Међународни научни скуп / 

Проблеми и дилеме савремене наставе у теорији и пракси- 
Белград 

3. Имиња на земјите: Србија, Швајцарија, РС Македонија, Полска, 
Романија, Словенија, Хрватска. 

4. Наслов на трудот:  Worksheets in the mathematics curriculum in 
primary education in the Republic of Macedonia  

5. Година на објава: 2017 

ДА 
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1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: Third International Conference 

Education across Borders, Education and Research across Time and 
Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid)- Битола 

3. Имиња на земјите: РС Македонија, Србија, Албанија, Бугарија.   
4. Наслов на трудот:  Advantages of the integrated curriculum planning  
5. Година на објава: 2016 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: Third International Conference 

Education across Borders, Education and Research across Time and 
Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid)- Битола 

3. Имиња на земјите: РС Македонија, Србија, Албанија, Бугарија.   
4. Наслов на трудот:  Improving the teaching and learning of Mathematics 

by the use of ICT 
5. Година на објава: 2016 

 
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, монографијата, практикумот или збирката 
задачи:  
„Интеркултурна комуникација и билингвизам“ (учебник) 
Место и година на објава: Битола, 2022 година 

ДА 

5. Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден професор, 
датум и број на Билтен: 29.12.2017 година бр. 437 

ДА 

6. Има способност за изведување на високообразовна дејност ДА 
 

ОЦЕНКА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО  
НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА  

Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо 
образование, кандидатката вонр.проф. д-р Данче Сивакова-Нешковски ги исполнува и 
посебните услови за избор во звање, предвидени со Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно-научни звања, наставно-стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски” – Битола.  

За исполнетоста на посебните услови, кандидатката има доставено соодветна 
документација и истите се прикажани во Табела – Анекс 1 од Правилникот за 
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критериумите и постапката за избор во наставно-научни звања, наставно-стручни, научни, 
наставни и соработнички звања на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски” – Битола 

Д-р Данче Сивакова-Нешковски исполнува вкупно 25 услови од наведените во 
табелата за оценување на исполнетоста за посебните услови, (со Правилникот се 
предвидени најмалку седум), од кои 16 припаѓаат на првите две групи критериуми (со 
Правилникот се предвидени најмалку пет).  

АНЕКС 1: ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 
Кандидатот е цитиран најмалку во 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)  

https://scholar.google.com/citations?user=0ojKVNMAAAAJ&hl=en 
 

X 

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

 
 
 
 

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

 
 

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  X 
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 
монографија, практикум, збирка задачи и сл. 
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Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од 
одобрени проекти 

 

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

 

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

 

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

 

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

Вкупно исполнети услови од прв критериум 7 

ВТОР КРИТЕРИУМ 

Резултати и искуство во 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. 

X 

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

X 

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

 

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

 

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

 

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

X 

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

X 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска X 
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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 

X 

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

X 

Вкупно исполнети услови од втор критериум 9 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

 

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  
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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 Данче Сивакова-Нешковски, вонреден професор на Педагошкиот 
факултет- Битола.  

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Данче Сивакова-Нешковски 
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 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 
50525 Друго (природни и општествени науки). 

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола, д-р Данче Сивакова-
Нешковски да биде избрана во наставно научно звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР во 
научните области 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 Друго 
(природни и општествени науки). 

                                                      РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:  
 

1. Ред. проф. д-р Бојо Колонџовски,  
Педагошки факултет–Битола, УКЛО  

2. Ред. проф. д-р Љуљзим Адеми,  
Педагошки факултет – „Св. Климент 
Охридски“– Скопје, УКИМ  

3. Ред. проф. д-р Марија Ристевска,  
Педагошкиот факултет– Битола, УКЛО  

  

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 9 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД ТРИТЕ КРИТЕРИУМИ - 25 
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 

ВО НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ МЕТОДИКА, ОБРАЗОВАНИЕ НА 
НАСТАВНИЦИ И ДРУГО (ПРИРОДНИ И ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ) НА 

ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА  

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“– Битола, 
Педагошки факултет– Битола, објавен во весниците „Вечер“ и „Lajm“ од 24.11.2022 
година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните 
области 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 Друго (природни 
и општествени науки), и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-
443/11, донесена на 06.12.2022 година, формирана е Рецензентска комисија во состав:  

1. проф. д-р Бојо Колонџовски, редовен професор во пензија  
Педагошки факултет – Битола, УКЛО  

2. проф. д-р Љуљзим Адеми, редовен професор  
Педагошки факултет – „Св. Климент Охридски“– Скопје, УКИМ   

3. проф. д-р Марија Ристевска, редовен професор  
Педагошкиот факултет – Битола, УКЛО.  

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

ИЗВЕШТАЈ 

На објавениот конкурс за избор на три наставници во сите наставно-научни звања 
во наставно-научните области 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 
50525 Друго (природни и општествени науки), во предвидениот рок се пријави вонр. 
проф. д-р Јасминка Кочоска.  

 Биографски податоци и образование  

Кандидатката проф. д-р Јасминка Кочоска е родена на 31.05.1977 година, во 
Битола. Средно образование завршила во Средното општинско економско училиште „Јане 
Сандански“ во Битола. Со високо образование се стекнала на Факултетот за учители и 
воспитувачи при Универзитетот „Св. Климент Охридски“– Битола. Студиите ги завршила 
во 1999 година, со просечен успех 8,7. Дипломирала на 14.07.1999 година и се стекнала со 
право на стручен назив Дипломиран учител. Во академската 2002 година се запишала на 
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втор циклус (магистерски) студии на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“– Битола, на групата Методики на предучилишносто воспитание и 
одделенската настава. Студиите ги завршила во 2007 година, со просечен успех 9,9. На 
15.03.2007 година го одбранила магистерскиот труд на тема: „Влијанието на посебните 
стратегии Граѓанското образование врз подобрувањето на климата во училницата“ и 
стекнала право на академски степен Магистер по педагогија во областа на методиките. 
Докторска дисертација пријавила во 2012 година на Педагошкиот факултет при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“– Битола. Дисертацијата на тема: 
„Демократизација на процесот на изучување на наставните содржини по П и О“ ја 
одбранила на 31.05.2012 година, пред Комисија во состав: проф. д-р Добри Петровски, 
проф. д-р Бојо Колонџовски, проф. д-р Јове Димитрија Талевски, проф. д-р Татјана 
Атанасоска и проф. д-р Методија Стојановски. Со тоа се стекнала со научниот степен 
доктор на науки по педагогија од областа на методиките.  

Врз основа на Извештајот, заклучокот и предлогот на рецензентската комисија, 
објавен во Билтенот бр.375 од 30.05.2013 година на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“– Битола, таа е избрана во звањето доцент во научните области 50504 
Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 Друго (природни и општествени 
науки). Во 2017 година е избрана во звањето вонреден професор во научните области 
50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 Друго (природни и 
општествени науки).  

Во моментот е вонреден професор на Педагошкиот факултет во Битола. 
Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр. 437 од 29.12.2017 година на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“– Битола.  

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

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

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

 
Наставно-образовна дејност  

 Во рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО, Педагошки факултет-
Битола, на прв циклус студии кандидатката проф. д-р Јасминка Кочоска изведува настава 
и вежби на студиските програми за Наставник за одделенска настава, Воспитувач, 
Социјална и рехабилитациска педагогија и на насоките по јазик и книжевност, а ја 
организира и ја следи педагошката практика на студиската програма Воспитувач.  
 Проф. д-р Јасминка Кочоска изведува настава на вториот циклус студии на 
студиските програми Наставник по одделенска настава, Воспитувач, Социјална и 
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рехабилитациска педагогија и Менаџмент во образование и е акредитиран ментор на 
студенти на втор циклус на студии. 

Таа учествува и во реализација на наставата на третиот циклус студии на 
наставните програми за Образовни науки, Надареност и талентираност, Менаџмент во 
образование и Настава по јазик и е акредитиран ментор на студенти на третиот циклус 
студии. 
 Кандидатката била ментор на 3 дипломски трудови. 
 Кандидатката има учествувано како член во Комисија за оцена/или одбрана на 10 
дипломски и на 3 магистерски трудови. 
 Кандидатката е автор и воедно уредник на рецензираните учебници под наслов 
„Интеркултурно образование“ и „Интеркултурна комуникација и билингвизам“. 

 
Научно-истражувачка дејност/стручно-уметничка дејност  

Д-р Јасминка Кочоска има објавено вкупно 57 научни трудови, од кои 38 трудови 
во меѓународни научни списанија и 19 трудови во зборници од научни собири.  

Д-р Јасминка Кочоска учествувалa како член во 10 научни проекти.  
 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес  

Д-р Јасминка Кочоска активно е вклучена во стручно-апликативната работа на 
Педагошкиот факултет – Битола.  

Кандидатката д-р Јасминка Кочоска остварила експертски активности како: 
1. координатор и реализатор на обуки од курс за Мултикултурализам на студентите од 

сите наставни групи на Педагошкиот факултет–  Битола. 
2. координатор на проектот „Село за човекови права“ во рамките на EIDHR програмата 

(инструмент за заштита и промоција на човековите права на ЕУ) во соработка со 
Европската Унија во Република Македонија. 

3. учесник во подготовката на Упатството за изведување на практична настава на 
студенти од наставничките факултети и реализатор на работилница со воспитувачи, 
наставници и педагози во таа насока;  

4. реализатор на обуката за примена на ИКТ во наставата за група учесници на 
Педагошкиот факултет во Битола. 

5. обучувач во три обуки на наставници од проектот за модернизација на образованието 
во Република Македонија (Примена на современи стратегии и техники на поучување 
во основните училишта, Техники за следење, вреднување и оценување на развојот на 
знаењата и способностите на учениците, Апликација на Блумовата таксономија во 
процесот на оценување на знаењата и способностите на учениците); 
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6. учесник во изготвувањето модули за имплементација на демократските вредности и 
воведување на граѓанското образование на педагошките факултети во Република 
Македонија. 

7.  член на комисијата за изготвување елаборати за акредитација на студиските програми 
Наставник за одделенска настава и Воспитувач на прв циклус студии на Педагошкиот 
факултет – Битола. 

8. член на комисијата за изготвување на елаборат на студиската програма Менаџмент за 
образование на трет циклус студии на Педагошкиот факултет– Битола. 

Стручно усовршување во странство остварила со студиски престој во Полска, 
Велика Британија, Израел, Германија, Грција, Албанија, Босна и Херцеговина и Австрија. 

Особена активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес. 
Активно е вклучена во работата на стручни комисии и работни групи при Педагошкиот 
факултет– Битола за изработка на елаборати за наставни програми. Кандидатката  активно 
учествува во уредувачкиот одбор за издавање на научното списание Учител (анг. Teacher) 
на Педагошки факултет–Битола, а учествувала и како член на Организацискиот одбор во 
рамките на Втората Интернационална научна конференција „Надарените и талентираните 
креатори на прогресот“ и Третата Интернационална конференција “Education across 
Borders“, Education and Research across Time and Space (1100th Death Anniversary of St. 
Clement of Ohrid) на Педагошкиот факултет– Битола. 

Таа е дел од следниве комисии: 
1. Комисија за претходно оценување на психофизичките способности на пријавени 

кандидати за студирање на прв циклус студии на Педагошкиот факултет– Битола; 
2. Конкурсна комисија за реализација на конкурсот за запишување кандидати за 

педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација) на 
Педагошкиот факултет– Битола 

3. Пописна комисија на Педагошкиот факултет– Битола; 
4. Комисија за јавни набавки на Педагошкиот факултет– Битола;  
5. Комисија за признавање испити на Педагошкиот факултет– Битола; 
6. Изборна комисија за избор на претседател и членови на Факултетското студентско 

собрание на Педагошкиот факултет– Битола; 
7. Комисија за самоевалуација на Педагошкиот факултет– Битола; 
8. Рецензиона комисија за избор на наставник на Педагошкиот факултет– Битола; 

Д-р Јасминка Кочоска активно е вклучена во работата на бројни комисии на УКЛО, 
меѓу кои се следниве:  
1. Изборна комисија за избор на член на Сенатот на Универзитетот; 
2. Изборна комисија на Педагошкиот факултет– Битола за избор на Ректор на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“– Битола; 
3. Комисија за студентски стандард на Педагошки факултет при Универзитетот ,,Св. 

Климент Охридски“ – Битола. 
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Други активности кои припаѓаат во стручно-апликативната дејност и дејноста од 
поширок интерес, релевантни за изборот се наведени во табелата во Анекс 1 од 
Правилникот за избор. 
 

Оценка од самоевалуација  

Кандидатката д-р Јасминка Кочоска, има позитивна оценка од најмалку 3,5 (4,3) од 
анонимно спроведената анкета на студентите на Педагошкиот факултет– Битола во 
последните 5 години. 

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

 
Кандидатката вонр. проф. д-р Јасминка Кочоска 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: има научен 
степен доктор на науки од соодветните области; има објавени најмалку шест рецензирани 
научни труда во референтна научна публикација во последните пет години пред 
објавување на огласот за избор; претходно е избрана во наставно-научно звање вонреден 
професор, има објавен рецензиран учебник или монографија или практикум или збирка 
задачи од научната област за која се избира и има способност за изведување на 
високообразовна дејност.  

За исполнетоста на условите, кандидатката има доставено соодветна документација 
и истата е наведена 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 2 

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

Кандидат: проф. д-р Јасминка Пецо Кочоска, вонреден професор 
Институција: Педагошки факултет– Битола 
Научни области: 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 Друго 
(природни и општествени науки) 
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ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН 
ПРОФЕСОР/ НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОВЕТНИК 

 
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: 8,7 
- Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,9 

ДА 

2. Научен степен – доктор на науки од научната област за која се 
избира:  
Назив на научната област: 50504 Методика, 50513 Образование на 
наставници и 50525 Друго (природни и 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. 

http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Kochoska=3AJasminka=3A=3
A.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: Technium Social Sciences Journal 
2. Назив на електронската база на списанија: EBSCO 
3. Наслов на трудот: Adoption of a child - an act of noble character  
4. Година на објава: 2020 

1. Назив на научното списание: TEM Journal (Technology, 
Education, Management, Informatics/ Association for Information 
Communication Technology Education and Science) 
2. Назив на електронската база на списанија: Web of Science | 
Thomson Reuters (Clarivate Analytics)  
3. Наслов на трудот: ICT- The Educational Programs in Teaching 
Mathematics  
4. Година на објава: 2017  

1. Назив на научното списание: International Journal of Science and 
Research (IJSR) 
2. Назив на електронската база на списанија: Thomson Reuters 

ДА 
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3. Наслов на трудот: Blogging in the 21st-Century Classroom 
4. Година на објава: 2017  

1. Назив на научното списание: International Journal of Education and 
Research (IJER) 
2. Назив на електронската база на списанија: Scopus & EBSCO 
3. Наслов на трудот: Тhe influence of games on the development of 
students’ social competence 
4. Година на објава: 2015  

http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Kochoska=3AJasminka=3A=3
A.html 

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 (www.ijeteacher.com) 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 19 членови од 9 земји: Р. Србија, 
Словенија, Хрватска, Англија, Романија, Русија, САД, 
Словачка, Р С Македонија.  

3.1 Наслов на трудот: Тhe ability to manage conflicts as an 
opportunity to improve a person's social skills (2022) 

3.2 Наслов на трудот:  Educational leadership skills (2022) 
3.3 Наслов на трудот:  The involvement and contribution of the social 

pedagogue in children's development (2021) 
3.4 Наслов на трудот:  Respecting the person's dignity- basis of the 

code of ethics in social work (2020) 
3.5 Наслов на трудот:  Development of effective critical thinking 

among students through social work education (2020) 
3.6 Наслов на трудот:  Indicators of the teacher effectiveness in the 

educational process (2020) 
3.7 Наслов на трудот: Socio-pathological youth behavior-drug 

addiction: with a review of the situation in Macedonia (2020) 
3.8 Наслов на трудот: The basic features of social and rehabilitation 

pedagogy in education for social work (2019) 
3.9 Наслов на трудот: Key obstacles affecting successful classroom 

learning (2019)  
3.10 Наслов на трудот: Conceptual framework of the theories in  the 

social work education  (2019) 
3.11 Наслов на трудот: Ethical responsibilities of the social worker 

towards the clients (2018) 
3.12 Наслов на трудот: Freedom of speech vs. hate speech in 

democratic society (2017) 

ДА 
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3.13 Наслов на трудот: Building a culture of integrity in the classroom 
(2015)  

3.14 Наслов на трудот: Building of the character (2015) 
3.15 Наслов на трудот: Teaching and learning approaches of civic 

education (2015) 
3.16. Наслов на трудот: Democratic education (2015) 
3.17. Наслов на трудот: Teachers’ competences-features (2014) 
3.18. Наслов на трудот: The discussion as part of the democratic 

classroom (2014) 

1. Назив на научното списание: European Journal of Education and 
Pedagogy EJ-EDU (www.ej-edu.org) 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 6 членови, 5 земји: Словенија, Данска, 
Англија, Турција, Грција, Саудиска Арабија.  

3. Наслов на трудот: Challenges and Opportunities of Online Training 
for Work with Children with Special Needs (2022) 

1. Назив на научното списание: TEM Journal (Technology, 
Education, Management, Informatics/ Association for Information 
Communication Technology Education and Science) 
(https://www.temjournal.com/) 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 17 членови, 6 земји Јапонија, Литванија, 
Р.Србија, Германија, Романија, Шпанија, Р. Македонија, Босна и 
Херцеговина, САД, Турција, Словенија, Хрватска.  

3. Наслов на трудот: ICT- The Educational Programs in Teaching 
Mathematics. (2017) 

1. Назив на научното списание: International Journal of Education 
and Research (https://www.ijern.com/) 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 38 членови, 14 земји: Австралија, Италија, 
Франција, Романија, Турција, Египет, Алжир, Малезија, Шри 
Ланка, Индија, Ирак, Иран, Судан, Казахстан. 

3. Наслов на трудот: Тhe influence of games on the development of 
students’ social competence. (2015) 

1. Назив на научното списание: International Journal of Innovation 
and Applied Studies (http://www.ijias.issr-journals.org/) 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 64 членови, 28 земји: Швајцарија, Финска, 
Англија, САД, Норвешка, Италија, Франција, Романија, 
Бугарија, Полска, Шпанија, Грција, Чешка, Турција, Јапонија, 
Кина, Иран, Ирак, Алжир, Тунис, Пакистан, Индија, Куба, Јужна 
Кореја, Колумбија, Мароко, Египет, Камерун.  

3. Наслов на трудот: The role of workbooks in the learning process in 
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primary schools in the Republic of Macedonia. (2015) 

1. Назив на научното списание: International Journal of Science and 
Research (IJSR) (https://www.ijsr.net/) 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 8 членови, 5 земји: Бугарија, Романија, 
САД, Индија, Алжир. 

3. Наслов на трудот: The role of the cultural institutions in the Civic 
education. (2015) 

1. Назив на научното списание: HORIZONS International Scientific 
Journal  

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 7 членови, 6 земји: Р. Македонија, 
Шпанија, Германија, Бугарија, Р. Србија, Словенија.  

3. Наслов на трудот: The role of dramatization in acquiring life skills 
among students. (2015) 

http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Kochoska=3AJasminka=3A
=3A.html  

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: Junior Scientific Researcher Journal– 

JSR 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Романија 
3. Наслов на трудот: The students’ values acquired at school 
4. Година на објава: 2019 

1. Назив на научното списание: Junior Scientific Researcher Journal– 
JSR 

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Романија 
3. Наслов на трудот: The speech of pre-school children- opportunities 

for its improvement  
4. Година на објава: 2019 

http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Kochoska=3AJasminka=3A
=3A.html  

ДА 

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

1. Наслов на книгата: New Horizons in Education and Social Studies 
Vol.1/ Chapter 5, Scientific Investigation on the Influence of Games 
on the Development of Students’ Social Competence  

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

Book Publisher International (a part of SCIENCEDOMAIN 
International), London, 2020 

ДА 

3.5. Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на ДА 
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меѓународни академски собири каде што членовите на 
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: 2nd International Scientific 

Conference: The Gifted and Talented Progress-Creators - Битола 
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Словенија, Хрватска, Србија 
4. Наслов на трудот:  Comparative analysis of political leaders 

speeches of the Republic of North Macedonia and Great Britain 
5. Година на објава: 2020 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: 2nd International Scientific 

Conference: The Gifted and Talented Progress-Creators - Битола 
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Словенија, Хрватска, Србија 
4. Наслов на трудот:  Gifted children and their social skills 
5. Година на објава: 2020 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: 1st International Scientific 

Conference on Multicultural Education- Тетово 
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Шпанија, Грција, Полска, 

Холандија, Данска, Германија 
4. Наслов на трудот:  Investment in developing civic skills as a key 

factor in raising future citizens 
5. Година на објава: 2020 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: Међународни научни скуп / 

Проблеми и дилеме савремене наставе у теорији и пракси- 
Белград 

3. Имиња на земјите: Србија, Швајцарија, РС Македонија, Полска, 
Романија, Словенија, Хрватска. 

4. Наслов на трудот:  Worksheets in the mathematics curriculum in 
primary education in the Republic of Macedonia  

5. Година на објава: 2017 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: Third International Conference 

Education across Borders, Education and Research across Time and 
Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid)- Битола 

3. Имиња на земјите: РС Македонија, Србија, Албанија, Бугарија.   
4. Наслов на трудот:  Eye contact as the most powerful way for 

classroom management  
5. Година на објава: 2016 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: Third International Conference 

Education across Borders, Education and Research across Time and 
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Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid)- Битола 
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Србија, Албанија, Бугарија.   
4. Наслов на трудот:  Competence of the teachers and importance of 

quality communication for work improvement in primary school 
5. Година на објава: 2016 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: FES Conference, International 

Scientific Conference on Education in the 21st Century- Conditions 
and Perspectives - Штип 

3. Имиња на земјите: РС Македонија, Русија, САД, Хрватска, 
Украина, Полска, Србија, Бугарија, Црна Гора. 

4. Наслов на трудот:  The role of Civic Education in overcoming 
conflict situations 

5. Година на објава: 2015 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: FES Conference, International 

Scientific Conference on Education in the 21st Century- Conditions 
and Perspectives - Штип 

3. Имиња на земјите: РС Македонија, Русија, САД, Хрватска, 
Украина, Полска, Србија, Бугарија, Црна Гора. 

4. Наслов на трудот:  Communicative-pedagogical features of 
communication in the educational process- Communicative 
competence  

5. Година на објава: 2015 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: HORIZONS, international 

Scientific Journal, Series A, Social Sciences and Humanities - 
Битола 

3. Имиња на земјите: Р.Македонија, Шпанија, Германија, Бугарија, 
Србија, Словенија.  

4. Наслов на трудот:  The role of dramatization in acquiring life skills 
among students  

5. Година на објава: 2015 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: 21 Округли сто о даровитима, 

Даровити и дидактичка култура - Вршац  
3. Имиња на земјите: Србија, Романија, Словенија, Р. Македонија, 

Англија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Русија. 
4. Наслов на трудот:  Талентираните и надарените ученици во 

постмодерното општество  
5. Година на објава: 2015 

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

НЕ 
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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: „Интеркултурно образование“ (учебник) 
Место и година на објава: Битола, 2022 година 

2. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или збирката 
задачи:  
„Интеркултурна комуникација и билингвизам“ (учебник) 
Место и година на објава: Битола, 2022 година 

3. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или збирката 
задачи: „Прирачник за Мултикултурно образование (Концепти и 
методи)/ Стереотипи и предрасуди“. 
Место и година на објава: Тетово, 2018 

4. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или збирката 
задачи: „Прирачник за одделенски наставници / Планирање на 
наставата за Општество во прво одделение“ 
Место и година на објава: Битола, 2017 

5. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или збирката 
задачи: „Упатство за изведување практична настава на 
студентите од наставничките факултети“ 
Место и година на објава: Скопје, 2013 

6. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или збирката 
задачи: „Граѓанското образование и климата во училницата“ 
(учебно помагало) 
Место и година на објава: Битола, 2007 

ДА 

5. Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден професор, 
датум и број на Билтен: 29.12.2017 година бр. 437 

ДА 

6. Има способност за изведување на високообразовна дејност ДА 
 

ОЦЕНКА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО  
НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА  

Покрај тоа што во целост ги исполнува општите услови предвидени во Законот за 
високо образование, кандидатката вонр. проф. д-р Јасминка Кочоска ги исполнува и 
посебните услови за избор во звање, предвидени со Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно-научни звања, наставно-стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски” – Битола.  
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За исполнетоста на посебните услови, кандидатката има доставено соодветна 
документација и истите се прикажани во Табела – Анекс 1 од Правилникот за 
критериумите и постапката за избор во наставно-научни звања, наставно-стручни, научни, 
наставни и соработнички звања на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски” – Битола 

Д-р Јасминка Кочоска исполнува вкупно 25 услови од наведените во табелата за 
оценување на исполнетоста за посебните услови, (со Правилникот се предвидени најмалку 
седум), од кои 17 припаѓаат на првите две групи критериуми (со Правилникот се 
предвидени најмалку пет).  

АНЕКС 1: ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 
Кандидатот е цитиран најмалку во 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)  
https://scholar.google.com/citations?user=TawG5RAAAAAJ&hl=en  
https://www.researchgate.net/profile/Jasminka-Kochoska  

X 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во 
списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, 
Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, 
SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на 
универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)  
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Kochoska=3AJasminka=3A=3A.html 

 
 
 

X 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни 
публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во 
соодветното звање. 
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Kochoska=3AJasminka=3A=3A.html 

 
X 

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

X 

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

X 

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

X 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор X 
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на меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание 
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  X 
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 
монографија, практикум, збирка задачи и сл. 

 
 

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

 

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)  

X 

Вкупно исполнети услови од прв критериум 9 
 
 
 

ВТОР КРИТЕРИУМ 

Резултати и искуство во 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. 

X 

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

X 

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

 

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

 

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 
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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 

X 

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

X 

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

X 

Вкупно исполнети услови од втор критериум 8 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

 

Реализирал превод на книга или дел од книга  
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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 Јасминка Кочоска, вонреден професор на Педагошкиот факултет–
Битола.  

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Јасминка Кочоска 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 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 Друго (природни 
и општествени науки). 

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет– Битола, д-р Јасминка Кочоска да 
биде избрана во наставно научно звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР во научните области 

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.) 

 
 

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

 

Вкупно исполнети услови од трет критериум 8 
  

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД ТРИТЕ КРИТЕРИУМИ 25 
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50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 Друго (природни и 
општествени науки). 

 
                                                                              РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 
1. ред. проф. д-р Бојо Колонџовски,  

Педагошки факултет–Битола, УКЛО  
2. ред. проф. д-р Љуљзим Адеми, 

Педагошки факултет – „Св. Климент 
Охридски“– Скопје, УКИМ  

3. ред. проф. д-р Марија Ристевска,  
Педагошкиот факултет– Битола, УКЛО  
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 

ВО НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ МЕТОДИКА, ОБРАЗОВАНИЕ НА 
НАСТАВНИЦИ И ДРУГО (ПРИРОДНИ И ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ) НА 

ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА  

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“– Битола, 
Педагошки факултет – Битола, објавен во весниците Вечер и Лајме од 24. 11.2022 година, 
за избор на три наставници  во сите наставно-научни звања во наставно-научните области 
50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 Друго (природни и 
општествени науки), и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-443/11, 
донесена на 06.12.2022 година, формирана е Рецензентска комисија во состав:  

1. проф. д-р Бојо Колонџовски, редовен професор во пензија  
Педагошки факултет–Битола, УКЛО  

2. проф. д-р Љуљзим Адеми, редовен професор  
Педагошки факултет–„Св. Климент Охридски“– Скопје, УКИМ  

3. проф. д-р Марија Ристевска, редовен професор  
Педагошкиот факултет– Битола, УКЛО  

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

ИЗВЕШТАЈ 

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во 
наставно-научните области 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 
Друго (природни и општествени науки), во предвидениот рок се пријави вонр. проф. д-р 
Билјана Граматковски.  

 Биографски податоци и образование  

Кандидатката проф. д-р Билјана Граматковски е родена на 14.10.1978 година, во 
Битола. Средно образование завршила во гимназијата „Јосип Броз Тито“ во Битола. Со 
високо образование се стекнала на Факултетот за учители и воспитувачи. Дипломирала на 
09.10.2001 година и се стекнала со право на стручен назив Дипломиран учител. Во 
академската 2002 година се запишала на втор циклус (магистерски) студии на 
Педагошкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“– Битола, на групата 
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Методики на предучилишносто воспитание и одделенската настава. Студиите ги завршила 
во 2007 година, со просечен успех 9,9. На 10.10.2007 година го одбранила магистерскиот 
труд на тема: „Интерактивна комуникација меѓу воспитувачот и децата во 
предучилишните установи“ и стекнала право на академски степен Магистер по педагогија 
во областа на методиките. Докторска дисертација пријавила во 2012 година на 
Педагошкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“– Битола. 
Дисертацијата на тема: „Интерактивната комуникација во воспитно-образовниот процес“ 
ја одбранила на 29.11.2012 година, пред Комисија во состав: проф. д-р Томе Груевски, 
проф. д-р Јордан Стојаноски, проф. д-р Јове Димитрија Талевски, проф.д-р Љупчо 
Кеверески и проф. д-р Златко Жоглев. Со тоа се стекнала со научниот степен доктор на 
науки по педагогија од областа на методиките.  

Врз основа на Извештајот, заклучокот и предлогот на рецензентската комисија, 
објавен во Билтенот бр.375 од 30.05.2013 година на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“– Битола, таа е избрана во звањето доцент во научните области 50504 
Методика, 50513 Образование на наставници и 50525. Во 2017 година е избрана во 
звањето вонреден професор во научните области 50504 Методика, 50513 Образование на 
наставници и 50525 Друго (природни и општествени науки).  

Во моментот е вонреден професор на Педагошкиот факултет во Битола. 
Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр. 437 од 29.12.2017 година на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“– Битола.  

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

и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, како и вкупните научни, 
стручни, педагошки и други остварувања 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 до денот на 
пријавата 

 
Наставно-образовна дејност  

 Во рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО, Педагошки факултет-
Битола, на прв циклус студии кандидатката проф. д-р Билјана Граматковски изведува 
настава и вежби на студиските програми за Наставник за одделенска настава, Воспитувач, 
Социјална и рехабилитациска педагогија и на насоките по јазик и книжевност, како и на 
насоката ИТО, а како раководител е главен организатор и ја следи педагошката практика 
на студиската програма Воспитувач.  

 Проф. д-р Билјана Граматковски изведува настава на вториот циклус по 
предметот „Култура на изразување“, како и по следниве предмети: „Методика во 
предучилишното воспитание“, „Правопис и правоговор“, „Методика на почетното јазично 
описменување“, „Методичкo моделирање“, „Лингвистички основи на наставата по 
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македонски јазик“, „Литературни основи на наставата по македонски јазик“,  „Стратегии 
во наставата по македонски јазик и книжевност“.  

 Таа учествува и во реализација на наставата на третиот циклус студии, каде 
ги предава предметите „Интерактивна комуникација во воспитно-образовниот процес“, 
„Пристапи во развојот на јазичното креативно изразување“, „Методика на креативната 
настава по македонски јазик и литература“, „Методика на критичка писменост“, 
„Комуникациски аспекти на наставата“, „Јазично планирање и јазична политика“, 
„Методичко моделирање на наставата по физичко и здравствено образование“, 
„Методичко моделирање на наставата по јазик и литература“ и „Билингвизам“. Овие 
предмети се изучуваат на следниве наставни програми од трет циклус: „Настава по јазик“, 
„Надареност и талентираност“ и „Образовни науки“. 
 Кандидатката била ментор на преку 30 дипломски трудови. 
 Кандидатката учествувала како член во Комисија за оцена/или одбрана на околу  
30 дипломски, на 7 магистерски трудови, како и на 1 докторски труд. 
 Кандидатката е автор на рецензираниот учебник под наслов „Интеркултурна 
комуникација и билингвизам“. 

 
Научно-истражувачка дејност/стручно-уметничка дејност  

Д-р Билјана Граматковски  има објавено вкупно 37 научни трудови, од кои 17 
трудови во меѓународни научни списанија и 20 трудови во зборници од научни собири.  

Д-р Билјана Граматковски учествувалa како член во 3 научни проекти.  
 
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес  

Д-р Билјана Граматковски активно е вклучена во стручно-апликативната работа на 
Педагошкиот факултет – Битола.  

Кандидатката д-р Билјана Граматковски остварила експертски активности како: 
1. координатор и реализатор на обуки за јавен настап на студентите од сите пријавени 

единици на универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола на Педагошкиот факултет–  
Битола; 

2. обучувач во три обуки на наставници од проектот за модернизација на образованието 
во Република Македонија (Примена на современи стратегии и техники на поучување 
во основните училишта, Техники за следење, вреднување и оценување на развојот на 
знаењата и способностите на учениците, Апликација на Блумовата таксономија во 
процесот на оценување на знаењата и способностите на учениците); 

3. претседател на комисијата за изготвување елаборати за акредитација на студиските 
програми Наставник за одделенска настава и Воспитувач на прв циклус студии на 
Педагошкиот факултет – Битола. 
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Особена активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес. 
Активно е вклучена во работата на стручни комисии и работни групи при Педагошкиот 
факултет – Битола за изработка на елаборати за наставни програми. Кандидатката  
активно учествува во уредувачкиот одбор за издавање на научното списание Учител (анг. 
Teacher) на Педагошки факултет – Битола. Таа е дел од следниве комисии: 
4. Комисија за претходно оценување на психофизичките способности на пријавени 

кандидати за студирање на прв циклус студии на Педагошкиот факултет – Битола; 
5. Конкурсна комисија за реализација на конкурсот за запишување кандидати за 

педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација) на 
Педагошкиот факултет – Битола; 

6. Конкурсна комисија за запишување на пријавени кандидати за студирање на прв 
циклус студии на Педагошкиот факултет - Битола; 

7. Изборна комисија за избор на претседател и членови на Факултетското студентско 
собрание на Педагошкиот факултет – Битола; 

8. Комисија за самоевалуација на Педагошкиот факултет – Битола; 
9. Рецензиона комисија за избор на наставник на Педагошкиот факултет – Битола; 
10. Комисија за извршување на административни работи за студентите кои студираат на 

студиската програма Англиски јазик и книжевност, на англиски јазик, на втор циклус 
студии на Педагошкиот факултет во Битола. 

Д-р Билјана Граматковски активно е вклучена во работата на бројни комисии на УКЛО, 
меѓу кои се следниве:  
11. Изборна комисија на Педагошкиот факултет– Битола за избор на Ректор на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“– Битола; 
12. Комисија за оценка на есеи на пријавени студенти на конкурс објавен од 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола; 
13. Комисија за натпревар по ораторство УКЛО ТРИВИУМ на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ – Битола. 
Други активности кои припаѓаат во стручно-апликативната дејност и дејноста од 

поширок интерес, релевантни за изборот се наведени во табелата во Анекс 1 од 
Правилникот за избор. 
 

Оценка од самоевалуација  

Кандидатката д-р Билјана Граматковски, има позитивна оценка од најмалку 3,5 
(4,7) од анонимно спроведената анкета на студентите на Педагошкиот факултет – Битола 
во последните 5 години. 
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ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 
НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

 
Кандидатката вонр. проф. д-р Билјана Граматковски 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: има научен 
степен доктор на науки од соодветните области; има објавени најмалку шест рецензирани 
научни труда во референтна научна публикација во последните пет години пред 
објавување на огласот за избор; претходно е избрана во наставно-научно звање вонреден 
професор, има објавен рецензиран учебник или монографија или практикум или збирка 
задачи од научната област за која се избира и има способност за изведување на 
високообразовна дејност.  

За исполнетоста на условите, кандидатката има доставено соодветна документација 
и истата е наведена 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 2 

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

Кандидат: проф. д-р Билјана Томислав Граматковски, вонреден професор 
Институција: Педагошки факултет – Битола 
Научни области: 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 Друго 
(природни и општествени науки) 

 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН 

ПРОФЕСОР/ НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОВЕТНИК 

 
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: 9,2 
- Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,8 

ДА 

2. Научен степен – доктор на науки од научната област за која се ДА 
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избира:  
Назив на научната област: 50504 Методика, 50513 Образование на 
наставници и 50525 Друго (природни и општествени науки). 

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

http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Gramatkovski=3ABiljana=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: TEM Journal (Technology, 
Education, Management, Informatics/ Association for Information 
Communication Technology Education and Science) 
2. Назив на електронската база на списанија: Web of Science | 
Thomson Reuters (Clarivate Analytics)  
3. Наслов на трудот: ICT- The Educational Programs in Teaching 
Mathematics  
4. Година на објава: 2017   

1. Назив на научното списание: International Journal of Education and 
Research (IJER) 
2. Назив на електронската база на списанија: Scopus & EBSCO 
3. Наслов на трудот: Тhe influence of games on the development of 
students’ social competence 
4. Година на објава: 2015  

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 Journal of Education 
TEACHER (www.ijeteacher.com) 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 19 членови од 9 земји: Р. Србија, 
Словенија, Хрватска, Англија, Романија, Русија, САД, 
Словачка, Р С Македонија.  

3.1 Наслов на трудот:  Educational leadership skills (2022) 
3.2 Наслов на трудот:  Types of communication in the teaching of the 

subject Macedonian language (2020) 
3.3 Наслов на трудот: Key obstacles affecting successful classroom 

ДА 
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learning (2019)  
3.4 Наслов на трудот: Early bilingualism: challenge for educators and 

educational institutions (kindergartens and schools) (2019) 
3.5 Наслов на трудот: Implementing film, music and comics as an 

innovative possibility of the educational process (2018) 
3.6 Наслов на трудот: Learning communication skills by the teachers 

(2015)  
3.7 Наслов на трудот: Building a culture of integrity in the classroom 
(2015) 
3.8 Наслов на трудот: Teachers’ competences-features (2014) 
3.9 Наслов на трудот: The discussion as part of the democratic 

classroom (2014) 

1. Назив на научното списание: International Journal of Education 
and Research (https://www.ijern.com/) 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 38 членови, 14 земји: Австралија, Италија, 
Франција, Романија, Турција, Египет, Алжир, Малезија, Шри 
Ланка, Индија, Ирак, Иран, Судан, Казахстан. 

3. Наслов на трудот: Тhe influence of games on the development of 
students’ social competence. (2015) 

1. Назив на научното списание: International Journal of Innovation 
and Applied Studies (http://www.ijias.issr-journals.org/) 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 64 членови, 28 земји: Швајцарија, Финска, 
Англија, САД, Норвешка, Италија, Франција, Романија, 
Бугарија, Полска, Шпанија, Грција, Чешка, Турција, Јапонија, 
Кина, Иран, Ирак, Алжир, Тунис, Пакистан, Индија, Куба, Јужна 
Кореја, Колумбија, Мароко, Египет, Камерун.  

3. Наслов на трудот: The role of workbooks in the learning process in 
primary schools in the Republic of Macedonia. (2015) 

1. Назив на научното списание: TEM Journal (Technology, 
Education, Management, Informatics/ Association for Information 
Communication Technology Education and Science) 
(https://www.temjournal.com/) 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 17 членови, 6 земји Јапонија, Литванија, 
Р.Србија, Германија, Романија, Шпанија, Р. Македонија, Босна и 
Херцеговина, САД, Турција, Словенија, Хрватска.  

3. Наслов на трудот: ICT- The Educational Programs in Teaching 
Mathematics. (2017) 

http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Gramatkovski=3ABiljana=3A=
3A.html 
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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: Junior Scientific Researcher Journal– 

JSR 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Романија 
3. Наслов на трудот: The students’ values acquired at school 
4. Година на објава: 2019 

1. Назив на научното списание: Junior Scientific Researcher Journal– 
JSR 

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Романија 
3. Наслов на трудот: The speech of pre-school children- opportunities 

for its improvement  
4. Година на објава: 2019 

http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Gramatkovski=3ABiljana=3A=
3A.html 
 

ДА 

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

1. Наслов на книгата: New Horizons in Education and Social Studies 
Vol.1/ Chapter 5, Scientific Investigation on the Influence of Games 
on the Development of Students’ Social Competence  

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

Book Publisher International (a part of SCIENCEDOMAIN 
International), London, 2020 

ДА 

3.5. Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на 
меѓународни академски собири каде што членовите на 
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: 2nd International Scientific 

Conference: The Gifted and Talented Progress-Creators - Битола 
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Словенија, Хрватска, Србија 
4. Наслов на трудот:  Comparative analysis of political leaders 

speeches of the Republic of North Macedonia and Great Britain 
5. Година на објава: 2020 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: 1st International Scientific 

Conference on Multicultural Education- Тетово 
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Шпанија, Грција, Полска, 

Холандија, Данска, Германија 
4. Наслов на трудот:  Investment in developing civic skills as a key 

factor in raising future citizens 

ДА 
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5. Година на објава: 2020 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: Међународни научни скуп / 

Проблеми и дилеме савремене наставе у теорији и пракси- 
Белград 

3. Имиња на земјите: Србија, Швајцарија, РС Македонија, Полска, 
Романија, Словенија, Хрватска. 

4. Наслов на трудот:  Worksheets in the mathematics curriculum in 
primary education in the Republic of Macedonia  

5. Година на објава: 2017 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: Third International Conference 

Education across Borders, Education and Research across Time and 
Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid)- Битола 

3. Имиња на земјите: РС Македонија, Србија, Албанија, Бугарија.   
4. Наслов на трудот:  Eye contact as the most powerful way for 

classroom management  
5. Година на објава: 2016 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: Third International Conference 

Education across Borders, Education and Research across Time and 
Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid)- Битола 

3. Имиња на земјите: РС Македонија, Србија, Албанија, Бугарија.   
4. Наслов на трудот:  Competence of the teachers and importance of 

quality communication for work improvement in primary school 
5. Година на објава: 2016 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: FES Conference, International 

Scientific Conference on Education in the 21st Century- Conditions 
and Perspectives - Штип 

3. Имиња на земјите: РС Македонија, Русија, САД, Хрватска, 
Украина, Полска, Србија, Бугарија, Црна Гора. 

4. Наслов на трудот:  Communicative-pedagogical features of 
communication in the educational process- Communicative 
competence  

5. Година на објава: 2015 

1. Назив на зборникот: Зборник на трудови 
2. Назив на меѓународниот собир: 21 Округли сто о даровитима, 

Даровити и дидактичка култура - Вршац  
3. Имиња на земјите: Србија, Романија, Словенија, Р. Македонија, 

Англија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Русија. 
4. Наслов на трудот: Теориски пристап на поттикнување на 

надарените и талентираните во семејството од аспект на 
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дидактичката култура на предучилишните институции 
5. Година на објава: 2015 

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, монографијата, практикумот или збирката 
задачи:  
„Интеркултурна комуникација и билингвизам“ (учебник) 
Место и година на објава: Битола, 2022 година 

2. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или збирката 
задачи: „Прирачник за одделенски наставници / Планирање на 
наставата за Општество во второ одделение“ 
Место и година на објава: Битола, 2017 

3. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или збирката 
задачи: „Интерактивна комуникација меѓу воспитувачот и 
децата во преучилишните установи“ (учебно помагало) 
Место и година на објава: Битола, 2007 

ДА 

5. Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден професор, 
датум и број на Билтен: 29.12.2017 година бр. 437 

ДА 

6. Има способност за изведување на високообразовна дејност ДА 
 

ОЦЕНКА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО  
НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА  

Покрај тоа што во целост ги исполнува општите услови предвидени во Законот за 
високо образование, кандидатката вонр. проф. д-р Билјана Граматковски ги исполнува и 
посебните услови за избор во звање, предвидени со Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно-научни звања, наставно-стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски” – Битола.  

За исполнетоста на посебните услови, кандидатката има доставено соодветна 
документација и истите се прикажани во Табела – Анекс 1 од Правилникот за 
критериумите и постапката за избор во наставно-научни звања, наставно-стручни, научни, 
наставни и соработнички звања на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски” – Битола 

Д-р Билјана Граматковски исполнува вкупно 24 услови од наведените во табелата 
за оценување на исполнетоста за посебните услови, (со Правилникот се предвидени 
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најмалку седум), од кои 16 припаѓаат на првите две групи критериуми (со Правилникот се 
предвидени најмалку пет).  

АНЕКС 1: ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ 
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 
Кандидатот е цитиран најмалку во 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)  
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=poF-yV8AAAAJ 
https://www.researchgate.net/profile/Biljana-Gramatkovski  

X 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во 
списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, 
Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, 
SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на 
универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)  
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Gramatkovski=3ABiljana=3A=3A.html 

 
 
 
 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни 
публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во 
соодветното звање. 
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Gramatkovski=3ABiljana=3A=3A.html 

 
X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

 
 

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

X 

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

X 

Вкупно исполнети услови од прв критериум 9 

ВТОР КРИТЕРИУМ 

Резултати и искуство во 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. 

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.) 

 

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

 

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

X 

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

 

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

X 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; X 
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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 

X 

Вкупно исполнети услови од втор критериум 7 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

 

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  
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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 Билјана Граматковски, вонреден професор на Педагошкиот 
факултет- Битола.  

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Билјана Граматковски 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 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 Друго (природни и 
општествени науки). 

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола, д-р Билјана Граматковски 
да биде избрана во наставно научно звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР во научните 
области 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 Друго (природни и 
општествени науки). 

 
 

Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска 
сопственост 

 

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

 

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

 
 

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

 

Вкупно исполнети услови од трет критериум 8 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД ТРИТЕ КРИТЕРИУМИ - 24 
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РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:  
 

1. Ред. проф. д-р Бојо Колонџовски 
Педагошки факултет–Битола, УКЛО  

2. Ред. проф. д-р Љуљзим Адеми 
Педагошки факултет – „Св. Климент 
Охридски“– Скопје, УКИМ  

3. Ред. проф. д-р Марија Ристевска  
Педагошкиот факултет– Битола, УКЛО  
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РЕФЕРАТ 
за избор на наставник од областите Социологија на образование (51105) и 

Социологија на религија (51111) на Педагошкиот факултет - Битола 
 
 Врз основа на конкурсот објавен на 24.11.2022 година во дневните весници 
„Вечер“ и „Лајм“ за избор на наставник во сите наставно-научни звања во 
областите 51105 Социологија на образование и 51111 Социологија на религија, 
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола, на седницата 
одржана на 06.12.2022 година, со одлука бр.  02-443/10 од 06.12.2022 година, 
формира Рецензентска комисија за избор на наставник во понапреднаведените 
области во следниот состав: 
 
1. Д-р Златко Жоглев, редовен професор, Педагошки факултет – Битола. 
УКЛО - Битола 
2. Д-р Ружица Цацаноска, редовен професор, Институт за социолошки и 
политичко-правни истражувања, УКИМ - Скопје 
3. Д-р Татјана Атанасоска, редовен професор, Педагошки факултет – Битола. 
УКЛО – Битола. 
 
 По разгледување на приложената документација, Рецензентската комисија, 
врз основа на 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 до 
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет - Битола го  поднесува 
следниот   

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 На Конкурсот објавен во дневните весници: „Вечер“ и "Лајм" на 24.11.2022 
година се  пријави само кандидатката  д-р Гордана Стојаноска, вонреден професор 
на Педагошкиот факултет – Битола. 

По извршената анализа  на доставената пријава и другата документација, 
Рецензентската комисија  го утврди следното:  
 Д-р Гордана Стојаноска,  заедно со пријавата достави диплома за стручен 
назив доктор по социолошки науки и останати потребни документи, утврдени со 
Конкурсот. Тргнувајќи од поднесената пријава и другата документација, 
кандидатката ги исполнува условите утврдени со Конкурсот и критериумите 
утврдени со Законот за високото образование, како и со Правилникот за избор во 
звања... при УКЛО – Битола.  
 
Кратка биографија 
 

Д-р Гордана Стојаноска е родена на 14.05.1969 година во Битола. Основно и 
средно образование завршува во Битола. 

Во 2005 година, дипломира на Педагошкот факултет – Битола, на насоката, 
наставник за одделенска настава, со просечна оценка 9.75. 
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 Во декември 2008 година на Институтот за социолошки и политичко-правни 
истражувања, при Универзитет „Свв. Кирил и Методиј“ – Скопје,  на насоката 
Социологија, успешно ја одбрани магистерската теза „Дискриминацијата на 
учениците по етничка основа во училиштата со мешан етнички состав“, со 
просечна оценка на студиите 9.78 и се стекна со титула „магистер по социолошки 
науки“. 
 Во јули 2012 година докторира на Институтот за социолошки и политичко-
правни истражувања, при Универзитет „Свв. Кирил и Методиј“ – Скопје,  на 
насоката Социологија, успешно ја одбрани докторската дисертација „Верското 
образование во основните училишта во Република Македонија“ и се стекна со 
титулата „доктор по социолошки науки“. 
 
Движење во службата 
 
Од јануари  2009 до јуни 2011 работела како Помлад асистент по предметите 
Социологија на образование, Компаративни религиски системи, Комуникации и 
култура, Деловно комуницирање. Исто така изведувала и настава под менторство 
на проф.д-р Златко Жоглев.  
 
Од јуни 2011 до мај 2013 година работела како Асистент по по предметите 
Социологија на образование, Компаративни религиски системи, Комуникации и 
култура, Деловно комуницирање. Исто така изведувала и настава под менторство 
на проф.д-р Златко Жоглев.  
 
Во мај 2013 година е избрана за доцент на Педагошкиот факултет - Битола и 
одржува предавања и вежби по предметите Социологија на религија, Социологија 
на образование, Компаративни религиски системи, Комуникации и култура.  
 
Во месец ноември 2017 година е избрана во звањето Вонреден професор на 
Педагошкиот факултет – Битола и одржувала предавања и вежби по предметите 
Социологија на образование, Социологија на религија, Компаративни религиски 
системи, Интеркултура и мултикултура.  
 
Организациони вештини и компетенции 
  

2007-2010: иницијатор, организатор и изведувач на повеќе проекти за 
испитување на јавно мислење во предизборен период (во Битола, Охрид, Струга, 
Ресен, Кичево, Крушево). 

Собирање на податоци за мислење за комуникациските сопособности на 
менаџерите и нивното влијание врз успешноста на училиштата во основното 
образование (во Скопје и Чешиново – Облешево); 

Учесник во оценување на изведувањето на педагошка практика по Методика 
на наставата по македонски јазик и Методика на наставата по почетно читање и 
пишување за насоката Учители на Педагошки факултет - Битола;  

Учесник во организацијата на изведувањето на педагошка практика  за 
насоките Македонски-странски јазици на Педагошки факултет-Битола, 
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Основач и организатор на активностите на универзитетскиот литературен 
клуб „Дениција“. 
 
Уметнички вештини и компетенции   
 

Пишување лирска поезија, прозни творби, колумни, афоризми. Над 50 
објавени колумни во неделниот весник ЕГО (Битола) 

Добитник на светската наградата Nosside XXVIIth World Poetry Prize 2011, 
Калабрија, Италија. 

Добитник на престижната  награда „Григор Прличев“ во 2018 година, за 
најдобра поемаза 2017 година, како прва жена лауреат во долгогодишната 
историја на доделувањето на оваа награда. 
 
Други вештини и компетенции    
 
2005, 2006, 2008, 2009: учесник во програмскиот дел со свои лирски или прозни 
текстови на манифестацијата за почетокот на академската година за студентите од 
прва година на Педагошки факултет-Битола; 

Учество на хуманитарни приредби одржани на Педагошки факултет  – 
Битола 

Рецезент на пет поетски книги. 
Промотор на седум поетски книги 
Промотор во рамките на проектот „Поттикнување на поетското творештво 

кај учениците“ (под раководство на д-р Даниела Андоновска-Трајковска). 
 

Друго    
 

Истакнат крводарител (над 20 пати дарувала крв) 
 
Заклучок на Комисијата од самоевалуацијата за академската 2019/2020 година 
 
Просечната оценка за доц. Д-р Гордана Стојаноска изнесува 4.67, што значи дека е 
одлична, односно е позитивно оценета од студентите, реализира квалитетна 
настава, односно ги стимулира студентите на активност, обезбедува соодветна 
основна и дополнителна литература и користи современа образована технологија, 
односот кон студентите е на завидно ниво и оценува според објективни 
критериуми, така што оценката е одраз на знаењето и постигнувањата на 
студентите. 
  
Научно-истражувачка работа 
 

1. Раководител на повеќе проекти за испитување на јавното мислење во 
врска со парламентарните и локалните избори во Р. Македонија; 

2. Стручен соработник и контролор на повеќе проекти за испитување на 
јавното мислење во врска со локалните и парламентарни избори во Р. Македонија, 
за територија на општина Битола; 
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3. Проект за испитување на ставовите на наставниците и родителите во 
врска со стереотипите и дискриминацијата на учениците во основното образование 
по основа на етничката припадност на истите во Битола, Битолско, Ресен. 

4. Проект за испитување на ставовите на наставниците и родителите во 
врска со верското образование во сновните училишта во Република Македонија во 
Битола, Ресен, Скопје, Тетово, Кочани, Прилепско.  

5. Проект за испитување на ставовите на наставниците и родителите во 
врска со влијанието на комуникациските вештини на менаџерските тимови врз 
успешноста на основните училишта во Скопје и Облешево-Чешиново. 

6. Соработник за општините Битола и Ресен во проектот „Развој на 
општините преку културата“ 

7. Проект на тема „Ставовите на студентите за глобалните религиозни и  
политички движења“, ЈИЕУ – Тетово, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ –  
Скопје, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола, 2006-2008. 

8. Проект на тема: „Редефинисаност структуре образовног система 
Републике Србије“, Висока школа за васпитаче струковних студија - Алексинац, 
2008-2009. 

9. Проект на тема „Културна ориентација на актерите-студентите, 
меѓуетнички односи, национален идентитет и култура на мирот на Балканот“, 
Универзитет „Св. Климент Охриски“ – научно – истражувачки   центар, 2012 – 
2015. 

10.  Проект превод на:Alan Bryman Social research methods. Fourth edition, 
Oxford University Press, Oxford: 2012. Универзитет „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, 2013-2015. 

11. Проект превод на: „Месневија“ Џелалудин Руми. Министерство за 
култура на Северна Република Македонија, 2020.  
 
 
Учество на работилници, семинари, конференции, конгреси, симпозиуми, 
форуми и во проекти 
 

1. До изборот за вонреден професор 
 

Кандидатката вонреден професор д-р Гордана Стојаноска, до изборот за 
редовен професор учествувала на 35 (триесет и пет). работилници, семинари, 
конференции, конгреси, симпозиуми, форуми и во проекти. 
  

2. После изборот во звањето „вонреден професор“  
 

Кандидатката д-р Гордана Стојановска, после изборот во звањето „вонреден 
професор“ учествувала на 8 (осум) работилници, семинари, конференции, 
конгреси, симпозиуми, форуми и во проекти и тоа на следниве: 
  

36.  Education across borders, Education in the 21 st centuryChallenges and 
perspectives, Faculty of Social Sciences and Humanities, Florina; Faculty of Education, 
Bitola; Faculty of Educationa and Philology, Florina 2018. 
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37.  Пелагонски културно-научни средби, Осумнаесеттикултурно-
научни средби. ЗДРУЖЕНИЕ ПЕЛАГОНСКИ КУЛТУРНО-НАУЧНИ СРЕДБИ 
ПРИ ОПШТИНА НОВАЦИ. Општина Новаци, 2018. 

38.  Меѓународен научен симпозиум на тема: Почетоците на 
австриската дипломатија во Македонија со посебен осврт кон австро – 
унгарскиот конзулат во Битола/Монастир 1851-1919. Амбасада на Република 
Австрија во Скопје, Почесен конзулат на Република Австрија во Битола, Институт 
за национална историја – Скопје, НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола и МНД 
– Битола. Битола, 2018. 

39.  International symposium honoring a 50-yaer jubilee of research of Roma 
people in Macedonia by Elsie Ivancich Dunin. Institut of folklore “Marko Cepenkov” – 
Skopje. Skopje, 2018. 

40. 13. International Balkan Education & Science Congress: BES 2018. 
Trakya University Faculty of Education – Edirne. Edirne, Turkey: 2018. 

41. Пелагонски културно-научни средби, Деветнаесетти културно-
научни средби. ЗДРУЖЕНИЕ ПЕЛАГОНСКИ КУЛТУРНО-НАУЧНИ СРЕДБИ 
ПРИ ОПШТИНА НОВАЦИ. Општина Новаци, 2019. 

42. Пелагонски културно-научни средби, Дваесетти културно-научни 
средби. ЗДРУЖЕНИЕ ПЕЛАГОНСКИ КУЛТУРНО-НАУЧНИ СРЕДБИ ПРИ 
ОПШТИНА НОВАЦИ. Општина Новаци, 2020. 
 43. TESTIMONIA PHILOSOPHICA – во чест на проф. д-р Вера 
Георгиева – по повод 70 години од раѓањето. Филозофскифакултет – Скопје. 
Скопје, 2020. 
 
 
А. Список на објавени трудови 
 

1. До изборот за вонреден професор 
 
Вонреден професор д-р Гордана Стојаноска до изборот за вонреден професор 
објавила  37 (триесет и седум) научни и стручни трудови во релевантни списанија 
(Види Билтен на УКЛО бр. 437 од 29.12.2017 година, стр. 37- 43). 
  

2. После изборот за вонреден професор 
 
 38. Stojanoska, G. Zhoglev, Z. „Content analysis of reading books in Serbian 
language used in elementary school in the republic of macedonia: cultural and religious 
contents“. PROBLEMS AND DILEMMAS OF TEACHING AND LEARNING 
THEORY AND PRACTICE IN FORMAL EDUCATION - INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC CONFERENCE. Arandjelovac, Serbia, 26-27 May, 2017.  
 39. .Stojanoska, G. Zhoglev, Z., "Professional Association of Teachers between 
the two World Wars in Bitola City, Bitola and Mariovo District". THE EDUCATION AT 
THE CROSSROADS - CONDITIONS, CHALLENGES, SOLUTIONS AND 
PERSPECTIVES - International Scientific Conference. Macedonian Science Society, 
supported by Macedonian Academy of Science and Arts. JOURNAL OF SCIENTIFIC 
AND VOCATIONAL PAPER 23 – 24. Bitola, 2018. 
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 40. Stojanoska, G. "Hetero stereotypes of Macedonian and Turkish Ethnic Groups 
in ethnically mixed schools and the existence of discriminations: Attitudes of teachers 
and parents". 13. International Balkan Education & Science Congress: BES 2018. Trakya 
University Faculty of Education – Edirne. Edirne, Turkey: 2018. 
 41. Stojanoska, G. "Content analysis of reading books in Serbian language used in 
elementary schools in the Republic of Macedonia: Cultural and religious content". 13 th 
International Balkan Education & Science Congress: BES 2018. Trakya University 
Faculty of Education – Edirne. Edirne, Turkey: 2018. 
 42. Zlatko Zhoglev & Gordana Stojanoska. "Gjurgjovden/Erdelezi and traditional 
culture of the Roma in Macedonia and the Balkans". Institut of folklore “Marko 
Cepenkov”, Skopje, 2018. 
 43. Стојаноска, Г. "Летот над урнатите гнезда – катрографија и историја на 
носталгијата" (осврт кон „Лет над урнатите гнезда: Врањевски непокор од Божин 
Андоновски). Пелагонски културно-научни средби, Осумнаесетти културно-научни 
средби. ЗДРУЖЕНИЕ ПЕЛАГОНСКИ КУЛТУРНО-НАУЧНИ СРЕДБИ ПРИ 
ОПШТИНА НОВАЦИ. Општина Новаци, 2018. 
 44. Стојаноска, Г. "Спомени и сеќавања за Врањевци: Од мртва пепел во 
живо мастило". Пелагонски културно-научни средби, Деветнаесеттикултурно-
научни средби.ЗДРУЖЕНИЕ ПЕЛАГОНСКИ КУЛТУРНО-НАУЧНИ СРЕДБИ 
ПРИ ОПШТИНА НОВАЦИ. Општина Новаци, 2019. 
 45. Gordana Stojanoska& Zlatko Zhoglev. "The social consequences of using 
social network sites". Faculty of Social Sciences and Humanities, Florina; Faculty of 
Education, Bitola; Faculty of Educationa and Philology, Korce2020 (Education Across 
Borders). 
 46. Жоглев, З., Стојаноска, Г. "Филозофијата на религијата, византиската 
филозофија и филозофијата на исихазмот". TESTIMONIA PHILOSOPHICA – 
зборник во чест на проф. д-р Вера Георгиева – по повод 70 години од раѓањето. 
Филозофски факултет – Скопје. Скопје, 2020. 
 47. Стојаноска, Г. "Спомени и сеќавања за Брник: мапи и албуми на срцето". 
Пелагонски културно-научни средби, Дваесетти културно-научни 
средби.ЗДРУЖЕНИЕ ПЕЛАГОНСКИ КУЛТУРНО-НАУЧНИ СРЕДБИ ПРИ 
ОПШТИНА НОВАЦИ. Општина Новаци, 2020. 
 
Б. Објавени универзитетски учебници, учебни помагала и книги 
 
1. Стојаноска, Г., Жоглев, З. Вовед во социологија на религијата (универзитетски 
учебник). Универзитет „Св. Климент Охридски – Битола; Педагошки факултет – 
Битола. Битола: 2021 
2. Жоглев, З., Андоновска – Трајковска, Д., Стојаноска, Г. Збор за зборот. Матица 
македонска. Скопје: 2014 
3. Стојаноска, Г., Андоновска – Трајковска, Д. Поема за маргините. Македонско 
научно друштво – Битола. Битола: 2015 
4. Стојаноска, Г. Клучевите. Национална установа Центар за култура „Григор 
Прличев“ – Охрид. Охрид: 2018 (Лауреат на националната награда за најдобра 
поема „Григор Прличев“ за 2017 година) 
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5. Жоглев, З., Стојаноска, Г. Култура и комуникации (учебно помагало за интерна 
употреба). Педагошки факултет – Битола. Битола: 2018. 
6. Стојаноска, Г., Жоглев, З. Интеркултурно и мултикултурно образование 
(учебно помагало за интерна употреба). Педагошки факултет – Битола. Битола: 
2018. 
 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 
НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ 
ЗВАЊА  
 
Во наставно-научно звање редовен професор, може да биде избрано лице кое:  
 
Р. 
бр. 

ОПШТИ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР Исполнетост 

1. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на 
студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно. 
Прв циклус – 9.75; Втор циклус – 9.78 

 

ДА 

2. Има научен степен доктор на науки од соодветната област ДА 
3. Има објавени најмалку шест рецензирани научни труда во референтна 

научна публикација согласно со Законот за високото образование во 
последните пет години пред објавување на огласот за избор. 
Трудовите се дадени списокот на објавени трудови, кој е составен дел 
на Рефератот за избор 

ДА 

4. Да била претходно избрана во звање вонреден професор. 
Одлука бр. 02-62/5 од  09.02.2018 година,  донесена од страна на ННС 
при Педагошкиот факултет – Битола.  

ДА 

5. Има објавен рецензиран учебник или монографија или практикум или 
збирка задачи од научната област за која се избира. Вовед во 
социологија на религијата. Битола: УКЛО – Педагошки факултет, 
2021. Рецензенти: Проф.д-р Марија Ташева и проф.д-р Ружица 
Цацаноска. 

ДА 

6. Има способност за изведување на високообразовна дејност. 
Кандидатката вонреден професор д-р Гордана Стојаноска, 
континуирано и успешно изведува настава и вежби од академската 
2004/2005 година. 

ДА 

 
 

Кандидатката д-р Гордана Стојаноска ги исполнува општите услови 
предвидени во Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и 
постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. За 
исполнетоста на условите, кандидатката има доставено соодветна документација и 
истите се дадени во погорната табела.  
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ТАБЕЛИ ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО 
НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА, НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-
СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА  
 

ПРВ КРИТЕРИУМ  
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 
Кандидатот е цитиран најмалку во 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/)  

 

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

X 

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

 

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

 

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 

X 

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

 

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

 

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

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 3 
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ВТОР КРИТЕРИУМ  
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно-

истражувачки подмладок 
УСЛОВИ X 

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

X 

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 чија што настава се изведува на 
англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на 
мобилност 

 

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

 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за 
студентите за најмалку еден 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 првпат се воведува во студиска 
програма 

X 

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

X 

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

X 

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

X 

Вкупно исполнети услови од втор критериум 9 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ  
Стручно-применувачкаилистручно-уметничкадејност 

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

X 

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

X 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

X 

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

 

Вкупно исполнети услови од трет критериум 6 

 
Врз основа на понапред дадените табели Рецензентската комисија 

констатира дека покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во 
Законот за високо образование, кандидатката д-р Гордана Стојаноска ги исполнува 
и посебните услови за избор во звање предвидени со правилникот за избор во 
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола. Односно таа исполнува 
најмалку 7 услови (од кои во првите два треба да бидат најмалку 5 - таа има 
исполнето 3+9 = 12 услови од првите два критериуми). Или вкупно од сите три 
посебни критериуми кандидатката има исполнето 3+9+6 = 18 услови. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ  
 

Врз основа на целокупната доставена документација и непосредната 
повеќегодишна професионална соработка со кандидатката, Рецензентската 
комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната, научно-
истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок 
интерес на д-р Гордана Стојаноска. Врз основа на изнесените податоци за 
севкупната активност на кандидатката од последниот избор до денес, Комисијата 
заклучи дека д-р Гордана Стојаноска поседува научни и стручни квалитети и 
според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и 
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички 
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, ги исполнува сите 
услови да биде избрана во наставно-научно звање редовен професор во научнатите 
области Социологија на образование и Социологија на религија. 

Според понапредизнесеното, рецензентската комисија има чест и 
задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет 
- Битола, д-р Гордана Стојаноска да биде избрана во звањето редовен професор во 
научнатите области Социологија на образованието (51105) и Социологија на 
религијата (51111). 
 
 
 
 

Рецензентска комисија: 
 
 
 

1.Д-р Златко Жоглев, редовен  професор, претседател, с.р. 
 

 
2.Д-р Ружица Цацаноска, редовен професор, член, с.р. 

 
 

3.Д-р Татјана Атанасоска, редовен професор, член. с.р. 
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ИСПРАВКА НА ПОДАТОК ВО РЕФЕРАТОТ  
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 на наставник во насловно звање во наставно-научната област Македонска 
книжевност и јужнословенска книжевност во средниот век (61200) и врз основа на 
Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-342/10, донесена на 3.10.2022 г., формирана 
е Рецензентска комисија во состав: д-р Ранко Младеноски, редовен професор на 
Филолошкиот факултет во 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 и постапката за избор во наставно-научни, наставно-
стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Рецензентската комисија поднесе Извештај. Извештајот е објавен во 
Билтен од 1.12.2022. 

Со допис 04-355/2  од 2.12.2022, канидатката Наташа Младеновска-Лазревска бара 
од Комисијата да направи исправка на постигнатиот просечен успех на додипломски 
студии 8,33 во Рефератот. По дописот, Комисијата увидува дека е направен пропус и го 
коригира просечниот успех на кандидатката Наташа Младеновска-Лазаревска која на 
додипломски студии остварува просечен успех од 8,46.  

Комисијата напоменува дека и покрај направената исправка, кандидатката Наташа 
Младеновска-Лазаревска не ги исполнува сите услови да биде избрана во насловно звање 
во наставно-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, 12.12.2022 г.  
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ИСПРАВКА НА ПОДАТОК ВО РЕФЕРАТОТ  
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО 

НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ И 
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ КНИЖЕВНОСТИ XV – XVIII ВЕК  (61201) 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 на еден наставник во насловно звање во наставно-научните области Македонска 
книжевност и јужнословенски книжевности XV – XVIII век (61201) и Друго (61226) и врз 
основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, 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 факултет во 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 и постапката за избор во наставно-научни, наставно-
стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Рецензентската комисија поднесе Извештај. Извештајот е објавен во 
Билтен од 1.12.2022. 

Со допис 04-355/2 од 2.12.2022, канидатката Наташа Младеновска-Лазревска бара 
од Комисијата да направи исправка на постигнатиот просечен успех на додипломски 
студии 8,33 во Рефератот. По дописот, Комисијата увидува дека е направен пропус и го 
коригира просечниот успех на кандидатката Наташа Младеновска-Лазаревска која на 
додипломски студии остварува просечен успех од 8,46.  

Комисијата напоменува дека и покрај направената исправка, кандидатката Наташа 
Младеновска-Лазаревска не ги исполнува сите услови да биде избрана во насловно звање 
во наставно-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, 12.12.2022 г.  
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ИСПРАВКА НА ПОДАТОК ВО РЕФЕРАТОТ  
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО 

НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ XIV ВЕК И 
МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ XX ВЕК  (61202) 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 на еден наставник во насловно звање во наставно-научните области Македонска 
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 факултет во 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 и постапката за избор во наставно-научни, наставно-
стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Рецензентската комисија поднесе Извештај. Извештајот е објавен во 
Билтен од 1.12.2022. 

Со допис 04-355/2  од 2.12.2022, канидатката Наташа Младеновска-Лазревска бара 
од Комисијата да направи исправка на постигнатиот просечен успех на додипломски 
студии 8,33 во Рефератот. По дописот, Комисијата увидува дека е направен пропус и го 
коригира просечниот успех на кандидатката Наташа Младеновска-Лазаревска која на 
додипломски студии остварува просечен успех од 8,46.  

Комисијата напоменува дека и покрај направената исправка, кандидатката Наташа 
Младеновска-Лазаревска не ги исполнува сите услови да биде избрана во насловно звање 
во наставно-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, 12.12.2022 г.  
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ИСПРАВКА НА ПОДАТОК ВО РЕФЕРАТОТ  
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО 

НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ СОВРЕМЕНИ 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 на наставник во насловно звање во наставно-научните области Современи 
јужнословенски книжевности (61205) и Друго (61226) и врз основа на Одлуката на 
Наставно-научниот совет, 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 факултет во 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 и постапката за избор во наставно-научни, наставно-
стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Рецензентската комисија поднесе Извештај. Извештајот е објавен во 
Билтен од 1.12.2022. 

Со допис 04-355/2 од 2.12.2022, канидатката Наташа Младеновска-Лазревска бара 
од Комисијата да направи исправка на постигнатиот просечен успех на додипломски 
студии 8,33 во Рефератот. По дописот, Комисијата увидува дека е направен пропус и го 
коригира просечниот успех на кандидатката Наташа Младеновска-Лазаревска која на 
додипломски студии остварува просечен успех од 8,46.  

Комисијата напоменува дека и покрај направената исправка, кандидатката Наташа 
Младеновска-Лазаревска не ги исполнува сите услови да биде избрана во насловно звање 
во наставно-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, 12.12.2022 г.  
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Прилог бр.1 
РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 11006 - СМЕТАЧКИ ИНТЕГРИРАНИ 

МЕТОДИ И АПЛИКАЦИИ И 21208 - ДРУГО (КОМПЈУТЕРСКИ 
ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО), НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ 

И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ - БИТОЛА  
 
 
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски “- Битола,   

Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола, објавен во 
весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ од  30.11.2022 година, за избор на наставник во 
сите наставно-научни звања во наставно-научните области: 11006 - Сметачки 
интегрирани методи и апликации и 21208 - Друго (Компјутерски интегрирано 
производство), и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии - Битола,  бр. 02-569/6, донесена на 
19.12.2022, формирана е Рецензентска комисија во состав: ред. проф. д-р Снежана 
Савоска, претседател, Факултет за информатички и комуникациски технологии - 
Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски” – Битола, ред. проф. д-р Владимир 
Трајковиќ, член, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје, ред. проф. д-р Иван Чорбев, член, 
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј” – Скопје. 

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 
наставно-научните области 11006 - Сметачки интегрирани методи и апликации и 21208 
- Друго (Компјутерски интегрирано производство), во предвидениот рок се пријави 
само кандидатката вонр. проф. д-р Андријана Боцевска. 

 
Биографски податоци и образование 

Кандидатката д-р Андријана Боцевска е родена на 05.05.1975 година во Битола. 
Средно образование завршила во ЕМУЦ „Ѓуро Салај“ во Битола. По завршувањето на 
средното образование се запишала на Техничкиот факултет – Битола, каде што и 
дипломирала во 1998 година.  

Во учебната 1998/99 год. се запишала на постдипломски студии на Машинскиот 
факултет – Скопје, насока Производно машинство. Откако ги положила предвидените 
испити со просечна оценка од 9,86, на ден 12.12.2001 година го одбранила 
магистерскиот труд „Компаративна анализа на економичноста на процесот на 
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обработка со симнување на материјал“, под менторство на проф. д-р Владимир 
Павловски.  

Во текот на целото студирање била корисник на стипендија од Mинистерството 
за образование и наука на Република Македонија.  

Во учебната 2008/09 се запишала на докторски студии на Машински факултет, 
Технички Универзитет - Софија, Република Бугарија, на научната специјалност 
Автоматизација на производство. Откако ги положила предвидените испити, на ден 
10.10.2012 год. ја одбранила докторската дисертација под наслов „Примена на 
функционално-вредносна анализа во околина на CAD/CAM“, под менторство на проф. 
д-р Георги Тодоров и проф. д-р Тодор Нешков, со што се стекнала со научен степен 
доктор по технички науки. Во текот на изработката на докторската дисертација 
остварила престои на Техничкиот Универзитет во Софија, Р. Бугарија и Универзитет 
во Мичиген - Деарборн, Детроит, САД. 

Во 2013 год. според Билтен бр. 375 од 30.05.2013 год. на Универзитетот "Св. 
Климент Охридски" Битола  е избрана во наставно научно звање доцент, во наставно 
научните области 11006 - Сметачки интегрирани методи и апликации, 21208 - Друго 
(Компјутерски интегрирано производство) и 21403 - Производно машинство, 
технологии и системи на Техничкиот факултет Битола при Универзитетот “Св. 
Климент Охридски” – Битола. 

Во моментот е вонреден професор. Последниот реферат за избор е објавен во 
Билтен на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, бр. 440, од 02.04.2018 
година. 

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

педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, како и 
вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на 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 кандидатката од 

последниот избор до денот на пријавата 
 
Наставно-образовна дејност 

Во рамките на наставно-образовната дејност на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола, Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола, 
кандидатката д-р Андријана Боцевска изведува настава и вежби на прв, втор и трет 
циклус студии на студиските програми: Информатика и компјутерска техника (прв и 
втор циклус), Информатички науки и комуникациско инженерство (прв и втор циклус) 
и Информатички науки и компјутерско инженерство (трет циклус). Исто така, 
учествувала во студиска програма чијашто настава се изведува на англиски наставен 
јазик, и предава предмет кој за прв пат се воведува во студиска програма. 

Кандидатката подготвила и низа дигитални ресурси за студентите, и тоа, 
дигитални практикуми, презентации, вежби и видео материјали. 

Кандидатката била ментор на 26 дипломски трудови/работи и член во комисии за 
одбрана на 50 други дипломски трудови/работи (или вкупно во 76 комисии за одбрана 
на дипломски трудови/работи). 

Во извештајниот период била ментор на 2 студенти кои успешно ги одбраниле 
магистерските трудови, била член во 12 комисии за одбрана на магистерски трудови, 
во 11 комисии за оценка на магистерски трудови и 7 комисии за оценка на подобност 
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на кандидат и подобност на тема со тези за изработка на магистерски труд. Во 
моментов е ментор на 1 магистерски труд. 

Кандидатката била член во 4 комисии за оценка на докторски трудови и член на 4 
комисии за одбрана на докторски трудови.  

Кандидатката од јуни 2019 година е акредитиран ментор за докторски студии од 
страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование. 

Кандидатката д-р Андријана Боцевска е автор/коавтор на следните рецензирани 
Универзитетски учебнци и учебни помагала: 

1. Боцевска А, Неделковски И., “Практикум по Научна визуелизација” – Учебно 
помагало, 2019.  

2. Bocevska A., Neshkov T., “Intelligent Manufacturing Systems”, Heron Press Ltd., 
Sofia, 2014. 

3. Стојановска Л., Стојановски В., Боцевска А., “Microsoft Office Word, Excel 
2013”, Технички факултет Битола, 2013. 

4. Стојановски В., Боцевска А., “Солид моделирање” – Практикум, Технички 
факултет Битола, 2012. 

5. Стојановски В., Боцевска А., “AutoCAD 2010” – Практикум, Технички факултет 
Битола, 2010. 

6. Стојановска Л., Боцевска А., “Corel Draw X4 & Microsoft Power Point 2010”, 
Технички факултет Битола, 2010. 

7. Стојановска Л., Стојановски В., Боцевска А., “Microsoft Office Word, Excel 
2010”, Технички факултет Битола, 2010. 

8. Стојановски В., Боцевска А., “Солид моделирање” – Практикум, Технички 
факултет Битола, 2006. 

9. Стојановска Л., Стојановски В., Боцевска А. “Информатика” – Основен учебник, 
Технички факултет - Битола, 2004. 

10. Стојановска Л., Стојановски В., Боцевска А. “Информатика” – Практикум, 
Технички факултет-Битола, 2004. 

11. Стојановски В., Боцевска А., "Техничко цртање и CAD" (графичко проектирање 
со помош на компјутер) – Основен учебник, Технички факултет-Битола, 2003. 
Кандидатката била ангажирана во активности на менторирање на бизнис идеи 

поддржани од проектот EMPLOYOUTH, како дел од Interreg IPA програмата за 
прекугранична соработка „Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020“. 
 

Научно-истражувачка дејност 

Д-р Андријана Боцевска, во последните пет години, има објавено 25 рецензирани 
научни трудови во референтни научни публикации, од кои 4 трудови во меѓународни 
научни списанија и 21 трудови во зборници од меѓународни научни конференции, и 
тоа: 

1. Bocevska A., Pargovski J., Nedelkovski I., Ruzin I., ICT Technologies for Tactile 
Images and 3D Models for Improvement of Accessible Tourism, 12th International 
Conference on Applied Information and Internet Technologies - AIIT 2022 October 
14th, 2022, Zrenjanin, Serbia, pp. 1 - 7, ISBN 978-86-7672-361-4, 
http://www.tfzr.uns.ac.rs/aiit/files/Proceedings%20AIIT%202022.pdf. 

2. Petrovski G., Savoska S., Ristevski B, Bocevska A., Jolevski I., Blazheska-Tabakovska 
N., Visual Data Analysis for EU Public Sector Data using Python app 
MyDataApp, 12th International Conference on Applied Information and Internet 
Technologies - AIIT 2022 October 14th, 2022, Zrenjanin, Serbia, pp. 183 - 190, ISBN 
978-86-7672-361-4, 



71 
 

 

 http://www.tfzr.uns.ac.rs/aiit/files/Proceedings%20AIIT%202022.pdf. 
3. Kotevski Z., Nedelkovski I., Markoski A., Veljanovska K., Bocevska A., Dimovski T., 

Rendevski N., Media Streaming Technologies: Current and Future Trends, 12th 
International Conference on Applied Information and Internet Technologies - AIIT 
2022 October 14th, 2022, Zrenjanin, Serbia, pp. 191 - 199, ISBN 978-86-7672-361-4, 

 http://www.tfzr.uns.ac.rs/aiit/files/Proceedings%20AIIT%202022.pdf 
4. Bocevska A., Savoska S., Jolevski I., Blazheska-Tabakovska N., Ristevski B., 
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Според профилот на кандидатката вонр. проф. д-р Андријана Боцевска на Google 

Scholar, трудовите се цитирани во околу 60 референтни научни публикации, од кои и 
во списанија со висок индекс на цитиранот.  

https://scholar.google.com/citations?user=M9AfnVMAAAAJ. 
 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 

Д-р Андријана Боцевска активно е вклучена во стручно-апликативната работа на 
Факултетот за информатички и комуникациски технологии Битола. 

Во извештајниот период била учесник во следните проекти: 
1. “Digital Inclusion for Roma Adults: Gaining Knowledge and Skills in eServices” 

Call 2022 Round 1 KA2 KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education 
2022-2024. 

2. “Cross Border Complex Floods and Forest Fires Prevention and Management 
(SOLVE)“ within Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Greece - 
Republic of North Macedonia 2021-2023. 

3. “Alternative Touristic Experience – ALTERTRIP“ within Interreg IPA Cross-
border Cooperation Programme "Greece - Republic of North Macedonia 2021-2023. 

4. “Развој на интерен систем за менаџмент на квалитет на ФИКТ”, Факултет за 
информатички и комуникациски технологии, 2021-досега. 

5. Твининг проект – “Дополнителна поддршка за имплементирање на 
Националната рамка на квалификации” финансиран од Европската Унија, MK 
IPA 17 SO 01 21, 2021-2027. 

6. “Развој и воведување на софтвер за производствениот процес” Фонд за 
иновации и технолошки развој, 2021. 

7. “Bitola Start-up Centar – LEP”, funded by the European Union and implemented by 
the International Labour Organization, University “St. Kliment Ohridski”- Bitola 2020 
- 2021. 

8. “Virtoscope - web platform for publishing and sharing VR (Virtual Reality)”, 
Fund for Innovation and Technological Development grants: Intelligent Network 
Solutions, University “St. Kliment Ohridski”- Bitola 2020. 



74 
 

 

9. “Creating Employment Opportunities of Young Graduates in the CB Area, 
EMPLOYOUTH”, within Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Programe Greece-
Former Yugoslav Republic оf Macedonia 2014-2020. 

10. “Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe 
ageing, early prevention and independent living for all - CROSS4All”, within 
Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Programe Greece-Former Yugoslav Republic 
of Macedonia – 2014-2020. 
Во извештајниот период д-р Андријана Боцевска била член во програмскиот и 

организацискиот одбор на меѓународната конференција International Conference оn 
Applied Internet and Information Technologies АIIT, Зрењанин, Србија и Меѓународната, 
научна интердисциплинарна конференција “Улогата на високото образование во 
развојот на општеството” УКЛО. 

Д-р Андријана Боцевска била рецензент на трудови за научното списание 
Horizons и меѓународните конференции: Information Systems and Grid Technologies 
(ISGT), International Conference оn Applied Internet and Information Technologies (АIIT), 
Transport for Today's Society. 

Д-р Андријана Боцевска била ко-претседавач на меѓународната конференција 
International Conference оn Applied Internet and Information Technologies (АIIT) во 2020 и 
2021 година 

Кандидатката во извештајниот период ги извршувала следните функции: В. Д. 
Декан, Продекан за настава и студентски прашања, Продекан за настава и меѓународна 
соработка, Претседател на одборот за соработка со јавноста на Технички факултет 
Битола, член на Комисијата за изработка на Правилниците за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус на студии на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, член на Комисија за усогласување и 
ре-акредитација на наставните планови на прв циклус на ФИКТ, член на Комисијата за 
изготвување на функционална анализа на ФИКТ, член на Комисијата за оценување на 
исполнетоста на општите и посебните услови за избор на демонстратори, член на 
Универзитетската конкурсна комисија за реализација на Конкурсот за запишување на 
студенти во прва година, член на Комисијата за признавање на испити од прв и втор 
циклус. 

Кандидатката членува во следните професионални стручни организации: Institute 
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) и Internet Society (ISOC). 

Д-р Андријана Боцевска била рецензент на учебникот Компјутерско моделирање 
и конструирање по истоимениот наставен предмет кој се изучува во втора година на 
образовниот профил: техничар за компјутерско управување во средното стручно 
образование. 

Д-р Андријана Боцевска била член во рецензентска комисија за избор на 
наставник во наставно-научно звање.  

Во извештајниот период учествувала во промотивни активности на ФИКТ во 
средните училишта. 

 
Оценка од самоевалуација 
Кандидатката д-р Андријана Боцевска, во извештајниот период, во сите извештаи 

за самоевалуација на Факултетот, од анонимно спроведените анкети на студентите на 
Факултетот за информатички и комуникациски технологии - Битола, има добиено 
позитивна оценка. 
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ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 
НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

 
Кандидатката д-р Андријана Боцевска ги исполнува општите услови предвидени 

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

Прилог  бр. 2      

                                                                                         

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

Кандидат: Д-р Андријана Трајче Боцевска 
(име, татково име и презиме) 
Институција: Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола 
(назив на единицата) 
Научна/и област/и: 11006 Сметачки интегрирани методи и апликации, 21208 - 
Друго (Компјутерски интегрирано производство) 
 
 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ РЕДОВЕН ПРОФЕСОР 

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:  8,44 

   Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,86 

да 

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за 
која се избира 
Назив на научната област: 11006 Сметачки интегрирани,  
методи и апликации, поле: 110 Информатика, подрачје на 
Природно-математички науки. 
Назив на научната област: 21208 - Друго (Компјутерски 
интегрирано производство), поле: 212 Компјутерска 
техника и информатика, подрачје на Техничко-
технолошки науки. 

да 

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

да 

3.1 Научно списание/зборник во кое трудовите што се 
објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во 
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Ред. 
бр 

ОПШТИ УСЛОВИ 
Исполнетост на 
општите услови    

да/не 
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 зборникот: CEUR Workshop Proceedings 

(CEUR-WS.org), http://ceur-ws.org/Vol-3191/ 
2. Назив на меѓународниот собир: Proceedings of the 

Information Systems and Grid Technologies (ISGT 2022), 
Sofia, Bulgaria 

3. Наслов на трудот: Implementation of Innovative e-
Health Services and Digital Healthcare Ecosystem – 
Cross4all Project Summary 

4. Година на објава: 2022 
 

1. Назив на зборникот: CEUR Workshop Proceedings 
(CEUR-WS.org), https://ceur-ws.org/Vol-2933/ 

2. Назив на меѓународниот собир: Proceedings of the 
Information Systems and Grid Technologies (ISGT 2021), 
Sofia, Bulgaria 

3. Наслов на трудот: Cross4all Project Model of 
Integration of Healthcare Data Using the Concepts of 
EHR and PHR in the Era of IoT 

4. Година на објава: 2021 
 
1. Назив на зборникот: CEUR Workshop Proceedings 

(CEUR-WS.org), https://ceur-ws.org/Vol-2656/ 
2. Назив на меѓународниот собир: Proceedings of the 

Information Systems and Grid Technologies (ISGT 2020), 
Sofia, Bulgaria 

3. Наслов на трудот: An Example of Application Design 
Using SolidWorks Application Programming Interface 

4. Година на објава: 2020 
 

1. Назив на зборникот: CEUR Workshop Proceedings 
(CEUR-WS.org), https://ceur-ws.org/Vol-2464/ 

2. Назив на меѓународниот собир: Proceedings of the 
Information Systems and Grid Technologies (ISGT 2018), 
Sofia, Bulgaria 

3. Наслов на трудот: A Comparison of Accessible e-
Learning Projects for Improving of Digital Health 
Literacy 

4. Година на објава: 2018 
 

3.2 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки 
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Ред. 
бр 

ОПШТИ УСЛОВИ 
Исполнетост на 
општите услови    

да/не 
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 

Information Technology and Computer Science(IJITCS) 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, 

број и припадност по земји):  
https://www.mecs-press.org/ijitcs/board.html 

3. Наслов на трудот: On the Technologies and Systems 
for Student Attendance Tracking 

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: AIRCC's International 

Journal of Computer Science and Information Technology 
(IJCSIT) 
https://airccse.org/journal/ijcsit.html 

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Чешка Република 
3. Наслов на трудот: Immersive Technologies In 5G-

Enabled Applications: Some Technical Challenges Of 
The Novel Usage Models 

4. Година на објава: 2021 
 

 

3.4 Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја 
членка на Европската Унија и/или ОЕЦД  
 
1. Наслов на книгата: Intelligent Manufacturing Systems  

http://eprints.uklo.edu.mk/4303/1/Intelligent%20Manufact
uring%20Systems.pdf 

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

Heron Press, 2014, Софија, Република Бугарија 
 

 

3.5 Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани 
на меѓународни академски собири каде што членовите на 
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три 
земји 
 
1. Назив на зборникот: Proceedings of the 12th 

International Conference on Applied Internet and 
InformationTechnologies AIIT 2022 

2. Назив на меѓународниот собир: International 
conference on Applied Internet and Information 
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Ред. 
бр 

ОПШТИ УСЛОВИ 
Исполнетост на 
општите услови    

да/не 
Technologies АIIT 2022 

3. Имиња на земјите: 
http://www.tfzr.uns.ac.rs/aiit/old/archives/AIIT2021/index
.html 

4. Наслов на трудот: ICT Technologies for Tactile 
Images and 3D Models for Improvement of Accessible 
Tourism 

5. Година на објава: 2022 
 

1. Назив на зборникот: Horizons 
2. Назив на меѓународниот собир: International Scientific 

Conference: The role of higher education in society 
advancement” – REAS 

3. Имиња на земјите: 
https://uklo.edu.mk/wp-
content/uploads/2021/12/Vovedni-stranici.pdf 

4. Наслов на трудот: Overview of The New Technologies 
Impacting Higher Education 

5. Година на објава: 2021 
 

1. Назив на зборникот: ICT Innovations 2021. Digital 
Transformation 

2. Назив на меѓународниот собир: 13th International 
Conference, ICT Innovations 2021 

3. Имиња на земјите: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-04206-
5 

4. Наслов на трудот: Integration of IoMT Sensors’ Data 
from Mobile Applications into Cloud Based Personal 
Health Record 

5. Година на објава: 2021 
 

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: Солид моделирање – 
Практикум 
http://eprints.uklo.edu.mk/4305/1/Solid%20%20modelin
g.pdf 

да 
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Ред. 
бр 

ОПШТИ УСЛОВИ 
Исполнетост на 
општите услови    

да/не 
2. Место и година на објава: 2012 

 
5 Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден 

професор, датум и број на Билтен: 02.04.2018 година, 
Билтен бр. 440  
https://uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2020/09/Bilten-
440.pdf 

 

 

6 Има способност за изведување на високообразовна 
дејност 
 

да 

 
ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-

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

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

образование, кандидатката д-р Андријана Боцевска ги исполнува и посебните услови за 
избор во наставно-научно звање, предвидени со Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола. За 
исполнетоста на условите, кандидатката има доставено соодветна документација и 
истите се дадени во следната табела од Анекс 1 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. Условите во 
табелите кои што ги исполнува кандидатката се обележани со “X”. 
 
АНЕКС 1  
 ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ 
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА  
-секој исполнет услов се обележува со X- -табелата е составен дел од Рефератот за 

избор, а го пополнува рецензионата комисија-  

 ПРВ КРИТЕРИУМ   

Резултати од научно-истражувачка работа  

 УСЛОВИ  X 

1.  

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)  
https://scholar.google.com/citations?user=M9AfnVMAAAAJ 

X 
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2.  

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  
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211332323 

X 

3.  

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни 
публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во 
соодветното звање  
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Bocevska=3AAndrijana=3A=3A.html 

X 

4.  
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во 
последните 5 години)  

X 

5.  
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или 
учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек  

 X 

6.  
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил 
модератор на сесија на научна конференција  

X  

7.  
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) 
одбор на меѓународна научна конференција или меѓународно научно 
списание  

X  

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

9.  
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 
монографија, практикум, збирка задачи и сл.  

  

10.  
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од 
одобрени проекти  

  

11.  
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни 
остварувања  

  

12.  
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации 
или институции 

X  

13.  
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во 
странство  

  

14.  
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од 
пошироката научна област со која професионално се занимава   

  

15.  
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  9 

 
  
 
 
  

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

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен 
и научноистражувачки подмладок  

 

 УСЛОВИ  X 

1.  
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или 
на друга високообразовна установа од земјата или странство  

  

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

3.  
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет 
циклус студии  

 X 

4.  
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно 
странска високообразовна установа по различни основи  

  

5.  
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува 
на англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како 
прозорец на мобилност   

 X 

6.  
Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, 
стручно, почесно и сл.)  

  

7.  

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 

8.  
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, 
специјалистички или докторски труд   

 X  

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

10.  
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во 
студиска програма  

 X 

11.  
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на 
студиска програма на прв, втор или трет циклус студии   

 X 

12.  

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 

13.  
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во 
последните 5 години   

 X 

 вкупно исполнети услови од втор критериум  10 

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

Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

 

 УСЛОВИ X 

1.  
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, 
ревизија, елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, 
арихитектонско решение, стратегија, правилник, статут, закон и сл.  

X 

2.  
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници 
и сл. од стручен или професионален карактер организирани од меѓународни 
или домашни институции   

X 

3.  
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално 
усовршување издаден од релевантна институција  

 

4.  
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или 
домашна стручна организација, институција или асоцијација  

 

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

6.  
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа 
за потребите на стопанските и нестопанските дејности  

X 

7.  
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во 
кое се избира  

 

8.  Реализирал превод на книга или дел од книга   

9.  
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или 
ИКТ решенија  

X 

10.  
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани 
од ЕУ или други домашни или странски фондови  

X 

11.  Учествувал во промотивни активности на факултетот  X 
12.  Бил уредник на речник или енциклопедија   

13.  
Регистрирал  патенти/иновации прифатени од Државниот завод за 
индустриска сопственост  

 

14.  
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или 
пошироката област за која се врши изборот  

X 

15.  
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски 
публикации (списание, весник, зборник на трудови и сл.)  

X 

16.  Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик   

17.  
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење 
наменети за стопанството  

 

 вкупно исполнети услови од трет критериум  8 

 
  

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ  27  
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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 Андријана Боцевска.  

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Андријана Боцевска поседува 
научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот 
за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-
стручни и соработнички звања на Универзитетот  „Св. Климент Охридски“ - Битола, ги 
исполнува сите услови да биде избранa во наставно-научно звање Редовен професор во 
научните области: 11006 - Сметачки интегрирани методи и апликации и 21208 - Друго 
(Компјутерски интегрирано производство) 

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии - Битола, д-р Андријана Боцевска да биде избранa во наставно-научно 
звање Редовен професор во наставно-научните области: 11006 - Сметачки интегрирани 
методи и апликации и 21208 - Друго (Компјутерски интегрирано производство).  

 
 
 
 
                                        РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 

1. Ред. проф. д-р Снежана Савоска, с.р. 
Факултет за информатички и комуникациски технологии 
Универзитет „Св. Климент Охридски” – Битола 

 
 
 
2. Ред. проф. д-р Владимир Трајковиќ, с.р.  

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје 
 

 
 
3. Ред. проф. д-р Иван Чорбев, с.р. 

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје 
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 11000 - ИНФОРМАТИКА И 11002 - 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ПРОГРАМИРАЊЕ 
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 од 30.11.2022 година и Коха од 01.12.2022 година, за 
избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните области: 
11000 - Информатика и 11002 - Информациони системи и програмирање и врз основа 
на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-569/4, донесена на 19.12.2022 година, 
формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р Снежана Савоска, редовен професор 
на Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола, Универзитет 
„Св. Климент Охридски“ – Битола, претседател,  д-р Владимир Трајковиќ, редовен 
професор на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство,  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, член и д-р Иван Чорбев, редовен 
професор на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – 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 

научните области (дисциплини) 11000 - Информатика и 11002 - Информациони 
системи и програмирање, во предвидениот рок се пријави само кандидатката д-р 
Наташа Блажеска-Табаковска, вонреден професор на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола.  

 
 
Биографски податоци и образование 
 

Кандидатката Наташа Блажеска-Табаковска, Доктор на науки од областа на 
менаџмент на информациски системи, е родена  на 04.11.1967 година во Струга.  
Средно образование завршила во Гимназијата „Св. Климент Охридски“ во Охрид. Со 
високо образование се стекнала на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, 
Природно-математички факултет, студии по информатика, насока применета. 
Дипломирала на 05.01.1993 година и се стекнала со назив Дипломиран инженер по 
математика-информатика.  
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Во академската 2006/07 година се запишала на втор циклус (магистерски) студии 
на Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Педагошки факултет – Битола. На 
07.05.2008 година го одбранила магистерскиот труд на тема: „Односот помеѓу 
утврдените потреби од обука и трансферот на обука во професионалниот развој на 
наставниците“ и се стекнала со стручен назив Магистер по менаџмент во образование. 

Докторска дисертација пријавила во 2008 година на Факултетот за 
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола, Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ - Битола. Дисертацијата на тема: „Влијанието на информациските 
системи за менаџмент на знаење врз организациската ефективност“ ја одбранила на 
02.02.2013 година, пред Комисија во состав: д-р Виолета Маневска, Факултет за 
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола, Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, ментор; д-р Виолета Пановска-Бошкоска, Факултет за 
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола, Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, претседател; и членовите: д-р Марија Нишева, Факултет 
за математика и информатика, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Софија, 
Бугарија; д-р Владимир Димитров, Факултет за математика и информатика, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Софија, Бугарија; д-р Снежана Савоска, 
Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи – Битола, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола.  Со тоа се стекнала со научниот степен 
Доктор на науки од областa на менаџмент на информациски системи. 

На 23.12.2008 година, со Одлука бр. 02-982/3 е избрана во соработничкото звање 
асистент од областа на менаџментот на Факултетот за администрација и менаџмент на 
информациски системи – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Република Македонија. На 24.11.2011 година со Одлука бр. 02-675/3 е реизбрана за 
соработник во научните области: 11000 – Информатика и 11002 – Информациони 
системи и програмирање на Факултетот за администрација и менаџмент на 
информациски системи – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Република Македонија.  На 17.06.2013 година со Одлука бр. 02-293/7 е избрана за 
наставник во звањето доцент во научните области: 11000 – Информатика и 11002 – 
Информациони системи и програмирање на Факултетот за администрација и 
менаџмент на информациски системи – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ 
– Битола, Република Македонија.  

На 24.04.2018 година со Одлука бр. 02-329/13 е избрана во звањето вонреден 
професор во научните области: 11000 – Информатика, 11002 – Информациони системи 
и програмирање и 11011 – Друго на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република 
Македонија.  

Во моментот 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. 440 од 02.04.2018 година.  

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

педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени 
во Билтените бр. 313, 354, 375 и 440, 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. 
 

Наставно-образовна дејност 
 

Во рамките на наставно-образовната дејност на Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Факултет за информатички и комуникациски технологии - 
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Битола, кандидатката  д-р Наташа Блажеска-Табаковска во последните пет години 
изведува настава и вежби на прв циклус студии на студиската програма Информатички 
науки и комуникациско инженерство (ИНКИ), акредитирана во 2019 година, на 
наставните предмети: Деловни информациски системи, Системи базирани на знаење и 
Е-учење; на студиската програма Информатика и компјутерска техника (ИКТ), 
акредитирана во 2019 година, на наставните предмети: Деловни информациски 
системи и Е-учење; на студиската програма Информатички науки и комуникациско 
инженерство (ИНКИ), акредитирана во 2015 година, на наставните предмети: Деловни 
информациски системи, Визуелно програмирање, Системи на знаење и E-учење; и на 
студиската програма Информатика и компјутерска техника (ИКТ), акредитирана во 
2017 година на наставните предмети: Деловни информациски системи, Визуелно 
програмирање и Планирање и развој на информациски системи. 

 На втор циклус на студии кандидатката изведува настава на студиската програма 
Информатички науки и комуникациско инженерство (на модулите: Пресметковно 
инженерство, Софтверско инженерство и апликации, Иновативни комуникациски 
технологии, Информациски системи и управување со знаење и Интелигентни 
инженерски системи) - едногодишни академски студии, акредитирана во 2021 година, 
на наставните предмети: Информациски системи базирани на знаење, прв член и  
Енвиронментална информатика, втор член; на студиската програма Информатика и 
компјутерска техника –  двогодишни академски студии, акредитирана во 2019 година, 
на наставните предмети: Информациски системи базирани на знаење, прв член,  
Енвиронментална информатика и Интелигентна анализа на податоци, втор член; и на 
студиската програма Информатички науки и комуникациско инженерство, 
акредитирана во 2016 година, на наставните предмети: Информациски системи за 
управување со знаење, прв член и Применети експертски системи и Колаборативни 
софтверски системи, втор член. 

На трет циклус на студии, кандидатката била втор член на предметна комисија за 
изведување на настава и испити по предметот Виртуелно инженерство и системи за 
поддршка при одлучување на студиската програма Информатички науки и 
компјутерско инженерство, акредитирана во 2016 година.  

Кандидатката во периодот до изборот за вонреден професор изведувала настава 
на прв циклус студии и на студиската програма Менаџмент на информациски системи 
на наставните предмети: Деловни информациски системи и менаџмент, Информатички 
технологии и Информациски системи за управување во јавен сектор; и на студиската 
програма Инженерство и менаџмент на софтверски апликации на наставните предмети: 
Визуелно програмирање, Напредно објектно-ориентирано програмирање, Менаџмент 
на информациски системи. Додека, на втор циклус студии изведувала настава на 
студиската програма Инженерство и менаџмент на софтверски апликации на 
наставните предмети: Информациски системи за управување со знаење и Е-учење. 

Кандидатката била ментор на 65 дипломски трудови и на 3 магистерски трудови. 
Кандидатката учествувалa како член во Комисија за одбрана на 75 дипломски, во 
Комисија за оцена и одбрана на 16 магистерски трудови и на 3 докторски дисертации.  

Д-р Наташа Блажеска-Табаковска е акредитиран ментор на втор циклус на студии 
со Решение бр.1409-57/2 од 12.06.2017 година од Одборот за акредитација и евалуација 
на високото образование, а од 2018 година е акредитиран ментор за трет циклус на 
студии на студиската програма ИНКИ со Одлука бр. 1409-486/3 од 11.06.2018 година 
од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Република 
Македонија. 

Кандидатката е автор на рецензиран учебник под наслов Деловни информациски 
системи, Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола, 
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Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, учебник издаден на македонски јазик, 
издаден во 2022 година.  

Кандидатката е автор и на поглавје во книгата Technology, Innovation, and 
Enterprise Transformation. (Blazheska-Tabakovska, Natasha and Manevska, Violeta (2015) 
 The Impact of Knowledge Management Information System on Businesses. In: Technology, 
Innovation, and Enterprise Transformation. IGI Global, USA, pp. 92-117. ISBN 978-1-4666-
6473-9). 

Д-р Наташа Блажеска-Табаковска има остварено гостувачки предавања во  
странство и тоа: на Универзитетот во Риека,  Оддел за информатика и на Природно-
математички факултет во Нови Сад - Оддел за математика-информатика.  

 
Научно-истражувачка дејност 
 

Д-р Наташа Блажеска-Табаковска има објавено вкупно 45 научни трудови од 
областите информатика и информациони системи и програмирање, од кои 26 трудови 
во последните пет години. Кандидатката има објавено 7 трудови во меѓународни 
научни списанија и 38 трудови во зборници од научни собири. 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, д-р Наташа Блажеска-
Табаковска има објавено најмалку еден труд во списание индексирано во една од 
следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal 
Citation Report или SCImago Journal Rank. Кандидатката, исто така, има објавено 
најмалку дваесет дополнителни труда во референтни  научни публикации од 
предвидениот број со општите услови за избор во соодветното звање, според 
критериумите во Прилог 2, и тоа: 

[1] Blazheska-Tabakovska, Natasha, - Jolevski, Ilija, - Ristevski, Blagoj, Savoska, 
Snezana, and Bocevska, Andrijana (2022) Implementation of e-learning Platform for 
Increasing Digital Health Literacy as a Condition for Integration of e-health Services 
with PHR. In: The 15-th conference on Information Systems and Grid Technologies, 
May 27-28, 2022, Sofia, Bulgaria. 

[2] Bocevska, Andrijana, Savoska, Snezana,  Jolevski, Ilija,  Blazheska-Tabakovska, 
Natasha, and Ristevski, Blagoj (2022) Implementation of Innovative e-Health Services 
and Digital Healthcare Ecosystem – Cross4all Project Summary. In: The 15-th 
conference on Information Systems and Grid Technologies, May 27-28, 2022, Sofia, 
Bulgaria. 

[3] Bogdanoska Jovanovska, Mimoza, Vasileska, Megi, Kotevski, Zoran, and Blazeska-
Tabakovska, Natasha (2022) Regional e-Government Development in Varadar 
Planning Region. EBSiDE Conference. Faculty of Economy, St. Kliment Ohridski 
Univrsity – Bitola, 23-25 September 2022, Prilep, Republic of North Macedonia. 

[4] Blazheska-Tabakovska, Natasha and Bocevska, Andrijana and Jolevski, Ilija and  
Ristevski, Blagoj and  Beredimas, Nikolaos and Kilintzis, Vassilis and Maglaveras, 
Nicos and Savoska, Snezana (2021) Implementation of Cloud-Based Personal Health 
Record Integrated with IoMT. In: The 14-th conference on Information Systems and 
Grid Technologies, May 28-29, 2021, Sofia, Bulgaria. 

[5] Bocevska, Andrijana and Savoska, Snezana and Ristevski, Blagoj and Blazheska-
Tabakovska, Natasha  and Jolevski, Ilija and Trajkovik, Vladimir (2021) Cross4all 
Project Model of Integration of Healthcare Data Using the Concepts of EHR and PHR 
in the Era of IoT. In: The 14-th conference on Information Systems and Grid 
Technologies, May 28-29, 2021, Sofia, Bulgaria. 

[6] Savoska, Snezana and Ristevski, Blagoj and  Blazheska-Tabakovska, Natasha and  
Jolevski, Ilija and Bocevska, Andrijana and Trajkovik, Vladimir (2021) Integration of 
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Heterogeneous Data into Electronic Patient Records. In: 11th International Conference 
on Applied Information and Internet Technologies - AIIT 2021, October 15th, 2021, 
Zrenjanin, Serbia 

[7] Savoska, Snezana and Blazheska-Tabakovska, Natasha and Jolevski, Ilija and  
Bocevska, Andrijana and Ristevski, Blagoj and Trajkovik, Vladimir (2021) Integration 
of IoMT Sensors’ Data from Mobile Applications into Cloud Based Personal Health 
Record. In: 13th International Conference, ICT Innovations 2021, September 27–28, 
2021. 

[8] Kitanovski, Dimitar and Stojmenski, Aleksandar and Chorbev, Ivan and Jakimovski, 
Boro and Savoska, Snezana and Ristevski, Blagoj and Jolevski, Ilija and Blazheska-
Tabakovska, Natasha and Bocevska, Andrijana (2021) Implementation of a Cloud-
Based Personal Health System for Cross-Border Collaboration. In: International 
Conference, ICT Innovations 2021, September 27–28, 2021, Virtual Event. 

[9] Ali, Ilker and Blazheska-Tabakovska, Natasha and Nedelkovski, Igor and Ristevski, 
Blagoj  (2021) Analysis Of Students' Learning And Achievement Based On Data From 
The University Information Systems. In: 11th International Conference on Applied 
Internet and Information Technologies AIIT 2021, 15 October, 2021, Zrenjanin, Serbia. 

[10] Ristevski, Blagoj and Jolevski, Ilija and Savoska, Snezana and Blazheska-Tabakovska, 
Natasha and  Bogdanoska-Jovanovska, Mimoza (2021) Challenges and Opportunities 
in the ICT Sector during and post-COVID-19 Pandemic. HORIZONS 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL Series B Natural Sciences and 
Mathematics, Engineering and technology, Biotechnology, Medicine and Health 
Sciences, 9. pp. 29-37. ISSN 1857-9892 

[11] Bogdanoska Jovanovska, Mimoza and Blazheska-Tabakovska, Natasha and Gruevski, 
Dragan (2021) Consolidating Back Office with a Shared-Services Center: A Case Study 
From the Housing Facilities Sector in the Republic of North Macedonia. Central 
European Public Administration Review, 19 (2). pp. 53-74. ISSN 2591-2240 / 2591-
2259 

[12] Veljanovska, Kostandina and Blazheska-Tabakovska, Natasha and Ristevski, Blagoj 
 and Savoska, Snezana (2020) User Interface for e-learning Platform for Users with 
Disability. In: ISGT 2020 Information Systems and Grid Technologies, May 29 – 30, 
Sofia, Bulgaria. 

[13] Ristevski, Blagoj and Savoska, Snezana and Blazheska-Tabakovska, Natasha (2020)  
Opportunities for Big Data Analytics in Healthcare Information Systems Development 
for Decision Support. In: ISGT 2020 Information Systems and Grid Technologies, May 
29 – 30, Sofia, Bulgaria. 

[14] Blagojche Grujovski, Snezana Savoska, Andrijana Bocevska, Natasha Blazeska 
Tabakovska (2020) Ontology Visualization Using Protégé, Evaluation of the Tools 
Using KPI. In: AIIT 2020 – International Conference on Applied Internet and 
Information Technologies, 16 October 2020, Zrenjanin, Serbia. 

[15] Kotevski, Zoran and Blazheska-Tabakovska, Natasha and Dimovski, Tome (2020) 
Web-Based Solution for Student Attendance Tracking: Development and 
Evaluation. In: AIIT 2020 – International Conference on Applied Internet and 
Information Technologies, 16 October 2020, Zrenjanin, Serbia. 

[16] Savoska, Snezana and Jolevski, Ilija and Ristevski, Blagoj and Blazheska-Tabakovska, 
Natasha and Bocevska, Andrijana and Jakimovski, Boro and Chorbev, Ivan and  
Kilintzis, Vassilis (2019) Design of Cross Border Healthcare Integrated System and its 
Privacy and Security Issues. Computer and Communications Engineering, 13 (2). pp. 
58-63. ISSN 1314-2291 
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[17] Blazheska-Tabakovska, Natasha and Ristevski, Blagoj and Savoska, Snezana and  
Bocevska, Andrijana  (2019)  Learning Management Systems as Platforms for 
Increasing the Digital and Health Literacy. In: The 3rd International Conference on E-
Education, E-Business and E-Technology (ICEBT 2019), 02.08-04.08.2019, Madrid, 
Spain. 

[18] Savoska, Snezana and Ristevski, Blagoj and Blazheska-Tabakovska, Natasha and 
 Jolevski, Ilija  (2019) Towards Integration Exposome Data and Personal Health 
Records in the Age of IoT. In: 11th ICT Innovations Conference 2019, 17-19 October, 
Ohrid, Republic of Macedonia. 

[19] Blazheska-Tabakovska, Natasha and Savoska, Snezana and Ristevski, Blagoj and  
Jolevski, Ilija and  Gruevski, Dragan (2019) Web Content Accessibility for People with 
Cognitive Disabilities. In: IX International Conference on Applied Internet and 
Information Technologies AIIT 2019, Zrenjanin, Serbia. 

[20] Tanaskoska, Lenche and Stamenkovska, Andrea and Savoska, Snezana and Jolevski, 
Ilija and Blazheska-Tabakovska, Natasha and Ristevski, Blagoj (2019) Optimizing 
Bluetooth Communication between Medical Devices and Android. In: IX International 
Conference on Applied Internet and Information Technologies AIIT 2019, Zrenjanin, 
Serbia. 

[21] Zlatkovski, Milan and Ristevski, Blagoj and Savoska, Snezana and Blazheska-
Tabakovska, Natasha  and Bocevska, Andrijana (2019) Development of an Educational 
Augmented Reality Application. In: IX International Conference on Applied Internet 
and Information Technologies AIIT 2019, Zrenjanin, Serbia. 

[22] Kotevski, Zoran and Blazheska-Tabakovska, Natasha and Bocevska, Andrijana  and 
 Dimovski, Tome (2018) On the Technologies and Systems for Student Attendance 
Tracking. International Journal for Information Technology and Computer Science, 10 
(10). pp. 44-52. ISSN 2074-9007 

[23] Bocevska, Andrijana and Savoska, Snezana and Ristevski, Blagoj and Blazheska-
Tabakovska, Natasha and  Nedelkovski, Igor (2018) A Comparison of Accessible e-
Learning Projects for Improving of Digital Health Literacy. In: The 12th Information 
Systems and Grid Technologies (ISGT2018) Conference, 16-17 November, 2018, 
Sofia, Bulgaria. 

[24] Bocevska, Andrijana and Savoska, Snezana and Ristevski, Blagoj and Blazheska-
Tabakovska, Natasha (2018) Analysis of Accessibility of the e-Learning Platforms 
According to the WCAG 2.0 Standard Compliance. In: International Conference on 
Applied Internet and Information Technologies, 2018, Nevember 5 2018, Bitola R. 
Macedonia. 

[25] Hasanu, Mihajlo and Blazheska-Tabakovska, Natasha (2018) Designing Intelligent 
Tutoring System Based on Bayesian Network. In: International Conference on Applied 
Internet and Information Technologies, 2018, October 5 2018, Bitola R. Macedonia. 

[26] Bogdanoska Jovanovska, Mimoza and Neshkovska, Silvana and Andonovska-
Trajkovska,Daniela and Blazheska-Tabakovska, Natasha and Kuzmanovska Tasetovikj, 
Biljana (2018) University Students’ Views on the Impact of Student Mobility on their 
Achievements and Future Prospects. Journal of Contemporary Educational Studies, 
69/135 (2). pp. 132-143. ISSN 00380474 

 
Кандидатката е цитирана во 101 труд на глобално ниво, 97 во последните 5 години, 
според профилот на Google Scholar 
(https://scholar.google.com/citations?user=2F1RCEUAAAAJ) од кои најмалку 10 се во 
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референтни научни публикации во светот. Кандидатката има активен профил и на 
универзитетскиот УКЛО репозиториум ePrints  
  http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Blazheska-Tabakovska=3ANatasha=3A=3A.html 

Кандидатката била модератор на сесија на меѓународната конференција 
AIIT2018, била член на повеќе уредувачки, програмски и организациони одбори и 
рецензирала повеќе научни и стручни трудови. 

Во изборниот период, д-р Наташа Блажеска-Табаковска учествувала како член на 
MC во научен проект во рамките на COST (European cooperation in science & 
technology) програмата.  

Кандидатката била рецензент на билатерални предлог-проекти помеѓу Република 
Македонија и Република Црна Гора, од Министерство за образование и наука на 
Република Македонија. 

 
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
 

Д-р Наташа Блажеска-Табаковска активно е вклучена во стручно-апликативната 
работа на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола од 
повеќе аспекти: како ментор на студенти вклучени во работните групи кои остваруваат 
пракса во компании од ИТ индустријата и иницирала клиничка настава на часовите по 
предметите кои ги предава. Кандидатката била вклучена во интерни апликативни 
проекти на Факултетот, била активно вклучена во промотивните активности на 
Факултетот. Исто така кандидатката била координатор на CodeCup - натпревар за 
ученици од средните училишта во Република Македонија и учествувала во реализација 
на активностите на ИТ кластерот во Пелагонискиот регион. 

Кандидатката во целиот периодот наназад извршувала повеќе раководни 
функции на Факултетот и тоа: во периодот 2019-2022 година е Раководител на Советот 
за втор циклус студии, во периодот 2016-2018 година била Раководител на Катедрата 
за софтверско инженерство и информациски системи, во периодот 2015-2016 година 
била Раководител на катедрата за информациски системи, во периодот 2015-2016 
година Координатор за ЕКТС на студиската програма Менаџмент на информациски 
системи и во периодот 2017-2019 Координатор за ЕКТС на студиската програма 
Информатички науки и комуникациско инженерство и Информатички науки и 
компјутерско инженерство. Кандидатката покажува активност и во повеќе други 
дејности поврзани со работата на Факултетот и Универзитетот. Така, била активен 
член на повеќе факултетски комисии и тоа: Комисија за обука од научното поле 
информатика при Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола; факултетската 
Комисија за самоевалуација; Комисија  за упис на студенти на ФИКТ на прв и втор 
циклус студии; Комисија за спроведување на приемен испит за студенти на втор 
циклус студии кои не завршиле соодветни и сродни студиски програми на прв циклус 
на студии; Комисија за признавање на испити на студенти; Комисија за анализа на 
напредувањето на студентите на прв циклус студии; Факултетска изборна комисија за 
спроведување на постапката за избор на Ректор; Изборна комисија за спроведување на 
постапката за избор на Декан на ФИКТ; Комисија за изработка на Предлог-Правилник 
за систематизација на работни места и работни задачи; Комисија за изработка на 
Предлог-Правилник за плати; Комисија за изработка на Предлог-Правилник за 
распределба на средства од сопствени приходи; Комисија за изготвување на предлог-
елаборат за прв циклус студии. Кандидатката е член на универзитетска комисија за 
издавачка дејност. 
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Кандидатката има реализирано бројни стручни обуки, како и обуки за обучувачи. 
Исто така кандидатката во 2020 година реализира обука на ниво на универзитет од 
научното поле Информатика. 

Д-р Наташа Блажеска-Табаковска е добитник на 2 грантови за мобилност во 
рамките на програма CEEPUS и грант за истражувачки активности поддржано од 
програмата BASILEUS.   

Кандидатката учествувала во национални и меѓународни научно-истражувачки 
или апликативни проекти меѓу кои и проекти финансирани од ЕУ (Cross-border 
initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and 
independent living for all - Cross4all, и Creating employment opportunities of young 
graduates in the CB area - EMPLOYOUTH) во периодот 2018-2020 година. 

 
Оценка од самоевалуација 
 

Кандидатката д-р Наташа Блажеска-Табаковска, на предметите од прв и втор 
циклус на студии на студиските програми на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии – Битола, во периодот 2018-2022 година, редовно добивала 
позитивна оценка (просек од над 4 од можни 5) од анонимно спроведената анкета на 
студентите на Факултетот. 

 
 
 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 

НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 
 
Кандидатката д-р Наташа Блажеска-Табаковска 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 

 
Кандидатката д-р Наташа Блажеска-Табаковска ги исполнува општите услови 

предвидени во Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и 
постапката за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички 
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола. За исполнетоста на 
условите, кандидатката има доставено соодветна документација и истите се наведени 
во табелите од Прилог бр. 2, кој што е составен дел на Правилникот за објавување на 
актите на Универзитетот и единиците во негов состав во Билтенот на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ - Битола.  
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ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, 
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 

 

Кандидат:             д-р Наташа Блажеска-Табаковска    

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

Научни области: 11000 - Информатика; 11002 - Информациони системи и 
програмирање 

 

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 Просечен успех *  
2 Научен степен 

Доктор на науки од областа на менаџмент на информациски 
системи 
Научни области:  

         11000 - Информатика,  
         11002 - Информациони системи и програмирање  

Поле:        110 - Информатика    
Подрачје: 1 - Природно-математички 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/Blazheska-
Tabakovska=3ANatasha=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: International Journal of 
Information Technology and Computer Science (IJITCS) 10 (10). 
pp. 44-52. ISSN 2074-9007 

2. Назив на електронската база на списанија: abstracted 
or indexed by Google Scholar, Microsoft Academic Search, 
CrossRef, Baidu Wenku, IndexCopernicus, IET Inspec, EBSCO, 
VINITI, JournalSeek, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, 
Scirus, Academic Journals Database, Stanford University 
Libraries, Cornell University Library, UniSA Library, CNKI 
Scholar, J-Gate, ZDB, BASE, OhioLINK, iThenticate, Open 
Access Articles, Open Science Directory, National Science Library 
of Chinese Academy of Sciences, The HKU Scholars Hub, etc.. 

3. Наслов на трудот: On the Technologies and Systems for Student 
Attendance Tracking 

4. Година на објава: 2018 
 

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: 2018 
  

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, 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 

ДА 



94 
 

 

Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

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

 

1. Назив на научното списание: Computer and Communications 
Engineering, 13 (2). pp. 58-63.  

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Бугарија 
3. Наслов на трудот: Design of Cross Border Healthcare Integrated 

System and its Privacy and Security Issues 
4.  Година на објава: 2019  
 

ДА 

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

1. Наслов на книгата:  
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД:  
3. Издавач, година и место на издавање/објавување:  
 

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

Information Systems and Grid Technologies, (ISGT2022) 
3. Имиња на земјите: Ирска, САД, Италија, Бугарија, Англија, 

Кипар, Северна Македонија, Израел 
4. Наслов на трудот: Implementation of e-learning Platform for 

Increasing Digital Health Literacy as a Condition for Integration 
of e-health Services with PHR. 

5. Година на објава: 2022 
 

1. Назив на зборникот: Conference Proccedings 
2. Назив на меѓународниот собир: International Conference on 

Information Systems and Grid Technologies, (ISGT2021) 
3. Имиња на земјите: Ирска, САД, Италија, Бугарија, Англија, 

Кипар, Северна Македонија, Израел  
4. Наслов на трудот: Implementation of Cloud-Based Personal 

Health Record Integrated with IoMT.  
5. Година на објава: 2021 

 
1. Назив на зборникот: Conference Proccedings 
2. Назив на меѓународниот собир: ICT Innovations Conference 

2021 
3. Имиња на земјите: Србија, Македонија, ОАЕ, Словенија, 

Хрватска, Индија, Италија, Шведска, Албанија, Ирска, Данска, 
Луксембург, Романија, САД, Чешка, Обединето Кралство, 
Саудиска Арабија, Австралија, Франција, Шпанија, Тајван, 
Виетнам, Ерменија, Германија, Грција, Бугарија, Јапонија, 

ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

Словачка, Канада, Португалија, Полска, Австрија, Црна Гора, 
Малта, Холандија, Литванија, Израел 

4. Наслов на трудот: Integration of IoMT Sensors’ Data from 
Mobile Applications into Cloud Based Personal Health Record. 

5. Година на објава: 2021 
 

1. Назив на зборникот: Conference Proccedings 
2. Назив на меѓународниот собир: International Conference on 

Information Systems and Grid Technologies, (ISGT2020) 
3. Имиња на земјите: Ирска, САД, Италија, Бугарија, Англија, 

Кипар, Северна Македонија, Израел 
4. Наслов на трудот: User Interface for e-learning Platform for 

Users with Disability.  
5. Година на објава: 2020 

 
1. Назив на зборникот: Conference Proccedings 
2. Назив на меѓународниот собир: International Conference on 

Applied Information and Internet Technologies - AIIT 2020 
3. Имиња на земјите: Србија, Руска Федерација, Македонија, 

Бугарија, Унгарија, Хрватска, Грција, Индија, Босна и 
Херцеговина, Словенија, Бразил, САД, Шведска, Египет 

4. Наслов на трудот: Web-Based Solution for Student Attendance 
Tracking: Development and Evaluation.  

5. Година на објава: 2020 
 

1. Назив на зборникот: Conference Proccedings 
2. Назив на меѓународниот собир: International Conference on E-

Education, E-Business and E-Technology (ICEBT 2019) 
3. Имиња на земјите: Германија, Кина, Филипини, Малезија, 

Оман, Јужна Кореја, Хрватска, Австралија, Шри Ланка, 
Грција, Романија, Литванија, САД, Малта, Индонезија, Перу.  

4. Наслов на трудот:  Learning Management Systems as Platforms 
for Increasing the Digital and Health Literacy.  

5. Година на објава: 2019 
 

1. Назив на зборникот: Conference Proccedings 
2. Назив на меѓународниот собир: International Conference on 

Applied Information and Internet Technologies - AIIT 2019 
3. Имиња на земјите: Србија, Руска Федерација, Македонија, 

Бугарија, Унгарија, Хрватска, Грција, Индија, Босна и 
Херцеговина, Словенија, Бразил, САД, Шведска, Египет 

4. Наслов на трудот:  Web Content Accessibility for People with 
Cognitive Disabilities. 

5. Година на објава: 2019 
 

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

НЕ 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

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: Деловни информациски системи  
2. Место и година на објава: Битола, 2022 г.                     
     Факултет за информатички и комуникациски технологии – 

Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола,  
     Експрес Дигитал ДООЕЛ - Битола, издаден на македонски 

јазик 
 

ДА 

5 Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден 
професор, датум и број на Билтен: 02.04.2018, Бр. 440 
 

ДА 

6 Има способност за изведување на високообразовна дејност 
 

ДА 

 
 
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 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) 
 

https://scholar.google.com/citations?user=2F1RCEUAAAAJ&hl=en 
 

 
 
 
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/) 
 

http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Blazheska-Tabakovska=3ANatasha=3A=3A.html 
 

 
 
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) 

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

Х 

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

Х 

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

Х 

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

 

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

Х 

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) 

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

 Х 

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

Х 

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

Х 

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

Х 

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

Х 

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

Х 

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

Х 

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

Х 

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

Х 
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Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна 
организациона единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на 
факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на 
Универзитет/единица; член на Совет на докторски 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 12 
 

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. 

Х 

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

Х 

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

Х 

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

Х 

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

Х 

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

 

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

Х 

Учествувал 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  
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска 
сопственост 

 

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

 

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

 

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

 

вкупно исполнети услови од трет критериум 8 
 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ 31 
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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 Наташа Блажеска-Табаковска.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Наташа Блажеска-Табаковска 
поседува научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот  „Св. Климент Охридски“ - 
Битола, ги исполнува сите услови да биде избрана во  звањето редовен професор во 
научните области 11000 – Информатика и 11002 – Информациони системи и 
програмирање.  

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 Наташа 
Блажеска-Табаковска да биде избрана во наставно-научно звање редовен професор во 
научните области 11000 – Информатика и 11002 – Информациони системи и 
програмирање. 

 
 
 
 
 
 
                                        РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 
 

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

2. Проф. д-р Владимир Трајковиќ, редовен професор, с.р. 

3. Проф. д-р Иван Чорбев, редовен професор, с.р. 
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РЕФЕРАТ 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД 
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 50302 - ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИЈА И 50329 - ДРУГО 

(ПРЕТПРИЕМНИЧКА ЕКОНОМИЈА; БИЗНИС) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА 
ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ - БИТОЛА 

 
Врз основа на конкурсот на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски”- Битола, 

Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола, објавен во 
весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ на 30.11.2022 година за избор на еден 
наставник во сите наставно-научни звања од научните области: 50302 - Применета 
економија и 50329 - Друго (Претприемничка економија; Бизнис) и врз основа на 
Одлуката бр. 02-569/3 од 19.12.2022 година донесена од Наставно-научниот совет при 
Факултетот за информатички и комуникациски технологии - Битола, формирана е 
Рецензиона комисија во следниот состав: 

1. Проф. д-р Пеце Недановски, редовен професор, Економски факултет - 
Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, претседател,  

2. Проф. д-р Кирил Постолов, редовен професор, Економски факултет - Скопје, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, член,  

3. Проф. д-р Моника Марковска, редовен професор, Факултет за информатички 
и комуникациски технологии - Битола, Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ - Битола, член. 

 
По разгледувањето на пристигнатите материјали, а врз основа на член 173 став 8 

од Законот за високото образование (Службен Весник број 82/2018) и на член 31 и член 
32 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, 
наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски” - Битола, Рецензионата комисија го поднесува следниот: 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

На објавениот конкурс во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ од 30.11.2022 
година за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања од научните области: 
50302 - Применета економија и 50329 - Друго (Претприемничка економија; Бизнис), се 
пријави само кандидатот д-р Божидар Миленковски, вонреден професор на Факултетот 
за информатички и комуникациски технологии - Битола. Врз основа на пријавата од 
кандидатот и по разгледувањето на доставената документација, Рецензионата комисија 
ги изнесува следните констатции: 
 
Биографски податоци и образование  
 

Кандидатот д-р Божидар Миленковски е роден на 1.6.1979 година во Битола 
каде завршува основно и средно образование. Продолжува на додипломски студии на 
Економскиот факултет во Скопје, каде по успешното завршување на предвидените 
обврски се стекнува со звањето дипломиран економист. Студиите ги завршува со 
просечна оцена 9,22 и е прогласен за најдобар студент на департмeнтот по менаџмент 
на промоцијата на дипломирани економисти одржана на Економскиот факултет - 
Скопје во април 2004 година. 

Своето образование д-р Миленковски го продолжува на последипломските 
(магистерски) студии на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски 
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системи - Битола. Овие студии ги завршува со просечна оценка 9,50 и се стекнува со 
звање магистер на науки од областа на јавна администрација. Докторската дисертација 
со наслов: ,,Претприемништвото и интелектуалниот капитал како фактори на 
конкурентноста во ерата на економијата на знаење”, кандидатот ја одбранил на 
Економскиот институт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на 7.2.2013 
година, со што се стекнал со научен степен доктор на економски науки.  

По дипломирањето, д-р Миленковски извесен период работел во фирмата 
„Синпекс“ од Битола како комерцијален менаџер за програматa John Deere. Од 1.9.2007 
година сѐ до денес тој работи на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, 
најпрвин како соработник, а потоа и како наставник на група предмети од областа на 
економијата и менаџментот. 

Кандидатот активно се служи со англискиот јазик, а има основни познавања од 
германскиот и грчкиот јазик. Располага и со основните компјутерски вештини поврзани 
со користењето на Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Д-р Миленковски 
поседува солидни комуникациски вештини, вештини за решавање на проблеми, 
способност за работа во тим, способност за распределба задачи и ресурси, вештини за 
подготовка и презентација на научни трудови, како и способност за научно и 
аналитичко истражување. 
 
Наставно-образовна дејност 
 

Својата академска кариера кандидатот ја започнал како помлад соработник на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во 2007 година поконкретно на 
Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи (ФАМИС) во 
Битола. Во периодот од 2007 до 2013 година тој работел на предметите: јавни 
финансии, инвестиции, основи на економијата, економија на растот и развојот, 
финансиски менаџмент, претприемништво и вовед во менаџмент.  

По докторирањето во 2013 година, д-р Миленковски бил избран во звање 
доцент, а со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии - Битола од 20.2.2018 година, тој бил избран во звање 
вонреден професор. Во текот на овој период, кандидатот бил континуирано ангажиран 
во изведување наставна дејност и тоа на Факултетот за администрација и менаџмент на 
информациски системи (ФАМИС) - Битола, а потоа и на Факултетот за информатички 
и комуникациски технологии (ФИКТ) - Битола. Неговиот ангажман на прв циклус 
студии се однесувал на предметите: електронски бизнис, претприемништво и мал 
бизнис, менаџмент на мал бизнис, вовед во бизнис, економија и бизнис, интелектуален 
капитал и конкурентност, а на втор циклус студии бил ангажиран на наставните 
дисциплини претприемништво и електронска трговија, и електронски бизнис.  

Д-р Миленковски пројавил активен придонес и во стручното и научното 
оспособување на дипломци, магистранти и докторанти. Во овој контекст тој се јавува 
како ментор на педесет (50) дипломски трудови, а во случајот на осумдесет и осум (88) 
дипломски трудови се јавува како член на комисија за одбрана. Исто така, тој бил 
ментор на четири (4) магистерски трудови, а за шеснаесет (16) магистерски трудови 
бил член на комисија за оценка и одбрана. Освен тоа, тој бил член на комисија за 
оценка и одбрана на седум (7) докторски трудови.  

Кандидатот е автор и на еден (1) рецензиран универзитетски учебник со наслов: 
Интелектуален капитал и конкурентност, објавен во декември 2019 година (ISBN 10: 
9989 870 83 7, ISBN 13: 978 9989 870 83 5). Рецензијата на овој учебник е објавена во 
Универзитетскиот Билтен бр. 463, од 1.11.2019 (стр. 94). 
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Научно-истражувачка дејност 
 

Д-р Миленковски е автор или коавтор на поголем број рецензирани научни и 
стручни трудови објавени во референтни меѓународни научни списанија, меѓународни 
научни публикации, а дел од нив се презентирани на научни и стручни конференции во 
земјата и странство. Од последниот избор за вонреден професор до денес, тој е автор 
или коавтор на осумнаесет (18) научни и стручни трудови објавeни во референтни 
публикации. Тие се во целост поставени во Репозиториумот на Универзитетот ,,Св. 
Климент Охридски”- Битола. 

Во продолжение, дадена е листата на објавени научно-стручни трудови од 
кандидатот во последните пет години: 

(1) Milenkovski Bozidar, Blazekovic-Toshevski Marina, Intellectual capital as the 
basis for economic development and competitiveness, Annals of ,,Constantin Brâncuşi” 
University of Târgu-Jiu, Romania, No.5/2022, Economy Series, ISSN 2344-3685/ISSN-L 
1844-7007, B+ CNCSIS journal, pp. 24-29, October, 2022. 

(2) Milenkovski Bozidar, Маrkovska Monika, The Covid-19 pandemic as a “Black 
Swan”: When shock becomes a habit, Knowledge International Journal Vol. 50 (1), ISSN: 
2545-4439, ISSN 1857-923X, рp. 95-100, 15.2.2022. 

(3) Markovska Monika, Milenkovski Bozidar, Circular economy as a new economic-
development paradigm, Knowledge International Journal Vol. 50 (1), ISSN: 2545-4439, ISSN 
1857-923X, рp. 71-76, 15.2.2022. 

(4) Milenkovski Bozidar, Маrkovska Monika, Digital technologies and socio-
economic challenges in the period that follows, Knowledge International Journal Vol. 44 (1), 
ISSN: 2545-4439, ISSN 1857-923X, рp. 65-70, 15.2.2021. 

(5) Markovska Monika, Milenkovski Bozidar, COVID-19 swot analysis for small 
business, Knowledge International Journal Vol. 44 (1), ISSN: 2545-4439, ISSN 1857-923X, 
рp. 43-48, 15.2.2021. 

(6) Markovska Monika, Milenkovski Bozidar, Intellectual Capital as a Determinant 
of a Firm Value, Knowledge International Journal Vol. 43 (1), ISSN: 2545-4439, ISSN 1857-
923X, http://www.ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/4862, рp. 215-220, 16.12.2020. 

(7) Milenkovski Bozidar, Markovska Monika, Behavioral economics and 
neuroeconomics as economic concepts for better future, International Scientific Conference 
“Towards a Better Future: Human Rights, Organized Crime and Digital Society“, Faculty of 
Law, “St. Kliment Ohridski University,” Bitola, Republic of North Macedonia, Conference 
Proceedings, Volume II, ISBN 978-608-4670-15-5 (V. 2), pp. 273-279, 03.10.2020. 

(8) Markovska Monika, Milenkovski Bozidar, Intrapreneurship in function of 
improving the quality of work in organizations, XV International May Conference on 
Strategic Management-IMCSM19, Bor, Serbia, Book of Proceedings, Volume XV, Issue (1), 
(2019), ISSN: 2620-0597, pp. 59-67, 24.5-26.05.2019. 

(9) Masalkovski Ile, Мilenkovski Bozidar, The Meaning of economic diplomacy in 
small countries-a special reference to the Republic of North Macedonia, International 
Scientific Conference: “Towards a better future: Democracy, EU integration and criminal 
justice”, Faculty of Law, “St. Kliment Ohridski” University, Bitola, North Macedonia, 
Volume I, pp. 223-231, 10.5.-12.5.2019.  

(10) Марковска Моника, Mиленковски Божидар, Додовски Сашо, Социјалните 
иновации во функција на намалување на младинската невработеност, Меѓународно 
списание за наука и уметност-Идеја, Год. 3, Број 5, Европски универзитет, Скопје, 
ISSN: 2545-4552, стр. 105-110, 2019.  

(11) Bardarova Snezana, Magdincheva-Shopova Marija, Markovska Monika, 
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Мilenkovski Bozidar, The impact and the role of the small and medium enterprises on the 
employment in the Republic of Macedonia, 19-th International Scientific Conference 
“KNOWLEDGE IN PRACTICE”, Bansko, Bulgaria, Knowledge International Journal Vol. 
28.1., ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X, рp. 105-111, 14 December, 2018. 

(12) Мilenkovski Bozidar, Markovska Monika, Blazekovic-Tosevski Marina, Energy 
demands and the world’s population growth as challenges for the knowledge economy, 13-th 
International Symposium on Biodiversity and Sustainable Development, Tirana, Albania, 
Journal of Agriculture and Animal Production, Science for Rural Development, ISSN 2224-
7718, Volume 8, Number 2, pp. 81-87, 14.12.2018.  

(13) Мilenkovski Bozidar, Masalkovski Ile, Markovska Monika, Public private 
partnership as bond between the public and the private sector-case of Republic Macedonia, 
2-nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, SETSCI 
Conference Indexing System, Volume 3 (2018), 46-48,  Samsun, Turkey, 30.11.- 02.12.2018. 

(14) Markovska Monika, Мilenkovski Bozidar, Dodovski Sasho, Necessity of 
actualization of the youth entrepreneurship among Roma as possibility for decrease of their 
unemployment, International Scientific Journal “Horizons”, XXII, Series A, Volume 22, ISSN 
1857-9884, “St. Kliment Ohridski” University, Bitola, pp. 133-142, November, 2018. 

(15) Mиленковски Божидар, Марковска Моника, Димески Бранко, Теоретски 
осврт на влијанието на пазарот и конкуренцијата врз развојот на системот на јавни 
услуги, Петта меѓународна научна конференција ,,Современите менаџерски предизвици 
и организациските науки”, предметен фокус: ,,Иновациите и организацискиот развој”, 
ISBN, Бизнис академија Смилевски-БАС и БАС Институт за менаџмент, Битола, 
09.11.2018. 

(16) Mиленковски Божидар, Марковска Моника, Значењето на иновациите и 
интелектуалниот капитал за организацискиот развој, Петта меѓународна научна 
конференција ,,Современите менаџерски предизвици и организациските науки”,  
предметен фокус: ,,Иновациите и организацискиот развој”, ISBN, Бизнис академија 
Смилевски-БАС и БАС Институт за менаџмент, Битола, 9-10 Ноември, 2018. 

(17) Markovska Monika, Мilenkovski Bozidar, Dodovski Sasho, Knowledge as an 
economic good, XVI International Scientific Conference “Management and Engineering’ 18”, 
Volume 2, Sozopol, Bulgaria, pp. 419-425, 24-27 June, 2018. 

(18) Markovska Monika, Мilenkovski Bozidar, Dodovski Sasho, Creativity as a key 
element in system-process approach CIR in innovation management, 17-th International 
Scientific Conference “THE TEACHER OF THE FUTURE”, Budva, Montenegro, 
KNOWLEDGE-International Journal Vol. 23.1., ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X, pр. 91-
96, May, 2018. 
 
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
 

Д-р Божидар Миленковски е активно вклучен во стручно-апликативната работа 
на Факултетот за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) од Битола и тоа 
во повеќе форми: 

-избран е за раководител на Центарот за трансфер на технологии во рамките на 
Факултетот и тоа во два наврати: за периодот 19.9.2014 - 20.8.2018 и од 21.8.2018 до 
1.3.2019 година, 

-на 22.2.2018 година бил избран за координатор на универзитетскиот Бизнис 
инкубатор/акцелератор BitHub,  

-на 22.4.2019 година е избран за член на Сенатот на Универзитетот ,,Св. 
Климент Охридски” од Битола (сенатор). 

Кандидатот бил член на повеќе комисии и тела на Факултетот за информатички 
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и комуникациски технологии од Битола, а се јавува и како рецензент на универзитетски 
учебник и повеќе научни и стручни трудови:  

-Комисија за полагање приемен испит за студенти кои не завршиле соодветни и 
сродни студиски програми на втор циклус студии на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии (Одлука бр. 02-315/4 од 15.9.2022 година) - член, 

-Комисија за реализација на Конкурс за запишување студенти за академската 
2022/2023 година на Факултетот за информатички и комуникациски технологии 
(Одлука бр. 02-285/7 од 25.8.2022 година) - член, 

-Комисија за спроведување постапка за избор на декан на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии (Одлука бр. 02-205/6 од 30.5.2022 година) 
- член, 

-Рецензент на брошура со наслов: ,,Циркуларна економија”, од авторите: Марина 
Блажековиќ-Тошевски и Иван Дургутов, Здружение за млади и доживотно учење 
ПРИЈАТЕЛСТВО ПЛУС, Битола, ноември, 2021, 

-Комисија за признавање испити од прв и втор циклус студии на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии (Одлука бр. 02-315/4 од 10.9.2021 година) 
- член, 

-Комисија за јавна набавка на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии (Одлука бр. 05-243/1 од 2.7.2021 година) - член, 

-Комисија за изготвување Правилник за начинот и условите за користење на ИТ-
Хаб во рамките на Факултетот за информатички и комуникациски технологии (Одлука 
бр. 02-579/12 од 22.10.2020 година) - член, 

-Комисија за реализација на Конкурс за запишување студенти за академската 
2020/2021 година на Факултетот за информатички и комуникациски технологии 
(Одлука бр. 02-332/5 од 3.7.2020 година) - член, 

-Рецензент на универзитетски учебник со наслов: ,,Иновациски менаџмент”, од 
авторите: Радмил Поленаковиќ, Моника Марковска, Ивана Станковска, Бојан 
Јовановски, Национален центар за развој на иновации и претприемачко учење, Скопје, 
октомври, 2019 година, 

-Универзитетска изборна комисија за избор на ректор при Универзитетот ,,Св. 
Климент Охридски” - Битола (Одлука бр. 14-593/11-4-5, од 22.4.2019 година) - заменик 
член, 

-Рецензентска комисија за избор на наставник во сите звања за наставно-научните 
области: претприемништво и економика на претпријатија на Факултет за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот ,,Гоце Делчев“ во Штип (Одлука бр. 2103-432/2 
од 26.10.2018 година) - член,  

-Рецензентска комисија за избор на наставник во сите наставно-научни звања од 
научните области: 50321-Банкарство, 50302-Применета економија и 50329-Друго, 
Факултет за информатички и комуникациски технологии, Битола (Одлука бр. 02-626/3 
од 18.9.2018 година) - член,  

-Рецензент на трудови за научното списание Хоризонти, Битола (20.6.2018, 
12.10.2018 и 16.11.2021 година), 

-Комисија за изработка на Статут на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии, Битола (11.6.2018 година) - член. 

Ангажманот во стручно-апликативната дејност во последните пет години, 
кандидатот го насочува и кон повеќе проектни активности: 

(1) Проект: ,,Зајакнување на преносниот систем во регионални граници со 
користење на интелигентна пазарна технологија - ТРОЈСТВО” (превод на англиски: 
“Transmission system enhancement of regional borders by means of intelligent market 
technology - TRINITY”), Одлука број 02-520/3 од 17.9.2019 година, 



105 
 

(2) Проект “CROSS4ALL, Cross-border initiative for integrated health and social 
services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all” (Reg. No: 
1816), во рамките на Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Programme Greece-Former 
Yugoslav Republic of Macedonia-2014-2020, Одлука бр. 03-767/2, од 22.10.2018 година, 

(3) Проект “EMPLOYOUTH, Creating Employment Opportunities of Young 
Graduates in the CB Area”, во рамките на Interreg-IPA Cross-Border Cooperation 
Programme Greece-Former Yugoslav Republic of Macedonia-2014-2020, Одлука бр. 02-
450/6 од 18.6.2018 година, 

(4) „Влијание на иновациите за надминување на маргинализацијата и 
младинската невработеност“, Национален документ за јавна политика, Младински 
културен центар, Скопје, 6.6.2018 година.  

Посебна ангажираност кандидатот покажува во дејностите од поширок интерес, 
каде активно бил вклучен во стручно-апликативна соработка со бројни деловни 
субјекти, невладини организации, студентски организации, здруженија на граѓани и 
слично. Во тој контекст, кандидатот во последните пет години има реализирано повеќе 
гостувачки предавања и тоа: 

(1) ,,Современи концепти на средно образование-новата улога на наставникот и 
новите стратегии на поучување и учење“, организирано од Друштво за образование на 
возрасни и консалтинг услуги АКАДЕМИЈА ЦЕС, Скопје, 1.12.2021 година, 

(2) ,,Младинското претприемништво како механизам за економски развој“, 
организирано од здружението за меѓународна младинска соработка ИНТЕРАКТИВ, 
Битола, 19.3.2021 година, 

(3) “Covid-19 and democracy in Western Balkans”, Webinar, Kalevi Sorsa 
Foundation, Skopje, 16.12.2020, 

(4) ,,Економски придобивки од квалитетно спроведен попис на население“, 
Регионална работилница Попис и политики за население, во организација на 
здружението ,,Сумнал” и Македонската платформа против сиромаштија (МППС), 
Битола, 25.11.2019 година, 

(5) ,,Борба против дезинформациите”, организирано од Здружението за 
меѓународна младинска соработка ИНТЕРАКТИВ - Битола во соработка со 
Национална универзитетска библиотека НУУБ „Св. Климент Охридски“- Битола, 
19.9.2019 година, 

(6) ,,Претприемничкиот дух кај младите-можност за развој на нови бизниси“, 
организирано од Младинскиот културен центар - Битола (МКЦ - Битола) во соработка 
со Европската бизнис асоцијација (ЕБА), Битола, 5.11.2018 година. 

Треба да се истакне и тоа дека кандидатот д-р Божидар Миленковски во својата 
академска кариера, а во рамките на дејностите кои што се од поширок интерес, ги има 
добиено следните признанија и стипендии: 

-Erasmus+ (програма на ЕУ за поддршка на образованието), 26.9.2022-30.9.2022 
(стипендист),  

-Cosmic Development, Скопје, Благодарница за развој на соработката помеѓу 
Cosmic Development и Факултетот за информатички и комуникациски технологии од 
Битола, 6.6.2019 година, 

-Иаесте Македонија (меѓународна организација за размена на студенти од 
техничките факултети) и Ротаракт Клуб Битола - Широк Сокак, Битола, Благодарница 
за поддршка и успешна соработка во рамки на одбележувањето „Меѓународен ден на 
студенти“, Битола, 16.11.2017 година, 

-ESFL Leadership Forum, Certificate for Lecture and Contribution to the ESFL 
Leadership Forum, 2016, December 17th 2016 in Bitola, Republic of Macedonia,  
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-Центар за европски развој и интеграција, Битола - Благодарница за придонес во 
реализацијата на Школата за лидерство и јавни политики Политеа, декември 2015 
година,  

-Basileus IV (проект за академска размена помеѓу ЕУ и државите од Западен 
Балкан), 1.12.2013-30.8.2014 година (стипендист), 

-DAAD (германска служба за академска размена), 1.7.2013-1.10.2013 
(стипендист), 

-Економски факултет - Скопје, април 2004 година, прогласен за најдобар 
студент на департмeнтот по менаџмент на промоцијата на дипломирани економисти, 

-Министерство за образование и наука на Република Македонија, 1998-2002 
година (стипендист - стипендија за талентиран студент). 

 

Оценка од самоевалуација 
 

Кандидатот, вонреден професор д-р Божидар Миленковски има добиено 
позитивни оценки (континуирано поголеми од 4) од анонимно спроведените анкети на 
студентите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии - Битола, за 
периодот од академската 2017/2018 до академската 2021/2022 година. Со ова се 
потврдува квалитетот во реализацијата на наставно образовната дејност на кандидатот, 
јасното и разбирливо пренесување на наставните содржини, како и неговиот 
професионален и коректен однос со студентите. 

 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 

НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 
 

Кандидатот д-р Божидар Миленковски ги исполнува општите услови предвидени 
во Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и постапката за 
избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. За исполнетоста на условите, 
кандидатот има доставено соодветни документи и истите се наведени во табелите во 
Прилог бр. 2, што е составен дел на Правилникот за објавување на актите на 
Универзитетот и единиците во негов состав во Билтенот на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ - Битола. 
 

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 Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор 
циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен 
успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и 
вториот циклус.  
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 9,22 

  Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,50. 

да 

2 Научен степен - доктор на науки од научната област за која се 
избира. да 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

Назив на научните области: Применета економија (50302) и Друго 
(50329), поле: Економски науки, подрачје: Општествени науки. 

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: Knowledge International Journal 
2. Назив на електронската база на списанија: Ebsco, Google Scholar, 
Publons, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Scilit, 
CrossRef, Index Copernicus, ROAD-Directory of open access scholarly 
resources, WorldCat, EuroPub.  
3. Наслов на трудот: “COVID-19 swot analysis for small business”  
4. Година на објава: 2021. 

да 

3.2 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на 
рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој 
учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на 
членови од една земја не може да надминува две третини од 
вкупниот број на членови.  
1. Назив на научното списание: Horizons (Хоризонти) 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 7 од 6 земји (Македонија, Германија, 
Франција, Шведска, Словенија, Србија) 
3. Наслов на трудот: “Necessity of actualization of the youth 
entrepreneurship among Roma as possibility for decrease of their 
unemployment” 
4. Година на објава: 2018. 

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: Annals of ,,Constantin Brâncuşi” 
University of Târgu-Jiu, No.5/2022, Economy Series, Constantin 
Brâncuşi University of Târgu-Jiu 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Романија 
3. Наслов на трудот: “Intellectual capital as the basis for economic 
development and competitiveness”  
4. Година на објава: 2022. 

да 

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

не 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

3.5 Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на 
меѓународни академски собири каде што членовите на 
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји.  
1. Назив на зборникот: Journal of Agriculture and Animal Production, 
Science for Rural Development 
2. Назив на меѓународниот собир: 13-th International Symposium on 
Biodiversity and Sustainable Development, Tirana, Albania 
3. Имиња на земјите: Македонија, Албанија, Хрватска, Грција, 
Германија, Шпанија, Италија, Романија, Косово, Унгарија, Црна 
Гора, Турција, Франција. 
4. Наслов на трудот:“Energy demands and the world’s population 
growth as challenges for the knowledge economy”  
5. Година на објава: 2018. 
 
1. Назив на зборникот: Conference Proceedings 
2. Назив на меѓународниот собир: XVI International Scientific 
Conference “Management and Engineering’ 18”, Sozopol, Bulgaria 
3. Имиња на земјите: Франција, Русија, Латвија, Летонија, Бугарија 
4. Наслов на трудот: “Knowledge as an economic good”  
5. Година на објава: 2018. 

да 

3.6 Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува 
Националниот совет за високо образование и научно истражувачка 
дејност 
1. Наслов на преведеното капитално дело: _______ 
2. 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: Интелектуален капитал и конкурентност 
2. Место и година на објава: Битола, 2019 година. 

да 

5 Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден професор, 
датум и број на Билтен: 01/02/2018, Билтен бр.438. 

да 

6 Има способност за изведување на високообразовна дејност. да 
 

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

ЗВАЊА 
 

Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо 
образование, кандидатот д-р Божидар Миленковски ги исполнува и посебните услови 
за избор во звање предвидени со Правилникот за избор во звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ од Битола. За исполнетоста на условите, кандидатот има доставено 
соодветни документи 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“ од Битола. 
Условите во табелите што ги исполнува кандидатот се одбележани со “X”. 
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА  

НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 
  

ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно - истражувачка работа 

УСЛОВ  

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, 
предавач или виш предавач), два труда (за избор во вонреден професор 
или професор на висока стручна школа), односно три труда (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). 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=g2C66HUAAAAJ. 

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/)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. 

Х 

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. 

Х 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд. Х 

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

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, Х 

                                                
1
Лицата кои веќе имаат засновано работен однос на единицата на којашто конкурираат за избор во звање, имаат 

обврска нивните трудови да ги објават на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk.  
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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). 

Х 

Вкупно исполнети услови од прв критериум 9 

 
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.  

Х 

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

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

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

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

Х 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, 
стручно, почесно и сл.).   
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 (https://fikt.uklo.edu.mk/d-r-bozidar-
milenkovski/).  

Х 

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

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд.  Х 

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

 

Х 

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

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

Х 
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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. 

Х 

Вкупно исполнети услови од втор критериум 12 

 
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. 

Х 

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

Х 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално 
усовршување издаден од релевантна институција.   
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или 
домашна стручна организација, институција или асоцијација. Х 

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

Х 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во 
кое се избира.   
Реализирал превод на книга или дел од книга. 

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

Учествувал 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.   
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 9 
 

 
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ  

 

 
30 
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Заклучок и предлог 
 
 Врз основа на целокупната доставена документација, како и од анализата на 
досегашните активности на кандидатот д-р Божидар Миленковски во врска со неговото 
работно искуство, наставно-образовната, научно-истражувачката и стручно-
апликативната дејност, може да се констатира дека тој има постигнато завидни 
резултати кои се во согласност со пропишаните услови и критериуми предвидени во 
Конкурсот за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања од научните 
области: 50302 - Применета економија и 50329 - Друго (Претприемничка економија; 
Бизнис) на Факултетот за информатички и комуникациски технологии, при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.  

Д-р Божидар Миленковски е доктор на економски науки и ги исполнува 
условите предвидени со Законот за високо образование и Правилникот за критериумите 
и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички 
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. Тој е автор на еден 
рецензиран универзитетски учебник. Исто така, д-р Миленковски се јавува како автор 
или коавтор на осумнаесет научни и стручни трудови објавени во последните пет 
години во домашни и странски научни и стручни списанија. Учествувал на повеќе 
домашни и меѓународни научни конференции, симпозиуми, семинари и обуки. Ваквите 
резултати зборуваат во прилог на неговата посветеност кон работата и активната 
вклученост во наставно-образовната дејност на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии - Битола. 

Имајќи ги предвид горенаведените констатации, како и досегашното работно 
искуство и забележителните резултати во наставно-образовната, научно-
истражувачката и стручно-апликативната дејност, Рецензионата комисија со 
задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички 
и комуникациски технологии - Битола, да го избере кандидатот д-р Божидар 
Миленковски во звањето редовен професор за научните области: 50302 - Применета 
економија и 50329 - Друго (Претприемничка Економија; Бизнис) на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии - Битола, при Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“- Битола. 
 
 
Скопје, 26.12.2022 год.,      Рецензиона комисија 

 
1. Редовен професор д-р Пеце Недановски, с.р. 

Економски факултет во Скопје,  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје 

 
 

2. Редовен професор д-р Кирил Постолов, с.р. 
Економски факултет во Скопје,  

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје 
 
 

3. Редовен професор д-р Моника Марковска, с.р. 
Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола,  

Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола 
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ПРЕГЛЕД 

НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ 
 

магистерски/специјалистички трудови 
 

Ред. 
бр. 

Име и презиме на 
кандидатот 

Наслов на темата  
Име и презиме на 

менторот 

Датум и бр. на 
Одлука на 
ННС/НС за 

прифаќање на 
темата 

 

1. Силвана 
Цветкоска 

„Спречување на перење на пари со 
посебен осврт на законската 

регулатива во Република Северна 
Македонија„ 

Вон.проф.д-р Ице 
Илијевски 

02-505/24 од 
22.12.2022 

2. Наталија 
Атанасовска 

Масовните медиуми како ризик 
фактор за појава на детско 

престапништво 

Доц.д-р Ивона 
Шушак Лозановска 

02-505/25 од 
22.12.2022 

3. Емин Емини Трговски систем во Македонија и ЕУ Проф.д-р Саша 
Дукоски 

02-505/26 од 
22.12.2022 

4. Билјана 
Цветковска 

Институционалните реформи во 
Европската Унија и нивното влијание 

врз политиката на проширување на 
Унијата 

Проф.д-р Младен 
Караџоски 

02-505/27 од 
22.12.2022 

5. Арзу Шатороска Спречување на корупцијата во 
Република Северна Македонија 

Вон.проф.д-р Ице 
Илијевски 

02-505/28 од 
22.12.2022 

6 Ангела 
Ристевска 
Огненовска 

Царински прекршоци Доц.д-р Пакиза 
Туфекџи 

02-505/29 од 
22.12.2022 

7 Халиме Изаири Вонсудско решавање на трговски 
спорови 

Проф.д-р Саша 
Дукоски 

02-505/30 од 
22.12.2022 

 
 
 

ВД декан 
проф. д-р Александра Патоска  
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РЕЦЕНЗИЈА 

на ракописот „Методика на истражување на организиран криминал“ од авторот 

Редовен проф. д-р  Марјан Николовски 

 

Врз основа на  Одлуката на Наставно научен совет на Факултетот за безбедност 
Скопје, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола (бр. 08-768/15, од 
24.11.2022 година) како и Одлука на Ректорската управа при Универзитет Св. 
„Климент Охридски“ Битола(14-1317/9 од 28.11.2022 година)  избрани сме за 
рецезенти на ракописот понуден како основен учебник со наслов „Методика на 
истражување на организиран криминал“ од авторот  редовен проф. д-р Марјан  
Николовски, наменет за студентите на Факултетот за безбедност-Скопје, за предметот 
Методика на истражување на организиран криминал како изборен предмет во седми 
семестар на студиакта програма по Криминалистика и студиската програма по 
Безбедност.  

Од наша страна како рецензенти темелно го проучивме понудениот ракопис под горе 
наведениот наслов и во врска со ова го поднесуваме следниов  

    И З В Е Ш Т А Ј  

I. ОПШТ ДЕЛ 

Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: Методика на истражување на организиран 
криминал 

Назив на предметната програма: Методика на истражување на организиран 
криминал 

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+2 

Предметот „Методика на истражување на организиран криминал“ на Факултетот за 
безбедност-Скопје единица е на Универзитет Св.„Климент Охридски“ од Битола,  
изборен предмет со фонд на часови 3+2, број на ЕКТС-кредити 6  и се слуша  во седми  
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семестар. 

Реден број на изданието: прво издание 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи  370  страници (формат 
Б5), напишани на компјутер, со големина на фонтот  12.  Текстот е 
поделен во  три  поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 8 
слики, 4 графикона  и 5 табели. 

 

          РЕЦЕНЗЕНТИ 

Проф. д-р Миодраг Лабовиќ с.р. 

Проф. д-р  Владимир Пивоваров с.р. 
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ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР ПИВОВАРОВ 

 

Краток опис на содржината: Во воведниот дел авторот зборува за 
неопходноста од конципирање на Методика на 
истражување на организиран криминал како 
конститутивен дел од криминалистиката како 
наука и воедно се прават обиди од  страна на 
авторот  за  поставување на  темелите на новата 
криминалистичка дисиплина со прецизно 
дефинирање на предмет, цел, метооди на 
истражување на Методика на истражување на 
организиран криминал како посебна научна 
дисциплина. 
Во првиот-општ дел од ракописот авторот 
дава свое видување во делот на дефинирање на 
органиизраниот криминал, различните 
пристапи во дефинирање, причините за таквата 
сосотојба како и видовите, типовите и 
облиците на организиран криминал. 
Во вториот дел авторот дава своја анализа на 
меѓународно-правната регулатива во 
справување со организиран криминал 
(Виенската конвенција, ФАТФ програма, 
Стразбуршка конвенција, Финансика 
разузнавачка единица –Egmont Group, 
"Конвенција за транснационалниот 
организиран криминал на ООН" - 
Конвенцијата од Палермо, Конвенција на 
Организација на обединети нации против 
корупција) 
Национална законска регулатива во Република 
Северна Македонија во справување со 
организираниот криминал. 
 
Во третиот дел кој е најобемен и целосно  е 
посветен во разработка на методиката - начини 
на извршување како и методи и средства кои се 
применуваат во откривање, докажување на 
секој од конкретните облици на организиран 
криминал. Во тој контекст разработена е 
методиката на отркивање на: економско-
финансиски криминал, финансиски истраги и 
порцесот на конфискација, изнуда, рекет, 
недозволена трговија со дрога како 
најдоходовен облик на организиран криминал, 
недозовлена трговија со дрога, оружје, трговија 
со луѓе, криумчарење на мигранти.  
Криминалистичкиот инструментариум: начин 
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на дознавање за сторени кривични дела од 
област на организиран криминал, индицијален 
метод кој укажува за сторени кривични дела од 
област на организиран криминал, истражните 
мерки, посебните истражни мерки како и 
институцииите во Република Северна 
Македонија кои имаат своја надлежност во 
делот на окривање и докажување на 
кривичните дела од област на организиран 
криминал. 
Содржините се обработени со 
криминалистички пристап, со познавање и на 
начин што оние кои професионално работат на 
оваа проблематика, најконкретно ги упатува во 
откривање и докажување на специфичните 
облици на организираниот криминал.на тој 
начин, оваа материја има објаснувачко 
значење, но дава и упатства за конкретно 
постапување во откривањето на конкретните 
облици на организираниот криминал 

Оцена за усогласеноста со предметната 
програма: 

Ракописот е во целост усогласен е со потребите 
за наставата на предметните програми за 
коишто е наменет 

Оцена на ракописот: Во ракописот акцентот е ставен во разработка 
на криминалистичките аспекти во истражување 
на облиците на организиран кримнал, во трудот 
авторот во обработка на методиката има 
пристап на разработка на поединечни методики 
на  секој од облиците на организиран криминал 
поединечно, тргнувајќи од законксата 
одреденост на кривичното дело, начините на 
извршување како и специфични методи и 
средства кои се најподобни во отркивање на 
кривичното дело, обезбедување на материјални 
докази и конкретните сторители на истото.  
Ракописот претставува соодветно 
организирана, заокружена и интегрална целина. 
Таа обезбедува широка теориска основа, 
обработувајќи ги сите поважни достигнувања 
во расфетлување на софиситицираните облици 
на организиран кримнал. Но исто така, даден е 
голем број на реализирани случаи од 
практиката а кои се однесуваат на делувањето 
на организираните криминални групи во 
Република Северна Макеоднија.  
Пишуван е со јасен стил, го задржува 
квалитетот кој е забележлив, а во исто време 
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иницира стручен и научен потенцијал, 
обработувајќи актуелна и современа 
проблематика. 

Категоризација: Универзитетски учебник 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Предложениот ракопис под наслов „Методика 
на истражување на организиран криминал“  од 
авторот редовен проф. д-р Марјан Николовски, 
е во согласност со наставните програми и 
е наменет за студентитена студиските програми 
по Криминалистика и Безбедност на 
Факултетот за безбедност-Скопје.  
Ракописот содржи 370 страници (формат Б5), 
напишани на компјутер, со големина на фонтот  
12. Текстот е поделен во три поглавја 
(вклучувајќи ја литературата) и содржи 8 
слики, 4 графикони и 5 табели. Според 
изложениот концепт, обемот, пристапот на 
обработка и презентацијата на материјата, како 
и посочената користена литература, овој 
ракопис ги задоволува критериумите и истиот 
може да се користи како  основен учебник по 
предметот Методика на истражување на 
организиран криминал. Истиот ракопис може 
да се користи и како дополнителна литература 
во едукација на кадрите од институциите кои се 
директно вклучени во откривање и докажување 
на кривичните дела од областа на 
организираниот криминал.  Вредноста на оваа 
книга е дотолку поголема поради фактот што е 
напишана на македонски јазик и е една од 
ретките книги напишана од домашни 
авторишто ги обработува  
криминалситичките аспекти во обработка 
на обработка на облиците на организиран 
криминал. 

 
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 Методика на 
истражување на органиизран криминал, примарно наменет за студентите на 
Факултетот за безбедност Скопје, единица на Универзитетот Св.„Климент Охридски “ 
Битола. 
 

Во Скопје, 12.12.2022 година 

РЕЦЕНЗЕНТ 

Проф. д-р Владимир Пивоваров с.р. 
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II. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р МИОДРАГ ЛАБОВИЌ 

 

 

Краток опис на 
содржината: 

Ракописот е конципиран во 3 дела, на  370 страници, содржи 
слики, графикони и табели. Во воведниот дел  авторот зборува 
за конципирање на посебна научна дисциплина во рамките на 
криминалистичката методика а тоа е Методика на 
истражување на организиран криминал со свој предмет на 
истражување, цел и методи на истражување.   

Во првиот- општ дел од ракописот авторот ги изложува 
пристапите на најреферентните автори во светски и 
национални рамки за дефинирање на органиизраниот 
криминал,  причините за неговото појавување, како и 
видовите, типовите и облиците на организиран криминал. 

Во вториот дел авторот дава своја анализа на меѓународно-
правната регулатива во справување со организиран криминал 
(Виенската конвенција, ФАТФ програма, Стразбуршка 
конвенција, Финансика разузнавачка единица –Egmont 
Group, "Конвенција за транснационалниот организиран 
криминал на ООН"  - Конвенцијата од Палермо, Конвенција 
на Организација на обединети нации против корупција) 

Национална законска регулатива во Република Северна 
Македонија во справување со организираниот криминал. 

 

Во третиот дел  авторот ги елаборира начините на 
извршување, како и методите и средствата, кои се 
применуваат во откривање, докажување на секој од 
конкретните облици на организиран криминал. Во тој 
контекст разработена е методиката на отркивање на: 
економско-финансиски криминал, финансиски истраги и 
порцесот на конфискација, изнуда, рекет, недозволена 
трговија со дрога како најпрофитабилниот облик на 
организиран криминал -недозовлена трговија со дрога, оружје, 
трговија со луѓе, криумчарење на мигранти. Понатаму, во овој 
дел авторот го елаборира криминалистичкиот 
инструментариум: начин на дознавање за сторени кривични 
дела од област на организиран криминал, индицијален метод 
кој укажува за сторени кривични дела од област на 
организиран криминал, истражните мерки, посебните 
истражни мерки, како и институцииите во Република Северна 
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Македонија, кои имаат своја надлежност во делот на окривање 
и докажување на кривичните дела од област на организиран 
криминал. 

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Ракописот е во мошне голема мера усогласен со содржината и 
целите на предметната програма 

Оцена на ракописот: Ракописотпретежногиразработувакриминалистичкитеаспектив
оистражувањенаоблицитенаорганизиранкримнал. 
Авторотвообработканаметодикатагиразработувапоединечните
методикинаповеќеоблицинаорганизиранкриминал, тргнувајќи 
од законската одреденост на кривичното дело, начините на 
извршување како и специфични методи и средства кои се 
најподобни во отркивање на кривичното дело, обезбедување 
на материјални докази и конкретните сторители на истото.  

Ракописот има солидна систематизација и структуираност на 
изложените теми. Вотаасмисла, овој ракопис ги задоволува 
стандардите за основен, универзитетскиучебник и 
претставуваопределеннаучно-стручен и 
дидактичкипридонесзасовладувањенаматеријатаодовааобластз
астудентите. Важно е да се напомене дека ракописот е 
збогатен со голем број на реализирани случаи од практиката, 
кои се однесуваат на делувањето на организираните 
криминални групи во Република Северна Макеоднија.  

Сугестија до авторот, која може ,но не мора да ја прифати во 
ова издание ( може во некое нарадно издание),  е во ракописот 
да направи соодветна криминалистичка елаборација, 
освеннаоблиците, и на типовите на организиран криминал, 
кои што се специфични за нашатаз емја, со цел да развие со 
одветна криминалистичка тактика за 
некоиодпосебнитетипови, кои се причинуваат најголема 
материјална и нематеријална штета за РСМ. 

Ракописот е пишуван со јасен и разбирлив стил, лесно 
приемчив за студентите и другите читатели.  

Категоризација: Основен учебник 

Заклучоксопредлогзаопра
вданостазаобјавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 370 страници 
(формат Б5), напишани на компјутер, со големина на фонтот  
12. Текстот е поделенвотрипоглавја (вклучувајќи ја 
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литературата) и содржи 8 слики, 4 графикони и 5 табели. 

Предложениот ракопис под наслов „Методика на 
истражување на организиран криминал“  од авторот редовен 
проф. д-р Марјан Николовски, е во согласност со наставните 
програми и 
е наменет за студентите на студиските програми по 
Криминалистика и Безбедност на Факултетот за безбедност-
Скопје и истиот може да се користи како основен учебник по 
предметот Методика на истражување на организиран 
криминална СП Криминалистика и СП Безбедност. 

Во ракописот дадените содржини се обработени со 
криминалистички пристап, со познавање на материјата и на 
начин што, оние кои професионално работат на оваа 
проблематика, најконкретно ги упатува во откривање и 
докажување на специфичните облици на организираниот 
криминал. Според тоа, ракописот може да послужи во 
едукација на кадрите од институциите, кои се директно 
вклучени во откривање и докажување на кривичните дела од 
областа на организираниот криминал.  

 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да гоподдржам и да го 
предложам да се отпечати како основен учебник по предметот Методика на 
истражување на органиизран криминал, примарно наменет за студентите на Факултетот 
за безбедност Скопје, единица на Универзитетот Св.„Климент Охридски“ Битола. 

 

 

Во Скопје, 14.12.2022 година 

 

Рецензент 

Проф. д-р Миодраг Лабовиќ с.р.  
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ПРЕГЛЕД 
НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА 

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА -  
специјалистички трудови 

 
 

                       

                                                                                       
Проф. д-р Тања Јовановска 

                                                                                                                                                                                             
Директор 

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. Фатима 
Бајрамоска 

ПРОМЕНИ ВО КОНЦЕНТРАЦИЈАТА 
НА ПАРАТ ХОРМОН, КАЛЦИУМ, 

ФОСФОР, АЛКАКЛНА ФОСФАТАЗА 
КАЈ ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИЈАИЗА 

Проф. д-р Јованка 
Тутеска 

19.12.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
492/10 

2. Јасна Трпевска Полимераза Верижна Реакција (PCR) 
НА SARS-COV-2 

Проф. д-р Јованка 
Тутеска 

19.12.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
492/10-1 

3. Нада Данаилова ИНТРАХОСПИТАЛНИ ИНФЕКЦИИ, 
КОНТРОЛА И ПРЕВЕНЦИЈА 

Проф. д-р Снежана 
Стоилова 

19.12.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
492/10-2 

4. Елизабета 
Андова 

УЛОГАТА НА МЕДИЦИНСКАТА 
СЕСТРА ВО ТЕРАПИЈА И НЕГА НА 
ПАЦИЕНТИ СО ИНТОКСИКАЦИЈА 

ОД ПЕЧУРКИ 

Проф.д-р Снежана 
Стоилова 

23.12.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
514/9 

5. Марија 
Јовановска 

Сезонски варијации на квалитативните 
параметри на водата во акумулацијата 

Стрежево 

Проф.д-р Снежана 
Стоилова 

23.12.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
514/9-1 

6. Катерина 
Митревска 

Акутна респираторна инсуфициенција Виш пред. м-р Владо 
Дамевски 

23.12.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
514/9-2 

7. Даниела 
Петровска 

НУТРИТИВЕН КВАЛИТЕТ  И 
БЕЗБЕДНОСТ НА ВЕШТАЧКО 

МЛЕКО ЗА ДОЕНЧИЊА 

Проф.д-р Снежана 
Стоилова 

23.12.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
514/9-3 
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Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т 

ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ НАУЧЕН СОВЕТНИК ВО ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 
СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА ВО ПРИЛЕП 

 

Врз основа на Јавниот конкурс од директорот на ЈНУ Институт за старословенска 
култура - Прилеп, објавен во весникот „Нова Македонија“ бр.25659 од 28 октомври 2022 
година, за избор во сите научни и соработнички звања од дејноста на Институтот, и врз 
основа на Одлуката на Советот на Институтот бр. 02-364/5 донесена на седницата одржана 
на 14 ноември 2022 година, е формирана Рецензентска комисија во состав: д-р Анета 
Серафимова, редовен професор, д-р Иван Заров, научен советник и д-р Бранислав 
Ристески, научен советник. 

Како членови на Рецензентската комисија, по разгледувањето на пријавата бр. 04-
413/1 од 3 ноември 2022 година и поднесоците со кои кандидатот д-р Атанас Атанасоски 
конкурира, утврдени во членовите 36-40 од Законот за научноистражувачка дејност (,,Сл. 
весник на РСМ“ бр. 46/08, бр. 103/08, бр. 154/2015, бр. 53/2016, бр. 163/21), во членовите 
5-10 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања („Сл. весник на РСМ“, бр. 82/09), и во Статутот 
на Институтот за старословенска култура во Прилеп, Рецензентската комисија го 
поднесува следниов 

 
 
                                                     ИЗВЕШТАЈ 

 
На објавениот конкурс за избор во сите научни и соработнички звања од дејноста 

на Институтот, во предвидениот рок се пријави д-р Атанас Атанасоски, научен советник 
во Институтот. 

 

1. Биографски податоци 
Кандидатот д-р Атанас Атанасоски е роден во 1961 година во Прилеп. Основно 

образование завршил во Прилеп, а со средно образование се стекнал во Државното средно 
училиште за применета уметност „Лазар Личеноски“ во Скопје. Со високо образование се 
стекнал  на Факултетот за ликовни уметности на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје во 1987 година. Во периодот од 1992 до 1995 година има реализирано 
постдипломски студиски престој на Факултетот за ликовни уметности во Будимпешта (Р. 
Унгарија). Од 1988 година е постојано вработен во Институтот за старословенска култура 
во Прилеп. 

Во 1994 година е избран во звањето стручен соработник, а во 1997 година во 
звањето помлад асистент (решение 04-138/2). Магистрирал на тема „Портрети“ на 
Факултетот за ликовни уметности во Скопје во 2001 година. Во 2002 година е избран во 
звањето асистент - истражувач (Билтен на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - 
Битола, бр. 241), а во 2007 е реизбран во истото звање (Билтен на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ - Битола, бр. 298). 
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Атанас Атанасоски се стекнал со научниот статус доктор на науки во 2010 година 
на Институтот за национална историја (ИНИ) - Скопје со одбрана на дисертацискиот труд 
на тема: „Историско-уметничките аспекти на орнаменталните мотиви во ѕидното 
сликарство на спомениците во Пелагониската епархија од XII до XVII век“, под 
менторство на проф. д-р Анета Серафимова. Во 2010 година е избран во научното звање 
научен соработник (Билтен на Универзитетот„ Св Климент Охридски“ - Битола, бр. 341), 
во 2013 година во научното звање виш научен соработник (Билтен на Универзитетот„ Св.  
Климент Охридски“ - Битола, бр. 376), а во 2018 е избран во звањето научен советник со 
работни задачи во научното подрачје Историја на уметност според OECD-
класификацијата на научното поле на хуманистичките науки (Билтен на Универзитетот„ 
Св. Климент Охридски“ - Битола, бр. 437). 
 

2. Научно истражувачка дејност 

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни и други 
остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, објавени во Билтени на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола (бр. 241/2002; бр. 291/2007; бр. 341/2010; 
бр. 376/2013; бр. 437/2017), како и вкупните научни, стручни, апликативни и други 
остварувања на кандидатот од последниот избор од 1 февруари 2018 година до денот на 
пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот. 

 Комисијата посебно ја издвојува и ја оценува со високи научноистражувачки 
квалификативи, монографската студија: „Орнаментот како пејзажен знак 
во спомениците на фрескоживописот во Пелагониската епархија од XII до 
XVII век“, Прилеп: Институт за старословенска култура – Прилеп, 2017, pp. 
342. 

 Од последниот избор на кандидатот д-р Атанас Атанасоски во научното звање 
научен советник, тој своите стекнати знаења и работа на проекти ги обработил и 
презентирал во повеќе научноистражувачки трудови кои се рецензирани и објавени или 
тековно се во печат.   

 „Имитација со мотиви на завеси како орнаментален мотив во просторот на 
цоклето во спомениците на фрескоживописот од поствизантискиот период во 
Пелагониската епархија“ ,Balcanoslavicа, 50-1/2 (2022), во печат. 

 „Крстовидни орнаменти во спомениците на фрескоживописот во 
Пелагониската епархија“, Balcanoslavica, 51-1/2, (2021), во печат. 

 „Осамен цветнолистен орнамент во црквата Свети Петар, Голем Град“, 
Balcanoslavica, 48/1-2 (2019), 101-108. 

 „Орнаментите во спомениците на фрескоживописот во комплексот Маркови 
Кули“, Balcanoslavica, 47-2 (2018), 217-229. 

 Комисијата го издвојува и учеството на кандидатот на Меѓународниот научен 
собир „Биогеографска целина Маркови Кули: природни содржини и културни вредности”, 
ИСК - Прилеп, Локална Самоуправа, Прилеп 2018. 

Д-р Атанас Атанасоски во период од 2017 до 2022 година, како раководител или 
член, е вклучен во реализацијата на следните научноистражувачки проекти:  
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 „Средновековни населби во Пелагонија, Мариово и Порече”, 2021-2023, 
Раководител: д-р Бранислав Ристески. 

 „Споменици на ѕидното сликарство од поствизантискиот период и од 
времето на Преродбата во Пелагониската епархија“, 2012-2019, 
раководител на проект. 

 

3. Стручно-апликативни и дејности од поширок интерес 
 
 Д-р Атанас Атанасоски бил член на Научниот совет на Институтот за 
старословенска култура - Прилеп во периодот 2009-2017 година. Тој бил и член на 
Редакцискиот одбор на научното списание Balcanoslavica во периодот 2010-2019 година. 
Исто така, д-р Атанас Атанасоски бил ангажиран како стручно-научен рецензент на 
повеќе трудови во научното списание Зброник на трудови на НУ Завод и музеј – Битола:   
- Заревска П., „Мотивот дрво во медалјон претставен на средновековните глазирани 
садови од Маркови Кули во Прилеп“, Зборник на трудови, 25 (2022). 
- Ѓорески В., „Историја на битолското современо сликарство - трет дел. Историска генеза - 
странски автори во Битола и дела од странски автори со мотиви поврзани со овој 
културно-творечки простор - прв дел“, Зборник на трудови, 25 (2022). 
- Ралева - Миладиновски М., „Осврт на прилепското поднебје како гнездо на плодна 
ликовна вајарсаа почва“, Зборник на трудови, 25 (2022). 
 

Д-р Атанас Атанасоски, кој според своето додипломско образование е дипломиран 
скулптор, е етаблирано име во современата македонска уметност и член на Друштвото на 
ликовни уметници на Македонија од 1989 година. Тој има евидентни творечки ангажмани 
и наградувани проекти и завидна бројка на самостојни и групни изложби во нашата 
земја и особено во странство. Комисијата цени дека овие ангажмани претставуваат 
особено важен дел од таканаречената апликативна дејност на кандидатот, кој што е 
значаен за меѓународното презентирање на македонското современо културно и 
уметничко творештво. Оттука, Комисијата смета дека треба посебно да се издвојат 
следните изложби: 

o 2020 - Скопје, Нацинална галерија 
o 2020 - Beyond Killa, India  
o 2019 - 2020 - Abu Dhabi (UAE), Art Hub 
o 2019 - Riyadh, Saudi Arabia, “The King Abdulaziz Camel Festival” 
o 2019 - Скопје, Галерија Остен 
o 2018 - Gongju, The Geumgang Nature Art Biennale –Јужна Korea 

- Abu Dhabi (OAE), Gallery Art Hub 
- New York (USA), Gallery MC 

Во Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, 
научни, наставно-стручни и соработнички звања („Сл. весник на РСМ“, бр. 82/9,член 10, 
ставка 4), се препознаени овие активности на кандидатите кои се пресметани како  
кумулативни 15 поени. 

 
4. Образец за вкупната активност изразена во поени 
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Во согласност со одредбите во Правилникот за критериумите и постапката за 

избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања („Службен 
весник на РСМ“, бр. 82/09), по увидот на доставените материјали кон пријавата на 
кандидатот д-р Атанас Атанасоски за избор во научното звање научен советник од 
областа на историја на уметностa, го приложуваме следниот Образец за одредување на 
вкупната активност изразена во поени: 

 

Ред. 
брoj 

Научно 
истражувачка (НИ) 
дејност и наставно – 
научна дејност (НН) 

Поени НАЗИВ 

во 
земјата./странст

во 

1. Монографија или 
научна книга 

8 „Орнаментот како пејзажен 
знак – во спомениците на 
фрескоживописот во 
пелагониската епархијаод 
XII до XVII век“ 

2. Труд со оригинални 
научни резултати, 
објавен на еден од 
светските јазици во 
научно списание со 
меѓународно значење 

  

3. Труд со оригинални 
Научни резултати, 
Објавени во научно 
Списание опфатено 
Со СЦИ/ЦА/останати 

4 x6 = 24 2022 - „ Осамен 
цветнолистен орнамент во 
црквата свети Петар, 
Голем Град”, 
Balcanoslavica 48/1-2, 
Прилеп 2019, 101-108; 

2018 - „ Орнаментите во 
спомениците на 
фрескоживописот во 
комплексот Маркови 
Кули”, Balcanoslavica 47-2, 
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Прилеп 2018, 217-229; 

2022-  „Крстовидни 
орнаменти во спомениците 
на фреско-живописот во 
пелагониската епархија”, 
Балканославика бр. 51 -1/2 
ИСК-Прилеп, (рецензиран 
труд во печат); 

2021- „Имитација со 
мотиви на завеси како 
орнаментален мотив во 
просторот на цоклето во 
спомениците на фреско-
живописот од 
поствизантискиот период 
во пелагониската 
епархија”, Балканославика 
бр. 50 - 1/2 ИСК - Прилеп, 
(рецензиран труд во печат);  

 

4. Труд со оригинални 
научни резултати во 
зборник од трудови од 
научен собир 

2 „ Орнаментите во 
спомениците на 
фрескоживописот во 
комплексот Маркови 
Кули”, Прилеп 2018, 217-
229; 

5. Учество на научен 
собир со реферат 
(постер/усно) 

1 x1.5=1.5 3. Меѓународен научен 
собир: Биогеографска 
целина Маркови Кули: 
природни содржини и 
културни вредности, ИСК-
Прилеп, Локална 
Самоуправа, Прилеп 2018; 

6. Одбранета докторска 
теза 

8 „Историско-уметничките 
аспекти на орнаменталните 
мотиви во ѕидното 
сликарство на спомениците 
во Пелагониската епархија 
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од XII до XVII век“ 

7. Одбранета магистерска 
работа 

5 „Портрети“ 

8. Раководител на научен 
проект 

4  2012-2019, Раководител на 
проектот „Споменици на 
ѕидното сликарство од 
поствизантискиот период и 
од времето на Преродбата 
во Пелагониската епархија“ 

9. Учесник во научен 
проект (најмногуво 3) 

2 2021-2023, Член на 
проектот „Средновековни 
населби во Пелагониа, 
Мариово и Порече”. 
Раководител на проектот, 
д-р Бранислав Ристески.  

 

10. Член на Редакцискиот 
одбор на научно 
списание (СЦИ/ЦА/ 
останати)  

2 Balcanoslavica 2010-2019  

11. Претседател на 
организационен одбор 
на научен собир 

  

12. Член на 
организационен одбор 
на научен собир 

  

Вкупно  56,5  

 

Врз основа на поднесениот приказ на научните, стручно-апликативните и 
организациско-развојните активности и постигнатите резултати во научноистражувачката 
работа, кандидатот ги исполнува сите законски предвидени компоненти/поени за избор во 
научното звање научен советник.  
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 Поени 

Научно истражувачка дејност (НИ) 

и  наставно – научна дејност (НН) 

56.5 

Стручно-апликативна и организационо-развојна 
активности 

15 

Вкупно: 71.5 

 

 

                                          ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Комисијата констатира дека во изминатиот период д-р Атанас Атанасоски успешно 
ги реализирал задачите поврзани со научно-истражувачката и стручно-апликативната 
дејност во која се вклучени и активности и ангажмани од поширок културен интерес. 
Кандидатот поседува професионални квалитети и човечки доблести, научноистражувачка 
посветеност и творечки капацитет кои се драгоцени карактеристики за неговата научна 
позиција во Институтот за старословенска култура - Прилеп. Во согласност со одредбите 
од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања („Службен весник на Република Македонија“ 
број 82/09), кандидатот по сите основи ги исполнува условите да биде повторно избран во 
звањето научен советник од областа на историја на уметностa. 

Поради сето изнесено, како членови на Рецензенската комисија, имаме чест и 
задоволство да му предложиме на Советот на Институтот за старословенска култура во 
Прилеп, кандидатот д-р Атанас Атанасоски да биде повторно избран во звањето научен 
советник од областа на историја на уметностa. 

 

Скопје, 5.12.2022 

 

         Рецензентска  комисија: 
 
     

1.  Д-р Анета Серафимова, редовен професор 
 

2. Д-р Иван Заров, научен советник 
 

3. Д-р Бранислав Ристески, научен советник 
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