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РЕФЕРАТ 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ  

ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА 50 300 И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 50 305 
НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП   

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

Економски факултет - Прилеп, објавен во весниците „Нова Македонија„ и „Лајме„ од  
28.12.2022 и 30.12. 2022 година, соодветно, за избор на наставник во сите наставно-
научни звања во наставно-научните области Економска теорија и Економски развој, и 
врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Економски факултет - Прилеп, 
бр. 02-72/11, донесена на 25.01.2023 год., формирана е Рецензентска комисија во 
состав:  

 д-р Мирослав Гверсоки, претседател, редовен професор на  
Економски факултет - Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола,  

 д-р Димитар Ефтимоски, член, редовен професор на  
Правен факултет – Кичево, Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола, и  

 д-р Мери Бошкоска, член, редовен професор на  
Економски факултет - Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола.  

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

 
ИЗВЕШТАЈ 

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

научните области Економска теорија 50300 и Економски развој 50305, во предвидениот 
рок се пријави единствено кандидатката д-р Наташа Трајкова Најдовска.  

 
Биографски податоци и образование 
 
Кандидатката д-р Наташа Трајкова Најдовска е родена на 31.01.1977 год., во 

Битола.  Средно образование завршила во Гимназијата Јосип Броз Тито - Битола во 
1995 година.  Со високо образование се стекнала на Економски факултет – Прилеп, 
Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, насока меѓународна економија. 
Дипломирала на 29.12.1999 година, со просечен успех 9.09, како една од петте 
најдобри студенти во последните пет години на Економски факултет - Прилеп. 

Во академската 2000 се запишала на втор циклус (магистерски) студии на 
насоката мeѓународна економија на Економски институт, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје. Студиите ги завршила во 2004 година, со просечен успех 9.28. На 
17.09. 2004 година го одбранила магистерскиот труд на тема: Регионално поврзување 
на Балканот и регионалните интеграциски опции на Република Македонија со посебен 
осврт на трговските ефекти.  

Докторска дисертација пријавила во 2009 година со полагањето на трансфер 
испитот на Staffordshire University во Англија, Oбединето Кралство. Дисертацијата на 
тема: Instability and volatility of economic growth under transition: An application of 
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exogenious growth theory ја одбранила на 08.04.2013 година, пред Комисија во состав: 
Iray Hashi, PhD, president, Staffordshire University, Stoke-on Trent, England, United 
Kingdom, Iris Biefang-Frisancho Mariscal, PhD, University of the West of England, Bristol, 
England, United Kingdom, Jean Mangan, PhD, Staffordshire University, Stoke-on Trent, 
England, United Kingdom, Geoffrey Pugh, PhD, observant and mentor, Staffordshire 
University, Stoke-on Trent, England, United Kingdom. Со решение 14-8155/2 од 
30.04.2013 год. издадено од Министерство за образование и наука, дипломата стекната 
од Универзитетот Стафордшир, во Велика Британија, во Република Македонија се 
признава како документ за завршен трет циклус докторски студии и стекнат научен 
степен доктор на економски науки.    

Во текот на докторските студии, кандидатката полага и пет индивидуални 
испити, и тоа: Методологија на истражување, Компаративно истражување, 
Макроекономија и Економетрија I и II, по што се стекнува со Постдипломски 
сертификат за истражување од Staffordshire University, Обединето Кралство.   

По докторирањето, кандидатаката е избрана во звањето доцент на Факултетот за 
администрација и Менаџмент на информациски ситеми – Битола, Универзитет Св. 
Климент Охридски – Битола, во областите Економска теорија 50300, Економски развој 
50305 и Економетрија 50322. Во моментот е вонреден професор на Економски 
факултет Прилеп, бирана во областите Економска теорија 50300 и Економски развој 
50305. Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр. 439 од 01.03.2018 година.  

Кандидатката активно владее Англиски јазик (TOEFL total score: 627 points, 4.5 
TWE score paper-based, registration number 4183329, P 395, Јануари, 2005 год), а пасивно 
Француски јазик. Таа исто така таа располага со основните комјутерски вештини za 
користење на Microsoft Office  (Word, Excel, Point, Paint), како и напредно познавање на 
статистичките и програмите за моделирање како STATA, JMuly, EViews, SPSS, 
Microfit.  

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 
педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени 
во Билтен бр. 439, како и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања 
на кандидатот од последниот избор до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена 
документација која е од важност за изборот. 

 
Наставно-образовна дејност 
 
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО, Економски факултет - 

Прилеп, кандидатката д-р Трајкова Најдовска изведува настава и вежби на прв циклус 
студии на сите студиски програми по предметите Основи на микроекономија и Основи 
на макроекономија (прв пат воведени во академска 2022/23), Трошоци и цени, како и 
предметите Менаџерска економија, Менаџмент на мали и средни претпријатија и 
Претприемништво на втор циклус студии. За сите предмети кои ги предава 
кандидатката има поставено материјали, прашања, видеа и презентации во соодветните 
виртуелни училници на Google платформата (пр.  
https://classroom.google.com/c/NTU0OTA4ODE3MjA2,  
https://classroom.google.com/c/NTQ3MDk0MTY5MzBa). 

Дополнително, кандидатката понудила и два предмети кои се предаваат на 
Англиски јазик во прозорците на мобилност на Економскиот факултет во Прилеп и 
тоа: Основи на економија и Трошоци и цени. Кандидатката била ментор на 3 
дипломски трудови (пр. Поднесок 08-7/53, од 06.07.2021, досие 09/2017), а учествувала 
како член во Комисија за одбрана на 1 дипломска, 5 магистерски трудови и на 1 
докторска дисертација (пр. Одлука 112/3, од 05.11.2021 год).  
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Кандидатката е автор на рецензиран практикум под наслов: Микро и 
макроекономија – со осврт на ефектите врз економскиот раст, Анализи и примери за 
вежби, издадена од Економски факултет Прилеп, Универзитет Св. Климент Охридски 
Битола, 2022. Рецензијата објавена во Билтен бр 497 од 01.09.2022 год.  

Кандидатка реализирала наставна мобилност со гостувачки предавања на 
странски унииверзитети и тоа на Економските факултети на Универзитетот во Сплит и 
Универзитетот во Тирана. Мобилноста на Универзитетот во Тирана е реализирана во 
зимскиот семестар 2022 и тоа со поддршка на CEEPUS mobility programme F-2122-
157550. На Универзитетот во Тирана, на Економски факултет, кандидатката одржала 
предавања во три области и тоа:  Population growth – Economic growth course, Demand – 
Microeconomics course, Monopoly – Macroeconomics course.  

Дополнително, кандидатката во 2019 год остварила мобилност на The Center for 
Economic Research and Graduate Education – Economics Institute, CERGE-EI  на Charles 
University во Прага, како стипендист на Graduate Teaching Fellows програмата. 
Програмата  вклучува 30 часа семинари и работилници кои се фокусираат на 
најдобрите практики поврзани со настава по економија во универзитетски контекст, за 
што кандидатката поседува и сертификат. 

Кандидатката учествувала во комисија за изработка на елаборатот за прв циклус 
студии на насоката Меѓународен бизнис 257/1 од 15.03.2021 год., и била член на 
Комисија за самоевалуација (Извештај за Самоевалуација поднесен за Наставно научен 
совет 30.11. 2015 год.), како и член на Комисија за попис при  Факултетот (пр. Одлука 
бр. 02-1321/2 од 27.12.2022 год.). Кандидатката е член во следните организации: 
Marketing association of the Republic of Macedonia (member), CERGE-EI Foundation 
(Basecamp), Staffordshire Alumni Association, BISA member.   

 
Научно-истражувачка дејност 

 
Од последниот избор до денес, д-р Трајкова Најдовска има објавено вкупно 16 научни 
трудови од  областите – економска теорија, макро и микроекономија и економски 
развој, од кои еден научен труд во научно списание со импакт-фактор (Tobacco Control, 
Impact Factor: 6.953 (2022), 4 трудови  во меѓународни научни списанија, 3 трудови во 
меѓународни научни публикации и 8 трудови во зборници од научни собири, 
поставени на Универзитетскиот репозиториум, и тоа:  

1. Najdovska Trajkova N. (2022). Markov Switching Modelling of Shocks in the 
Growth Regression: The Case of North Macedonia. Journal of Economics, Goce 
Delchev University of Shtip, Faculty of Economics, Vol. 7 No. 2 (2022): pp. 28-39  
(EBSCO indexed)  

2. Marko Vladisavljevic , Jovan Zubović , Olivera Jovanovic, Mihajlo Djukic, Natasha 
Trajkova Najdovska, Ereza Pula, Dragan Gligorić, Aida Gjika (2022). Tobacco tax 
evasion in Western Balkan countries: tax evasion prevalence and evasion 
determinants. Tobacco Control, BMJ, January 2022, http:// dx. doi.org/ 10. 1136/ 
tobaccocontrol-2021- 056879 (Web of Science, Impact Factor - 6.953)   

3. Dimitar Nikoloski, Natasha Trajkova Najdovska, Renata Petrevska Nechkoska, and 
Ljupcho Pechijareski (2022) The Gig Economy in the Post-COVID Era, во 
Facilitation in Complexity From Creation to Co-creation, from Dreaming to Co-
dreaming, from Evolution to Co-evolution (ed. Petrevska Nechkoska, G. Poels, Gj. 
Mancheski) Springer Nature Switzerland AG, ISSN 1431-1941 ISSN 2197-716X 
(electronic) ISBN 978-3-031-11064-1 ISBN 978-3-031-11065-8 (eBook) 
https://doi.org/10.1007/978-3-031-11065-8 pp. 93-119  (SCOPUS indexed) 
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4. Obednikovska S., Sotiroski. K., Trajkova. N. (2020).  The relation between the 
marketing research and the annual turnover indication for small enterprises’ sector in 
Republic North Macedonia, Horizons A, International Scientific Journal, Series A, 
Year VIII, Volume 24, February 2020,  DOI 10.20544/Horizons.A.24.1.20.P17 UDC 
658.8:005.52]:334.72.012.64:658.153(497.7) pp.197-206 (EBSCO indexed)  

5. Boshkoska M, Trajkova Najdovska N. (2021). Socio-economic factors determining 
the use of fintech in North Macedonia, Horizons, Series A Social Sciences and 
Humanities Year XIV Volume 28 December 2021 Bitola, DOI 
10.20544/HORIZONS.A.28.1.21. P01, UDC373.3.011.3-051:159.954-057.874 pp. 7-
17 (EBSCO indexed) 

6. Trajkova Najdovska N (2021). Evidence-Based Tobacco Taxation Policy- The Case 
of North Macedonia, International Economic Association Conference Proceedings 
(chair Dani Rodrik, online), World Congress 2021, contributed papers.  
https://www.iea-world.org/iea-world-congress-indonesia-2021/contributed-papers/ 

7. Obednikovska S., Sotiroski. K., Trajkova. N. (2018).  Connection between market 
research and company’s growth. Journal Association 1901 SEPIKE: Edition20; 
Poitiers (France), Frankfurt (Germany), Los Angeles (U.S.) ISSN 2196-9531 (Print), 
ISSN 2372-7438 (Online) pp: 129-136  

8. Trajkova Najdovska N. (2022). Empirical Approach to Growth Analysis –  
Пeculiarities for Modelling Strategy in the Cases of Big Exogenous Shocks, Southeast 
European Review of Business and Economics, Faculty of Economics Prilep,  ISSN 
671-339X DOI 10.20544/SERBE.05.01.22, pp.44-65.  

9. Trajkova Najdovska N, Midovska Petkoska M, Ristoska M, Masalkoski I (2022). 
Gender in(equality) in rural Relagonija – Main socieo-economic determinants 
International Scientific Conference “Towards a Better Future: Visions of Justice, 
Equality, and Politics” Conference Proceedings, Faculty of Law - Kichevo, University 
“St. Kliment Ohridski” - Bitola, 2022, pp.211-235   

10. Bajaktari K., Trajkova Najdovska N., Kostoska O. (2022). How do firms and 
governments respond to External Shocks? A systematic Literature Review.  NXII 
International Conference on Economy, Business & Society in Digitalized 
Environment (EBSiDE 2022) Proceedings,  Faculty of Economics – Prilep. pp.642-
657 

11. Trajkova Najdovska N., Obednikovska S. (2021). “Small Partners in Regional 
Integration – The Case of Western Balkan Countries”.  XVI. International Balkan and 
Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management, IBANESS 
Congresses Series on Economics, Business and Management-İstanbul/Turkey 11-12 
September, 2021 Organized by IBANESS, University of Agribusiness and Rural 
Development/Bulgaria, University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics – 
Prilep/Republic of North Macedonia.  

12. Trajkova Najdovska N. .(2022). Regimes in Economic Growth in Balkan Countries, 
XVIII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, 
Business and Management- Ohrid/Republic of North Macedonia November 26-27, 
2022 

13. Bajaktari K., Trajkova Najdovska N.(2022). XVII. International Balkan and Near 
Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management, IBANESS 
Congresses Series on Economics, Business and Management-Plovdiv/Bulgaria, 12-13 
March, 2022, Organized by IBANESS, University of Agribusiness and Rural 
Development/Bulgaria, University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics –
Prilep/Republic of North Macedonia, pp.135-145.  
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14. Trajkova Najdovska N., Sotiroski K. (2022). Institutional and Social Setting – 
Preconditions for Green Growth for Western Balkan Countries: A Systematic 
Literature Review, CIRECON, International Conference Proceedings "Circular 
economy: the "number one priority" for the European green deal" - Educons 
University, Sremska Kamenica, (19-21.09.2022) Novi Sad, Republic of Serbia. (in 
printing) 

15. Ristovska M., Trajkova Najdovska N.(2022). An overview of the North Macedonian 
Non-Discrimination Law. Challenges of the Future (IP), Faculty of Organization 
Studies in Novo Mesto, Slovenia, 2022. (in review process)  

16. Impacts of Tobacco Excise Increases on Cigarette Consumption and Government 
Revenues in South-eastern European Countries (2019), Regional study Albania, 
Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, and Serbia. 
Institute for Economic Sciences – Belgrade, Serbia. Author of the chapter 6 – North 
Macedonia, 2019, Tobacco taxation project.  
 

Д-р Трајкова Најдовска била раководител на еден национален апликативен 
проект Pelagonija Rural Women Training, финансиран од Австралиската Амбасада за 
Србија, Северна Македонија и Црна Гора во Белград, а била ангажирана како 
економетричар и истражувач на меѓународен научно-истражувачки проект 
Tobaccoeconomics, во рамките на реагионалната група за земјите од Балканот, 
раководен од Унивезритетот Чикако САД, а  финансиран од Блумберг.   

Кандидатката е ментор за изработка на докторски трудови на три кандидатки кои 
се во различни фази во текот на студирањето на трет циклус на студии (Акредитација 
за ментор на трет циклус на студии по решение 1409-220/3, од 14.05.2019 архивирано 
во Одбор за акредитација).   

Кандидатката била рецензент на монографија под наслов Економскиот развој и 
пазарот на работна сила во Република Северна Македонија во услови на Ковид-19 
пандемијата од авторите: д-р Елизабета Џамбаска и д-р Александра Лозаноска, 
издадена на Економски институт Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје 
(Одлука 02-1038/3 од 11.11.2022 год, на Научен совет на Економски институт- Скопје).  

Kандидатката исто така била рецензент на трудови за International Scientific 
Conference: Economy, Business &amp; Society in Digitalized Environment (EBSiDE 2022) 
во организација на Економски факулет Прилеп, во 2022 год., како и рецензент и 
уредник на Зборникот на стручни и научни трудови изработени од студенти на прв, 
втор и трет циклус во рамките на повикот Корона вирусот – тест за дигиталното 
општество, во рамките на истоимениот проект.  

Своите истражувања, кандидатката ги презентирала на повеќе конференции: 

1. International Conference "Circular economy: the "number one priority" for the 
European green deal" - Educons University, Sremska Kamenica, (19-21.09.2022) 
Novi Sad, Republic of Serbia.  

2. First International Conference Human Rights in the Modern Organization and 
Society, Faculty of Organization Studies in Novo Mesto, Slovenia, November 30, 
2022.   

3. 8th Conference on Tobacco and Health, Berlin, Germany (Ectoh, 19-22 February, 
2020) Poster presented - Accelerating progress on effective tobacco tax policies in 
low-and middle-income countries.  

4. International Economic Association World Congress, Bali, 2020 (online 2021 due to 
Covid-19 delay: Video presentation of paper: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gdxy-xrYQCk)  
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5. 11th  International Scientific Conference:  Econometric Modelling in Economics and 
Finance; 29 and 30, October 2019, Belgrade, Serbia; Website: 
https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/zb/article/view/1179/1009 

6. Conference on Impact of excise taxes on consumption of tobacco products in South-
eastern Europe region, paper presented: The responsiveness of smoking prevalence 
and cigarette consumption to changes in Price and income in North Macedonia  
http://tobaccotaxation.org/events.php?cID=61&lng=srbSkopje  

7. The 4 th ESNP – SRP International Conference on Tobacco Control, Bucharest, 
Romania, Cofounded by the health programme of the EU Horizon 2020 European 
Union funding for Research and Innovation. Website:  http://enspconference.org/#  

8. CERGE- EI – Determinants of smoking prevalence in North Macedonia, CEGRE –EI 
Fellows Presentation event, 20.08. 2019.  Poster presentation.  

9. International Conference Contemporary challenges of Economic growth and 
sustainability of business Economic Institute Skopje.  

10. Towards a Better Future: Visions of Justice Equality and Politics – Faculty of Law, 
University St.Kliment Ohridski – Bitola, 2022.  

11. NXII International Conference on Economy, Business & Society in Digitalized 
Environment (EBSiDE 2022), Faculty of Economics – Prilep. (September, 2022)  

12. XVI. International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, 
Business and Management, IBANESS Congresses Series on Economics, Business and 
Management-İstanbul/Turkey 11-12 September, 2021 Organized by IBANESS, 
University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria, University "St. Kliment 
Ohridski", Faculty of Economics – Prilep/Republic of North Macedonia.  

13. XVIII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, 
Business and Management- Ohrid/Republic of North Macedonia November 26-27, 
2022 

14. XVII. International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, 
Business and Management, IBANESS Congresses Series on Economics, Business and 
Management-Plovdiv/Bulgaria, 12-13 March, 2022, Organized by IBANESS, 
University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria, University "St. Kliment 
Ohridski", Faculty of Economics –Prilep/Republic of North Macedonia, pp.135-145.  

  
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 

 
Д-р Трајкова Најдовска е активно вклучена во стручно-апликативната работа на 

Економски факултет Прилеп, од повеќе аспекти: како ментор на студенти вклучени во 
работните групи кои остваруваат пракса во компании и иницирала клиничка настава на 
часовите по предметите кои ги предава. Покрај тоа, кандидатката била вклучена и во  
работата на невладиниот граѓански сектор, како истражувач, но и креатор и 
организатор на активности и проекти во интерес на пошироката заедница, и тоа:  

1. Pelagonija Rural Women Training (PERUWOT) Centre for Innovation and 
Development Inos – Prilep, North Macedonia funded by the Australian Embassy to 
Serbia, North Macedonia and Montenegro under the Direct Aid Programme  (project 
manager, resercher), Centar INOS – Prilep, 2022  

2. Birds Perspective from Balkan Clean Sky, Project financed by Western Balkan Fund 
(EU and international donors), SkyRiders - Prilep  (project assistant), 2022 

3. Covid 19 Virus – A Test for Digital society, Centar INOS – Prilep, financed by 
Civika, Skopje, 2021, (reviewer, editor)  

4. Tobaccotaxation -  Economic Research Informing Tobacco Taxation Policy, 
coordinator of the regional group of institutions: Institute for Economic Sciences – 
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Belgrade, econometrician and researcher,  website:  http://tobaccotaxation.org/  
(2018-2020)  

5. „Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low and Middle-Income 
Countries”. University of Illinois from Chicago and Institute of Economic Sciences 
Belgrade, https://www.ihrp.uic.edu/study/accelerating-progress-tobacco-taxes-low-
and-middle-income-countries  

Кандидатката остварила експертски активности и тоа истражување, анализа на 
податоци, економетриско моделирање и симулација на сценарија, како и повеќе 
презентации во рамките на проектот Tobaccoеconomics, ангажирана како експерт 
економетричар при Асоцијацијата за истражување на политики Аналитика - Гостивар 
(Авторски договор (04.2019). Слична улога имала и во проектот PERUWOT, насочен 
кон анализа на социо-економската состојба на руралните жени во Пелагонија. За 
потребите на овој проект, кадидатката учествувала во теренското истражување и 
интервјуирање, како и во анализата на добиете податоци и пишувањето на 
документите за информирање на политиките. Дополнително, кандидатката учествувала 
и во подготовката и реализацијата на одделни семинари и работилници, во рамките на 
различните проекти.   

Како резултат на експертката работа, кандидатката дала значаен придонес и во 
изработката на неколку национални и регионални студии и брифови за информирање 
на различните заинтересирани страни - потрошувачите, локалната заедница, 
носителите на политиките, засегнатите индустрии, и тоа: 

 
1. (2019) Najdovska Trajkova N. Regional Report on North Macedonia in book 

Impacts of Tobacco Excise Increases on Cigarette Consumption and Government 
Revenues in South-eastern European Countries (2019), Regional study Albania, 
Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, and Serbia. 
Institute for Economic Sciences – Belgrade, Serbia. Author of the chapter 6 – North 
Macedonia, 2019, Tobacco taxation project. 
http://tobaccotaxation.org/cms_upload/pages/files/Regional-report-2019.pdf 

2. (2019) Natasha Trajkova Najdovska, PhD, Tamara Mijovic Spasova, MSc, Bojana 
Mijovic Hristovska, MSc and Borche Trenovski, PhD, Policy Brief  - The 
responsiveness of smoking prevalence and cigarette  consumption to changes in Price 
and income in North Macedonia 
http://tobaccotaxation.org/cms_upload/pages/files/174_makedonija_2019_eng.pdf 

3. (2020) Hristovska Mijovic, B., Spasova Mijovic, T., Trenovski, B., Kozeski, K., 
Trpkova-Nestorovska, M., & Trajkova-Najdovska, N. Tobacco consumption in 
North Macedonia. Analytica, Skopje, North Macedonia. 
https://tobacconomics.org/files/research/644/236-mkd-report.pdf 

4. (2021) Najdovska Trajkova, N., Mijovic Hristovska, B., Mijovic Spasova, T., & 
Trenovski, B. Tax evasion and avoidance in manufactured cigarettes and hand-rolled 
tobacco in North Macedonia: Results from a nationwide survey of smokers. 
Analytica, Skopje, North Macedonia. 
http://tobaccotaxation.org/cms_upload/pages/files/250_mkd_report_tobacco_tax_evas
ion.pdf 

5. (2021) Natasha Trajkova Najdovska, PhD; Bojana Mijovic Hristovska, MSc; 
Tamara Mijovic Spasova, MSc; and Borche Trenovski, PhD, Policy Brief  - Illicit 
trade in Manifactured cigarettes and hand-rolled tobacco in North Macedonia, 
https://tobaccotaxation.org/cms_upload/pages/files/253_mkd_pb_final.pdf 

6. (2019) Survey on Tobacco Consumption in SEE COUNTRIES – North Macedonia 
Fact Sheet, 
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https://tobaccotaxation.org/cms_upload/pages/files/237_fact_sheet_nmk_stc_see_201
9_v4-(1).pdf 

7. (2022). Natasha Trajkova Najdovska, PhD; Marija Midovska Petkoska, PhD, 
Gjorgji Mancheski PhD, Mirjana Ristovska, PhD, Ile Masalkovski, PhD, Despna 
Zvezdakoska, MSc. student, Elena Petkoska, PhD student. Policy Brief - Educated 
and Well-trained Women for Stronger Pelagonija, DAP project financed by 
Australian Embassy to Serbia, Montenegro and North Macedonia 

8. (2022) Natasha Trajkova Najdovska, PhD; Marija Midovska Petkoska, 
PhD.Stronger and Empowered Rural Women for Resilient and Prosperous Pelagonija, 
Policy Report, DAP project financed by Australian Embassy to Serbia, Montenegro 
and North Macedonia 

9. (2022) Gj. Mancheski, M. Midovska Petkoska, N. Trajkova Nаjdovska. Policy Brief 
and Recommendations –Bird’s Perspective from Balkan Clean Sky, 2022. Financed 
by the Westertn Balkan Fund.  

Дополнително, кандидатката учествувала во подготовка и реализација на  обуки, 
семинари, тркалезни маси, посетувала и подготвувала курсеви, форуми, работилници и 
сл. со свои презентации или излагања од стручен или професионален карактер 
организирани од меѓународни или домашни институции и тоа:  

1. Workshop  on Tobacco Economics in Southeastern Europe, 11.12.2019, Skopje; 
http://tobaccotaxation.org/index.php?pID=178&lng=srb, Аналитика, Скопје. 

2. Roundtable " Socio-economic determinant of smoking in North Macedonia”, Holiday 
Inn, Skopje, Аналитика, Скопје 22. 11.2019.   

3. Workshop " The Elasticity of Demand for Tobacco Products by Income Groups" , 
July 18 - 19, 2019. Lecturers: Professor Rijo M. John, Center for Public Policy 
Research (CPPR) from India and Marko Vladisavljevic, researcher of the Institute of 
Economic Sciences, Belgrade. Presentation on findings on NMK, Institute of 
Economic Sciences, Belgrade, Bah Hotel, Belgrade Website: 
http://tobaccotaxation.org/events.php?cID=53&lng=srb 

4. Research and Dissemination Workshop on Tobacco, Venue: hotel Pullman World 
Trade Centre, Institute of Economic Sciences and University Illinois at Chicago. 
Bucharest, March 2019. Presentation on NMK research in progress. on  Website:  
http://tobaccotaxation.org/events.php?cID=47&lng=srb 

5. Tobacco Consumption and Tax Evasion and Avoidance in Manufactured Cigarettes 
and Hand Rolled Tobacco in North Macedonia Skopje – December 9th, 2020 
Virtual Roundtable – a zoom meeting. Analytika, Skopje 
https://tobaccotaxation.org/research.php?pID=240&lng=srb 

6. Workshop IPARD programme and its possibilities for rural women – 
PERUWOT project, Krivogashtani, 2022, Municipality Hall, Krivigashtani, 
INOS – Prilep.   

7. Workshop IPARD programme and its possibilities for rural women – 
PERUWOT project, Novaci, 2022, Municipality Hall, Novaci, INOS – Prilep.  

8. Tobacco Industry Monitoring & Research, Accountability Course (TIMRA course 
2020) – University of Bath, United Kingdom (certificate obtained) 

9. Tobacco and Public Health from Theory to Practice, Modules E-cigarettes, 
Cessation, Prevention - 2020, Ontario Tobacco Research Group, Canada 
(certificate obtained) 

10. Graduate Teaching Fellows Programme, 2019 – CERGE EI, Prague (certificate 
obtained) 

Кандидатката поседува сертификати за активностите поврзани со стручното или 
професионалното усовршување издадени од соодветните институции (8, 9, 10). Во 
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текот на академскиот ангажман, а во рамките на дејностите кои се од поширок интерес, 
кандидататката Трајкова Најдовска ги има добиено следните признанија и грантови:  

 CEEPUS Mobility freemover grant 2022 
 University of Bath TIMRA Scholarship, 2020  
 CERGE EI Teaching Fellow Grant, 2019 
 Erasmus Plus – Mobility grant 2016  
 UNESCO scholarship for Young Academic Stuff 2004, Morocco meeting 
 Joint SOROS and Staffordshire scholarship for conducting PhD 2005 -2009 
 IMG-FYR3021-2006 European Mobility Grant, Staffordshire University   
 European Commission - Jean Monet Scholarship -  2006  
 CERGE-EI Career Integration Fellowship (2013-2016) 
 Економски факулетет – Прилеп, Најдобри 5 студенти во последни 10 години, 

2000 год.  
 Министерство за образование и наука (стипендист 1996-2000).   
Кандидатката е коавтор на поглавје во The Gig Economy in the Post-COVID Era, во 

книгата Facilitation in Complexity From Creation to Co-creation, from Dreaming to Co-
dreaming, from Evolution to Co-evolution на уредниците R. Petrevska Nechkoska, G. Poels, 
Gj. Mancheski, а издадена од Springer Nature Switzerland AG, ISSN 1431-1941 ISSN 
2197-716X (electronic) ISBN 978-3-031-11064-1 ISBN 978-3-031-11065-8 (eBook) 
https://doi.org/10.1007/978-3-031-11065-8 pp. 93-119 (SCOPUS indexed). 
 Во изборниот период, д-р Трајкова Најдовска учествувала во изготвување и 
пријавување на стручно-апликативни проекти кај странски донатори како Western 
Balkan Fund, USAID и разни амбасади.   

  Во изборниот период, д-р Наташа Трајкова Најдовска се стекнала со лиценца за 
вештачење од областа на економија (бр: 08-2135/2020, од 18.01.2021 год и била 
ангажирана во изготвување на вешти наоди од КФК Капсарова ДООЕЛ Битола.   Исто 
така, таа учествувала во промитивни активности на Факултетот (одлука 387/1 од 
10.05.2022 год, Економски факултет Прилеп).  

 
Оценка од самоевалуација 
 
Кандидатката д-р Трајкова Најдовска, континуирано има позитивна оценка на 

спроведените анкети за самоевалуација на Економски факултет. Имено, на анкетата за 
академската 2020/21 година, процечната оценка од анонимно спроведената анкета на 
студентите е 4,65 (стандардна девијација 0,59), за академската 2019/20 година, 
просечната оценка е 4.45 (стандардна девијација 1.48, помал број на испитаници), а на 
анкетата за академската 2018/19 година, таа е 4,59 (стандардна девијација 0,45).   

 
 
 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 

НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 
 
Кандидатката д-р Наташа Трајкова Најдовска 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 
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Правилникот за  објавување на актите на Универзитетот  и единиците во негов состав 
во Билтенот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.  
 
 

Прилог  бр. 2      

                                                                                      

 
 ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, 

НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 
Кандидат:    Наташа Васко Трајкова Најдовска    
(име, татково име и презиме) 
Институција:  Економски факултет – Прилеп        
(назив на единицата) 
Научни области: 50300 Економска теорија и 50305 Економски развој      
 

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: 9.09. 

   Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9.28.  
Просечниот успех изнесува 9.19 за интегрираните студии. 
 

да   

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за која се избира 
Назив на научната област: 50300 Економска теорија и 50305 Економски 
развој, поле 503 – Економски науки, подрачје - 5 Општествени науки. 
 

да 

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

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:  Journal of Economics, UGD 
2. Назив на електронската база на списанија:EBSCO  

    3. Наслов на трудот:  Markov Switching Modelling of Shocks in the Growth   
    Regression: The Case of North Macedonia.  

4. Година на објава: 2022 
 

1. Назив на научното списание:  Horizons A  
2. Назив на електронската база на списанија:EBSCO  
3. Наслов на трудот:  Socio-economic factors determining the use of fintech in 
North Macedonia 
4. Година на објава: 2021 

да 
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Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

 
3.2 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на 

рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат 
членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја 
не може да надминува две третини од вкупниот број на членови 
 
1. Назив на научното списание:  Horizons A  
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): (7, Serbia-1, Bulgaria-1, Spain-1, Germany-1, Slovenia 
-1, North Macedonia-2)  (EBSCO indexed) 
3. Наслов на трудот:  The relation between the marketing research and the 
annual turnover indication for small enterprises’ sector in Republic North 
Macedonia  
4. Година на објава: 2020  
 

 

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:  Tobacco Control  
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД:  London, United Kingdom (Web of 
Science, Impact Factor – 6.43)  
3. Наслов на трудот:  Tobacco tax evasion in Western Balkan countries: tax 
evasion prevalence and evasion determinants. 
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: Facilitation in Complexity From Creation to Co-
creation, from Dreaming to Co-dreaming, from Evolution to Co-evolution 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД; Berlin, Germany, Switzerland 
3. Издавач, година и место на издавање/објавување: Springer, 2022,  
Germany (SCOPUS indexed) 
 

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: Proceedings  
2. Назив на меѓународниот собир: NXII International Conference on 
Economy, Business & Society in Digitalized Environment (EBSiDE 2022) 
Proceedings 
3. Имиња на земјите: Turkey, North Macedonia, Albania, Czech Republic, 
Unite Kingdom, Sweden, Kosovo, Serbia, Poland, Bulgaria, Ukraine, Croatia 

   4. Наслов на трудот: How do firms and governments respond to External  
   Shocks? A systematic Literature Review.  

5. Година на објава: 2022 
 
 
1. Назив на зборникот: Proceedings  
2. Назив на меѓународниот собир: XVIII. International Balkan and Near 
Eastern Congress Series on Economics, Business and Management- 
Ohrid/Republic of North Macedonia 
3. Имиња на земјите: Turkey, North Macedonia, Albania, Oman, Germany 

да 
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Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

Austria, USA, South Afrika, United Kingdom, France, Kosovo, Serbia,  
Bulgaria, Croatia 
4. Наслов на трудот: Regimes in Economic Growth in Balkan Countries 
5. Година на објава: 2022 
 
 

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:  
Микро и макроекономија – со осврт на ефектите врз економскиот раст, 
Анализи и примери за вежби 
2. Место и година на објава: Економски факултет Прилеп, 2022.  
 

да 

5 Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден професор, датум и 
број на Билтен:  Билтен на УКЛО, бр. 439 од 01.03.2018 год.   да 

6 Има способност за изведување на високообразовна дејност 
 да 

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

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

  
ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-

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

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

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

ЗВАЊА 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ  
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ  

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш предавач), 
два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа), односно 
три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во 
референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен доказ со 
достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web пребарувач за цитираност  
(https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=N+Trajkova+Najdovska+&oq=t) 

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/) 

Х 

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

X 

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

 

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

 

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

X 

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) 

X 

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 

 

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 

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  

X 

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

X 

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

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

X 

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

X 

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

вкупно исполнети услови од втор критериум 11 
 

 
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. 

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 Х 
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 

Х 

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.) 

Х 

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

вкупно исполнети услови од трет критериум 10 

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 30 
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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 Трајкова Најдовска.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Наташа Трајкова Најдовска 
поседува соодветни 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 Економска теорија 50 300 и Економски развој 
50 305.  

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Економски факултет во Прилеп, д-р Наташа Трајкова 
Најдовска да биде избран во звањето редовен професор во научните области 
Економска теорија 50 300 и Економски развој 50 305.  

 
 
 
 
                                        РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

1. Проф. д-р Мирослав Гвероски,  редовен професор, Економски факултет – 
Прилеп, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, с.р. 
 
 
2. Проф. д-р Димитар Ефтимоски, редовен професор, Правен факултет – 
Кичево, Универзитет “Св. Климент Охридски“ – Битола, с.р. 

 
 

3. Проф. д-р  Мери Бошкоска, редовен професор, Економски факултет – 
Прилеп, Универзитет “Св. Климент Охридски“ – Битола, с.р.  
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ПРЕГЛЕД 

НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА Економски факултет - Прилеп 
 

магистерски/специјалистички трудови 
 
 

Ред. 
бр. 

Име и презиме на 
кандидатот 

Наслов на темата  
Име и презиме на 

менторот 

Датум и бр. на 
Одлука на 
ННС/НС за 

прифаќање на 
темата 

 

1.  Ѓелевска 
Христина  

Развој на социјалното 
претприемништво во Република 
Северна Македонија и предизвици 
при управување со социјални 
претпријатија  

Проф. д-р Моника 
Ангелоска 
Дичовска  

02-1321/10 од 
27.12.2022 

2.  Димовска 
Теодора 

Теоретски основи и потреби од 
алоцирање финансиски информации 
од ревидираните финансиски 
извештаи 

Проф. д-р Пеце 
Николовски 

02-1321/9 од 
27.12.2002 

3. Мејдиноски 
Шевал 

Бизнис матрица за развој на малите 
бизниси – со посебен осврт на 
сметководствените, законските и 
маркетинг аспектите 

Проф.д-р Мирослав 
Гвероски 

02-72/9 од 
25.01.2023 

год. 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                             

Декан 
проф. д-р Драгица Оџаклиеска 
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РЕФЕРАТ 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 41400 ПРЕХРАНБЕНО ИНЖЕНЕРСТВО 

41403 КВАЛИТЕТ, ТЕХНОЛОГИЈА И БЕЗБЕДНОСТ НА МЕСО И МЕСНИ 
ПРОИЗВОДИ, НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ БИТОЛА  

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

Факултет за биотехнички науки- Битола, објавен во весниците ‘’Нова Македонија’’ и            
‘’ Коха’’од 26.01.2023 година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во 
наставно-научните области: 41400 Прехранбено инженерство, 41403 Квалитет, 
технологија и безбедност на месо и месни производи и врз основа на Одлуката на 
Наставно-научниот совет, бр. 02-146/4, донесена на 09.02.2023 година, формирана е 
Рецензентска комисија во состав: д-р Митре Стојановски, редовен професор во пензија 
на Факултетот за биотехнички науки, Универзитет ‘’Cв. Климент Охридски’’-Битола, 
претседател; д-р Ацо Кузелов, редовен професор на Земјоделскиот Факултет, 
Универзитет’’Гоце Делчев’’ -Штип, член и д-р Гордана Димитровска, редовен 
професор на Факултетот за биотехнички науки, Универзитет’’Cв. Климент 
Охридски’’-Битола, 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: 41400 Прехранбено инженерство, 41403 Квалитет, технологија и 
безбедност на месо и месни производи, во предвидениот рок се пријави само 
кандидатката д-р Елена Јошевска, вонреден професор на Факултетот за биотехнички 
науки- Битола, Универзитет Св.’’Климент Охридски’’, Битола 

 
Биографски податоци и образование 
 

Кандидатката Елена Јошевска д-р на биотехнички науки, е родена на 09.09.1982 
година во Битола. Средно образование завршила во СОЕУ’’ Јане Сандански’’во Битола. 
Со високо образование се стекнала на Универзитетот Св.’’Климент Охридски’’- 
Битола, Факултет за биотехнички науки-Битола, на насоката преработка на анимални 
производи. Дипломирала на 08.06.2006 година, со просечен успех (9.56) и се стекнала 
со назив дипломиран инженер за преработка на анимални производи. Поради 
постигнувањето на највисока средна оценка во рокот утврден со Статутот на 
високообразовната организација, била прогласена за првенец на генерација и од 
Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола, добила Пофалница за постигнат 
вонреден успех и Пофалница од Владата на Р. Македонија.  
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Во академската 2006/2007 се запишала на втор циклус (магистерски) студии на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола, Факултет за биотехнички науки-
Битола, на насоката Kвалитет и безбедност на месо и преработки од месо. Откако ги 
положила предвидените испити со просечена оценка (10.00), на 02.10.2009 година го 
одбранила магистерскиот труд на тема: ’’ Компаративни показатели за квалитетот на 
јарешкото месо добиено од домашната балканска коза и мелези алпина од Ф1 
генерација’’, со што се стекна со академско звање Магистер по биотехнички науки од 
областа на квалитет и безбедност на месо и преработки од месо. 

Докторска дисертација пријавила во академската 2010/11 година на Факултетот 
за биотехнички науки, Универзитет “Св. Климент Охридски”-Битола. Дисертацијата на 
тема: ’’Влијанието на пробиотиците и пребиотиците врз квалитетот на ферментираните 
колбаси во својство на функционална храна” ја одбранила на 07.06.2013 година, пред 
Комисија во состав: д-р Митре Стојановски, Факултет за биотехнички науки, 
Универзитет “Св. Климент Охридски”-Битола, ментор; д-р Димче Китановски, 
Факултет за биотехнички науки, Универзитет “Св. Климент Охридски”-Битола, 
претседател; и членовите:д-р Џулијана Томовска, Факултет за биотехнички науки, 
Универзитет “Св. Климент Охридски”-Битола; д-р Мила Арапческа Факултет за 
биотехнички науки, Универзитет “Св. Климент Охридски”-Битола и д-р Гордана 
Димитровска, Факултет за биотехнички науки, Универзитет “Св. Климент Охридски”-
Битола. Со тоа се стекнала со научниот степен Доктор на биотехнички науки.  

На 07.12.2007 година со Одлука бр.02-1167/1-2 е избрана во звањето помлад 
асистент на Факултетот за биотехнички науки, Универзитет “Св. Климент Охридски”-
Битола во областа на производство и преработка на месо. На 23.09.2010 година со 
Одлука бр.07-1051/1 е избрана во звањето асистент на Факултетот за биотехнички 
науки, Универзитет “Св. Климент Охридски”-Битола во научните области Технологија 
на месо и месни преработки.  На 21.08.2013 година  со Одлука бр.07-547/3 е избрана во 
наставно-научно звање доцент на Факултетот за биотехнички науки, Универзитет “Св. 
Климент Охридски”-Битола во научните области: 41400 и 41403.  

Со Одлука бр. 02-333/12 од 28.03.2018 година е избрана во звање вонреден 
професор од научните области 41400 – Прехранбено инженерство и 41403-Квалитет, 
технологија и безбедност на месо и месни производи.  

Во моментот е вонреден професор. Последниот реферат за избор е објавен во 
Билтен бр.439 од 01.03.2018 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. 300, 339, 376, 439 како и вкупните научни, стручни, педагошки и 
други остварувања на кандидатот од последниот избор до денот на пријавата, врз 
основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 

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

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

науки-Битола, кандидатката д-р Елена Јошевска изведува настава, вежби, теренска 
настава на прв, втор и трет циклус студии на студиските програми: Квалитет и 
безбедност на храна, Технологија на анимални производи, Зоотехника и 
Агроменаџмент (прв циклус на студии) по наставните дисциплини: Технологија на 
месо и месни производи, Производство и познавање на месо, Обработка на месо, 
Технологија на месни производи,Технологија на живинско месо и јајца, Функционална 
храна.  
На студиските програми: Квалитет и безбедност на храна, Агроменаџмент (втор 
циклус на студии) по наставните дисциплини: Современи технологии за преработка на 
месо, риби и јајца; Технологија на функционалните и деликатесните месни производи, 
Функционална храна и е член на предметна комисија по наставните дисциплини: 
Системи за управување со безбедноста на храната и Сензорна анализа. 
На студската програма: Технологија и безбедност на прехранбени производи (трет 
циклус на студии), ги води наставните дисциплини: Одбрани поглавја од наука и 
технологија на месо, Одбрани поглавја во производството на готови јадења, 
Функционална храна и е член на предметна комисија по наставните дициплини: 
Технологија и безбедност на риби и рибини производи, Одбрани поглавја од 
сензорната анализа.  
Исто така учествува во студиска програма (Храна и диететика) и предава наставни 
дисциплини кои за прв пат се воведуваат во студиската програма.   
Од академската 2020/2021 до денес е ангажирана на Високата медицинска школа, 
Универзитет “Св. Климент Охридски”-Битола на прв циклус на студии на студиската 
програма Санитарен инженер по наставната дисциплина Безбедност на храна, (Одлука 
бр. 02-623/4 од 15.10.2020) 

-Теоретската и практичната настава, кандидатката во континуитет ги 
осовременува преку подготовка на дигитални ресурси за студентите (презентации, 
вежби и видео материјали.  

Кандидатката, после изборот во звање вонреден професор била ментор на 19 
(деветнаесет) дипломски трудови и член во 18 (осумнаесет) комисии за одбрана на 
дипломски трудови.  

Кандидатката учествувала како член во Комисија за подобност на кандидат и 
тема, оценка и одбрана на 7 (седум) магистерски трудови, од кои три се одбранети на 
Земјоделскиот Факултет при Универзитетот ‘’Гоце Делечев’’, Штип. Во моментот е 
ментор на два кандидати за изработка на магистерски труд. 

Исто така е член на комисии за оценка и одбрана на 4 (четири) докторски 
дисертации.  

Од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование е 
акредитирана за ментор на трет циклус на студии на Факултетот за биотехнички науки-
Битола, (Одлука бр. 08-352/1 од 27.03.2019 година). Како акредитиран ментор, успешно 
води три кандидати на докторски студии на Факултетот за биотехнички науки, Битола.  

Кандидатката е автор на рецензиран практикум (учебно помагало): 
Елена Јошевска (2021): Практикум по технологија на месо и месни производи. 
Факултет за биотехнички науки, Универзитет Св.’’Климент Охридски’’, Битола, ISBN 
978-9989-2445-8-2. 
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Научно-истражувачка дејност 
 
Д-р Елена Јошевска во последните пет години има објавено 20 (дваесет) научни 

трудови во референтни научни публикации, од кои 3 (три) научни труда во научни 
списанија со импакт-фактор (фактор на влијание), 11 (единаесет) трудови во 
меѓународни научни списанија, 6 (шест) трудови во зборници од научни собири, и тоа:  
  
A. Mitev, A. Kuzelov, E. Joshevska, (2018).  Influence of Goji berries on oxidative changes, 
microbiological status and chemical properties of sausages. Аgricultural science and 
technology, Vol. 10, No 1, p. 70 – 73;   
 
Elena Joshevska, Mitre Stojanovski, Gordana Dimitrovska, Katerina Bojkovska, Sasho 
Todorovski, (2018). Slaughter and quantitative characteristics of the meat from laying hens. 
“Scientific papers, series D, Animal Science”, Faculty of Animal Science within the 
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Vol. LXI, 
Number 1, pp. 163-166. 
 
 Genc Kadriu, Ljupche Kochoski, Gordana Dimitrovska, Elena Joshevska, Biljana 
Trajkovska, (2018). The Expansion of Functional Food-Dairies in the Internal Market of the 
Republic of Kosovo.  International Journal of Sciences: Basic and Applied Research 
(IJSBAR), Vol. 39, No.2, pp. 15-20.  
 
Mitre Stojanovski, Anita Čakarova, Aco Kuzelov, Elena Joshevska, Gordana Dimitrovska, 
Dzulijana Tomovska,  Katerina Bojkovska, (2018). Changes in fatty acid composition of 
poultry meat after heat treatment. Journal of agriculture and plant sciences, JAPS, vol 16, 
no. 1, pp. 103-109.  
 
 Tatjana Kalevska, Ljupce Kocoski, Elena Joshevska, Zora Uzunoska, Viktorija 
Stamatovska, (2018). Slaughter characteristics and weight losses (shrinkage) of lambs from 
an organic and conventional system. Food and Environment safety Journal. Volume XVII, 
Issue 2, pp. 252 – 260. 
 
Vladimir Kuzmanovski, Aco Kuzelov, Elena Joshevska (2018). Influence of olive oil on the 
fatty acids composition of coarse chopped boiled sausages. Journal of Agriculture and Plant 
Sciences, Vol.16, No.2, pp. 43-49.  
 
 Katerina Petrovska, Elena Joshevska, Tatjana Kalevska, Vladimir Kitanovski, Dimche 
Kitanovski, (2018). Chemical changes in eggs in different storage conditions. Scientific works 
of University of Food Technologies, Volume 65 issue 1, pp. 48-54 
 
Vladimir Kuzmanovski, Aco Kuzelov, Elena Joshevska, (2018). Use of cold-pressed olive 
oil for improvement the quality of Kranj sausages. Scientific works of University of Food 
Technologies, Volume 65 issue 1, pp. 24-28. 
 
 Aco Mitev, Aco Kuzelov, Elena Joshevska (2019). Application of ground goji berry fruits 
in Macedonian bacon-folk sausage. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 72, 
(2), pp. 274-280  
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 Elena Joshevska, Aco Kuzelov, Gordana Dimitrovska, Katerina Bojkovska, (2019). 
Improvement of the production technology of meat products with the addition of functional 
components. Journal of agriculture and plant sciences, JAPS, Vol 17, No. 2, pp. 31-37.  
 
 Vlora Rama, Elena Joshevska, Vesna Karapetkovska Hristova, (2019). Modern Cattle 
Slaughtering Technology and Its Meat Quality. Knowledge –International Journal, Vol.34.3, 
pp. 667-671. 
 
 Kujtim Elmazi, Mitre Stojanovski, Elena Joshevska, Biljana Trajkovska, Nesim Seferi, 
(2019). Dynamics of the filling mass and pH in durable sausages during ripening. Knowledge 
–International Journal, Vol.34.3, pp. 663-666. 
 
Malinov Boban; Kuzelov Aco; Joshevska Elena; Ilieva Verica;  Barbareeva 
Elizabeta (2019). Influence of various cold-pressed oils on the chemical composition and 
microbiological quality of sausages. Scientific works of University of Food Technologies, 
Volume 65 issue 1, pp. 24-28. 
 
Gordana Dimitrovska, Sonja Srbinovska, Elena Joshevska, Borche Makarijoski, (2021). 
Determination of total nitrogen matter and protein changes during ripening of Bieno cheese. 
International Journal of research- GRANTHAALAYAH, Vol. 9 (2), 32- 37;  
  
Elena Joshevska, Aco Kuzelov, Tatjana Kalevska, Gordana Dimitrovska, Borche 
Makarijoski (2021): The impact of Glucone Delta Lactone (GDL) and Starter Cultures over 
the Chemical Composition in Fermented Sausages, International Journal of Research and 
Review, Vol.8 Issue 3, 148-154; 
 
Makarijoski, B., Dimitrovska, G., K.Hristova, V., Joshevska, E., (2021), Mahmoud A 
Abdelaziz Mahmoud, Syed Khalid Mustafa, M. Ayaz Ahmad. Free amino acid profile of 
Macedonian white brined cheese, Asian Journal of Chemistry, IF 4.568, Volume 33, No.12, 
pp. 2990-2992. 
 
 Aco Kuzelov, Boban Malinov, Elena Joshevska, (2021). Fettsäurezusammensetzung und 
Sensorik von halbhaltbarer Mazedonischer Wurst. FLEISCHWIRTSHAFT,(7), pp.196-201, 
IF: 0.225 (2020)/Scopus 0.102 
  
Tatjana Kalevska, Tanja Stojanovska, Elena Joshevska, Daniela Nikolovska Nedelkovska, 
Sasko Martinovski, Aco Kuzelov, (2022). Evaluation of the sensory and oxidative properties 
of fresh sausages with added Agaricus Bisporus. 69th International Conference FoSET-2020, 
UHT, Plovdiv, Bugaria, pp.40 
 
Vesna Karapetkovska - Hristova, Meri Krsteska, Elena Joshevska, Amr Ahmed El-Sayed, 
(2021). Effects of Different Protein Sources on Growth and Carcass Performances of 
Domestic Turkeys raised in Pelagonia region, R. N. Macedonia. V. International Congress on 
Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry - 2021 (ICABGEH-21), September 27 - 
30, 2021, UKRAINE, ISBN: 978-605-06447-1-5, Book of proceedings pp. 59-
64. https://www.icabgeh.com/ 
 
Ira Taneva, Zlatin Zlatev, Elena Joshevska (2021). Development and research of a drink 
with antioxidant properties obtained from a combination of dried rose hips and a cheese 
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making by products. International Conferences of Technics, Technologies and Education, 
ICTTE, Tракиски Универзитет, Стара Загора, Р.Бугарија. 
 
Менторства на студенти 
 
Каролина Ачковска, Елена Јошевска, Билјана Трајковска (2019). Обработка на 
свинска полутка за производство на свежи колбаси. Зборник на трудови од 
10.студенска смотра на Факултетот за земјоделски науки и храна, Скопје, pp. 52-57. 
 
Ljubica Trajkoska, Natalija Paskoska, Marija Runcevska, 
Supervisors – Biljana Trajkovska, Elena Joshevska, (2019). The impact of the hygiene in 
the slaughterhouse on microbiological status of lamb carcasses. International Competition of 
Student Scientific Works, ‘’BLACK SEA SCIENCE 2019’’, Odessa National Academy of 
Food Technologies, pp.43-49.  
 
Emilija Kochovska, Karolina Achkovska, mentor: Ass.Prof. Elena Joshevska, (2019). 
Chicken pate production technology. Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria 
– Plovdiv, series B. Natural Sciences and Humanities, Vol XIX, ISSN: 1311- 9192 (Print), 
ISSN:2534-9376 (On-line), Balkan Conference ”Healt and Food Technologies”, 27-28 June 
2019, pp. 68-71 
 

Според профилот на Google Scholar, има вкупно 63 цитирања во референтни 
научни публикации од кои 50 во последните пет години. 

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=irMNT   
3oAAAAJ 

Исто така има активен профил и на Универзитетскиот репозиториум (ePrints). 
          http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Joshevska=3AElena=3A=3A.html 
 

Д-р Елена Јошевска е Раководител на еден меѓународен научeн проект:  
(2021-2023): ‘’Echanger Explorer Innover Construire de Nouveaux Champs du 

Possible’’ Présenté par l’Université Claude Bernard Lyon 1 Dans le cadre de l’appel d’offres 
ES-BALK du MAE; 

Раководител на еден домашен развојно-истражувачки проект во рамките на 
Министерството за образование и наука на Р.С.Македонија: 
        (2022-2023): ‘’Kомпетентност на лабораторијата за екстракција на етерични масла 
од зачински и лековити растенија и детерминација на биолошки активни материи 
согласно примената на МКС EN ISO/IEC 17025:2018’’, Поддршка за развој на 
лабораториски ресурси, Министерство за образование и наука на Р.С.Македонија. 
        Учествувала како член во следниве развојно-истражувачки проекти:  

(2018-2021): ‘’Намалување на ризик факторите на млечните фарми со цел 
подобрување на квалитетот на млекото и млечните производи‘’.                               
Факултет за Биотехнички науки-УКЛО, Битола. 

 (2021–2022): ‘’Квалитетот и безбедноста на храната во Пелагонискиот регион, 
како значаен аспект од одржливиот систем за производство‘’, Факултет за биотехнички 
науки- Битола; 

(2022-2025): ‘’Влијанието на агропрехранбениот сектор врз економскиот развој 
на Пелагонискиот Плански регион ‘’, Факултет за биотехнички науки- Битола. 
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Учествувала како член и експерт и на меѓународните проекти: 
 (2021-2023): Cross border complex floods and forest fires prevention and 

management – (SOLVE), финансиран од Европската Унија на националните фондови на 
земјите учеснички, во рамки на Интеррег програмата за погранична соработка со 
Грција; 

(2023–2026): Sustainability in Culinary Practices: Traditional and Innovation towards 
a Sustainable, Digital and Innovative Future (SCOOK), Funded by the Erasmus+ KA2 
Strategic Partnership Funding No: 2022-1-IE01-KA220-VET-000087719. 
 

Во рамките на својата научно-истражувачка работа, се издвојува и како член на 
Уредувачкиот Одбор на Mеѓународните Научни Списанија: 

1. Journal Food and Environmental Safety of the Faculty of Food Engineering, Stefan 
cel Mare University, Suceava, Romania; 

2. International Research Journal of Agricultural and Food Sciences (IRJAFS). 
 
Кандидатката била модератор на сесија ‘’ Quality control and food safety ‘’ на 2nd 

International meeting Agriscience & Practice (ASP 2019), Faculty of Agriculture Goce 
Delcev University – Stip.  

Активна е како рецензент на трудови на научните списанија: ‘’ Хоризонти‘’;                     
‘’ Jounal of Agricultural and Plant Sciences, (JAPS) ‘’, ‘’ Journal of Agricultural Sciences and 
Food Technology (JASFT)‘’, ‘’ Scientific Study Research – Chemistry & Chemical 
Engineering , Biotechnology, Food Industry ‘’. 

Рецензент на учебници за средно образование согласно (Решение под број 26-
505/1 од 02.07.2021година, Решение под број 26-400/1 од 20.07.2022година, Решение 
под број 26-39/1 од 29.12.2022 година) од МОН; 

 Рецензент на учебно помагало (практикум) и Монографија (Одлука бр. 02-281/7 
од 12.07.2022 и Одлука бр. 02-15/3 од 16.01.2023 година). 

Рецензент на билатерални научно истражувачки проекти од МОН (Решение број 
20-9797/13 од 01.11.2021година); 

Рецензент на Признанието ‘’ Најдобар млад научник‘’ кое го доделува 
Претседателот на Р.Македонија (Одлука бр. 02-26/30 од 05.03.2018 година). 

 
Член е на националната организација и асоцијација на мрежата Slow Food 

Macedonia.  
 

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

последните пет години.  
 Во рамките на стручно апликативната дејност е ангажирана и врши стручна 

активност како менаџер за квалитет и заменик раководител во апликативната 
работа на ‘’Лабораторијата за екстракција на етерични масла од зачински и лековити 
растенија и детерминација на биолошки активни материи’’ при Центарот за научно 
истражувачка работа на Факултетот, (Одлуки бр. 02-422/9 и 02-422/10 од 13.06.2022 
год). 

Стручно усовршување во странство остварила преку студиски престој на:  
-Техничко-технолошкиот Факултет во Јамбол, Тракиски Универзитет Стара 

Загора, Република Бугарија во периодот од (04.03.2019 до 10.03.2019 година); CEEPUS 
програма 
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-Universite Claude Bernard Lyon , France, во периодот од (20.06.-24.06.2022); 
- Atlantic Technological University, ATU, Galway City, Ireland, во период од 

(18.02.2023-24.02.2023). 
Особена активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес. 
Активна е како обучувач согласно Одлука за спроведување на обуки (Одлука 

бр.02-314/2 од 12.05.2021 година) од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство за 
спроведување на обуки за основните знаења за безбедност на храната, во согласност со 
правилата на добрата хигиенска пракса и заштита на животна средина. 

 Интерен оценувач по стандардите MKC EN ISO/IEC 17025:2018 и MKC EN 
ISO/IEC 19011:2012, 2022, одобрено од МАКЛАБ. 

 Активно е вклучена во работата на стручни комисии и работни групи на 
Универзитетот и Факултетот и тоа:  

Од страна на Ректорската управа на УКЛО, именува е за член на 
Универзитетскиот Совет од научното подрачје Биотехнички науки (Одлука бр.14-
1127/5 од 27.10.2021 год – до денес); 

Член на Комисија за донесување на актите на Факултетот за биотехнички 
науки-Битола, Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола, во согласност со 
новиот Закон со Високо Образование (Одлука бр.02-470/1 од 29.05.2018 година);  

Претседател на Комисија за признавање на испити на Факултетот за биотехнички 
науки-Битола, Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола, (Одлука бр. 02-949/15 
од 28.10.2019 година); 

Член на комисија за издавачка дејност на Факултетот за биотехнички науки-
Битола, Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола (Одлука бр. 02-232/9 од 
23.02.2018 година);  

Претседател на Комисија за изработка на Елаборат за повторна акредитација на 
студиската програма Квалитет и безбедност на храна од прв циклус студии (Одлука бр. 
02-592/4 од 21.09.2022 година); член на комисија  за изработка на Елаборат за повторна 
акредитација на студиската програма Агроменаџмент од прв циклус студии (Одлука 
бр. 02-841/6 од 05.10.2018 година); Квалитет и безбедност на храна од втор циклус на 
студии (Одлука бр. 02-684/4 од 15.10.2021 година); Технологија и безбедност на 
прехранбени производи од трет циклус студии (Одлука бр. 02-1005/7 од 08.11.2019 
година, како и член на Комисија за акредитација на нова студиска програма Храна и 
Диететика од прв циклус академски универзитетски студии (Одлука бр. 02-726/2 од 
04.11.2021 година) 

Кандидатката учествувала во Уредувачкиот Одбор за издавање на Монографија 
по повод 60 години јубилеј на Факултетот за биотехнички науки-Битола, (Одлука 
бр.02-482/2 од 03.09.2020 година); 

 Член на Програмски Одбор на Меѓународната, Научна, Интердисциплинарна 
конференција со наслов: ‘’Улогата на високото образование во развојот на 
општеството‘’ –УКЛО, Битола (Одлука бр. 14-229/8-2 од 26.02.2021 година). 

Била член на 56-от Регионален натпревар за млади техничари и натпреварувачи 
Оценувачката Комисија за натпреварувачката област Агротехника организирано од 
Народна техника –Битола во соработка со Бирото за развој на образованието (Решение 
број 1001-18/19.03.2019 година); 

Од 2019 година ја извршува функцијата Продекан на Факултетот за 
биотехнички науки (Одлука бр. 02-949/8-7, од 28.10.2019 година) и повторно реизбрана 
во 2022 година (Одлука бр.02-685/3-7 од 20.10.2022 година) 

Од 2022 година ја извршува функцијата раководител на Катедрата за 
Прехранбена технологија на Факултетот за биотехнички науки, Битола (Одлука бр. 02-
703/5 од 28.10.2022 година). 
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Кандидатката д-р Елена Јошевска била член на Рецензентски комисии за избор 
на лица во наставно-научни звања: (Одлука бр. 02-456/2 од 05.09.2018 година; Одлука 
бр. 02-196/2 од 04.04.2019 година; Одлука бр. 0202-68/1 од 09.11.2020 година); 

 за избор на соработник-асистент (Одлука бр. 02-705/3 од 28.10.2022 година); 
 за избор на стручен соработник-лаборант (Одлука бр. 02-911/9 од 29.10.2018 

година и Одлука бр. 02-453/8 од 29.06.2021 година); 
за избор на демонстратори на Факултетот за биотехнички науки по група 

наставни дисциплини (Одлука бр. 02-623/6 од 15.10.2020 и Одлука бр. 02-648/4 од 
28.10.2020 година). 

Во рамките на активностите од поширок интерес, покрај претходно наведените 
активности, кандидатката д-р Елена Јошевска има учествувано на голем број 
работилници, семинари од областа на образованието и агропрехранбениот сектор, како 
и во подготовка на еден развојно истражувачки проект преку МОН и Министерството 
за култура.  

Во извештајниот период учествувала во промотивните активности на 
Факултетот за средните училишта и регионалните саеми за кариера.   

 
 

 
Оценка од самоевалуација 
 
Кандидатката д-р Елена Јошевска, во извештајниот период, во сите извештаи за 

самоевалуација на Факултетот, од анонимно спроведените анкети на студентите на 
Факултетот за биотехнички науки - Битола, има добиено висока позитивна оценка и 
тоа: за академскатa 2017/2018 просечна оценка (4,618); 2018/2019 година просечна 
оценка (4,574); за академската 2019/2020 година просечна оценка (4,750) за 
академската 2020/2021 (4,769) и за академската 2021/2022 просечна оценка (4.948). 

Просечната висока оценка во текот на извештајниот период по академски години 
го потврдува квалитетот во реализацијата на наставната дејност и односнот со 
студентите на кандидатката, со што се потврдува способноста за изведување на 
високообразовна дејност. 

 
 

 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 

НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 
 
Кандидатката д-р Елена Јошевска ги исполнува општите услови предвидени во 

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

 
Кандидат:  д-р ЕЛЕНА ИЦКО ЈОШЕВСКА, вонреден професор    
Институција:    ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ, Битола    
Научни области: 41400 Прехранбено инженерство, 41403 Квалитет, технологија и 
безбедност на месо и месни производи      

 

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:     9,56 

   Просечниот успех на втор циклус изнесува:  10,00 
 

ДА 

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за која се избира: 
Доктор на биотехнички науки 
Назив на научните области: (41400) Прехранбено инженерство, (41403) 
Квалитет, технологија и безбедност на месо и месни производи,  
поле (414) Прехранбена технологија, подрачје (4) Биотехнички науки. 
 

ДА 

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

ДА 

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

    3. Наслов на трудот: Changes in fatty acid composition of poultry meat after 
heat treatment 

4. Година на објава: 2018 
 
1. Назив на научното списание: Food and Environment safety Journal 
2. Назив на електронската база на списанија:Index Copernicus, Ulrich’s Web, 
CAS, Journal Seek,  EBSCO 
3. Наслов на трудот: Slaughter characteristics and weight losses (shrinkage) of 
lambs from an organic and conventional system.  
4. Година на објава: 2018 
 
1. Назив на научното списание: Journal of Agriculture and Plant sciences 
(JAPS) 
2. Назив на електронската база на списанија: EBSCO 

     3. Наслов на трудот: Influence of olive oil on the fatty acids composition of 
coarse chopped boiled sausages. 

 4. Година на објава: 2018 
 

ДА 
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Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

1. Назив на научното списание: Comptes rendus de l'Academie bulgare des 
Sciences, 72, (2) 
2. Назив на електронската база на списанија: Journal Citation Report, 
SCImago Journal Rank, SCOPUS  
3. Наслов на трудот: Application of ground goji berry fruits in Macedonian 
bacon-folk sausage.  
4. Година на објава: 2019 
 
1. Назив на научното списание: Journal of Agriculture and Plant sciences 
(JAPS) 
2. Назив на електронската база на списанија: EBSCO 
3. Наслов на трудот: Improvement of the production technology of meat 
products with the addition of functional components.   
4. Година на објава: 2019 
 
1. Назив на научното списание: Asian Journal of Chemistry 
2. Назив на електронската база на списанија: SCOPUS, EBSCO 
3. Наслов на трудот: Free amino acid profile of Macedonian white brined 
cheese.   
4. Година на објава: 2021 
 
1. Назив на научното списание: FLEISCHWIRTSHAFT,(7) 
2. Назив на електронската база на списанија: Web of Science, SCOPUS 
3.Наслов на трудот: Fettsäurezusammensetzung und Sensorik von 
halbhaltbarer Mazedonischer Wurst. 
4. Година на објава: 2021 

3.2 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на 
рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат 
членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не 
може да надминува две третини од вкупниот број на членови 
 
1. Назив на научното списание: International Journal of Sciences: Basic and 
Applied Research (IJSBAR) 

    2. Меѓународен уредувачки одбор 
https://gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/about/editorialTeam 
    3. Наслов на трудот:  The Expansion of Functional Food-Dairies in the 
Internal Market of the Republic of Kosovo. 
    4. Година на објава: 2018 
 

1. Назив на научното списание: International Journal of Research and Review 
    2. Меѓународен уредувачки одбор  
https://www.ijrrjournal.com/editorial_team.html  
    3. Наслов на трудот:  The impact of Glucone Delta Lactone (GDL) and Starter 
Cultures over the Chemical Composition in Fermented Sausages 
    4. Година на објава: 2021 
 
    1. Назив на научното списание: International Journal of research-        
GRANTHAALAYAH 
   2. Меѓународен уредувачки одбор  
https://www.granthaalayahpublication.org/journals/index.php/granthaalayah/about/
editorialTeam 
   3. Наслов на трудот:  Determination of total nitrogen matter and protein 
changes during ripening of Bieno cheese. 
   4. Година на објава: 2021 

ДА 
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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: Scientific papers, series D, Animal Science 
2. Назив на членката на ЕУ  Р. Романија 
3. Наслов на трудот: Slaughter and quantitative characteristics of the meat 
from laying hens. 
4. Година на објава: 2018 

 
1. Назив на научното списание: Аgricultural science and technology 
2. Назив на членката на ЕУ  Р. Бугарија 
3. Наслов на трудот: Influence of Goji berries on oxidative changes, 
microbiological status and chemical properties of sausages  
4. Година на објава: 2018 
 
1. Назив на научното списание: Knowledge – International Journal 
2. Назив на членката на OЕЦД:  Р. С.Македонија 
3. Наслов на трудот: Modern Cattle Slaughtering Technology and its Meat Quality 
4. Година на објава: 2019 
 
1. Назив на научното списание: Knowledge – International Journal 
2. Назив на членката на OЕЦД:  Р. С.Македонија 
3. Наслов на трудот: Dynamics of the filling mass and Ph in durable sausages during 
ripening.   
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   

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: Scientific works of University of Food Technologies 
2. Назив на меѓународниот собир: 65th  Scientific Conference with 
International Participation ’’ Food Science, Engineering and Technology’’ 
3. Имиња на земјите: Јапонија, Германија, Италија, Франција, Полска, 
Грција, Русија, Украина, Белорусија, Казахстан, Р.С.Македонија 

   4. Наслов на трудот: Chemical changes in eggs in different storage conditions. 
5. Година на објава: 2018 

 
1. Назив на зборникот: Scientific works of University of Food Technologies 
2. Назив на меѓународниот собир: 65th  Scientific Conference with 
International Participation ’’ Food Science, Engineering and Technology’’ 
3. Имиња на земјите: Јапонија, Германија, Италија, Франција, Полска, 
Грција, Русија, Украина, Белорусија, Казахстан, Р.С.Македонија 

   4. Наслов на трудот: Use of cold-pressed olive oil for improvement the quality 
of Kranj sausages. 

5. Година на објава: 2018 
 
1. Назив на зборникот: Scientific works of University of Food Technologies  
2. Назив на меѓународниот собир: 66th  Scientific Conference with 
International Participation ’’ Food Science, Engineering and Technology’’ 

   3. Имиња на земјите: Јапонија, Германија, Италија, Франција, Полска, 

ДА 
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Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

Грција, Русија, Украина, Белорусија, Казахстан, Р.С.Македонија 
    4. Наслов на трудот: Influence of various cold-pressed oils on the chemical 
composition and microbiological quality of sausages 

5. Година на објава: 2019 
 

1. Назив на зборникот: https://www.youtube.com/watch?v=sf7EGHS6VFY 
2. Назив на меѓународниот собир: International Conferences of Technics, 
Technologies and Education, ICTTE 
3. Имиња на земјите: Јапонија, Германија, Италија, Франција, Полска, 
Грција, Русија, Украина, Белорусија, Казахстан, Р.С.Македонија 

    4. Наслов на трудот: Development and research of a drink with antioxidant 
properties obtained from a combination of dried rose hips and a cheese making by 
products 

5. Година на објава: 2021 
 

1. Назив на зборникот: Proceedings of the International Congress on Domestic 
Animal breeding Genetics and Husbandry 
2. Назив на меѓународниот собир: International Congress on Domestic Animal 
breeding Genetics and Husbandry 
3. Имиња на земјите: Белгија, Нов Зеланд, Шкотска, САД, Германија, 
Пакистан, Индонезија, Турција, Унгарија, Италија, Египет, Нигерија, 
Република Чешка, Полска, Иран, Република Бугарија, Латвиа, Тајланд, 
Јужна Африка 

    4. Наслов на трудот: Effects of different protein sources on growth and carcass 
performances of domestic turkeys raised in Pelagonia Region, R.N. Macedonia 

5. Година на објава: 2021 
 

1. Назив на зборникот: Scientific works of University of Food Technologies 
2. Назив на меѓународниот собир: 69th  Scientific Conference with 
International Participation ’’ Food Science, Engineering and Technology’’ 
3. Имиња на земјите: Јапонија, Германија, Италија, Франција, Полска, 
Грција, Русија, Украина, Белорусија, Казахстан, Р.С.Македонија 

    4. Наслов на трудот: Evaluation of the sensory and oxidative properties of 
fresh sausages with added Agaricus Bisporus.  

5. Година на објава: 2022 
3.6 Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува Националниот 

совет за високо образование и научноистражувачка дејност  

4 Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи 
од научната област за која се избира *** 
1. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или збирката задачи: 
Практикум по Технологија на месо и месни производи  
  ISBN 978-9989-2445-8-2 
2. Место и година на објава: Битола, 2021 година 

ДА 

5 Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден професор, датум и 
број на Билтен: 439 од 01.03.2018 година ДА 

6 Има способност за изведување на високообразовна дејност: 
висока позитивна оценка од спроведената самоевалуација за 
извештајниот период 
 

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

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

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

ПРВ КРИТЕРИУМ   
Резултати од научно-истражувачка работа  

УСЛОВИ  X  
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)  

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/)  

x 

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)  

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.  x 

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

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

x 

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   



31 
 

 

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  13  

 
 

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  x 

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

x 

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

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

 

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

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

x 

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

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

x 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска 
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 на Универзитет/Единица; 
член во Комисија за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска комисија; член 
во Одбор за акредитација и евалуација.  

x 

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

вкупно исполнети услови од втор критериум  11  
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ   

Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност  
 

УСЛОВИ  
  X  

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

х 

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  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  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  х 

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  x 

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  x 

вкупно исполнети услови од трет критериум   10 

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ  34 
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Заклучок и предлог 
 
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

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

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Елена Јошевска 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: 41400 Прехранбено инженерство, 41403 Квалитет, технологија и 
безбедност на месо и месни производи. 

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки во Битола, д-р Елена 
Јошевска да биде избран во звањето редовен професор во научните области 41400 
Прехранбено инженерство, 41403 Квалитет, технологија и безбедност на месо и месни 
производи. 

 
 
                                        РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 

1. Проф. д-р Митре Стојановски,  редовен професор во пензија, 
(претседател),с.р 
   Факултет за биотехнички науки 
   Универзитет ‘’Св. Климент Охридски’’ – Битола 

 
2. Проф. д-р  Ацо Кузелов, редовен професор, член, с.р 
     Земјоделски Факултет, Универзитет ‘’ Гоце Делчев’’ – Штип 

 
3.  Проф. д-р  Гордана Димитровска, редовен професор, член, с.р 
       Факултет за биотехнички науки,  
       Универзитет ‘’Св. Климент Охридски’’ – Битола 
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: ХИГИЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА НА 

ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО (40805); 
КВАЛИТЕТ, ТЕХНОЛОГИЈА И БЕЗБЕДНОСТ НА РИБИ И РИБИНИ 

ПРОИЗВОДИ (40808) И АКВАКУЛТУРА (40808), НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА 
БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА 

 
 

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола, 
Факултет за биотехнички науки - Битола, објавен во весниците „Нова Македонија“ и 
„Коха“ од 23.12.2022 година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во 
наставно-научните области: Хигиена и технологија на производи и суровини од 
животинско потекло (40805); Квалитет, технологија и безбедност на риби и рибини 
производи (40808) и Аквакултура (40808), и врз основа на Одлуката на Наставно-
научниот совет, бр. 02-111/5, донесена на 12.01.2023, формирана е Рецензентска 
комисија во состав:  

1. д-р Ванѓел Стевановски, редовен професор (во пензија) на Факултетот за 
биотехнички науки, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола -  
претседател; 

2. д-р Томислав Треер, професор емеритус на Агрономски факултет, Универзитет 
во Загреб, Хрватска - член  

3. д-р Антонис Коккинакис, редовен професор на Факултетот за земјоделство, 
шумарство и животна средина, Универзитет Аристотел - Солун, Грција  - 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: Хигиена и технологија на производи и суровини од животинско 
потекло (40805); Квалитет, технологија и безбедност на риби и рибини производи 
(40808) и Аквакултура (40808), во предвидениот рок се пријави само кандидатката д-р 
Дијана Блажековиќ - Димовска, вонреден професор на Факултетот за биотехнички 
науки - Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола. 

 
Биографски податоци и образование 
 
Кандидатката д-р Дијана Блажековиќ - Димовска е родена на 20.03.1982, во 

Битола.  Средно образование завршила во гимназијата „Јосип Броз Тито“ - Битола,  во 
2000 година, со континуиран одличен успех. Со високо образование се стекнала на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Факултет за биотехнички науки - 
Битола. Дипломирала на 30.12.2004 година, како првенец на генерација 2000-2004, со 
постигнат просечен успех 9.02, со што се стекнала со стручен назив дипломиран 
инженер по преработка на анимални производи. Во текот на студиите била корисник 
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на стипендија за талентирани студенти на Министерството за образование и наука на 
Р. Македонија. 

Во академската 2005/2006 се запишала на втор циклус (магистерски) студии на 
Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, група Технолошка микробиологија. Студиите ги завршила во 2009 година, со 
просечен успех 10.00. На 11.09.2009 година го одбранила магистерскиот труд на тема: 
„Антимикробна активност на етеричните масла од растенијата Ocimum sp., Satureja sp. 
и Thymus sp., претставници на фамилијата Lamiaceae, карактеристични за Пелистерско 
- пелагонискиот регион“, стекнувајќи се со академско звање магистер на земјоделски 
науки, од научно поле Прехранбена технологија/научна област Микробиологија. Во 
текот на последипломските студии користела стипендија за научни и стручни кадри од 
Министерството за образование и наука на Р. Македонија. 

Докторска дисертација пријавила на 28.12.2009 година на Факултет за 
биотехнички науки - Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола. 
Дисертацијата на тема: „Паразитофауна и микози кај ципринидните риби во 
рибоодгледувачките објекти во Република Македонија“ ја одбранила на 11.01.2013 
година, пред Комисија во состав: Проф. д-р Никола Христовски (ментор); Проф. д-р 
Ванѓел Стевановски; Проф. д-р Стојмир Стојановски; Проф. д-р Љупче Кочоски и 
Проф. д-р Живко Јанкулоски. Со тоа се стекнала со научниот степен Доктор на 
биотехнички науки. 

Нејзиниот ангажман на Факултетот за биотехнички науки - Битола започнува 
како демонстратор уште за време на студирањето. Во периодот од 01.03.2004 - 
31.05.2007 година е ангажирана како демонстратор по предметите: Исхрана на 
домашни животни, Хигиена и здравје и Зоохигиена и здравје.  

Од 09.11.2007 година е во редовен работен однос на Факултетот за биотехнички 
науки - Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, најпрво како 
помлад асистент (Одлука бр. 02-1042/1-2), а на 23.09.2010 година е избрана за асистент 
(Одлука бр. 07-1051/1-2). 

На 08.07.2013 година (Одлука бр. 07-496/8) е избрана во наставно - научно звање 
доцент на Факултетот за биотехнички науки - Битола, во областите: Хигиена и 
технологија на производи и суровини од животинско потекло (40805); Исхрана и 
диетика на животни (40806) и Друго (40808). 

На 28.03.2018 година (Одлука бр. 02-333/11) е избрана во наставно - научно звање 
вонреден професор на Факултетот за биотехнички науки - Битола во областите: 
Хигиена и технологија на производи и суровини од животинско потекло (40805); 
Квалитет, технологија и безбедност на риби и рибини производи (40808) и 
Аквакултура (40808). 

Во моментот е вонреден професор. Последниот реферат за избор е објавен во 
Билтен бр.439 од 01.03.2018 година.  

Кандидатката активно го владее англискиот јазик. На 24.01.2019 го положила 
APTIS General (Listening, Reading, Speaking, Writing), во организација на British Council 
- Macedonia (Сертификат). Се служи и со грчкиот и францускиот јазик, за кои, исто 
така, поседува сертификати. 

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 
педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени 
во: Билтен бр. 299 од 04.10.2007 (избор во звање Помлад Асистент), Билтен бр. 339 од 
01.09.2010 (избор во звање Асистент), Билтен бр. 375 од 30.05.2013 (избор во звање 
Доцент) и Билтен бр. 439 од 01.03.2018 (избор во звање Вонреден Професор), како и 
вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатката од 
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последниот избор до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација 
која е од важност за изборот. 

 
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од 

последниот избор до денот на пријавата 
 
Наставно-образовна дејност 
 
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО, Факултет за биотехнички 

науки - Битола, кандидатката д-р Дијана Блажековиќ - Димовска изведува настава и 
вежби на прв, втор и трет циклус студии на сите студиски програми на Факултетот за 
биотехнички науки - Битола. 

На прв циклус студии реализира настава по следните предмети: Квалитет и 
безбедност на риби и рибини производи, Технологија на риби, Хигиена и безбедност 
во аквакултурата, Рибарство, Аквакултура и Заштита на животната средина.  

На втор циклус студии ги води предметите: Современи технологии во 
аквакултурата, Хигиена и безбедност во аквакултурата и Одбрани поглавја од 
аквакултура и апикултура, а член е во предметната комисија по предметите: 
Современи концепти во исхраната на домашните животни и рибите и Современи 
технологии за преработка на месо, риби и јајца. 

На трет циклус студии ги води наставните дисциплини: Технологија и безбедност 
на риби и рибини производи и Нови технологии во аквакултурата, а член е во 
предметната комисија по наставните дисциплини: Одбрани поглавја од наука и 
технологија на месо и Природни и синтетички антиоксиданси. 

Исто така, кандидатката предава предмет кој за прв пат се воведува во студиската 
програма Храна и диететика.  

Кандидатката подготвила и низа дигитални ресурси за студентите (презентации, 
вежби и видео материјали), наменети за теоретската и практична настава по сите 
наставни дисциплини. 

Во академските 2015/2016 и 2017/2018 реализирала настава и испити по 
предметот Биологија и патологија на риби, а од академската 2013/2014 година па сè до 
денес реализира настава и испити по предметот Рибарство на Ветеринарниот Факултет 
- Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 

Со Одлука бр. 14-1850/9-3 од 26.12.2018, донесена од страна на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ - Битола, дадена ú е согласност за вршење високобразовна 
дејност на Универзитетот во Дубровник, на постдипломските специјалистички студии 
Управување со квалитет и одржлив развој во туризмот, по предметот Управување со 
безбедноста на храната. 

Кандидатката д-р Дијана Блажековиќ - Димовска, после изборот во звање 
вонреден професор била ментор на 14 (четиринаесет) дипломски трудови и член во 
комисии за одбрана на 18 (осумнаесет) дипломски трудови.   

Д-р Дијана Блажековиќ - Димовска била член во комисија за одбрана на 
дипломска работа на тема „Доминантни паразитски групи кај рибите од Охридско 
Езеро“ на Институтот за биологија при Природно - математичкиот факултет,  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, одбранета на ден 05.03.2020 година. 

Д-р Дијана Блажековиќ - Димовска била ментор на дипломскиот труд на 
кандидатката Ella Kancel од Универзитетот Claude Bernard Lyon 1 (Département Génie 
Biologique - Industries Alimentaires & Biologiques), Франција, на тема: “Determination de 
la presence d`une faune parasitaire chez certaines especes de poisons cyprinides du lac d` 
Ohrid” (Детерминација на паразитофауната кај одредени видови ципринидни риби од 
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Охридското Езеро), практично и теоретски изработен на Факултетот за биотехнички 
науки - Битола и Хидробиолошкиот Завод - Охрид, а одбранет на 23.06.2022 на 
Универзитетот Claude Bernard Lyon 1 - Bourg-en-Bresse во Франција. 

Кандидатката д-р Дијана Блажековиќ - Димовска, после изборот во звање 
вонреден професор била ментор на 1 (еден) магистерски труд, а 1 (еден) магистерски 
труд е во тек. Учествувала во Комисија за подобност на кандидат и тема, оценка и 
одбрана на 2 (два) магистерски труда. Исто така, била член во комисија за оценка и 
одбрана на 3 (три) докторски дисертации. 

Кандидатката е акредитиран ментор за трет циклус студии на студиската 
програма Технологија и безбедност на прехранбени производи при Факултетот за 
биотехнички науки - Битола, со Одлука бр. 1409-464/4 од 12.03.2019 година, донесена 
од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на 
Република Македонија. Како резултат на тоа, во моментот е ментор на двајца 
кандидати на докторски студии на Факултетот за биотехнички науки - Битола.  

Исто така, во текот на нејзината долгогодишна работа, кандидатката д-р Дијана 
Блажековиќ - Димовска била ментор на голем број студенти при подготовка и 
објавување на научно - истражувачки трудови за учество на меѓународни студентски 
смотри, симпозиуми или конференции, меѓу кои ги издвојува следните:  

- Conference of Agronomy students with international participation. University in 
Kragujevac. Faculty of Agronomy in Čačak, Serbia;  

- International Conference of Young Scientists. Scientific Research of the Union of 
Scientist in Bulgaria, Plovdiv;  

- International Conference for agronomy students. Faculty of agricultural sciences and 
food. Skopje;  

- Balkan Conference “Health and Food Technologies”- Plovdiv, Bulgaria;  
- Latin American International Conference on Natural and Applied Sciences. 

Villahermosa, Tabasco, Mexico; 
- Универзитетска студентска конференција “Од студентите на УКЛО за 

општеството“. Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола. 
Кандидатката д-р Дијана Блажековиќ - Димовска е коавтор на рецензирано 

учебно помагало (практикум) со наслов „Рибарство и аквакултура“, издадено од 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Факултет за биотехнички науки - 
Битола во 2022 година (ISBN 978-608-4962-04-5; COBISS.MK-ID 58913797), чија 
рецензија е објавена во Билтен број 496 од 01.07.2022.  

Коавтор е на поглавието „Hygiene in primary production - Fish hygiene“, во рамките 
на изданието „Food safety management - A practical guide for the food industry“, 
публикувано во ELSEVIER, во 2014 година (прво издание) и во 2022 година (второ 
издание).  

Коавтор е на рецензирана Монографија со наслов „The fish parasite fauna and the 
fish of Lake Prespa“ (Рибната паразитофауна и рибите од Преспанското Езеро), 
издадена од Национална и Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - 
Битола во 2012 година, на англиски јазик. 

Автор е на интерната скрипта “Квалитет и безбедност на риби и рибини 
производи” за потребите на одредени наставни дисциплини на Факултетот за 
биотехнички науки - Битола.  
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Научно-истражувачка дејност 
 
Кандидатката д-р Дијана Блажековиќ - Димовска е автор или коавтор на вкупно 

103 рецензирани научно - истражувачки трудови, публикувани во меѓународни научни 
списанија и во зборници на меѓународни конгреси, конференции и симпозиуми од 
подрачјето на биотехничките науки. Поголемиот дел од трудовите се објавени во 
публикации индексирани во некоја од следниве бази: Web of Science, Scopus, Ebsco, 
Thomson Reuters итн.  

Од вкупниот број трудови, 68 се веќе рецензирани за избор во претходни звања, и 
тоа: 

- 20 трудови се рецензирани во Билтен број 339 од 01.09.2010 година на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, за избор во звање Асистент на 
Факултетот за биотехнички науки - Битола; 

- 20 трудови се рецензирани во Билтен број 375 од 30.05.2013 година на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, за избор во звање Доцент на 
Факултетот за биотехнички науки - Битола.  

- 28 трудови се рецензирани во Билтен број 439 од 01.03.2018 година на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, за избор во звање Вонреден 
професор на Факултетот за биотехнички науки - Битола. 

Од изборот во звање вонреден професор па сè до денес, дополнително има 
објавено 35 научно - истражувачки трудови, од кои 9 (девет) трудови во научни 
списанија со импакт - фактор (фактор на влијание), 11 (единаесет) трудови во 
меѓународни научни списанија и 15 (петнаесет) трудови во зборници од научни собири 
(конференции, конгреси, симпозиуми и сл.): 

 
1. Stojanovski S., Blazhekovikj - Dimovska D., Smiljkov S., Velkova - Jordanovska L. 

(2018): “Summary of significant parasitic infections in Mollusca”. International 
journal of ecosystems and ecology science IJEES. 8 (1): 61-66. (IF = 1.40) 
https://ijees.net/journal-49-International--Journal-of-Ecosystems-and-Ecology-
Science--(IJEES)--Volume-8-1, 2018.html 

2. Sivakova B., Blazhekovikj - Dimovska D. (2018): “Comparative indicators of fatty 
acid composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) from 
various aquaculture facilities in Macedonia”. Journal of Microbiology, Biotechnology 
and Food Sciences. 7 (4): 395 - 398. (IF = 0.614) 
https://doi.org/10.15414/jmbfs.2018.7.4.395-398 

3. Blazhekovikj - Dimovska D., Kakurinov V., Rafajlovska V. (2019): “Antifungal and 
Anti-Yeast Activity of Thymus tosevii Vel. subsp. tosevii var. degenii (Lamiaceae) 
Essential oil From Pelister, Baba Mountain (Bitola, Macedonia)”. Acta Scientific 
Microbiology. 2 (5): 7-10.  
https://actascientific.com/ASMI/pdf/ASMI-02-0205.pdf 

4. Blazhekovikj - Dimovska D. (2019): „Protozoan  parasites in common carp 
(Cyprinus carpio, L. 1758) from cyprinid aquaculture facility in Pelagonia region 
(Bitola, Macedonia)“. XXI International Scientific Conference “The Teacher of the 
Future”. Budva, Montenegro. Knowledge International Journal, Institute of 
knowledge management. 31.3: 675-680. 
https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/1246/1245 

5. Sara Dolevska, Sara Dimeska, Blazhekovikj - Dimovska D. (2019): „Bacteriological 
and parasitological study of cultured common carp (Cyprinus carpio, L. 1758) from 
cyprinid fish farm in Pelagonia region (Bitola, Macedonia)“. Balkan Conference 
“Health and Food Technologies”. Scientific work of the Union of Sceintist. Plovdiv, 
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Bulgaria. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. XIX. 32-37. ISSN-
1311-9192 (Print), ISSN-2534-9376 (On-line).  
https://usb-plovdiv.org/wp-
content/uploads/2019/12/2019_estestveni_i_humanitarni_nauki_tom_XIX.pdf 

6. Stojanovski S., Blazhekovikj - Dimovska D., Smiljkov S. (2019): „Contribution to 
parasite fauna of Prespa roach Rutilus prespensis (Karaman, 1924) (Pisces: 
Cyprinidae) in Lake Prespa, North Macedonia“. Third International Conference on 
zoology, zoonoses and epidemiology. Hissar, Bulgaria. pp. 121. 
https://blogs.uni-plovdiv.net/zoology2019/files/2019/10/Abstract-book-Hissar.pdf 

7. Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S. (2019): „First records of Ichtiophthirius 
multifiliis on cyprinid fishes from aquaculture facilities in Macedonia“. X 
International Agricultural Symposium “AGROSYM 2019”. Jahorina, Bosnia and 
Hercegovina. Book of Proceedings, pp. 1593 - 1599. 
http://agrosym.ues.rs.ba/article/showpdf/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2019_FINAL.
pdf 

8. Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S. (2019): „Parasite fauna in common carp 
(Cyprinus carpio L., 1758) from fish cage culture system on Tikvesh Reservoir (N. 
Macedonia)“. VIII UBT International Conference “Food Sciences and Technology”. 
Prishtina, Kosovo. Book of Proceedings, pp. 38-45. 
https://knowledgecenter.ubt-
uni.net/cgi/viewcontent.cgi?article=2567&context=conference 

9. Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S. (2020): „First record of Apiosoma 
piscicola (Blanchard, 1885) (Ciliophora: Epistylididae) in common carp (Cyprinus 
carpio Linnaeus, 1758) (Pisces: Cyprinidae) from aquaculture facilities in North 
Macedonia“. Annals of Parasitology. 66 (2):  227-230. (IF = 0.771) 
https://www.annals-parasitology.eu/go.live.php/PL-H235/2020-vol-66-2.html 

10. Stojanovski S., Blazhekovikj-Dimovska D., Smiljkov S. (2020): „Parasite Fauna of 
the Prespa Roach Rutilus prespensis (Karaman, 1924) (Cyprinidae) in Lake Prespa, 
Republic of North Macedonia“. Acta Zoologica Bulgarica, Supplement 15, 55-59. (IF 
= 0.448)  
https://acta-zoologica-bulgarica.eu/supplement-15-2020/ 

11. Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S. (2020): „Grass Carp 
(Ctenopharyngodon idella Valenciennes, 1844) (Pisces: Cyprinidae) as host of new 
parasite species in the Ichthyoparasitofauna of Macedonia“. Journal of BioScience 
and Biotechnology. 9 (2): 29-35. 
https://editorial.uni-plovdiv.bg/index.php/JBB/article/view/336/251 

12. Blazhekovikj - Dimovska D., Ahmed S. (2020): „Some qualitative properties of 
common carp (Cyprinus carpio L. 1758) from different aquatic environment in N. 
Macedonia“. Carpathian Journal of Food Science and Technology. 12 (4): 31-40. (IF 
= 0.438)  
http://chimie-biologie.ubm.ro/carpathian_journal/Vol_12(4)_2020.pdf 

13. Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S. (2020): „Ectoparasitic species of the 
genus Trichodina (Ciliophora: Peritrichida) parasitizing Macedonian freshwater fish“. 
Acta Biologica. 27: 11-20.  
https://wnus.edu.pl/ab/en/issue/1195/article/18970/ 

14. Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S. (2021): „Protozoan distribution in 
farmed cyprinid fish from Macedonia“. Food and Environment Safety. XX (1): 35-42. 
http://fens.usv.ro/index.php/FENS/article/view/767/716 

15. Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S. (2021): „Distribution of Eudiplozoon 
nipponicum (Monogenea, Diplozoidae) in farmed common carp (Cyprinus carpio, L. 
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1758) from aquaculture facilities in Macedonia“. Biotechnology in Animal 
Husbandry. 37 (2): 127-137.  
https://istocar.bg.ac.rs/Journal/volume-37-issue-2/ 

16.  Blazhekovikj - Dimovska, D., Stojanovski, S., Smiljkov, S. (2021): „Distribution of 
Cestodes in farmed common carp (Cyprinus carpio L., 1758) from cyprinid 
aquaculture in Macedonia“. Current Trends in Natural Sciences. 10 (19): 427-439. 
https://www.natsci.upit.ro/media/2162/057blazhekovikj-dimovska-et-al.pdf 
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Според профилот на кандидатката д-р Дијана Блажековиќ - Димовска на Google 

Scholar, трудовите се цитирани во 56 референтни научни публикации, од кои, во 42 во 
последните 5 години. https://scholar.google.com/citations?user=jaqPzhUAAAAJ&hl=en 

Д-р Дијана Блажековиќ - Димовска има активен профил и на Универзитетскиот 
репозиториум: 
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Blazhekovikj_-_Dimovska=3ADijana=3A=3A.html 
 

Д-р Дијана Блажековиќ - Димовска во последните пет години била раководител 
на 1 (еден) меѓународен научно - истражувачки проект и 1 (еден) национален научно - 
истражувачки проект. Локален координатор е на 2 (две) меѓународни научни мрежи, а 
како член (истражувач, експерт, предавач, проектен асистент и сл.) дополнително 
учествува во 17 проекти: 
 

 (2022 - 2025): “Investigating interrelationships in different variations of organic 
waste composting, by creating dynamic compost mixtures with the addition of 
ameliorants and tracking microbiological and enzyme activity - variants for applying 
a quality organic-mineral compost-based improver in agricultural practice”, funded by 
National Science Fund of Ministry of Education and Science in Bulgaria.   

 (2022 - 2025): “Влијанието на агропрехранбениот сектор врз економскиот развој 
на Пелагонискиот регион”, Факултет за биотехнички науки - Битола; 

 (2022 - 2023): “Economic Empowerment of rural women through Apiculture”, 
implemented by the Movement for the Environment “Molika”- Bitola, in the frame of 
the project “Regional Program for Local Democracy in the Western Balkans 2 
(ReLOaD2)”, financed by UNDP.  

 (2022): “Проценка на состојбата на водите во Пелагонискиот регион преку 
анализа на составот на рибната паразитофауна и хистопатологија”. Национален 
проект. Министерство за животна средина и просторно планирање. 
Раководител. 

 (2022/2023): CEEPUS CIII-RO-1111-07-2223 “Food Safety for Healthy Living”. 
Локален координатор.  

 (2022/2023): CEEPUS CIII-RS-1607-02-2223 “Resilient management of bioactive 
compounds from plants and organic wastes in Middle-Europe”. Локален 
координатор.  

 (2021 - 2025): COST Action CA20125 - Applications for zoosporic parasites in 
aquatic systems (ParAqua). 

 (2021 - 2025): COST Action CA20103 - Biosecurity enhanced through training 
evaluation and raising awareness (BETTER) (основач на subgroup Biosecurity in 
Aquaculture). 

 (2021 - 2023): “Превенција и управување со прекугранични комплексни поплави 
и шумски пожари – РЕШЕНИЕ (Cross border complex floods and forest fires 
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prevention and management – SOLVE)”. Interreg IPA CBC Greece - Republic of 
North Macedonia.  

 (2021 - 2023): “Еколошката состојба на рибната популација во Белчишко Блато”. 
Национален научно - истражувачки проект. Министерство за образование и 
наука. 

 (2021 - 2022): “Exchange, Explore, Innovate and Build New Fields of Possibilities” 
in the frame of the call “Higher education in the Western Balkans” (ES-Balk) of 
French Ministry for Europe and Foreign Affairs, Solidarity Funds for Innovative 
Projects, civil societies, Francophonie and human development. 

 (2021 - 2022): “Квалитетот и безбедноста на храната во Пелагонискиот регион, 
како значаен аспект од одржливиот систем за производство”, Факултет за 
биотехнички науки - Битола; 

 (2021/2022): CEEPUS CIII-RS-1607-01-2122 “Resilient management of bioactive 
compounds from plants and organic wastes in Middle-Europe”. Локален 
координатор.  

 (2020 - 2024): COST Action CA19145 - European Network for assuring food 
integrity using non-destructive spectral sensors (SensorFINT). 

 (2020 - 2021): “Композиција и диверзитет на заедниците на паразитите од родот 
Dactylogyrus кај ципринидните риби од акумулациите Стрежево од Р.С. 
Македонија и Дангјангкоу од Р.Кина”. Билатерален македонско - кинески 
научно - истражувачки проект. Министерство за образование и наука.  

 (2019 - 2024): COST Action CA18239 - Conservation of freshwater mussels: a pan - 
European approach (CONFREMUS). 

 (2019 - 2020): “Иднина за климата - одлучи и дејствувај” во организација на 
Движење за околината “Молика” - Битола, финансиран од EU/IPA програмата за 
граѓанско општество и медиуми 2016-2017 “Да зборуваме за климатските 
промени”, Програма за мали грантови, спроведуван од Еко - свест, ЦНВП и 
ДЕМ. (Проектен асистент). 

 (2018 - 2021): “Намалување на ризик факторите на млечните фарми со цел 
подобрување на квалитетот на млекото и млечните производи”.                 
Факултет за биотехнички науки - Битола. 

 (2018 - 2020): “Компаративна анализа на диверзитетот на Gyrodactylus 
(Platyhelminthes: Monogenea) во најстарите Европски езера (Охридско и 
Преспанско Езеро - Македонија) и системот на Дунав во Австрија во поглед на 
морфолошка таксономија и ДНК баркодирање”. Билатерален македонско - 
австриски научно - истражувачки проект. Министерство за образование и наука. 
Раководител.  

 (2018 - 2019): “Паразитски заболувања кај хербиворните риби од ципринидните 
рибоодгледувачки објекти во Р. Македонија и Н.Р. Кина”. Билатерален 
македонско - кинески научно - истражувачки проект. Министерство за 
образование и наука.  

 (2018) – Проект финансиран од Општина Охрид - Програма за финансиска 
поддршка на здруженија на граѓани и фондации 2018 година: Серија на 
Работилници “Енергетска ефикасност и прилагодување на климатските промени 
во производството на храна”. Здружение за земјоделие и екологија Екофарм 
Плус Охрид.  
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Кандидатката д-р Дијана Блажековиќ - Димовска, покрај формалното 
образование, врши континуирана едукација и надоградба на своите знаења, вештини и 
компетенции, преку учество на бројни работилници, семинари, вебинари и сл., од кои 
во последните пет години ги издвојува следните: 

- 16.12.2022 Webinar: “Practical Approach to Aquatic Veterinary Biosecurity - 
Similarities and Differences to Terrestrial Concepts”, organized by World Aquatic 
Medical Veterinary Association.  

- 30.11.2022 Webinar: “Virtual webinar of the FAO Reference Centers on AMR and 
Aquaculture Biosecurity”, organized by FAO.  

- 30.11.2022 Webinar: “Fighting for food safety: A guide to maximizing agricultural 
and food safety testing”, organized by Select Science. (Certificate) 

- 18.11.2022 Webinar: “Target and non-target approaches for quality and safety testing 
of foods and beverages”, organized by Select Science. (Certificate) 

- 15.11.2022 Aquatrans Virtual Training Webinar Series: “Harnessing Greenhouse 
Technology to Increase Fish Production”, organized by FAO.  

- 05.10.2022 Webinar: “Contaminants in food - Microplastics”, organized by Thermo 
Fisher Scientific. (Certificate) 

- 04.10.2022 Webinar: “Sustainable production of fish feed by lab scale extrusion”, 
organized by European Aquaculture Society (EAS). 

- 04.10.2022 Webinar: “Contaminants in food - Sample preparation and POPs”, 
organized by Thermo Fisher Scientific. 

- 23.09.2022 Webinar: “An alternative approach using GC-Orbitrap MS for the analysis 
of pesticide residues in food”, organized by Select Science. (Certificate) 

- 06.07.2022 Webinar: “Food integrity and QC”, organized by Thermo Fisher 
Scientific. 

- 02 - 03.05.2022 Workshop (on line): “Machine learning tools for species 
identification and fish size estimation in recreational and small-scale fisheries”, 
organized by Nature Research Center, Lithuania & University of Tasmania, Australia. 

- 28.02.2022 Webinar: “How to optimize total Kjeldahl nitrogen determination in water 
and wastewater”, organized by VELP Scientifica.   

- 12.04.2022 Webinar: “Identifying and controlling mycotoxins in livestock and food 
products”, organized by Select Science. (Certificate) 

- 17.02.2022 Webinar: “The importance of advanced analytical testing methods in 
relation to compliance with (plastic) packaging legislation”, organized by Select 
Science. (Certificate) 

- 17.02.2022 Webinar: “Managing the systemic risk of food contamination from 
packaging in the circular economy”, organized by Select Science. (Certificate) 

- 17.02.2022 Webinar: “Innovative solutions to accurately sort polymers and contribute 
to a better recycling process”, organized by Select Science. (Certificate) 

- 02.02.2022 Семинар по повод Светскиот ден на водните живеалишта: „Кон 
подобро управување со Охридското Езеро, Студенчишко Блато и Белчишко 
Блато“, организиран од Здружението за екологија и туризам „Екотуризам 2016“ 
- Охрид. 

- 30.01.2022 Webinar: “Biotechnological innovations for improving resource use 
efficiency in food and nutrition”, organized by International Association of Scientists 
(IAS). (Certificate) 

- 27.01.2022 Webinar: “Can small-scale removal of hybrid cattail improve fish 
habitat?”, organized by The Aquatic Invasive Species Detectors Program @ 
University of Minnesota. 
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- 27.01.2022 Webinar: “Promoting climate-smart aquaculture systems”, organized by 
World Fish. 

- 26-28.01.2022 Forum: “Healthy Oceans Tech and Finance Forum: Innovative 
solutions for Asia and the Pacific”, organized by World Fish. (Sessions on 
26.01.2022: 1. “The Catch: Securing sustainable and diverse supplies of blue aquatic 
foods from wild fisheries and aquaculture”; 2. “The Consumer: Enhancing the 
benefits of blue aquatic foods for human nutrition and health”; 3. “Spotlight Session: 
Resilient aquatic food systems for healthy people and environment in Asia and the 
Pacific”; 4. “Circling Back: A back - to - basics course on circular plastics economy. 
Sessions on 27.01.2022: 1. “The Climate: Ensuring the contributions of blue aquatic 
foods to climate resilience, nature and biodiversity”; 2. “The Community: Creating 
opportunities for women and small-scale actors in blue aquatic foods”. Sessions on 
28.01.2022: 1. “Spotlight Session: Sustainable nitrogen management for healthy 
oceans, environment and economy”.  

- 20-21.12.2021 Webinar: “International Technical Seminar on understanding AMR 
and biosecurity in aquaculture”, organized by FAO candidate Reference Centers on 
AMR and Aquaculture Biosecurity. 

- 30.11.2021 Webinar: “Scaling Up Carp Management Through Automation and 
Citizen Science”, organized by The Aquatic Invasive Species Detectors Program @ 
University of Minnesota. 

- 30.11.2021 Webinar: “Utilization of satellite services for fish stock assessment and a 
climate warming system”, organized by AFD – IORA. 

- 24.11.2021 Webinar: “Application of Enzymes in Processing of Functional Food and 
Neutraceuticals”, organized by Functional Food Center. 

- 17.11.2021 Webinar: “GMO Screening and Quantification: What You Need to 
Know”, organized by Webcast. 

- 09.11.2021 Webinar: “The Global Principles of Restorative Aquaculture Report 
Launch”, organized by The Nature Conservancy. 

- 08-12.11.2021 Virtual National Training Course on “Мicrobiological aspects of food 
irradiation”, within the IAEA Project МАК5009 “Enhancing national capacities in 
standardized nuclear based and related techniques for food safety and detection of 
irradiated food”, organized by Faculty of Electrical Engineering and Information 
Technologies, Skopje. 

- 27.10.2021 Webinar: “Using Data to Improve Your Food Safety and Quality 
Program”, organized by Food Safety Magazine. 

- 22.10.2021 Webinar: “Sustainability assessment of the food chain”, organized by 
EFFOST. 

- 21.10.2021 Webinar: “How to evaluate oxidative stability of fats and increase shelf-
life of food products”, organized by VELP Scientifica. (Certificate) 

- 19.10.2021 Webinar: “Aquatic foods for healthy people and planet”, organized by 
WorldFish.  

- 12.10.2021 Webinar: “Enhancing the knowledge on international trade and markets 
for fisheries and aquaculture products in the IORA region”, organized by The Indian 
Ocean Rim Association (IORA).  

- 11.10.2021 Webinar: “Transforming food, land and water systems for sustainable 
healthy diets”, organized by WorldFish.  

- 30.09 - 01.10.2021 1st SensorFINT International Workshop of the COST Action 
19145 “European Network for assuring food integrity using non-destructive spectral 
sensors”, dedicated to “Smart Spectral Sensors for Agri-Food Quality and Process 
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Control”, hosted by the Faculty of Biotechnology of Universidade Católica 
Portuguesa, Porto, Portugal. (Certificate) 

- 24.09.2021 Webinar: “Development of sustainable food products: Novel solutions to 
meet changing consumer demand”, organized by EFFOST. 

- 22-23.09.2021 Global Conference on Aquaculture Millennium +20: “Aquaculture for 
Food and Sustainable Development”, hosted by FAO, NACA and the Chinese 
Ministry of Agriculture and Rural Affairs. 

- 22.09.2021 Webinar: “Aquaculture for Food and Sustainable Development”, within 
the Global Conference on Aquaculture Millennium +20, organized by GCA2020 
Secretariat. 

- 20.09.2021 Webinar: “Legionella testing: Latest approaches and new perspectives”, 
organized by SelectScience. (Certificate) 

- 07.09.2021 Webinar: “Trends in Aquaculture Hatcheries - Feeds for shrimp 
hatcheries”, organized by Hatchery Feed & Management.  

- 31.08.2021 Webinar: “Technical assistance to IORA for the implementation and 
coordination of IORA action plan on fisheries, aquaculture and marine environment”, 
organized by the Indian Ocean Rim Association (IORA). 

- 26.07.2021 UN Food Systems Pre-Summit Affiliated Session: “Aquatic foods for 
healthy people and planet”, organized by WorldFish.  

- 22.07.2021 Webinar: “Persistent and mobile organic chemicals in the aquatic 
environment: Occurrence and analytical challenges”, organized by Waters 
Corporation.  

- 21.07.2021 Webinar: “Benchtop NMR solutions throughout the food chain”, 
organized by Select Science. (Certificate) 

- 14.07.2021 Webinar: “Emerging Trends in Alternative Feeds for Shrimp”, organized 
by F3 Future of Fish Feed.  

- 13.07.2021 Webinar: “Shiga-toxin producing E. coli (STEC): Diagnostic challenges 
and impact on food supply”, organized by Select Science. (Certificate). 

- 06.07.2021 Webinar: “Nourishing people and planet with aquatic foods”, organized 
by World Fish. 

- 29.06.2021 Webinar: “Precision Aquaculture in the Blue Economy”, organized by 
Horizon4Aquaculture. 

- 29.06.2021 Webinar: “Metals digestion detection limits: How low can you go?”, 
organized by Select Science. (Certificate)  

- 25.06.2021 Webinar: “Transforming food systems with aquatic foods: Advancing 
equitable livelihoods for healthy people and planet”, organized by World Fish.  

- 24.06.2021 Webinar: “Explore the latest trends and innovation in aquaculture”, 
organized by The Center for Aquaculture Technologies. 

- 24.06.2021 Обука за мониторинг и конзервација на преспанската пастрмка во 
рамките на проектот “Мониторинг и конзервација на ендемската и загрозена 
пастрмка (Salmo peristericus) во Националниот Парк Пелистер и Преспанскиот 
регион (Monitoring and Conservation of Endemic and Endangered Trout (Salmo 
peristericus) in National Park Pelister and Prespa region), финансиран од PONT 
(Prespa Ohrid Natuture Trust) и CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund), а 
имплементиран од Балканска Фондација за Одржлив Развој (БФОР). 

- 23.06.2021 Webinar: “Fish Nutrients - launching an innovative new tool to help 
address malnutrition”, organized by World Fish.  

- 22.06.2021 Webinar: “Progress towards Circularity in Aquaculture”, organized by 
Horizon4Aquaculture.  



47 
 

 

- 22.06.2021 Webinar: “UV Applications in Aquaculture Hatcheries”, organized by 
Trojan Technologies.  

- 21 - 22. 06.2021 Webinar: “Stakeholder event on the update of the Guidance for 
submission of a dossier on Food Enzyme”, organized by EFSA. 

- 17.06.2021 Webinar: “Fish4Thought: Sustainable, accessible fish feeds for small-
scale fish farmers”, organized by World Fish. 

- 16.06.2021 Webinar: “Emerging Trends with Alternative Feeds for Salmonids”, 
organized by F3 Future of Fish Feed. 

- 15.06.2021 Webinar: “Ensuring product safety with rapid, simplified disinfection 
control”, organized by Select Science. (Certificate) 

- 03.06.2021 Webinar: “Insect Protein: Sustainable Food Production”, organized by 
Halston Marketing. 

- 03.06.2021 Webinar: “Part 3 of 3: Practical Understanding of Aquafeed 
Formulation”, organized by Aquaculture Africa Magazine.  

- 28.05.2021 Webinar: “Aquaculture and sustainable fish production“, within the 
“Agri-EPI Centre Innovation Week”, organized by Agri-EPI Centre. 

- 26.05 - 14.06.2021 Webinars for site managers of protected areas within the 
Transboundary Prespa Park “Wetland Management and Monitoring”, with 
contributions from the Society for the Protection of Prespa (SPP), the National of 
Observatory of Athens (NOA), the Tour du Valat Foundation (TdV) and the 
Agricultural University of Athens (AUA), within the Project LIFE Prespa Waterbirds 
- LIFE15 NAT/GR/000936 “Bird conservation in Lesser Prespa Lake: benefiting local 
communities and building a climate change resilient ecosystem” (1.The Prespa lakes: 
hydro-geological and climatic context; 2. Habitat vulnerability to climate change: an 
assessment; 3. General Ecology of wetland vegetation; 4. From general ecology to 
implementation: the case of reedbeds of Prespa; 5. Ecology and monitoring of fish; 6. 
Vegetation management planning, implementation and biomass use). 

- 26.05.2021 Webinar: “Precision Livestock Farming“, within the “Agri-EPI Centre 
Innovation Week”, organized by Agri-EPI Centre. 

- 25.05.2021 Webinar: “Strategies for mycotoxin testing - analytical perspectives from 
field to lab”, organized by Waters corporation. (Certificate) 

- 24.05.2021 Webinar: “Technology to detect changes in animal behaviour and health 
on-farm“, within the “Agri-EPI Centre Innovation Week”, organized by Agri-EPI 
Centre. 

- 20.05.2021 Webinar: “Transforming food systems with aquatic foods: Scaling up 
sustainable production solutions”, organized by World Fish.  

- 19.05.2021 Webinar: “Space, GIS & Cyber: applications in agri-tech”, organized by 
WCG. 

- 19.05.2021 Webinar: “Sustainable Aquaculture Research at the Institute of 
Aquaculture”, within the Aquaculture UK Virtual Sustainability Summit. 

- 18.05.2021 Webinar: “Healthy & Sustainable Fish: Applying Optimum Nutrition to 
Unlock the Full Potential”, within the Aquaculture UK Virtual Sustainability Summit, 
organized by Global Aquaculture Alliance.  

- 18.05.2021 Webinar: “The Global Outlook for Aquaculture; part of the Core Food 
Portfolio”, within the Aquaculture UK Virtual Sustainability Summit, organized by 
Global Aquaculture Alliance.  

- 18-20.05.2021 Aquaculture UK Virtual Sustainability Summit. 
- 17-18.05.2021 Webinar: “Feeds for Hatcheries”, as a part of the serial Trends in 

aquacultural hatcheries, organized by Hatchery Feed & Management. 
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- 17.05.2021 Панел дискусија: “Одржлива зелена свест”, организирана од 
Факултетско Студентско Собрание на УКЛО – Битола.  

- 13.05.2021 Webinar: “Aquatic Animal Health Part 4: Prophylactic Management 
Strategies”, organized by WorldFish and Aquaculture Africa Magazine. 

- 12.05.2021 Webinar: “Microbial air monitoring: Insight into the EU GMP Annex 1 
revision”, organized by Select Science. (Certificate) 

- 07.05.2021 UN discussion: “The role of aquatic foods in sustainable healthy diets”, 
organized by World Fish.  

- 05.05.2021 Webinar: “Lab weighing series - part 1: High-throughput pipette and 
weight calibration: Ensure precision and accurate results”, organized by Select 
Science (Certificate). 

- 30.04.2021 Webinar: “Transforming food systems with aquatic foods: Access to 
sustainable, safe and nutritious food for all”, organized by WorldFish. 

- 29.04.2021 Webinar: “Practical Aquaculture Feed Management - Part 2”, organized 
by WorldFish and Aquaculture Africa Magazine.  

- 29.04.2021 Webinar: “Microplastics in Aquatic Ecosystems”, organized by FAO.  
- 29.04.2021 Webinar: “Legal Tools to Protect Rivers from Hydropower 

Development”, organized by Lawyers for Rivers Initiative.  
- 27.04.2021 Работилница: “Нашата зелена иднина”, во рамките на проектот 

„GEAR - Green Economy for Advanced Region“, финансиран од Европската 
унија, Програма за поддршка на граѓанско општество и медиуми зa 2016-2017. 

- 22.04.2021 Webinar: “Aquatic Animal Health Part 3: Diseases and Treatments - 
Focusing on Tilapia and Catfish”, organized by WorldFish and Aquaculture Africa 
Magazine. 

- 22.04.2021 Webinar: “Healing the Climate with Agriculture”, within the UN Food 
Systems Summit, organized by Soil4Climate Inc. 

- 21.04.2021 Webinar: “From Farm to Fork: The climate impact of our food”, 
organized by Priestley International Centre for Climate. 

- 15.04.2021 Webinar: “Is Kenya Leading Aquaculture in East Africa?”, organized by 
Kenya Marine and Fisheries Research Institution (KMFRI) and the Aquaculture 
Association of Kenya (AAK). 

- 15.04.2021 Webinar: “FDF Webinar - Extending Shelf Life With MAP (Modified 
Atmosphere Packaging) Gases - Air Products”, organized by The Food and Drink 
Forum. 

- 14.04.2021 Webinar: “Technical Webinar on Aquaculture Biosecurity: Understanding 
Antimicrobial Resistance (AMR) in Aquaculture (Part 2)”, organized by FAO and the 
Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD), under the project 
GCP/GLO/979/NOR Improving Biosecurity Governance and Legal Framework for 
Efficient and Sustainable Aquaculture Production. 

- 13.04.2021 Webinar: “Technical Webinar on Aquaculture Biosecurity: Understanding 
Antimicrobial Resistance (AMR) in Aquaculture (Part 1)”, organized by FAO and the 
Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD), under the project 
GCP/GLO/979/NOR Improving Biosecurity Governance and Legal Framework for 
Efficient and Sustainable Aquaculture Production. 

- 08.04.2021 Webinar: “Part 1 - Practical Aquaculture Feed Management”, organized 
by WorldFish and Aquaculture Africa Magazine. 

- 07.04.2021 Webinar: “Open Science: challenges and opportunities to promote 
knowledge-based innovation of the Food System”, organized by the Alliance for 
Skills and Knowledge to Widen Food Sector-related Open Innovation, Optimization 
and Development (ASKFOOD). (Certificate)  
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- 05.04.2021 Работилница: “Одредување приоритети за спроведување на Зелената 
агенда за западен Балкан за секторите биодиверзитет и намалување на 
загадувањето на воздух, вода и почви”, во рамките на „Национална 
конференција за климатски промени“, како дел од проектот „Да зборуваме за 
климатските промени“, во организација на Еко-свест, ЦНВП Македонија и 
ДЕМ, со финансиска поддршка од Делегацијата на Европската Унија во Скопје. 

- 01.04.2021 Webinar: “Blue Foods: Science for a Sustainable Future”, co-organized 
by FAO and IOC. 

- 30.03.2021 Online seminar series: “The Big Fish Series: Is Aquaculture Breaking Into 
the Global Food System?”, organized by University of Stirling’s, Institute of 
Aquaculture, co-hosted by Center on Food Security and the Environment (FSE), 
Stanford University. 

- 26.03.2021 Webinar: “The New Standardized Functional Food Certification”, 
organized by FFC Seminar.  

- 25.03.2021 Food Safety Group Webinar: “Food Fraud Prevention”, organized by 
Institute of Food Science and Technology, UK. (Certificate) 

- 25.03.2021 Webinar: “Marine ecosystems and biodiversity in Malta webinar: the 
Posidonia Oceanica”, organized by Patrizia Patti Eco Marine Malta. 

- 22.03.2021 Webinar: “Technology & Sustainability: The rise of investments in Bio-
Foods”, organized by Coller Institute of Venture, Coller School of Management, Tel 
Aviv University.  

- 20.03.2021 - 02.04.2021 Seminar/training course: “China's Air Pollution Control 
Experience for Republic of North Macedonia”, organized by Suzhou University of 
Science and Technology, at the initiative of the SEP – North Macedonia, (Secretariat 
for European Affairs) in the framework of bilateral cooperation with the Republic 
China. (Certificate) 

- 18.03.2021 Panel Sessions: “Policy Recommendations for the future of Digitalization 
in Agriculture”; “Synergies between IoF2020 & Smart Agri Hubs” and “The Smart 
Agri Hubs Innovation Portal”, within the The Internet of Food & Farm 2020 
(IoF2020) Final Event.  

- 16.03.2021 Panel Sessions: “Organic farming” and “Animal welfare and health”, 
within the The Internet of Food & Farm 2020 (IoF2020) Final Event.  

- 15.03.2021 IFST Food Safety Group Webinar: “Food Safety, is it all in the mind?”, 
organized by Institute of Food Science and Technology, UK. (Certificate).  

- 12.03.2021 Virtual Summit: “Food for Thought: Food, Farming and Climate 
Change”, organized by Transition Nanaimo Society. 

- 12.03.2021 The UN Food Systems Summit: “How to Incentivize Food Loss & Waste 
Reduction”, Co-Organized by the International Food Policy Research Institute 
(IFPRI), Embassy of Denmark in Washington D.C., World Resources Institute and 
Champions 12.3. 

- 11.03.2021 Webinar: „Air Pollution Lecture by Japanese Experts“, организиран од 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет - Скопје, 
Амбасада на Јапонија во Република Северна Македонија и МАК-ЈАМС Скопје. 

- 04.03.2021 Webinar: “The Beauties and the Beasts - Balkan Rivers at risk”, organized 
by Save the Blue Heart of Europe. 

- 03.03.2021 Webinar: “Fish Loch Ken: To Migrate or not to Migrate”, organized by 
Galloway Glens. 

- 03.03.2021 Virtual Conference: „Зелената агенда за Западен Балкан како поттик 
за заштита на водите во Република Северна Македонија”, организирана од 
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Институт за европска политика во соработка со Институтот за комуникациски 
студии (European Policy Institute). 

- 01.03 - 08.03.2021 Training course “Startup business program focusing on rural 
organic production”, organized by Institute of Entrepreneurship Development within 
the ERASMUS+ project “ROSE: Rural Organic Sustainable Enterprise”. (Certificate) 

- 01-05.03.2021 World Ocean Summit Virtual Week: “Accelerating a sustainable ocean 
economy”, organized by Economics Group (02.03.2021 – “Aquaculture: How to scale 
up aquaculture production: identifying the steps to ensure that aquaculture develops in 
a healthy, sustainable and affordable way”; 03.03.2021 – “Plenary panel - Climate 
and nature: How nature-based solutions can mitigate climate change”, “Plenary panel 
- Climate and nature: Blue carbon - achieving scale”; 04.03.2021 “Fishing: Innovative 
technologies to speed up the transition to a sustainable fishing industry”, 
“Aquaculture: How are technology advances contributing to aquaculture growth”, 
“New approaches to aquaculture sustainability throughout the supply chain”; 
05.03.2021 “Plastics: Innovating to make recycled plastics competitive with virgin 
plastics”).  

- 24.02.2021 Webinar: “Uncovering the cause of a major food safety incident by the 
application of analytical chemistry”, within the Virtual Analytical Summit, organized 
by Select Science. (Certificate) 

- 22 - 26.02.2021 Webinar series: “IAgrE Engineering for Food & Drink Dairy 
technology from farm to plant”, organized by the Institution of Agricultural Engineers 
(IAgrE). (Certificate) 

- 17.02.2021 Webinar: “Assessing your farm’s carbon footprint”, organized by The 
Chilterns Conservation Board. 

- 16.02.2021 Webinar: “Food Labelling and Nutritional Information Legislation”, 
hosted by The Food and Drink Forum and funded by ERDF - FEAST2 Funds. 

- 15.02.2021 Global Panel Policy Brief Launch: “Harnessing Aquaculture for Healthy 
Diets”, organized by WorldFish Center. 

- 11.02.2021 Webinar: “The Big Fish Series: Impacts of Covid-19 on Seafood Value 
Chains”, organized by the University of Stirling’s, Institute of Aquaculture and Johns 
Hopkins Center for a Livable Future. 

- 08.02.2021 Webinar: “CFS Side Event: Exploring the application of CFS instruments 
to address gender, youth, inequality and data systems in small-scale fisheries”, 
organized by FAO. 

- 03.02.2021 Workshop: “Waste Management and Recovery of Solvent for 
Laboratories of National Research Centre (NRC)”, organized by National Research 
Center, Egypt. (Certificate) 

- 26.01.2021 on-line Регионална работилница: „Регионални перспективи за 
стручното образование (ВЕТ) за интеграцијата на Стратегијата за паметна 
специјализација во однос на зелените иновации“, во рамките на проектот 
„GREENOVET - European VET Excellence Platform for Green Innovation”, ко-
финансиран од Erasmus + Programme of the European Union. 

- 22.01.2021 On - line дискусија: “Климатски промени во образованието”, во 
рамките на проектот „Четврт национален план и Трет двогодишен извештај за 
климатски промени кон Рамковната конвенција на Обединетите нации за 
климатски промени (УНФЦЦЦ)“, со техничка и финансиска поддршка од 
Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и Глобалниот фонд за 
животна средина (ГЕФ).  

- 17.12.2020 Terra Madre Webinar: “Дали иднината ќе биде медена”. Втора панел 
дискусија „Од безбедност на храна до поттикнување на зелена економија: 
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Предизвиците во пчеларството денес и во иднина“, во рамките на проектот 
„Практична имплементација на легислативите во објектите за традиционално 
производство“, поддржан од Мрежа за рурален развој на Република Северна 
Македонија преку проектот NAGE - Вмрежување и застапување за зелена 
економија, финансиран од Европската унија. 

- 17.12.2020 International Webinar (IV day): “Intensive Fish Farming”, organized by 
MASHAV - Israel’s Agency for International Development Cooperation of the 
Ministry of Foreign Affairs and MATC - MASHAV’s Agricultural Training Center, 
transmitted live from Kibbutz Shefayim, Israel. 

- 15.12.2020 Webinar: “Latest Gemini technology for ultimate microscopic 
characterization of challenging samples”, organized by SelectScience (Certificate). 

- 11.12.2020 Завршна работилница на засегнатите страни за подготовка на VI 
Национален Извештај кон Конвенцијата за биолошка разновидност, 
организирана од страна на Министерство за животна средина и просторно 
планирање, имплементационата агенција УНЕП и локалната НВО ЕССА 
СИНЕРГИ.  

- 10.12.2020 Terra Madre Webinar: “Традиционалното е возможно”. Прва панел 
дискусија „Од безбедност на храна до поттикнување на зелена економија: 
Предизвикот на денешните мали производители на сирење“, во рамките на 
проектот „Практична имплементација на легислативите во објектите за 
традиционално производство“, поддржан од Мрежа за рурален развој на 
Република Северна Македонија преку проектот NAGE - Вмрежување и 
застапување за зелена економија, финансиран од Европската унија.  

- 10.12.2020 International Webinar (III day): “Intensive Fish Farming”, organized by 
MASHAV - Israel’s Agency for International Development Cooperation of the 
Ministry of Foreign Affairs and MATC - MASHAV’s Agricultural Training Center, 
transmitted live from Kibbutz Shefayim, Israel. 

- 09.12.2020 On-line seminar: “Alternative Seafood: A sustainable food future?”, 
organized by WorldFish and the Institute of Aquaculture, University of Stirling, 
within the Big Fish Series. 

- 08.12.2020 Webinar: “Implementing systematic approaches and new technology for 
chromatography method development”, organized by SelectScience. (Certificate) 

- 06 - 07.12.2020 Webinar: “ISO 17025 Technical and Managerial Requirements for 
Microbiology Lab”, organized by National Research Center, Cairo, Egypt. 
(Certificate) 

- 03.12.2020 International Webinar (II day): “Intensive Fish Farming”, organized by 
MASHAV - Israel’s Agency for International Development Cooperation of the 
Ministry of Foreign Affairs and MATC - MASHAV’s Agricultural Training Center, 
transmitted live from Kibbutz Shefayim, Israel. 

- 02 - 03.12.2020 Virtual Conference: “Ocean and Climate Change Dialogue to 
consider how to strengthen adaptation and mitigation action”, organized by UN 
Climate Change Dialogues 2020. 

- 26.11.2020 International Webinar (I day): “Intensive Fish Farming”, organized by 
MASHAV - Israel’s Agency for International Development Cooperation of the 
Ministry of Foreign Affairs and MATC - MASHAV’s Agricultural Training Center, 
transmitted live from Kibbutz Shefayim, Israel. 

- 16.11.2020 Webinar: “Management of bacterial and fungal infections: Efficiency of 
culture - independent molecular testing”, organized by SelectScience. 

- 09.11.2020 Webinar: “Advances in gas chromatography for challenging separations 
in environmental and food industries”, organized by SelectScience. 
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- 06.11.2020 - учество во фокус група „Начини на комуницирање на климатските 
промени“, спроведена од Национален младински совет на Македонија (НМСМ), 
за потребите на Еко - свест, ЦНВП Македонија и ДЕМ.  

- 03.11.2020 Webinar: “Re-use of water at the regional level: Integrating different 
sources”, organized by MATC - MASHAV Agricultural Training Center, Israel.  

- 13.10.2020 Virtual Dialogue: “Building Forward Better with Aquatic Foods”, Partner 
Event 2, organized by Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

- 23.09.2020 Webinar: “Modernizing the analyses of naturally occurring toxins in food 
and water”, organized by Waters Corporation. (Certificate) 

- 22.09.2020 Битола Работилница: “Климатските промени и земјоделието - 
насоки за адаптација кон истите и примена на мерки за намалување на 
влијанијата на локалните земјоделски активности на климата и климатските 
промени”, во рамките на проектот “Иднина за климата - одлучи и дејствувај”, 
финансиран од EU/IPA програмата за граѓанско општество и медиуми 2016-
2017 “Да зборуваме за климатските промени”, Програма за мали грантови, 
спроведуван од Еко - свест, ЦНВП и ДЕМ. (Предавач) 

- 19.09.2020 Охрид Работилница: “Климатските промени и земјоделието - насоки 
за адаптација кон истите и примена на мерки за намалување на влијанијата на 
локалните земјоделски активности на климата и климатските промени”, во 
рамките на проектот “Иднина за климата - одлучи и дејствувај”, финансиран од 
EU/IPA програмата за граѓанско општество и медиуми 2016-2017 “Да зборуваме 
за климатските промени”, Програма за мали грантови, спроведуван од Еко - 
свест, ЦНВП и ДЕМ. (Предавач)  

- 15.09.2020 Webinar: “Животна средина и климатски промени – Кои би можеле 
да бидат изводливи решенија за еколошките предизвици во следните пет 
години? Кои се клучните приоритетни активности? Кој треба да биде вклучен 
во оваа промена? Како може ОН да помогне?”, oрганизиран од Рамка за 
соработка за одржлив развој на Обединетите нации (ОН) 2021 – 2025 (UNSDCF 
2021 – 2025)  

- 12.09.2020 Македонски брод Работилница: “Климатските промени и 
земјоделието - насоки за адаптација кон истите и примена на мерки за 
намалување на влијанијата на локалните земјоделски активности на климата и 
климатските промени”, во рамките на проектот “Иднина за климата - одлучи и 
дејствувај”, координиран од Движење за околината “Молика” - Битола, 
финансиран од EU/IPA програмата за граѓанско општество и медиуми 2016-
2017 “Да зборуваме за климатските промени”, Програма за мали грантови, 
спроведуван од Еко - свест, ЦНВП и ДЕМ. (Предавач). 

- 11.09.2020 Virtual Dialogue: “A Systems Approach for Climate-resilient and 
Inclusive Aquatic Foods", organized by World Fish Center. 

- 24.08.2020 Работилница (on line): “Следење и Влијание на Климатски Политики 
(Пелагониски регион)”, организирана од Civica Mobilitas & Eco justice.  

- 29.07.2020 Virtual Dialogue: “Building Forward Better with Aquatic Foods”, 
organized by WorldFish & CGIAR, with the collaboration of the FAO Fisheries and 
Aquaculture Department. 

- 10.02.2020 Битола Работилница: “Интернационализација во високото 
образование и Erasmus + програмата”, организирана од Национална Агенција за 
европски образовни програми и мобилност и Универзитет “Св. Климент 
Охридски” - Битола. Презентер.  

- 10.02.2020 Битола Работилница: “Воспоставување неформална мрежа за 
подигнување на јавната свест и иницирање активности за ублажување и 
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прилагодување кон климатските промени во Битола, Охрид и Македонски Брод 
и мапирање на клучните локални теми и активности кои предизвикуваат 
климатски промени”, во рамките на Проектот “Иднина за климата - одлучи и 
дејствувај”, координиран од Движење за околината “Молика” - Битола, 
финансиран од EU/IPA програмата за граѓанско општество и медиуми 2016-
2017 “Да зборуваме за климатските промени”, Програма за мали грантови, 
спроведуван од Еко - свест, ЦНВП и ДЕМ.  

- 08.02.2020 Скопје Работилница: „Академската заедница во Slow Food - 
здружено во креирањето на промени преку храната“, во рамките на проектот 
„Храна за промени како одговор на климатските промени“, координиран од 
„Slow Food Водно“ во партнерство со „Slow Food Македонија“ и „Slow Food 
млади Македонија“, а финансиран од EU/IPA програмата за граѓанско 
општество и медиуми 2016-2017 “Да зборуваме за климатските промени”, 
Програма за мали грантови, спроведуван од Еко - свест, ЦНВП и ДЕМ. 

- 05 - 07.02.2020 Струга Работилница: „Зелена економија и претприемништво”, 
во рамките на ЕУ проектот “Вмрежување и застапување за зелена економија”, 
финансиски поддржан од Европската унија, а спроведуван од Мрежата за 
рурален развој на Република Македонија, во соработка со партнерските 
организации - Мрежите за рурален развој на Србија, Црна Гора, Косово, 
Албанија, Босна и Херцеговина и Хрватска како членови на Балканската  мрежа 
за рурален развој.  
29.01.2020 Скопје Прва работилница на засегнатите страни за изработка на 6-
тиот Национален извештај кон Конвецијата за биолошка разновидност, 
организирана од страна на Министерство за животна средина и просторно 
планирање, имплементационата агенција УНЕП и локалната организација 
ЕССА СИНЕРГИ.  

- 09 - 10.10.2019 Охрид Agricultural Policy Forum: “Contribution of Diversification 
of Economic Activities to Sustainable Rural Development in SEE”, supported by 
German cooperation, GIZ, SWG and Ministry of agriculture, forestry and water 
economy of RM.  

- 24.06 - 26.06.2019, Струга Workshop: “Sustainable management plan of trans 
boundary biosphere reserve of Ohrid - Prespa”, within the IPA project “Ecosystem 
protection of the Ohrid - Prespa transboundary region (IPA/2017/390-
444/WP3/A3.3)”. 

- 03 - 04.06.2019, Охрид Конститутивна Конференција на климатската коалиција 
на граѓански организации, во рамките на Проектот “Да зборуваме за 
климатските промени”, спроведуван од Еко - свест, CNVP и ДЕМ, финансиран 
од EU.  

- 23.05.2019, Битола Работилница: “Одржливо собирање и употреба на 
самоникнатите растенија во НП Пелистер”, во рамките на Проектот “Одржливо 
управување со растителните природни ресурси во Преспанскиот Регион”, 
организирана од страна на Balkan Foundation for Sustainable Development, 
финансирана од UNDP.  

- 08.04.2019, Стење Работилница: “Проценка на предизвици и можности 
поврзани со не-дрвни шумски производи во пошироката област на Преспа во 
Албанија и РС Македонија”, организирана од CNVP и PONT (Prespa Ohrid 
Nature Trust). 

- 24.09.2018, Охрид Работилница: “Енергетска ефикасност во производството на 
храна”, организирана од Здружение за земјоделие и екологија ЕКОФАРМ 
ПЛУС Охрид, во рамките на проектот “Серија на Работилници - Енергетска 
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ефикасност и прилагодување на климатските промени во производството на 
храна”, финансиран од Општина Охрид - Програма за финансиска поддршка на 
здруженија на граѓани и фондации 2018 година. (Предавач) 

- 11 - 12.09.2018, Скопје Работилница: “Dosimetry and Quality Control Procedures 
for Advanced Radiation Technologies for Materials Processing”, within the IAEA 
Project: “IAEA – RER/1/017 – Using Advanced Radiation Technologies for Materials 
Processing”.  

- 22 - 24.06.2018, Крушево Работилница: “Strong Slow Food Balkans network ready 
for fast actions” (Slow Food Balkans workshops), organized by Slow Food - 
Macedonia, SWG and GIZ.  

- 14.04.2018, Скопје Делегат на “Првиот Национален Конгрес” на Slow Food – 
Macedonia. 

- 29.03.2018, Битола - Фокус група на тема: “Климатски промени за 
Пелагонискиот регион”, во рамките на проектот „Да зборуваме за климатските 
промени“, поддржан од Европската унија и спроведуван од Еко-свест, ЦНВП и 
ДЕМ.  

 
Кандидатката д-р Дијана Блажековиќ - Димовска учествувала на бројни  

меѓународни симпозиуми, конгреси и конференции од подрачјето на биотехничките 
науки, меѓу кои во последните пет години ги истакнува следните: 
 

- 23-24.11.2022 Samsun, Turkey - 8th International Congress on Innovative Scientific 
Approaches. 

- 13-15.11.2022 Demre, Antalya, Turkey - ESENIAS and DIAS Scientific 
Conference 2022: “Invasive alien species under conditions of global crisis”. General 
Directorate of Fisheries and Aquaculture, Ministry of Agriculture and Forestry, 
Turkey (GDFA) & Mediterranean Fisheries Research, Production and Training 
Institute, Ministry of Agriculture and Forestry, Turkey (MFRPTI). 

- 21-22.10.2022 Elbasan, Albania - Alblakes 4 - International Conference on 
“Building Resilience of water ecosystems through scientific knowledge”. University 
of Elbasan “Aleksander Xhuvani”, Faculty of Natural Sciences, Department of 
Biology and Chemistry.   

- 15-18.10.2022 Ohrid, Macedonia - 6th Congress of Ecologist of the R.N. Macedonia, 
with international participation. Macedonian Ecological Society. 

- 04-06.10.2022 Villahermosa, Tabasco, Mexico - Latin American Conference on 
Natural and Applied Sciences. Universidad Autonoma de Guadalajara. Arizona State 
University. 

- 06-09.09.2022 Prague, Czech Republic - 10th International Symposium on Recent 
Advances in Food Analysis RAFA 2022. University of Chemistry and Technology, 
Prague (UCT Prague), Czech Republic and Wageningen Food Safety Research 
(WFSR), part of Wageningen University & Research, The Netherlands. 

- 10-12.05.2022 Izola, Slovenia - First International Conference “Non Destructive 
Sensors; Advances and Future Trends”, within Cost Action 19145 SensorFINT - 
European Network for assuring food integrity using non-destructive spectral sensors.  

- 24-25.12.2021 ISPEC 8th International Conference on Agriculture, Animal Science 
and Rural Development. Bingol University, Turkey.  

- 27 - 30.09.2021 V International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics 
and Husbandry. Ondokuz Mayıs University, Odessa I.I. Mechnikov National 
University, Kahramanmaras Sutcu Imam University, and the Turkish Agricultural 
Engineers Association. 
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- 24 - 26.09.2021 Охрид - First International Scientific Conference “The Role of the 
Higher Education in Society Advancement”, University “St. Kliment Ohridski” - 
Bitola.  

- 28 - 30.05.2021 Pitesti, Romania - International Symposium “Current Trends in 
Natural Sciences”, University of Pitesti, Romania.  

- 13.05.2021 Szeged, Hungary - 18th Wellmann International Scientific Conference, 
University of Szeged, Faculty of Agriculture, Hungary.  

- 26 - 28.10.2019 Prishtina, Kosovo - 8th UBT Annual International Conference “Food 
Sciences and Technology”.  

- 21 - 23.10.2019 Hissar, Bulgaria - III International Conference on zoology, zoonoses 
and epidemiology.  

- 03 - 06.10.2019 Jahorina, Bosnia and Herzegovina - 10th International Agricultural 
Symposium “AGROSYM 2019”.  

- 27 - 28.06.2019 Plovdiv, Bulgaria - Balkan Conference “Health and Food 
Technologies”, Union of Scientist.  

- 07 - 09.06.2019 Budva, Montenegro - 21th International Scientific Conference “The 
Teacher of the Future”. Institute of knowledge management. 

- 19.12.2018 Скопје - X смотра на студентски трудови. Факултет за земјоделски 
науки и храна - Скопје. 

- 14.04.2018 Скопје - Делегат на I Национален Конгрес на Slow Food Macedonia. 
 
 

 
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
 
Д-р Дијана Блажековиќ - Димовска активно е вклучена во стручно -

апликативната работа на Факултетот за биотехнички науки - Битола. Таа е дел од 
Катедрата за биотехнологија и Центарот за научно - истражувачка работа при 
Факултетот. Со Одлука бр. 02-117/7 од 12.01.2018 година ја извршувала функцијата 
Секретар на Катедрата за биотехнологија при Факултетот за биотехнички науки - 
Битола, со мандат во времетраење од 2 години. 

Стручно усовршување во странство остварила со студиски престој на следните 
институции: 
 

- 03-11.12.2022 Zagreb, Croatia - Faculty of Agriculture (Department of Fisheries, 
Beekeeping, Game Management and Special Zoology), University of Zagreb 
(CEEPUS Mobility Grant: M-RS-1607-2223-159736). 
 

- 31.10-06.11.2022 Plovdiv, Bulgaria - Agricultural University, Faculty of Agronomy 
(CEEPUS Mobility Grant: M-RS-1607-2223-163842).  

 
- 05-15.08.2022 Jyväskylä, Finland - University of Jyväskylä, Department of 

Biological and Environmental Science, Konnevesi Research Station. (Short Term 
Scintific Mission: Learning techniques of freshwater mussel parasite examination and 
planning of research on parasites of mussels in R.N. Macedonia). 
 

- 21-23.07.2022 Milan, Italy - University of Milan, Department of Biosciences 
(Biomarkers in Bivalves - Training School). 
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- 03-13.07.2022 Milan, Italy - University of Milan, Department of Food, 
Environmental and Nutritional Sciences (DeFENS). (Short Term Scintific Mission: 
Learning techniques of e - sensing technologies of fish and fish products quality 
examination). 

 
- 20 - 24.06.2022 Bourg-en-Bresse, France - University Claude Bernard Lyon 1 

(Département Génie Biologique - Industries Alimentaires & Biologiques). 
 

- 08-09.06.2022 Lisbon, Portugal - University of Lisbon, Faculty of Veterinary 
Medicine. 

 
- 03-09.04.2022 Bucharest, Romania - Faculty of Biotechnologies, University of 

Agronomical Sciences and Veterinary Medicine (CEEPUS Mobility Grant: CIII-RS-
1607-01-2122-M-152651). 
 

- 06-13.03.2022 Plovdiv, Bulgaria - Agricultural University, Faculty of Agronomy 
(CEEPUS Mobility Grant: CIII-RS-1607-01-2122-M-153001). 

 
- 12-22.11.2021 Graz, Austria - Faculty of biology (Department of zoology), Karl 

Franzens University of Graz.  
 

- 04-08.2019 Zagreb, Croatia - Faculty of Agriculture (Department of Fisheries, 
Beekeeping, Game Management and Special Zoology), University of Zagreb. 
(CEEPUS Mobility Grant: CIII - Freemover - 1920 - 134061). 

 
- 08-15.09.2019 China - Agricultural University - Qungdao; 

 
- 16-23.09.2019 China - Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences - 

Wuhan;  
 

- 27-29.04.2019 Graz, Austria - Faculty of biology (Department of zoology), Karl 
Franzens University of Graz.  
 

- 21-26.04.2019 Ljubljana, Slovenia - Biotechnical Faculty (Department of Food 
Science and Technology), University of Ljubljana. (Erasmus + Program).  
 

- 15-22.10.2018 Zagreb, Croatia - Faculty of Agriculture (Department of Fisheries, 
Beekeeping, Game Management and Special Zoology), University of Zagreb &  
Institute “Ruđer Bošković”, Zagreb, Croatia. (CEEPUS Mobility Grant: CIII - 
Freemover - 1819 - 122105);  

 
- 09-14.10.2018 Graz, Austria - Faculty of biology (Department of zoology), Karl 

Franzens University of Graz. 
 

- 05-12.05.2018 Gödöllő, Hungary - Faculty of Agricultural and Environmental 
Sciences (Department of Aquaculture), Szent István University. (CEEPUS Mobility 
Grant: CIII - Freemover - 1718 - 115872). 
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Кандидатката д-р Дијана Блажековиќ - Димовска во последните пет години 
реализирала неколку гостувачки предавања, од кои особено ги истакнува следните: 

- (2018): Гостувачкo предавањe на теми “Fish as potential causes of intoxication in 
human’s” и “The significance of halophile bacteria in fish processing” на Faculty of 
Agriculture (Department of Fisheries, Beekeeping, Game Management and Special Zoology), 
Универзитет во Загреб и Институтот “Руџер Бошкович” - Загреб, Хрватска; 

- (2018): Гостувачкo предавањe на тема “Good aquaculture practice” на Faculty of 
Agricultural and Environmental Sciences (Department of aquaculture), Szent István 
University, Gödöllő, Hungary; 

- (2019): Гостувачкo предавањe на темa “The most frequent parasitic diseases in 
aquaculture” на Biotechnical Faculty (Department of Food Science and Technology), 
University of Ljubljana, Slovenia;  

- (2019): Гостувачкo предавањe на теми “Prevention and treatment of fish diseases 
in intensive cultivation systems” и “Quality and safety of freshwater fish” на Faculty of 
Agriculture (Department of Fisheries, Beekeeping, Game Management and Special Zoology), 
Универзитет во Загреб, Хрватска; 

- (2022): Гостувачкo предавањe на тема “Nutritional facts of fish meat with special 
emphasis on polyunsaturated fatty acids” на Agricultural University, Faculty of Agronomy, 
Пловдив, Бугарија; 

- (2022): Гостувачкo предавањe на тема “Fish parasites of public health 
importance” на Faculty of Biotechnologies, University of Agronomical Sciences and 
Veterinary Medicine, Букурешт, Романија; 

- (2022): Гостувачкo предавањe на тема “Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 
in smoked fish and human health risk assessment” на Agricultural University, Faculty of 
Agronomy, Пловдив, Бугарија. 

 
Особена активност кандидатката д-р Дијана Блажековиќ - Димовска покажува во 

дејностите од поширок интерес.  
Активно е вклучена во работата на стручни комисии и работни групи при 

Факултетот за биотехнички науки - Битола и УКЛО, и тоа: Комисија за издавачка 
дејност (Одлука бр. 02-232/9 од 23.02.2018), Комисија за самоевалуација (Одлука бр. 
02-333/14 од 28.03.2018), Конкурсна комисија за запишување студенти на прв циклус 
студии (Одлука бр. 02-470/8 од 29.05.2018), Конкурсна комисија за запишување 
студенти на втор циклус студии (Одлука бр. 02-350/7 од 30.06.2020), Конкурсна 
комисија за запишување студенти на трет циклус студии (Одлука бр. 02-608/7 од 
20.06.2019; Одлука бр. 02-453/15 од 29.06.2021), Изборна комисија на Факултетот за 
биотехнички науки - Битола за избор на Ректор на Универзитетот (Одлука бр. 02-323/8-
5 од 29.04.2022); Комисија за изработка на Елаборати, Комисија за наука, итн. 

Во последните пет години била член во Комисија за изработка на Елаборати при 
Факултетот за биотехнички науки - Битола за:  

- акредитација на нова студиска програма Храна и диететика на прв циклус 
студии (Одлука бр. 02-726/2 од 04.11.2021); 

- реакредитација на студиската програма Квалитет и безбедност на храна на втор 
циклус студии (Одлука бр. 02-684/4 од 15.10.2021); 

- реакредитација на студиската програма Квалитет и безбедност на храна на прв 
циклус студии (Одлука бр. 02-592/4 од 21.09.2022). 

Во академските 2017/2018 (Одлука бр. 02-117/6 од 12.01.2018) и 2018/2019 
(Одлука бр. 02-162/8 од 30.01.2019) била избрана за Ментор на практична настава за 
студентите од сите студиски насоки при Факултетот за биотехнички науки - Битола. 
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Исто така, кандидатката активно учествувала во промотивните активности 
организирани од страна на Факултетот за биотехнички науки - Битола. 

Кандидатката е дел од Уредувачкиот одбор и Технички уредник при издавањето 
на Монографијата по повод 60 години јубилеј на Факултетот за биотехнички науки - 
Битола (Одлука бр.02-482/2 од 03.09.2020).  

Кандидатката била член на Рецензентска комисија за избор на лице во наставно-
научно звање вонреден професор, на Факултетот за биотехнички науки - Битола 
(Одлука бр.02-247/2 од 18.03.2020). 

Во последните пет години, д-р Дијана Блажековиќ - Димовска учествувала во 
изготвување и пријавување на проекти на Факултетот за биотехнички науки - Битола: 

- 2 (два) билатерални научно - истражувачки проекти на Министерство за 
образование и наука (Одлука бр. 02-1164/5 од 26.12.2017; Одлука бр. 02-364/6 
од 01.06.2021);   

- 1 (еден) проект по програмата NATO - Science for Peace and Security Programme 
(Одлука бр. 02-757/13 од 23.12.2020); 

- 2 (два) проекти по програмата Erasmus+ (Partnerships for Innovation: Alliances 
ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO - Alliances for Education and Enterprises) 
(Одлука бр. 02-545/3 од 02.09.2021; Одлука бр. 02-551/3 од 07.09.2021); 

- 1 (еден) проект по програмата Horizon 2020 (H2020-MSCA-RISE-2020, Marie 
Skłodowska-Curie Actions - Research and Innovation Staff Exchange) (Одлука бр. 
02-726/2 од 04.11.2021);  

- 1 (еден) проект по програмата Erasmus+ KA2 - KNOWLEDGE ALLIANCES 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices;  

- 1 (еден) проект по програмата Western Balkans Fund (Одлука бр. 02-843/28 од 
24.12.2021); 

- 1 (еден) национален проект на Министерство за животна средина и просторно 
планирање (Програма за инвестирање во животната средина за 2022 година) 
(Одлука бр. 02-212/7 од 04.03.2022);  
Кандидатката д-р Дијана Блажековиќ - Димовска, во текот на изминатите 

години била:  
- Член во Оценувачка комисија на 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56 - та 

Регионална Олимпијада на млади техничари и природници, во организација на 
Народна техника - Битола, во натпреварувачка област Применета биологија 
(Сертификати); 

- Учесник во тимот за изработка на Стратегија за локален развој на општина 
Битола 2014 - 2018, сектор Животна средина; 

- Модератор на International Conference of Ecosystems, Тирана, Албанија, во 
тематската сесија Climate Change, Water, Geology, Soil, Agro ecosystems, Forest 
ecosystems (Сертификат); 

- Рецензент при изборот на кандидат за признанието “Најдобар млад научник”, 
под покровителство на Претседателот на Р. Македонија; 

- Член на Организациониот Одбор на II Интернационална Конференција за 
биотехнологија (15-17.04.2019 година, Валенсија, Шпанија); 

- Модератор на 21th International Scientific Conference “The Teacher of the Future”, 
одржана во периодот од 07-09.06.2019 во Будва, Црна Гора, во тематската сесија 
Natural Sciences and Ecology (Сертификат); 

- Член на Уредувачки Одбор на Интернационалната Конференција “Innovations 
in Science and Education” (Прага, Чешка), секција Природни науки (CBU Research 
Institute | Expert committees) - од 2020 година (Сертификати за рецензирања); 
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- Член на Уредувачки Одбор на научното списание Open Access Journal of 
Mycology & Mycological Sciences (OAJMMS) - од 2020 година; 

- Член на меѓународниот Научен одбор на 5th International Conference New 
Trends on Sensing - Monitoring - Telediagnosis for Life Sciences (NT-SMT-LS 2020), 
одржана во периодот од 3 - 4 јули, 2020, во Букурешт, Романија; 

- Член на Организациониот Одбор и меѓународниот Научен одбор на 
International Summer School “Food Safety and Healthy Living”, одржана во периодот од 4 
- 8 јули, 2021, во Брашов, Романија, во организација на Transilvania University of Brasov 
- Romania; Carol Davila University of Medicine and Pharmacy - Bucharest, Romania; 
Università degli Studi di Milano, Italy и University of Perpignan Via Domitia, France. 
Истовремено, била и предавач на оваа летна школа, на тема “Parasitic fauna of fish and 
risks to public health”; 

- Член на Научниот одбор на Global Research, Education & Event Network - од 
2021 година; 

- Рецензент на меѓународното научно списание Universal Journal of Agricultural 
Research, во рамките на Horizon Research Publishing Corporation (HRPUB) (за период од 
15.05.2021 до 15.05.2026); 

Член на меѓународниот Научен одбор на 6th International Conference New Trends 
on Sensing - Monitoring - Telediagnosis for Life Sciences (NT-SMT-LS 2022), одржана во 
периодот од 8 - 10 септември, 2022, во Брашов, Романија; 

- Член на Организациониот Одбор и меѓународниот Научен одбор на 
International Summer School “Food Safety and Healthy Living” одржана во периодот од 5 
- 8 септември, 2022, во Брашов, Романија, во организација на Transilvania University of 
Brasov - Romania; Carol Davila University of Medicine and Pharmacy - Bucharest, 
Romania; Università degli Studi di Milano, Italy и University of Perpignan Via Domitia, 
France. Истовремено, била и предавач на оваа летна школа, на тема “Sampling of fish for 
diagnostic purposes”; 

Член на Уредувачки Одбор на научното списание International Journal of Zoology 
and Animal Biology - од 2022 година. 

Рецензент е на научни трудови во следните научни списанија за кои се има 
стекнато со сертификати:  

- Asian Journal of Fisheries and Aquatic Research; 
- Journal of Experimental Agriculture International; 
- Journal of Fish Biology; 
- South Asian Journal of Parasitology; 
- Journal of Advances in Biology & Biotechnology; 
- Journal of Food and Environment Safety;  
- Journal of Environmental and Agricultural Sciences - JEAS;  
- Open Access Journal of Mycology & Mycological Sciences - OAJMMS; 
- Plant cell biotechnology and molecular biology;  
- Uttar Pradesh Journal of Zoology; 
- International Journal of Pathogen Research; 
- South Asian Research Journal of Natural Products; 
- Asian Journal of Research in Agriculture and Forestry;  
- Journal of Agriculture and Plant Sciences - JAPS, 
- Journal of Agricultural Science and Soil Sciences;  
- Current Journal of Applied Science and Technology; 
- International Journal of Environment and Climate Change; 
- Asian Food Science Journal;  
- Universal Journal of Agricultural Research;  
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- International Research Journal of Public and Environmental Health; 
- Annual Research & Review in Biology итн.  

Рецензент е на билатерални македонско - кинески научно - истражувачки 
проекти (20-8037/5 од 26.11.2019) и билатерални македонско - австриски научно - 
истражувачки проекти (20-9797/14 од 01.11.2021) од Министерството за образование и 
наука. 

Од 2010 год. па сè до денес е член на здружението “Движење за околината 
МОЛИКА - ДОМ Битола”, каде во текот на изминатите години активно учествува во 
бројни работилници, проекти и активности поврзани со работата на оваа организација.  

Од 2018 год. е член на организацијата Slow Food - Macedonia (Membership Card 
MK1000000538).  

Од 2019 год. е член е на American Corner - Битола (Membership Card 0131). 
Со Решение број 24-2418/1 од 20.02.2018 година, донесено од Влада на РМ 

избрана е за надворешен член/ претставник во Советот на ЈНУ Хидробиолошки Завод - 
Охрид, со мандат во времетраење од 4 години. 

Со Одлука бр. 02-949/8-7 од 28.10.2019 година, донесена од страна на Наставно 
- научниот Совет на Факултетот за биотехнички науки - Битола, ја извршувала 
функцијата Продекан за наука и меѓународна соработка при Факултетот за 
биотехнички науки - Битола, со мандат во времетраење од 3 години. 

Со Одлука бр. 02-1005/6 од 08.11.2019 година, донесена од страна на Наставно - 
научниот Совет на Факултетот за биотехнички науки - Битола, ја извршувала 
функцијата Еразмус координатор при Факултетот за биотехнички науки - Битола, со 
мандат во времетраење од 3 години. 

 Со Одлука бр. 09-2369/1 од 18.11.2019 година донесена од страна на Општина 
Ресен и Решение донесено на 27.11.2019 година од страна на Сектор за животна 
средина - Општина Ресен, д-р Дијана Блажековиќ - Димовска е избрана за член и 
секретар на Научен Совет “Споменик на природата Преспанско Езеро”, со мандат во 
времетраење од 5 години.  

Со Решение бр. 02-764/41 од 15.09.2020 година донесено од страна на 
Агенцијата за храна и ветеринарство на РСМ, д-р Дијана Блажековиќ - Димовска е 
избрана за експерт во Научен панел за биолошки опасности на Националната 
платформа, во рамките на Националниот совет за безбедност на храната. 

Во периодот од 26.11 - 17.12.2020 година во организација на MASHAV - Israel’s 
Agency for International Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs и 
MATC – MASHAV’s Agricultural Training Center, д-р Дијана Блажековиќ - Димовска 
зеде учество на on line меѓународниот курс: “Intensive Fish Farming”, пренесуван во 
живо од Kibbutz Shefayim, Israel. На курсот беа опфатени следните теми: 1. Aquaculture 
in Israel: An Overview (предавач Prof. Sheenan Harpaz, Israel’s National Agricultural 
Research Organization - ARO); 2. Fish Nutrition Management (предавач Prof. Sheenan 
Harpaz, Israel’s National Agricultural Research Organization - ARO); 3. Introduction to Fish 
Health Management (предавач Mr. Yechiam Shapira, Phibro-Aqua) и 4. Fish Reproduction 
(предавач Ms. Lian Hollander, The Faculty of Agriculture, The Hebrew University of 
Jerusalem), со што се стекна со Сертификат за учество на меѓународен курс “Intensive 
Fish Farming”. 

Д-р Дијана Блажековиќ - Димовска е избрана за обучувач согласно Одлука за 
спроведување на обуки (Одлука бр.02-314/2 од 12.05.2021) и Решение за овластување 
за спроведување на обуки за основните знаења за безбедност на храната, во согласност 
со правилата на добрата хигиенска пракса и заштита на животна средина од страна на 
Агенцијата за храна и ветеринарство (Дел.бр.02-1035/8 од 09.06.2021). 
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Со Одлука бр. 02-685/3-7 од 20.10.2022 година, донесена од страна на Наставно 
- научниот Совет на Факултетот за биотехнички науки - Битола, д-р Дијана 
Блажековиќ - Димовска ја извршува функцијата Продекан за наука и меѓународна 
соработка (втор мандат) при Факултетот за биотехнички науки - Битола, со мандат во 
времетраење од 3 години. 

Со Одлука бр. 02-685/4 од 20.10.2022 година, донесена од страна на Наставно - 
научниот Совет на Факултетот за биотехнички науки - Битола, д-р Дијана Блажековиќ 
- Димовска ја извршува функцијата Еразмус координатор (втор мандат) при 
Факултетот за биотехнички науки - Битола, со мандат во времетраење од 3 години. 
 

 
Оценка од самоевалуација 
 
Кандидатката д-р Дијана Блажековиќ - Димовска, во периодот од академската 

2017/2018 до академската 2021/2022 континуирано добивала позитивни оценки 
(просечна оценка 4,344) од анонимно спроведените анкети на студентите од 
Факултетот за биотехнички науки - Битола, односно: академска 2017/2018 - 4,492; 
академска 2018/2019 - 4,405; академска 2019/2020 - 4,211; академска 2020/2021 - 4,238 
и академска 2021/2022 - 4,372.  

Оценките се дадени врз основа на соодветна подготвеност за реализација на 
наставата, посветеност и предизвикување интерес кај студентите, мотивирање и 
стимулирање на дополнителни активности за студентите, обезбедување соодветна 
основна и дополнителна литература и применување на современи методи и технологии 
во реализацијата на наставата, со што се потврдува способноста за изведување на 
високообразовна дејност.  

 
 
 

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

 
Кандидатката д-р Дијана Блажековиќ - Димовска ги исполнува општите услови 

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

 
 
Кандидат: д-р ДИЈАНА ФРАЊО БЛАЖЕКОВИЌ - ДИМОВСКА, вонреден професор 
 
Институција: ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА 
 
Научна област:  Хигиена и технологија на производи и суровини од животинско 
потекло (40805); Квалитет, технологија и безбедност на риби и рибини производи 
(40808) и Аквакултура (40808).    
 

 

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: 9,02 

   Просечниот успех на втор циклус изнесува: 10,00 
 

ДА 

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за која 
се избира: 
Доктор на биотехнички науки 
 
Назив на научните области: Хигиена и технологија на 
производи и суровини од животинско потекло (40805); 
Квалитет, технологија и безбедност на риби и рибини 
производи (40808) и Аквакултура (40808). 
 
поле: (408) Добиточно производство. 
 
подрачје: (4) Биотехнички 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/Blazhekovikj_-
_Dimovska=3ADijana=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 

ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

1. Назив на научното списание:  
Journal of Hygienic Engineering and Design 

2. Назив на електронската база на списанија: 
Scopus, Ebsco 

3. Наслов на трудот:   
Distribution of Argulus foliaceus (Crustacea, Arguilidae) 
in fish from Macedonian waters 

4. Година на објава: 2022 
 
1. Назив на научното списание:  

Croatian Journal of Food Science and Technology 
2. Назив на електронската база на списанија: 

Ebsco 
3. Наслов на трудот:   

Comparative indicators of the chemical composition of 
farmed and wild common carp (Cyprinus carpio, L. 1758) 

4. Година на објава: 2022 
 

1. Назив на научното списание:  
Parasitology International  

2. Назив на електронската база на списанија: 
Scopus, Science Citation Index 

3. Наслов на трудот:   
Sindiplozoon coreius n. sp. (Monogenea: Diplozoidae) from 
the gills of Coreius guichenoti (Cyprinidae) in China 

4. Година на објава: 2022 
 

1. Назив на научното списание:  
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences 

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

3. Наслов на трудот:  
Seasonal variations of fatty acid composition of common 
carp (Cyprinus carpio, L. 1758) from aquaculture and open 
waters in Macedonia 

4. Година на објава: 2021 
 

1. Назив на научното списание:  
Croatian Journal of Fisheries 

2. Назив на електронската база на списанија: 
Scopus, SCImago (SJR) 

3. Наслов на трудот:   
Dactylogyrus infestation in farmed common carp Cyprinus 
carpio from aquaculture facilities in Macedonia 

4. Година на објава: 2021 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

1. Назив на научното списание:  
Carpathian Journal of Food Science and Technology 

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

3. Наслов на трудот:  
Some qualitative properties of common carp (Cyprinus 
carpio L. 1758) from different aquatic environment in N. 
Macedonia 

4. Година на објава: 2020 
 

1. Назив на научното списание:  
Food and Environment Safety 

2. Назив на електронската база на списанија: 
Ebsco 

3. Наслов на трудот:   
Protozoan distribution in farmed cyprinid fish from 
Macedonia 

4. Година на објава: 2021 
 

1. Назив на научното списание:  
Journal of BioScience and Biotechnology  

2. Назив на електронската база на списанија: 
Ebsco 

3. Наслов на трудот:  
Grass Carp (Ctenopharyngodon idella Valenciennes, 1844) 
(Pisces: Cyprinidae) as host of new parasite species in the 
Ichthyoparasitofauna of Macedonia 

4. Година на објава: 2020 
 

1. Назив на научното списание:  
Acta Zoologica Bulgarica  

2. Назив на електронската база на списанија: 
Web of Science, Scopus, Science Citation Index Expanded 
(Clarivate Analytical) 

3. Наслов на трудот:  
Parasite Fauna of the Prespa Roach Rutilus prespensis 
(Karaman, 1924) (Cyprinidae) in Lake Prespa, Republic of 
North Macedonia  

4. Година на објава: 2020 
 

1. Назив на научното списание:  
Annals of Parasitology 

2. Назив на електронската база на списанија: 
Scopus, Ebsco, Thomson Reuters Master Journal List 

3. Наслов на трудот:  
First record of Apiosoma piscicola (Blanchard, 1885) 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

(Ciliophora: Epistylididae) in common carp (Cyprinus 
carpio Linnaeus, 1758) (Pisces: Cyprinidae) from 
aquaculture facilities in North Macedonia 

4. Година на објава: 2020 
 

1. Назив на научното списание:  
Knowledge - International Journal 

2. Назив на електронската база на списанија: 
Ebsco 

3. Наслов на трудот:  
Protozoan  parasites in common carp (Cyprinus carpio, L. 
1758) from cyprinid aquaculture facility in Pelagonia 
region (Bitola, Macedonia) 

4. Година на објава: 2019 
 

1. Назив на научното списание:  
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences 

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

3. Наслов на трудот:  
Seasonal variations of fatty acid composition of common 
carp (Cyprinus carpio, L. 1758) from aquaculture and open 
waters in Macedonia 

4. Година на објава: 2018 
 

1. Назив на научното списание:  
International journal of ecosystems and ecology science 

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

3. Наслов на трудот:  
Summary of significant parasitic infections in Mollusca 

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:  
Journal of Fisheries Science 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, 
број и припадност по земји): 26 членови од 12 земји 
Индија (×2), САД, Бангладеш (×2), Тајланд (×2), 
Нигерија, Турција (×10), Грција, Иран (×3), Мексико, 
Романија, Унгарија, Пакистан 

3. Наслов на трудот:  

ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

Parasitic Copepods on Common Carp (Cyprinus carpio, 
L. 1758) from Gradche Reservoir (Macedonia) 

4. Година на објава: 2022 
 

1. Назив на научното списание:  
Review on Agriculture and Rural Development 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, 
број и припадност по земји): 12 членови од 7 земји 
Естонија, Романија (×5), Италија (×2), Турција, 
Португалија, Франција, Полска 

3. Наслов на трудот:  
First record of Dactylogyrus vastator (Nybelin 1924) 
(Monogenea: Dactylogyridae) in common carp (Cyprinus 
carpio Linnaeus, 1758) from aquaculture facilities in 
Macedonia 

4. Година на објава: 2021 
 

1. Назив на научното списание:  
Current Trends in Natural Sciences  

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, 
број и припадност по земји): 41 член од 9 земји 
Романија (×27), Шпанија, Италија, Турција (×6), 
Латвија (×2), Египет, Бугарија, Германија, Полска 

3. Наслов на трудот:  
Distribution of Cestodes in farmed common carp 
(Cyprinus carpio L., 1758) from cyprinid aquaculture in 
Macedonia 

4. Година на објава: 2021 
 

1. Назив на научното списание:  
Biotechnology in Animal Husbandry 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, 
број и припадност по земји): 30 члена од 15 земји 
Србија (×15), Словенија (×2), Италија, Германија, 
Бугарија, Јапонија, Русија, Литванија, Хрватска, 
Полска, Словачка, Велика Британија, Грција, 
Турција, Холандија 

3. Наслов на трудот:  
Distribution of Eudiplozoon nipponicum (Monogenea, 
Diplozoidae) in farmed common carp (Cyprinus carpio, 
L. 1758) from aquaculture facilities in Macedonia 

4. Година на објава: 2021 
 

1. Назив на научното списание:  
Acta Biologica  

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

број и припадност по земји): 10 члена од 8 земји 
Црна Гора, Германија, Македонија, Франција, 
Полска (×2), САД, Италија, Португалија (×2) 

3. Наслов на трудот:  
Ectoparasitic species of the genus Trichodina 
(Ciliophora: Peritrichida) parasitizing Macedonian 
freshwater fish  

4. Година на објава: 2020 
 

1. Назив на научното списание:  
Acta Scientific Microbiology 

2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, 
број и припадност по земји): 183 члена од 32 земји 
Индија (×88), Пакистан (×7), Турција (×2), Саудиска 
Арабија (×7), САД (×15), Италија (×3), Иран (×6), 
Нигерија (×7), Јужна Африка, Полска, Египет (×12), 
Шри Ланка, Ирак (×6), Р. Кореја, Шведска, 
Сингапур, Бразил (×2), Кенија, Виетнам, Бангладеш 
(×4), Малезија, Франција (×2), Непал, Романија (×2), 
Тајланд, Украина, Русија, Тајван, Кина (×2), 
Етиопија (×2), Чешка, Аруба 

3. Наслов на трудот:  
Antifungal and Anti-Yeast Activity of Thymus tosevii 
Vel. subsp. tosevii var. degenii (Lamiaceae) Essential oil 
From Pelister, Baba Mountain (Bitola, Macedonia) 

4. Година на објава: 2019 
3.3 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 

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

Croatian Journal of Food Science and Technology 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Хрватска  
3. Наслов на трудот:   

Comparative indicators of the chemical composition of 
farmed and wild common carp (Cyprinus carpio, L. 1758) 

4.   Година на објава: 2022 
 

1. Назив на научното списание:  
Review on Agriculture and Rural Development  

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Унгарија  
3. Наслов на трудот:   

First record of Dactylogyrus vastator (Nybelin 1924) 
(Monogenea: Dactylogyridae) in common carp (Cyprinus 
carpio Linnaeus, 1758) from aquaculture facilities in 
Macedonia 

ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

4.   Година на објава: 2021 
 

1. Назив на научното списание:  
Croatian Journal of Fisheries  

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Хрватска  
3. Наслов на трудот:   

Dactylogyrus infestation in farmed common carp Cyprinus 
carpio from aquaculture facilities in Macedonia 

4. Година на објава: 2021 
 

1. Назив на научното списание:  
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences 

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Словачка  
3. Наслов на трудот:   

Seasonal variations of fatty acid composition of common 
carp (Cyprinus carpio, L. 1758) from aquaculture and open 
waters in Macedonia 

4.   Година на објава: 2021 
 

1. Назив на научното списание:  
Current Trends in Natural Sciences 

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Романија  
3. Наслов на трудот:   

Distribution of Cestodes in farmed common carp 
(Cyprinus carpio L., 1758) from cyprinid aquaculture in 
Macedonia 

4.   Година на објава: 2021 
 

1. Назив на научното списание:  
Food and Environment Safety 

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Романија  
3. Наслов на трудот:   

Protozoan distribution in farmed cyprinid fish from 
Macedonia 

4.   Година на објава: 2021 
 

1. Назив на научното списание:  
Acta Biologica 

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Полска  
3. Наслов на трудот:  

Ectoparasitic species of the genus Trichodina (Ciliophora: 
Peritrichida) parasitizing Macedonian freshwater fish 

4. Година на објава: 2020 
 

1. Назив на научното списание:  
Carpathian Journal of Food Science and Technology 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Романија  
3. Наслов на трудот:  

Some qualitative properties of common carp (Cyprinus 
carpio L. 1758) from different aquatic environment in N. 
Macedonia 

4. Година на објава: 2020 
 

1. Назив на научното списание:  
Journal of BioScience and Biotechnology 

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Бугарија  
3. Наслов на трудот:  

Grass Carp (Ctenopharyngodon idella Valenciennes, 1844) 
(Pisces: Cyprinidae) as host of new parasite species in the 
Ichthyoparasitofauna of Macedonia 

4. Година на објава: 2020 
 

1. Назив на научното списание:  
Acta Zoologica Bulgarica 

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Бугарија  
3. Наслов на трудот:  

Parasite Fauna of the Prespa Roach Rutilus prespensis 
(Karaman, 1924) (Cyprinidae) in Lake Prespa, Republic of 
North Macedonia 

4. Година на објава: 2020 
 

1. Назив на научното списание:  
Annals of Parasitology 

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Полска  
3. Наслов на трудот:  

First record of Apiosoma piscicola (Blanchard, 1885) 
(Ciliophora: Epistylididae) in common carp (Cyprinus 
carpio Linnaeus, 1758) (Pisces: Cyprinidae) from 
aquaculture facilities in North Macedonia 

4.   Година на објава: 2020 
 

1. Назив на научното списание:  
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences 

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Словачка  
3. Наслов на трудот:  

Comparative indicators of fatty acid composition of 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) 
from various aquaculture facilities in Macedonia 

4.   Година на објава: 2018 
3.4 Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја 

членка на Европската Унија и/или ОЕЦД  
 

ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

1. Наслов на книгата:  
Food Safety Management – A practical guide for the food 
industry (2nd Edition) 
Chapter: Hygiene in primary production – Fish hygiene 

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД 
Editors: Veslemøy Andersen (Norway), Huub Lelieveld 
(Netherlands), Yasmine Motarjemi (Switzerland) 

3. Издавач, година и место на издавање/објавување:  
ELSEVIER, 2022, Academic Press 
 

1. Наслов на книгата:  
Food Safety Management – A practical guide for the food 
industry (1st Edition) 
Chapter: Hygiene in primary production – Fish hygiene 

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД 
Editors: Yasmine Motarjemi (Switzerland), Huub 
Lelieveld (Netherlands) 

3. Издавач, година и место на издавање/објавување:  
ELSEVIER, 2014, Academic Press  

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: Book of Proceeding 
2. Назив на меѓународниот собир:  

8th International Congress on Innovative Scientific 
Approaches. Samsun, Turkey. 

3. Имиња на земјите: Турција, Казахстан, Узбекистан, 
Азербејџан 

4. Наслов на трудот:   
Irradiation of fish and fish products - opportunities and 
perspectives 

5. Година на објава: 2022 
 

1. Назив на зборникот: Proceeding Book 
2. Назив на меѓународниот собир:  

Latin American International Conference on Natural 
and Applied Sciences. Villahermosa, Tabasco, Mexico. 

3. Имиња на земјите: Мексико, Колумбија, Азербејџан 
4. Наслов на трудот:   

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in smoked fish 
and human health risk assessment  

5. Година на објава: 2022 
 

1. Назив на зборникот: Conference Book 
2. Назив на меѓународниот собир:  

ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

ISPEC 8th International Conference on Agriculture, 
Animal Science and Rural Development. Bingol 
University, Turkey. 

3. Имиња на земјите: Турција, Шри Ланка, Јапонија, 
Словачка, Бангладеш, Украина, Казахстан, Иран, 
Пакистан, Египет, Кина, САД 

4. Наслов на трудот:   
Bighead carp (Hypophthalmichthys nobilis, Richardson, 
1845) (Pisces: Cyprinidae) as host of new parasite species 
Dactylogyrus aristichthys (Long & Yu, 1958) in 
Macedonian waters  

5. Година на објава: 2021 
 

1. Назив на зборникот: Conference Book 
2. Назив на меѓународниот собир:  

Ahi Evran International Conference on Scientific 
Research, Turkey 

3. Имиња на земјите: Турција, Казахстан, Пакистан, 
Италија, Шпанија, Азербејџан, Тунис, Русија, Кипар, 
Украина, САД 

4. Наслов на трудот:   
Parasite fauna of fish from Reservoir Strezhevo (N. 
Macedonia) 

5. Година на објава: 2021 
 

1. Назив на зборникот: Proceedings of the ICABGEH-21 
2. Назив на меѓународниот собир:  

V. International Congress on Domestic Animal Breeding, 
Genetics and Husbandry, Ukraine 

3. Имиња на земјите: Турција, Украина, Белгија, Нов 
Зеланд, САД, Шкотска, Германија, Индонезија, 
Пакистан, Унгарија, Велика Британија, Италија, 
Египет, Нигерија, Чешка, Иран, Полска, Бугарија, 
Латвија, Тајланд, Мозамбик, Алжир, Јужна Африка 

4. Наслов на трудот:  
Distribution of Monogenean Parasites in Cyprinid Fish 
from the Macedonian Aquaculture 

5. Година на објава: 2021 
 

1. Назив на зборникот: Book of Proceedings  
2. Назив на меѓународниот собир:  

X International Agricultural Symposium “AGROSYM 
2019”. Jahorina, Bosnia and Hercegovina. 

3. Имиња на земјите: Босна и Херцеговина, Србија, 
САД, Норвешка, Велика Британија, Австрија, 
Израел, Германија, Јапонија, Шпанија, Русија, 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

Канада, Италија, Иран, Бангладеш, Албанија, 
Филипини, Индија, Шри Ланка, Чешка, Словенија, 
Словачка, Пакистан, Украина, Романија, Тајланд, 
Египет, Грција, Бугарија, Полска, Унгарија, 
Македонија, Либан, Црна Гора, Турција, Обединети 
Арапски Емирати. 

4. Наслов на трудот:  
First records of Ichtiophthirius multifiliis on cyprinid 
fishes from aquaculture facilities in Macedonia 

5. Година на објава: 2019 
3.6 Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува 

Националниот совет за високо образование и научно-
истражувачка дејност 
1. Наслов на преведеното капитално дело: _______ 
2. 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:  
Рибарство и аквакултура (практикум)  
(ISBN 978-608-4962-04-5) 

2.   Место и година на објава: Битола, 2022 
 
 
1. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или 

збирката задачи:  
The fish parasite fauna and the fish of Lake Prespa / 
Рибната паразитофауна и рибите од Преспанското 
Езеро (монографија издадена на англиски јазик) 

2.   Место и година на објава: Битола, 2012 

ДА 

5 Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден 
професор, датум и број на Билтен:  
 
Билтен број 439 од 01.03.2018 
 

ДА 

6 Има способност за изведување на високообразовна дејност 
 ДА 
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ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-
НАУЧНИ ЗВАЊА, НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И 
СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

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

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

Кандидатката д-р Дијана Блажековиќ - Димовска исполнува вкупно 35 услови од 
наведените во табелата за оценување на исполнетоста за посебните услови (со 
Правилникот се предвидени најмалку седум), од кои 24 припаѓаат на првите две групи 
критериуми (сo Правилникот се предвидени најмалку пет).  
 

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 
преу web пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google 
Scholar или сличен на него)  
https://scholar.google.com/citations?user=jaqPzhUAAAAJ&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/) 1  
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Blazhekovikj_-
_Dimovska=3ADijana=3A=3A.html 

X 

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) 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) X 

                                                           
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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одбор 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 X 

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

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)2 

X 

Вкупно исполнети услови од прв критериум 12 
 
 

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  X 

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

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

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

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

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

X 

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

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

 

X 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на X 

                                                           
2Овој 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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студиска програма на прв, втор или трет циклус студии  
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна 
организациона единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на 
факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на 
Универзитет/единица; член на Совет на докторскин студии на 
Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на 
Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

X 

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

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. 

X 

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

X 

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

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

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

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

Реализирал превод на книга или дел од книга 
 

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

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

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

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

 

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

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

Вкупно исполнети услови од трет критериум 11 
 

 
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ  
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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 Дијана Блажековиќ - Димовска.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Дијана Блажековиќ - 
Димовска 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: Хигиена и технологија на 
производи и суровини од животинско потекло (40805); Квалитет, технологија и 
безбедност на риби и рибини производи (40808) и Аквакултура (40808).  

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки - Битола, д-р Дијана 
Блажековиќ - Димовска да биде избрана во наставно-научно звање РЕДОВЕН 
ПРОФЕСОР во научните области: Хигиена и технологија на производи и суровини 
од животинско потекло (40805); Квалитет, технологија и безбедност на риби и 
рибини производи (40808) и Аквакултура (40808). 

 
 
 

                                        РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 

1. Проф. д-р Ванѓел Стевановски (Редовен професор во пензија) – претседател, с.р.           
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола 

Факултет за биотехнички науки - Битола 
 
          

                         2. Проф. д-р Томислав Треер (Професор емеритус) – член, с.р.                           
Универзитет во Загреб - Хрватска 

Агрономски факултет  
 
                         

3.  Проф. д-р Антонис Коккинакис (Редовен професор) – член, с.р.          
Универзитет Аристотел - Солун, Грција 

Факултет за земјоделство, шумарство и животна средина  
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REVIEW 
OF THE APPOINTMENT OF A PROFESSOR IN ALL ACADEMIC TITLES OF 

SCIENTIFIC FIELDS: HYGIENE AND TECHNOLOGY OF PRODUCTS AND RAW 
MATERIALS OF ANIMAL ORIGIN (40805); QUALITY, TECHNOLOGY AND 

SAFETY OF FISH AND FISH PRODUCTS (40808) AND AQUACULTURE (40808), 
AT THE FACULTY OF BIOTECHNICAL SCIENCES - BITOLA 

 
 

Based on the competition of the University „St. Kliment Ohridski“ - Bitola, Faculty of 
Biotechnical Sciences - Bitola, published in the newspapers “Nova Makedonija” and “Koha” 
from 23.12.2022, for the appointment of a professor in all teaching-scientific titles in the 
teaching-scientific fields: Hygiene and Technology of Products and Raw Materials of Animal 
Origin (40805); Quality, Technology and Safety of Fish and Fish Products (40808) and 
Aquaculture (40808), and based on the Decision of the Academic Council, no. 02-111/5, 
adopted on 12.01.2023, a Reviewing Committee was established, consisting of: 

1. Prof. dr. sc. Vangel Stevanovski (in retirement) - Faculty of Biotechnical Sciences,  
University „St. Kliment Ohridski“, Bitola – President; 

2. Prof. dr. sc. Tomislav Treer, professor emeritus - Faculty of Agriculture, University of 
Zagreb, Croatia – member;                         

3. Prof. dr. sc. Antonis Kokkinakis - Faculty of Agriculture, Forestry and Natural 
Environment, Aristotle University of Thessaloniki, Greece – member; 

As members of the Reviewing Committee, after reviewing the received materials, based 
on Article 173 paragraph 8 of the Law on Higher Education (Official Gazette No. 82/2018) 
and Art. 31 and Art. 32 of the Rulebook on the special conditions and procedure for 
appointment in teaching-scientific, scientific, teaching-professional and associate titles at the 
University „St. Kliment Ohridski“ - Bitola, the Reviewing Committee submits the following: 

 
 

REPORT 
 

At the announced competition for appointment a professor in all academic titles of 
scientific fields: Hygiene and Technology of Products and Raw Materials of Animal Origin 
(40805); Quality, Technology and Safety of Fish and Fish Products (40808) and Aquaculture 
(40808), only one candidate applied, namely Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska, Associate 
Professor at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola. 

 
 
Biographical data and education 
 
Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska, was born on March 20, 1982 in Bitola. She 

completed secondary school at the gymnasium “Josip Broz Tito” - Bitola, in 2000, with 
continuous excellent success. She obtained her higher education at the University “St. 
Kliment Ohridski” - Bitola, Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola. She graduated on 
December 30, 2004, as the first student of the generation 2000-2004, with an average grade 
of 9.02, thus obtaining a professional title Bachelor for processing animal products. During 
her studies, she was the beneficiary of a scholarship for talented students of the Ministry of 
Education and Science of R. Macedonia. 

In the academic year 2005/2006, she enrolled in the second cycle (master`s) studies at 
the Faculty of Agricultural Sciences and Food, University “St. Cyril and Methodius” in 
Skopje, in the study program of Technological Microbiology. She completed her studies in 
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2009, with an average grade of 10.00. On September 11, 2009, she successfully defended her 
master`s thesis on the topic: “Antimicrobial activity of essential oils from the plants Ocimum 
sp., Satureja sp. and Thymus sp., representatives of the Lamiaceae family, characteristic of 
the Pelisterian - Pelagonian region”, acquiring an academic title Master of Agricultural 
Sciences from the field of Food Technology/scientific field Microbiology. During her 
postgraduate studies, she used a scholarship for scientific and professional staff from the 
Ministry of Education and Science of R. Macedonia. 

She reported her doctoral dissertation on December 28, 2009 at the Faculty of 
Biotechnical Sciences - Bitola. She defended her dissertation on the topic: “Parasite fauna 
and mycoses in cyprinid fish in the fish breeding facilities in the Republic of Macedonia” on 
January 11, 2013, in front of a committee composed of: Prof. dr. sc. Nikola Hristovski 
(mentor); Prof. dr. sc. Vangel Stevanovski; Prof. dr. sc. Stojmir Stojanovski; Prof. dr. sc. 
Ljupche Kochoski and Prof. dr. sc. Zhivko Jankuloski. She obtained the scientific degree 
Doctor of biotechnical sciences. 

Her engagement at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola began as a 
demonstrator during her studies. In the period from 01.03.2004 - 31.05.2007, she was 
engaged as a demonstrator in the courses: Nutrition of domestic animals, Hygiene and health 
and Zoohygiene and health. 

Since November 9, 2007 she has been in full-time employment at the Faculty of 
Biotechnical Sciences - Bitola, first as a Junior assistant (Decision no. 02-1042/1-2), and on 
September 23, 2010, she was appointed as an Teaching assistant (Decision no. 07-1051/1-2). 

On July 8, 2013 (Decision no. 07-496/8) she was appointed to the teaching - scientific 
title of Assistant professor at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola, in the scientific 
fields: Hygiene and technology of products and raw materials of animal origin (40805); 
Animal nutrition and dietetics (40806) and Other (40808). 

On March 28, 2018 (Decision no. 02-333/11) she was appointed to the teaching - 
scientific title of Associate professor at the Faculty of Biotechnical Sciences – Bitola, in the 
scientific fields: Hygiene and technology of products and raw materials of animal origin 
(40805); Quality, technology and safety of fish and fish products (40808) and Aquaculture 
(40808). 

She is currently an Associate professor. The last report for appointment was published 
in Bulletin No. 439 of March 1, 2018. 

The candidate has an active command of the English language. On January 24, 2019, 
she passed the APTIS General (Listening, Reading, Speaking, Writing), organized by the 
British Council - Macedonia (Certificate). She also speaks Greek and French, for which she 
also holds certificates. 

The reviewing committee took into account the total scientific, professional, 
pedagogical and other accomplishments of the candidate since the beginning of her career, 
published in: Bulletin no. 299 of 04.10.2007 (appointment in the title of Junior Assistant), 
Bulletin no. 339 of 01.09.2010 (appointment in the title of Teaching Assistant), Bulletin no. 
375 of 30.05.2013 (appointment in the title of Assistant Professor) and Bulletin no. 439 of 
01.03.2018 (appointment in the title of Associate Professor), as well as the total scientific, 
professional, pedagogical and other accomplishments of the candidate from the last 
appointment to the day of the application, based on all the submitted documentation that is 
important for the appointment. 
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Scientific, professional, pedagogical and other accomplishments of the candidate 
from the last appointment to the day of application 

 
Teaching-educational activity 
 
Within the teaching-educational activity of UKLO, Faculty of Biotechnical Sciences - 

Bitola, Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska performs teaching and exercises in the first, 
second and third cycle of studies of all study programs of the Faculty of Biotechnical 
Sciences - Bitola. 

In the first cycle of studies, she teaches the following courses: Quality and safety of fish 
and fish products, Fish technology, Hygiene and safety in aquaculture, Fisheries, Aquaculture 
and Environmental protection. 

In the second cycle of studies, she leads the courses: Modern technologies in 
aquaculture, Hygiene and safety in aquaculture and Selected chapters of aquaculture and 
apiculture, and she is a member of the committee for the courses: Modern concepts in the 
nutrition of domestic animals and fish and Modern technologies for processing meat, fish and 
eggs. 

In the third cycle of studies, she leads the teaching disciplines: Technology and safety 
of fish and fish products and New technologies in aquaculture, and she is a member of the 
committee for the teaching disciplines: Selected chapters of meat science and technology and 
Natural and synthetic antioxidants. 

Also, the candidate teaches a course that is being introduced for the first time in the 
Food and Dietetics study program. 

The candidate also prepared a series of digital resources for students (presentations, 
exercises and video materials), intended for theoretical and practical teaching in all teaching 
disciplines. 

In the academic years 2015/2016 and 2017/2018, she conducted teaching and exams in 
the course Biology and fish pathology, and from the academic year 2013/2014 until today, 
she conducted teaching and exams in the course Fisheries at the Veterinary Faculty - Bitola, 
University “St. Kliment Ohridski” - Bitola. 

With Decision no. 14-1850/9-3 of 26.12.2018 from the University “St. Kliment 
Ohridski” - Bitola, consent was given to perform higher education activities at the University 
of Dubrovnik, Croatia in the postgraduate specialist studies Quality Management and 
Sustainable Development in Tourism, in the course Food Safety Management. 

Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska, after being appointed to the title of Associate 
professor, was the mentor of 14 (fourteen) diploma theses and a member of defense 
committees for 18 (eighteen) diploma theses. 

Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska was a member of the committee for the defense of 
diploma thesis on the topic “Dominant parasitic groups in fish from Lake Ohrid” at the 
Institute of Biology, Faculty of Natural Sciences, University “St. Cyril and Methodius” in 
Skopje, defended on March 5, 2020. 

Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska was the mentor of the diploma thesis of the 
candidate Ella Kancel from the University Claude Bernard Lyon 1 (Département Génie 
Biologique - Industries Alimentaires & Biologiques), France, on the topic: “Determination de 
la presence d`une faune parasitaire chez certaines especes de poisons cyprinides du lac d` 
Ohrid” (Determination of the parasitofauna in certain species of cyprinid fish from Lake 
Ohrid), practically and theoretically prepared at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola 
and the Hydrobiological Institute - Ohrid, and defended on June 23, 2022 at the University 
Claude Bernard Lyon 1 - Bourg-en-Bresse in France. 



80 
 

 

Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska, after being appointed to the title of Associate 
professor, was the mentor of 1 (one) master`s thesis, and 1 (one) master`s thesis is in 
progress. She participated in the Commission for candidate eligibility and topic, evaluation 
and defense of 2 (two) master theses. She was also a member of the committee for evaluation 
and defense of 3 (three) doctoral dissertations. 

The candidate is an accredited mentor for the third cycle of studies of the study 
program Technology and Safety of Food Products at the Faculty of Biotechnical Sciences - 
Bitola, with Decision no. 1409-464/4 of March 12, 2019, adopted by the Board for 
Accreditation and Evaluation of Higher Education of the R. Macedonia. As a result, she is 
currently the mentor of 2 (two) candidates for doctoral studies at the Faculty of Biotechnical 
Sciences - Bitola. 

Also, during her many years of work, Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska mentored a 
large number of students during the preparation and publication of scientific research papers 
for participation in international student symposiums or conferences, among which she 
singles out the following: 

- Conference of Agronomy students with international participation. University in 
Kragujevac. Faculty of Agronomy in Chachak, Serbia;  

- International Conference of Young Scientists. Scientific Research of the Union of 
Scientist in Bulgaria - Plovdiv;  

- International Conference for agronomy students. Faculty of agricultural sciences and 
food. Skopje;  

- Balkan Conference “Health and Food Technologies”- Plovdiv, Bulgaria;  
- Latin American International Conference on Natural and Applied Sciences. 

Villahermosa, Tabasco, Mexico; 
- University student conference “From the students of UKLO for society”, University 

“St. Kliment Ohridski” - Bitola. 
Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska is the co-author of a peer-reviewed Practicum 

entitled “Fisheries and Aquaculture”, published by the University “St. Kliment Ohridski” - 
Bitola, Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola in 2022 (ISBN 978-608-4962-04-5; 
COBISS.MK-ID 58913797), whose review was published in Bulletin number 496 of July 1, 
2022. 

She is the co-author of a peer-reviewed Monograph entitled “The fish parasite fauna 
and the fish of Lake Prespa”, published by the National and University Library “St. Kliment 
Ohridski” - Bitola in 2012, in English. 

She is the co-author of the chapter “Hygiene in primary production - Fish hygiene”, 
within the framework of edition “Food safety management - A practical guide for the food 
industry”, published in ELSEVIER, in 2014 (first edition) and in 2022 (second edition). 

She is the author of the internal script “Quality and safety of fish and fish products” for 
the needs of certain teaching disciplines at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola. 
 
 

Scientific - research activity 
 
Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska is the author or co-author of a total of 103 peer-

reviewed scientific research papers, published in international scientific journals and 
proceedings of international congresses, conferences and symposiums in the area of 
biotechnical sciences. Most of the papers are published in publications indexed in one of the 
following databases: Web of Science, Scopus, Ebsco, Thomson Reuters, etc. 

Of the total number of papers, 68 have already been peer reviewed for previously 
utilized academic title appointments, including: 
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- 20 papers have been reviewed in the Bulletin number 339 from 01.09.2010 at the 
University “St. Kliment Ohridski” - Bitola, for her appointment to the academic title of 
Teaching Assistant at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola; 

- 20 papers have been reviewed in the Bulletin number 375 of 30.05.2013 at the 
University “St. Kliment Ohridski” - Bitola, for her appointment to the academic title 
Assistant Professor at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola. 

- 28 papers have been reviewed in the Bulletin number 439 of 01.03.2018 at the 
University “St. Kliment Ohridski” - Bitola, for her appointment to the academic title 
Associate Professor at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola. 

From the appointment to the title of associate professor until today, she has additionally 
published 35 scientific research papers, of which 9 papers in scientific journals with an 
impact factor, 11 papers in international scientific journals and 15 papers in proceedings of 
scientific conferences, congresses etc.: 

 
1. Stojanovski S., Blazhekovikj - Dimovska D., Smiljkov S., Velkova - Jordanovska L. 

(2018): “Summary of significant parasitic infections in Mollusca”. International 
journal of ecosystems and ecology science IJEES. 8 (1): 61-66. (IF = 1.40) 
https://ijees.net/journal-49-International--Journal-of-Ecosystems-and-Ecology-
Science--(IJEES)--Volume-8-1, 2018.html 

2. Sivakova B., Blazhekovikj - Dimovska D. (2018): “Comparative indicators of fatty 
acid composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) from 
various aquaculture facilities in Macedonia”. Journal of Microbiology, Biotechnology 
and Food Sciences. 7 (4): 395 - 398. (IF = 0.614) 
https://doi.org/10.15414/jmbfs.2018.7.4.395-398 

3. Blazhekovikj - Dimovska D., Kakurinov V., Rafajlovska V. (2019): “Antifungal and 
Anti-Yeast Activity of Thymus tosevii Vel. subsp. tosevii var. degenii (Lamiaceae) 
Essential oil From Pelister, Baba Mountain (Bitola, Macedonia)”. Acta Scientific 
Microbiology. 2 (5): 7-10.  
https://actascientific.com/ASMI/pdf/ASMI-02-0205.pdf 

4. Blazhekovikj - Dimovska D. (2019): „Protozoan  parasites in common carp 
(Cyprinus carpio, L. 1758) from cyprinid aquaculture facility in Pelagonia region 
(Bitola, Macedonia)“. XXI International Scientific Conference “The Teacher of the 
Future”. Budva, Montenegro. Knowledge International Journal, Institute of 
knowledge management. 31.3: 675-680. 
https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/1246/1245 

5. Sara Dolevska, Sara Dimeska, Blazhekovikj - Dimovska D. (2019): „Bacteriological 
and parasitological study of cultured common carp (Cyprinus carpio, L. 1758) from 
cyprinid fish farm in Pelagonia region (Bitola, Macedonia)“. Balkan Conference 
“Health and Food Technologies”. Scientific work of the Union of Sceintist. Plovdiv, 
Bulgaria. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. XIX. 32-37. ISSN-
1311-9192 (Print), ISSN-2534-9376 (On-line).  
https://usb-plovdiv.org/wp-
content/uploads/2019/12/2019_estestveni_i_humanitarni_nauki_tom_XIX.pdf 

6. Stojanovski S., Blazhekovikj - Dimovska D., Smiljkov S. (2019): „Contribution to 
parasite fauna of Prespa roach Rutilus prespensis (Karaman, 1924) (Pisces: 
Cyprinidae) in Lake Prespa, North Macedonia“. Third International Conference on 
zoology, zoonoses and epidemiology. Hissar, Bulgaria. pp. 121. 
https://blogs.uni-plovdiv.net/zoology2019/files/2019/10/Abstract-book-Hissar.pdf 

7. Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S. (2019): „First records of Ichtiophthirius 
multifiliis on cyprinid fishes from aquaculture facilities in Macedonia“. X 
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International Agricultural Symposium “AGROSYM 2019”. Jahorina, Bosnia and 
Hercegovina. Book of Proceedings, pp. 1593 - 1599. 
http://agrosym.ues.rs.ba/article/showpdf/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2019_FINAL.
pdf 

8. Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S. (2019): „Parasite fauna in common carp 
(Cyprinus carpio L., 1758) from fish cage culture system on Tikvesh Reservoir (N. 
Macedonia)“. VIII UBT International Conference “Food Sciences and Technology”. 
Prishtina, Kosovo. Book of Proceedings, pp. 38-45. 
https://knowledgecenter.ubt-
uni.net/cgi/viewcontent.cgi?article=2567&context=conference 

9. Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S. (2020): „First record of Apiosoma 
piscicola (Blanchard, 1885) (Ciliophora: Epistylididae) in common carp (Cyprinus 
carpio Linnaeus, 1758) (Pisces: Cyprinidae) from aquaculture facilities in North 
Macedonia“. Annals of Parasitology. 66 (2):  227-230. (IF = 0.771) 
https://www.annals-parasitology.eu/go.live.php/PL-H235/2020-vol-66-2.html 

10. Stojanovski S., Blazhekovikj-Dimovska D., Smiljkov S. (2020): „Parasite Fauna of 
the Prespa Roach Rutilus prespensis (Karaman, 1924) (Cyprinidae) in Lake Prespa, 
Republic of North Macedonia“. Acta Zoologica Bulgarica, Supplement 15, 55-59. (IF 
= 0.448)  
https://acta-zoologica-bulgarica.eu/supplement-15-2020/ 

11. Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S. (2020): „Grass Carp 
(Ctenopharyngodon idella Valenciennes, 1844) (Pisces: Cyprinidae) as host of new 
parasite species in the Ichthyoparasitofauna of Macedonia“. Journal of BioScience 
and Biotechnology. 9 (2): 29-35. 
https://editorial.uni-plovdiv.bg/index.php/JBB/article/view/336/251 

12. Blazhekovikj - Dimovska D., Ahmed S. (2020): „Some qualitative properties of 
common carp (Cyprinus carpio L. 1758) from different aquatic environment in N. 
Macedonia“. Carpathian Journal of Food Science and Technology. 12 (4): 31-40. (IF 
= 0.438)  
http://chimie-biologie.ubm.ro/carpathian_journal/Vol_12(4)_2020.pdf 

13. Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S. (2020): „Ectoparasitic species of the 
genus Trichodina (Ciliophora: Peritrichida) parasitizing Macedonian freshwater fish“. 
Acta Biologica. 27: 11-20.  
https://wnus.edu.pl/ab/en/issue/1195/article/18970/ 

14. Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S. (2021): „Protozoan distribution in 
farmed cyprinid fish from Macedonia“. Food and Environment Safety. XX (1): 35-42. 
http://fens.usv.ro/index.php/FENS/article/view/767/716 

15. Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S. (2021): „Distribution of Eudiplozoon 
nipponicum (Monogenea, Diplozoidae) in farmed common carp (Cyprinus carpio, L. 
1758) from aquaculture facilities in Macedonia“. Biotechnology in Animal 
Husbandry. 37 (2): 127-137.  
https://istocar.bg.ac.rs/Journal/volume-37-issue-2/ 

16.  Blazhekovikj - Dimovska, D., Stojanovski, S., Smiljkov, S. (2021): „Distribution of 
Cestodes in farmed common carp (Cyprinus carpio L., 1758) from cyprinid 
aquaculture in Macedonia“. Current Trends in Natural Sciences. 10 (19): 427-439. 
https://www.natsci.upit.ro/media/2162/057blazhekovikj-dimovska-et-al.pdf 

17. Blazhekovikj - Dimovska D., Stojanovski S. (2021): „Distribution of Monogenean 
Parasites in Cyprinid Fish from the Macedonian Aquaculture“. V. International 
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According to the profile of Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska on Google Scholar, the 

papers have been cited in 56 reference scientific publications, of which, in 42 in the last 5 
years. https://scholar.google.com/citations?user=jaqPzhUAAAAJ&hl=en 
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Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska has an active profile on the University Repository: 
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Blazhekovikj_-_Dimovska=3ADijana=3A=3A.html 

 
Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska has been the coordinator of 1 (one) international 

scientific - research project and 1 (one) national scientific - research project in the last five 
years. She is the local coordinator of 2 (two) international scientific networks, and as a 
member (researcher, expert, lecturer, project assistant, etc.) she additionally participates in 17 
projects: 

 
 (2022 - 2025): “Investigating interrelationships in different variations of organic 

waste composting, by creating dynamic compost mixtures with the addition of 
ameliorants and tracking microbiological and enzyme activity - variants for applying 
a quality organic-mineral compost-based improver in agricultural practice”, funded by 
National Science Fund of Ministry of Education and Science in Bulgaria.   

 (2022 - 2025): “The impact of the agri-food sector on the economic development of 
the Pelagonian region”. Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola; 

 (2022 - 2023): “Economic Empowerment of rural women through Apiculture”, 
implemented by the Movement for the Environment “Molika”- Bitola, in the frame of 
the project “Regional Program for Local Democracy in the Western Balkans 2 
(ReLOaD2)”, financed by UNDP.  

 (2022): “Assessment of the state of the waters in the Pelagonian region through the 
analysis of the composition of the fish parasitofauna and histopathology”. National 
project. Ministry of Environment and Physical Planning. Coordinator. 

 (2022/2023): CEEPUS CIII-RO-1111-07-2223 “Food Safety for Healthy Living”. 
Local coordinator.  

 (2022/2023): CEEPUS CIII-RS-1607-02-2223 “Resilient management of bioactive 
compounds from plants and organic wastes in Middle-Europe”. Local coordinator.  

 (2021 - 2025): COST Action CA20125 - Applications for zoosporic parasites in 
aquatic systems (ParAqua). 

 (2021 - 2025): COST Action CA20103 - Biosecurity enhanced through training 
evaluation and raising awareness (BETTER) (founder of subgroup Biosecurity in 
Aquaculture). 

 (2021 - 2023): “Cross border complex floods and forest fires prevention and 
management - SOLVE”. Interreg IPA CBC Greece - Republic of North Macedonia.  

 (2021 - 2023): “The ecological condition of the fish population in Belchishko Blato”. 
National scientific - research project. Ministry of Education and Science. 

 (2021 - 2022): “Exchange, Explore, Innovate and Build New Fields of Possibilities” 
in the frame of the call “Higher education in the Western Balkans” (ES-Balk) of 
French Ministry for Europe and Foreign Affairs, Solidarity Funds for Innovative 
Projects, civil societies, Francophonie and human development. 

 (2021 - 2022): “The quality and safety of food in the Pelagonian region, as a 
significant aspect of the sustainable production system”. Faculty of Biotechnical 
Sciences - Bitola; 

 (2021/2022): CEEPUS CIII-RS-1607-01-2122 “Resilient management of bioactive 
compounds from plants and organic wastes in Middle-Europe”. Local coordinator.  

 (2020 - 2024): COST Action CA19145 - European Network for assuring food 
integrity using non-destructive spectral sensors (SensorFINT). 

 (2020 - 2021): “Composition and diversity of the parasite communities of the genus 
Dactylogyrus in cyprinid fish from reservoirs Strezhevo from R.N. Macedonia and 
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Dangjangkoy from the P.R. China”. Bilateral Macedonian - Chinese scientific - 
research project. Ministry of Education and Science.  

 (2019 - 2024): COST Action CA18239 - Conservation of freshwater mussels: a pan - 
European approach (CONFREMUS). 

 (2019 - 2020): “Future for the climate - decide and act” organized by the Movement 
for the Environment “Molika”- Bitola, financed by the EU/IPA program for civil 
society and media 2016-2017 “Let`s talk about climate change”, Program for small 
grants, implemented by Eco - svest, CNVP and DEM. (Project Assistant). 

 (2018 - 2021): “Reducing the risk factors of dairy farms in order to improve the 
quality of milk and dairy products”. Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola.  

 (2018 - 2020): “Comparative analysis of the diversity of Gyrodactylus 
(Platyhelminthes: Monogenea) in the oldest European lakes (Ohrid and Prespa lakes - 
Macedonia) and the Danube system in Austria in terms of morphological taxonomy 
and DNA barcoding”. Bilateral Macedonian - Austrian scientific - research project. 
Ministry of Education and Science. Coordinator.  

 (2018 - 2019): “Parasitic diseases in herbivorous fish from cyprinid fish farm facilities 
in R. Macedonia and the P.R. China”. Bilateral Macedonian - Chinese scientific - 
research project. Ministry of Education and Science.  

 (2018) – Project financed by Ohrid Municipality - Program for financial support of 
citizens` associations and foundations 2018: Workshop series “Energy efficiency and 
adaptation to climate change in food production”. Association for agriculture and 
ecology Ecofarm Plus - Ohrid. 

 
Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska, in addition to formal education, carries out 

continuous education and upgrading of her knowledge, skills and competences, through 
participation in numerous workshops, seminars, webinars, etc., from which in the last five 
years she singles out the following: 

 
- 16.12.2022 Webinar: “Practical Approach to Aquatic Veterinary Biosecurity - 

Similarities and Differences to Terrestrial Concepts”, organized by World Aquatic 
Medical Veterinary Association.  

- 30.11.2022 Webinar: “Virtual webinar of the FAO Reference Centers on AMR and 
Aquaculture Biosecurity”, organized by FAO.  

- 30.11.2022 Webinar: “Fighting for food safety: A guide to maximizing agricultural 
and food safety testing”, organized by Select Science. (Certificate) 

- 18.11.2022 Webinar: “Target and non-target approaches for quality and safety testing 
of foods and beverages”, organized by Select Science. (Certificate) 

- 15.11.2022 Aquatrans Virtual Training Webinar Series: “Harnessing Greenhouse 
Technology to Increase Fish Production”, organized by FAO.  

- 05.10.2022 Webinar: “Contaminants in food - Microplastics”, organized by Thermo 
Fisher Scientific. (Certificate) 

- 04.10.2022 Webinar: “Sustainable production of fish feed by lab scale extrusion”, 
organized by European Aquaculture Society (EAS). 

- 04.10.2022 Webinar: “Contaminants in food - Sample preparation and POPs”, 
organized by Thermo Fisher Scientific. 

- 23.09.2022 Webinar: “An alternative approach using GC-Orbitrap MS for the analysis 
of pesticide residues in food”, organized by Select Science. (Certificate) 

- 06.07.2022 Webinar: “Food integrity and QC”, organized by Thermo Fisher 
Scientific. 
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- 02 - 03.05.2022 Workshop (on line): “Machine learning tools for species 
identification and fish size estimation in recreational and small-scale fisheries”, 
organized by Nature Research Center, Lithuania & University of Tasmania, Australia. 

- 28.02.2022 Webinar: “How to optimize total Kjeldahl nitrogen determination in water 
and wastewater”, organized by VELP Scientifica.   

- 12.04.2022 Webinar: “Identifying and controlling mycotoxins in livestock and food 
products”, organized by Select Science. (Certificate) 

- 17.02.2022 Webinar: “The importance of advanced analytical testing methods in 
relation to compliance with (plastic) packaging legislation”, organized by Select 
Science. (Certificate) 

- 17.02.2022 Webinar: “Managing the systemic risk of food contamination from 
packaging in the circular economy”, organized by Select Science. (Certificate) 

- 17.02.2022 Webinar: “Innovative solutions to accurately sort polymers and contribute 
to a better recycling process”, organized by Select Science. (Certificate) 

- 02.02.2022 Seminar on the occasion of the World Day of Aquatic Habitats: “Toward 
better management of Lake Ohrid, Studenchishko Blato and Belchishko Blato”, 
organized by the Association for Ecology and Tourism “Ecoturizam 2016” Ohrid. 

- 30.01.2022 Webinar: “Biotechnological innovations for improving resource use 
efficiency in food and nutrition”, organized by International Association of Scientists 
(IAS). (Certificate) 

- 27.01.2022 Webinar: “Can small-scale removal of hybrid cattail improve fish 
habitat?”, organized by The Aquatic Invasive Species Detectors Program @ 
University of Minnesota. 

- 27.01.2022 Webinar: “Promoting climate-smart aquaculture systems”, organized by 
World Fish. 

- 26-28.01.2022 Forum: “Healthy Oceans Tech and Finance Forum: Innovative 
solutions for Asia and the Pacific”, organized by World Fish. (Sessions on 
26.01.2022: 1. “The Catch: Securing sustainable and diverse supplies of blue aquatic 
foods from wild fisheries and aquaculture”; 2. “The Consumer: Enhancing the 
benefits of blue aquatic foods for human nutrition and health”; 3. “Spotlight Session: 
Resilient aquatic food systems for healthy people and environment in Asia and the 
Pacific”; 4. “Circling Back: A back - to - basics course on circular plastics economy. 
Sessions on 27.01.2022: 1. “The Climate: Ensuring the contributions of blue aquatic 
foods to climate resilience, nature and biodiversity”; 2. “The Community: Creating 
opportunities for women and small-scale actors in blue aquatic foods”. Sessions on 
28.01.2022: 1. “Spotlight Session: Sustainable nitrogen management for healthy 
oceans, environment and economy”.  

- 20-21.12.2021 Webinar: “International Technical Seminar on understanding AMR 
and biosecurity in aquaculture”, organized by FAO candidate Reference Centers on 
AMR and Aquaculture Biosecurity. 

- 30.11.2021 Webinar: “Scaling Up Carp Management Through Automation and 
Citizen Science”, organized by The Aquatic Invasive Species Detectors Program @ 
University of Minnesota. 

- 30.11.2021 Webinar: “Utilization of satellite services for fish stock assessment and a 
climate warming system”, organized by AFD – IORA. 

- 24.11.2021 Webinar: “Application of Enzymes in Processing of Functional Food and 
Neutraceuticals”, organized by Functional Food Center. 

- 17.11.2021 Webinar: “GMO Screening and Quantification: What You Need to 
Know”, organized by Webcast. 
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- 09.11.2021 Webinar: “The Global Principles of Restorative Aquaculture Report 
Launch”, organized by The Nature Conservancy. 

- 08-12.11.2021 Virtual National Training Course on “Мicrobiological aspects of food 
irradiation”, within the IAEA Project МАК5009 “Enhancing national capacities in 
standardized nuclear based and related techniques for food safety and detection of 
irradiated food”, organized by Faculty of Electrical Engineering and Information 
Technologies, Skopje. 

- 27.10.2021 Webinar: “Using Data to Improve Your Food Safety and Quality 
Program”, organized by Food Safety Magazine. 

- 22.10.2021 Webinar: “Sustainability assessment of the food chain”, organized by 
EFFOST. 

- 21.10.2021 Webinar: “How to evaluate oxidative stability of fats and increase shelf-
life of food products”, organized by VELP Scientifica. (Certificate) 

- 19.10.2021 Webinar: “Aquatic foods for healthy people and planet”, organized by 
WorldFish.  

- 12.10.2021 Webinar: “Enhancing the knowledge on international trade and markets 
for fisheries and aquaculture products in the IORA region”, organized by The Indian 
Ocean Rim Association (IORA).  

- 11.10.2021 Webinar: “Transforming food, land and water systems for sustainable 
healthy diets”, organized by WorldFish.  

- 30.09 - 01.10.2021 1st SensorFINT International Workshop of the COST Action 
19145 “European Network for assuring food integrity using non-destructive spectral 
sensors”, dedicated to “Smart Spectral Sensors for Agri-Food Quality and Process 
Control”, hosted by the Faculty of Biotechnology of Universidade Católica 
Portuguesa, Porto, Portugal. (Certificate) 

- 24.09.2021 Webinar: “Development of sustainable food products: Novel solutions to 
meet changing consumer demand”, organized by EFFOST. 

- 22-23.09.2021 Global Conference on Aquaculture Millennium +20: “Aquaculture for 
Food and Sustainable Development”, hosted by FAO, NACA and the Chinese 
Ministry of Agriculture and Rural Affairs. 

- 22.09.2021 Webinar: “Aquaculture for Food and Sustainable Development”, within 
the Global Conference on Aquaculture Millennium +20, organized by GCA2020 
Secretariat. 

- 20.09.2021 Webinar: “Legionella testing: Latest approaches and new perspectives”, 
organized by SelectScience. (Certificate) 

- 07.09.2021 Webinar: “Trends in Aquaculture Hatcheries - Feeds for shrimp 
hatcheries”, organized by Hatchery Feed & Management.  

- 31.08.2021 Webinar: “Technical assistance to IORA for the implementation and 
coordination of IORA action plan on fisheries, aquaculture and marine environment”, 
organized by the Indian Ocean Rim Association (IORA). 

- 26.07.2021 UN Food Systems Pre-Summit Affiliated Session: “Aquatic foods for 
healthy people and planet”, organized by WorldFish.  

- 22.07.2021 Webinar: “Persistent and mobile organic chemicals in the aquatic 
environment: Occurrence and analytical challenges”, organized by Waters 
Corporation.  

- 21.07.2021 Webinar: “Benchtop NMR solutions throughout the food chain”, 
organized by Select Science. (Certificate) 

- 14.07.2021 Webinar: “Emerging Trends in Alternative Feeds for Shrimp”, organized 
by F3 Future of Fish Feed.  
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- 13.07.2021 Webinar: “Shiga-toxin producing E. coli (STEC): Diagnostic challenges 
and impact on food supply”, organized by Select Science. (Certificate). 

- 06.07.2021 Webinar: “Nourishing people and planet with aquatic foods”, organized 
by World Fish. 

- 29.06.2021 Webinar: “Precision Aquaculture in the Blue Economy”, organized by 
Horizon4Aquaculture. 

- 29.06.2021 Webinar: “Metals digestion detection limits: How low can you go?”, 
organized by Select Science. (Certificate)  

- 25.06.2021 Webinar: “Transforming food systems with aquatic foods: Advancing 
equitable livelihoods for healthy people and planet”, organized by World Fish.  

- 24.06.2021 Webinar: “Explore the latest trends and innovation in aquaculture”, 
organized by The Center for Aquaculture Technologies. 

- 24.06.2021 Training for monitoring and conservation of Prespa trout within the 
project “Monitoring and Conservation of Endemic and Endangered Trout (Salmo 
peristericus) in National Park Pelister and Prespa region”, financed by PONT (Prespa 
Ohrid Nature Trust) and CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund), and 
implemented by the Balkan Foundation for Sustainable Development. 

- 23.06.2021 Webinar: “Fish Nutrients - launching an innovative new tool to help 
address malnutrition”, organized by World Fish.  

- 22.06.2021 Webinar: “Progress towards Circularity in Aquaculture”, organized by 
Horizon4Aquaculture.  

- 22.06.2021 Webinar: “UV Applications in Aquaculture Hatcheries”, organized by 
Trojan Technologies.  

- 21 - 22. 06.2021 Webinar: “Stakeholder event on the update of the Guidance for 
submission of a dossier on Food Enzyme”, organized by EFSA. 

- 17.06.2021 Webinar: “Fish4Thought: Sustainable, accessible fish feeds for small-
scale fish farmers”, organized by World Fish. 

- 16.06.2021 Webinar: “Emerging Trends with Alternative Feeds for Salmonids”, 
organized by F3 Future of Fish Feed. 

- 15.06.2021 Webinar: “Ensuring product safety with rapid, simplified disinfection 
control”, organized by Select Science. (Certificate) 

- 03.06.2021 Webinar: “Insect Protein: Sustainable Food Production”, organized by 
Halston Marketing. 

- 03.06.2021 Webinar: “Part 3 of 3: Practical Understanding of Aquafeed 
Formulation”, organized by Aquaculture Africa Magazine.  

- 28.05.2021 Webinar: “Aquaculture and sustainable fish production“, within the 
“Agri-EPI Centre Innovation Week”, organized by Agri-EPI Centre. 

- 26.05 - 14.06.2021 Webinars for site managers of protected areas within the 
Transboundary Prespa Park “Wetland Management and Monitoring”, with 
contributions from the Society for the Protection of Prespa (SPP), the National of 
Observatory of Athens (NOA), the Tour du Valat Foundation (TdV) and the 
Agricultural University of Athens (AUA), within the Project LIFE Prespa Waterbirds 
- LIFE15 NAT/GR/000936 “Bird conservation in Lesser Prespa Lake: benefiting local 
communities and building a climate change resilient ecosystem” (1.The Prespa lakes: 
hydro-geological and climatic context; 2. Habitat vulnerability to climate change: an 
assessment; 3. General Ecology of wetland vegetation; 4. From general ecology to 
implementation: the case of reedbeds of Prespa; 5. Ecology and monitoring of fish; 6. 
Vegetation management planning, implementation and biomass use). 

- 26.05.2021 Webinar: “Precision Livestock Farming“, within the “Agri-EPI Centre 
Innovation Week”, organized by Agri-EPI Centre. 
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- 25.05.2021 Webinar: “Strategies for mycotoxin testing – analytical perspectives from 
field to lab”, organized by Waters corporation. (Certificate) 

- 24.05.2021 Webinar: “Technology to detect changes in animal behaviour and health 
on-farm“, within the “Agri-EPI Centre Innovation Week”, organized by Agri-EPI 
Centre. 

- 20.05.2021 Webinar: “Transforming food systems with aquatic foods: Scaling up 
sustainable production solutions”, organized by World Fish.  

- 19.05.2021 Webinar: “Space, GIS & Cyber: applications in agri-tech”, organized by 
WCG. 

- 19.05.2021 Webinar: “Sustainable Aquaculture Research at the Institute of 
Aquaculture”, within the Aquaculture UK Virtual Sustainability Summit. 

- 18.05.2021 Webinar: “Healthy & Sustainable Fish: Applying Optimum Nutrition to 
Unlock the Full Potential”, within the Aquaculture UK Virtual Sustainability Summit, 
organized by Global Aquaculture Alliance.  

- 18.05.2021 Webinar: “The Global Outlook for Aquaculture; part of the Core Food 
Portfolio”, within the Aquaculture UK Virtual Sustainability Summit, organized by 
Global Aquaculture Alliance.  

- 18-20.05.2021 Aquaculture UK Virtual Sustainability Summit. 
- 17-18.05.2021 Webinar: “Feeds for Hatcheries”, as a part of the serial Trends in 

aquacultural hatcheries, organized by Hatchery Feed & Management. 
- 17.05.2021 Panel discussion: “Sustainable green awareness”, organized by the 

Faculty Student Assembly of UKLO - Bitola.  
- 13.05.2021 Webinar: “Aquatic Animal Health Part 4: Prophylactic Management 

Strategies”, organized by WorldFish and Aquaculture Africa Magazine. 
- 12.05.2021 Webinar: “Microbial air monitoring: Insight into the EU GMP Annex 1 

revision”, organized by Select Science. (Certificate) 
- 07.05.2021 UN discussion: “The role of aquatic foods in sustainable healthy diets”, 

organized by World Fish.  
- 05.05.2021 Webinar: “Lab weighing series - part 1: High-throughput pipette and 

weight calibration: Ensure precision and accurate results”, organized by Select 
Science (Certificate). 

- 30.04.2021 Webinar: “Transforming food systems with aquatic foods: Access to 
sustainable, safe and nutritious food for all”, organized by WorldFish. 

- 29.04.2021 Webinar: “Practical Aquaculture Feed Management - Part 2”, organized 
by WorldFish and Aquaculture Africa Magazine.  

- 29.04.2021 Webinar: “Microplastics in Aquatic Ecosystems”, organized by FAO.  
- 29.04.2021 Webinar: “Legal Tools to Protect Rivers from Hydropower 

Development”, organized by Lawyers for Rivers Initiative.  
- 27.04.2021 Workshop: “Our green future”, within the project “GEAR - Green 

Economy for Advanced Region”, financed by the European Union, Program for the 
support of civil society and media for 2016-2017. 

- 22.04.2021 Webinar: “Aquatic Animal Health Part 3: Diseases and Treatments - 
Focusing on Tilapia and Catfish”, organized by WorldFish and Aquaculture Africa 
Magazine. 

- 22.04.2021 Webinar: “Healing the Climate with Agriculture”, within the UN Food 
Systems Summit, organized by Soil4Climate Inc. 

- 21.04.2021 Webinar: “From Farm to Fork: The climate impact of our food”, 
organized by Priestley International Centre for Climate. 
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- 15.04.2021 Webinar: “Is Kenya Leading Aquaculture in East Africa?”, organized by 
Kenya Marine and Fisheries Research Institution (KMFRI) and the Aquaculture 
Association of Kenya (AAK). 

- 15.04.2021 Webinar: “FDF Webinar - Extending Shelf Life With MAP (Modified 
Atmosphere Packaging) Gases - Air Products”, organized by The Food and Drink 
Forum. 

- 14.04.2021 Webinar: “Technical Webinar on Aquaculture Biosecurity: Understanding 
Antimicrobial Resistance (AMR) in Aquaculture (Part 2)”, organized by FAO and the 
Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD), under the project 
GCP/GLO/979/NOR Improving Biosecurity Governance and Legal Framework for 
Efficient and Sustainable Aquaculture Production. 

- 13.04.2021 Webinar: “Technical Webinar on Aquaculture Biosecurity: Understanding 
Antimicrobial Resistance (AMR) in Aquaculture (Part 1)”, organized by FAO and the 
Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD), under the project 
GCP/GLO/979/NOR Improving Biosecurity Governance and Legal Framework for 
Efficient and Sustainable Aquaculture Production. 

- 08.04.2021 Webinar: “Part 1 - Practical Aquaculture Feed Management”, organized 
by WorldFish and Aquaculture Africa Magazine. 

- 07.04.2021 Webinar: “Open Science: challenges and opportunities to promote 
knowledge-based innovation of the Food System”, organized by the Alliance for 
Skills and Knowledge to Widen Food Sector-related Open Innovation, Optimization 
and Development (ASKFOOD). (Certificate)  

- 05.04.2021 Workshop: “Determining priorities for the implementation of the Green 
Agenda for the Western Balkans for the sectors of biodiversity and reduction of air, 
water and soil pollution”, within the framework of the “National Conference on 
Climate Change”, as part of the project “Let`s talk about climate change”, organized 
by Eco-svest, CNVP Macedonia and DEM, with financial support from the 
Delegation of the European Union in Skopje. 

- 01.04.2021 Webinar: “Blue Foods: Science for a Sustainable Future”, co-organized 
by FAO and IOC. 

- 30.03.2021 Online seminar series: “The Big Fish Series: Is Aquaculture Breaking Into 
the Global Food System?”, organized by University of Stirling’s, Institute of 
Aquaculture, co-hosted by Center on Food Security and the Environment (FSE), 
Stanford University. 

- 26.03.2021 Webinar: “The New Standardized Functional Food Certification”, 
organized by FFC Seminar.  

- 25.03.2021 Food Safety Group Webinar: “Food Fraud Prevention”, organized by 
Institute of Food Science and Technology, UK. (Certificate) 

- 25.03.2021 Webinar: “Marine ecosystems and biodiversity in Malta webinar: the 
Posidonia Oceanica”, organized by Patrizia Patti Eco Marine Malta. 

- 22.03.2021 Webinar: “Technology & Sustainability: The rise of investments in Bio-
Foods”, organized by Coller Institute of Venture, Coller School of Management, Tel 
Aviv University.  

- 20.03.2021 - 02.04.2021 Seminar/training course: “China`s Air Pollution Control 
Experience for Republic of North Macedonia”, organized by Suzhou University of 
Science and Technology, at the initiative of the SEP - North Macedonia, (Secretariat 
for European Affairs) in the framework of bilateral cooperation with the Republic 
China. (Certificate) 

- 18.03.2021 Panel Sessions: “Policy Recommendations for the future of Digitalization 
in Agriculture”; “Synergies between IoF2020 & Smart Agri Hubs” and “The Smart 
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Agri Hubs Innovation Portal”, within the The Internet of Food & Farm 2020 
(IoF2020) Final Event.  

- 16.03.2021 Panel Sessions: “Organic farming” and “Animal welfare and health”, 
within the The Internet of Food & Farm 2020 (IoF2020) Final Event.  

- 15.03.2021 IFST Food Safety Group Webinar: “Food Safety, is it all in the mind?”, 
organized by Institute of Food Science and Technology, UK. (Certificate).  

- 12.03.2021 Virtual Summit: “Food for Thought: Food, Farming and Climate 
Change”, organized by Transition Nanaimo Society. 

- 12.03.2021 The UN Food Systems Summit: “How to Incentivize Food Loss & Waste 
Reduction”, Co-Organized by the International Food Policy Research Institute 
(IFPRI), Embassy of Denmark in Washington D.C., World Resources Institute and 
Champions 12.3. 

- 11.03.2021 Webinar: „Air Pollution Lecture by Japanese Experts“, organized by the 
University “St. Cyril and Methodius” in Skopje, Faculty of Mechanical Engineering - 
Skopje, Embassy of Japan in the Republic of North Macedonia and MAK-JAMS 
Skopje. 

- 04.03.2021 Webinar: “The Beauties and the Beasts - Balkan Rivers at risk”, organized 
by Save the Blue Heart of Europe. 

- 03.03.2021 Webinar: “Fish Loch Ken: To Migrate or not to Migrate”, organized by 
Galloway Glens. 

- 03.03.2021 Virtual Conference: “The Green Agenda for the Western Balkans as an 
incentive for water protection in the Republic of North Macedonia”, organized by the 
Institute for European Policy in cooperation with the Institute for Communication 
Studies (European Policy Institute). 

- 01.03 - 08.03.2021 Training course “Startup business program focusing on rural 
organic production”, organized by Institute of Entrepreneurship Development within 
the ERASMUS+ project “ROSE: Rural Organic Sustainable Enterprise”. (Certificate) 

- 01-05.03.2021 World Ocean Summit Virtual Week: “Accelerating a sustainable ocean 
economy”, organized by Economics Group (02.03.2021 – “Aquaculture: How to scale 
up aquaculture production: identifying the steps to ensure that aquaculture develops in 
a healthy, sustainable and affordable way”; 03.03.2021 – “Plenary panel - Climate 
and nature: How nature-based solutions can mitigate climate change”, “Plenary panel 
- Climate and nature: Blue carbon - achieving scale”; 04.03.2021 “Fishing: Innovative 
technologies to speed up the transition to a sustainable fishing industry”, 
“Aquaculture: How are technology advances contributing to aquaculture growth”, 
“New approaches to aquaculture sustainability throughout the supply chain”; 
05.03.2021 “Plastics: Innovating to make recycled plastics competitive with virgin 
plastics”).  

- 24.02.2021 Webinar: “Uncovering the cause of a major food safety incident by the 
application of analytical chemistry”, within the Virtual Analytical Summit, organized 
by Select Science. (Certificate) 

- 22 - 26.02.2021 Webinar series: “IAgrE Engineering for Food & Drink Dairy 
technology from farm to plant”, organized by the Institution of Agricultural Engineers 
(IAgrE). (Certificate) 

- 17.02.2021 Webinar: “Assessing your farm’s carbon footprint”, organized by The 
Chilterns Conservation Board. 

- 16.02.2021 Webinar: “Food Labelling and Nutritional Information Legislation”, 
hosted by The Food and Drink Forum and funded by ERDF - FEAST2 Funds. 

- 15.02.2021 Global Panel Policy Brief Launch: “Harnessing Aquaculture for Healthy 
Diets”, organized by WorldFish Center. 
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- 11.02.2021 Webinar: “The Big Fish Series: Impacts of Covid-19 on Seafood Value 
Chains”, organized by the University of Stirling’s, Institute of Aquaculture and Johns 
Hopkins Center for a Livable Future. 

- 08.02.2021 Webinar: “CFS Side Event: Exploring the application of CFS instruments 
to address gender, youth, inequality and data systems in small-scale fisheries”, 
organized by FAO. 

- 03.02.2021 Workshop: “Waste Management and Recovery of Solvent for 
Laboratories of National Research Centre (NRC)”, organized by National Research 
Center, Egypt. (Certificate) 

- 26.01.2021 on-line Regional workshop: “Regional perspectives on vocational 
education (VET) for the integration of the Strategy for Smart Specialization in 
relation to green innovations”, within the project “GREENOVET - European VET 
Excellence Platform for Green Innovation”, co-financed by the Erasmus + Program of 
the European Union. 

- 22.01.2021 On - line discussion: “Climate change in education”, within the project 
“Fourth National Plan and Third Biennial Report on Climate Change to the United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)”, with technical and 
financial support by UNDP and the Global Environment Facility (GEF). 

- 17.12.2020 Terra Madre Webinar: “Will the future be honey”. Second panel 
discussion “From food safety to encouraging a green economy: Challenges in 
beekeeping today and in the future”, within the project “Practical implementation of 
legislation in traditional production facilities”, supported by the Rural Development 
Network of the Republic of North Macedonia through the NAGE project - 
Networking and advocacy for a green economy, funded by the European Union. 

- 17.12.2020 International Webinar (IV day): “Intensive Fish Farming”, organized by 
MASHAV - Israel’s Agency for International Development Cooperation of the 
Ministry of Foreign Affairs and MATC - MASHAV’s Agricultural Training Center, 
transmitted live from Kibbutz Shefayim, Israel. 

- 15.12.2020 Webinar: “Latest Gemini technology for ultimate microscopic 
characterization of challenging samples”, organized by SelectScience (Certificate). 

- 11.12.2020 Final stakeholder workshop for the preparation of the VI National Report 
to the Convention on Biological Diversity, organized by the Ministry of Environment 
and Physical Planning, the implementation agency UNEP and the local NGO ESSA 
SINERGI. 

- 10.12.2020 Terra Madre Webinar: “Traditional is possible”. First panel discussion 
“From food safety to encouraging a green economy: The challenge of today`s small 
cheese producers”, within the project “Practical implementation of legislation in 
traditional production facilities”, supported by the Rural Development Network of the 
Republic of North Macedonia through the NAGE project - Networking and advocacy 
for a green economy, funded by the European Union. 

- 10.12.2020 International Webinar (III day): “Intensive Fish Farming”, organized by 
MASHAV - Israel’s Agency for International Development Cooperation of the 
Ministry of Foreign Affairs and MATC - MASHAV’s Agricultural Training Center, 
transmitted live from Kibbutz Shefayim, Israel. 

- 09.12.2020 On-line seminar: “Alternative Seafood: A sustainable food future?”, 
organized by WorldFish and the Institute of Aquaculture, University of Stirling, 
within the Big Fish Series. 

- 08.12.2020 Webinar: “Implementing systematic approaches and new technology for 
chromatography method development”, organized by SelectScience. (Certificate) 
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- 06 - 07.12.2020 Webinar: “ISO 17025 Technical and Managerial Requirements for 
Microbiology Lab”, organized by National Research Center, Cairo, Egypt. 
(Certificate) 

- 03.12.2020 International Webinar (II day): “Intensive Fish Farming”, organized by 
MASHAV - Israel’s Agency for International Development Cooperation of the 
Ministry of Foreign Affairs and MATC - MASHAV’s Agricultural Training Center, 
transmitted live from Kibbutz Shefayim, Israel. 

- 02 - 03.12.2020 Virtual Conference: “Ocean and Climate Change Dialogue to 
consider how to strengthen adaptation and mitigation action”, organized by UN 
Climate Change Dialogues 2020. 

- 26.11.2020 International Webinar (I day): “Intensive Fish Farming”, organized by 
MASHAV - Israel’s Agency for International Development Cooperation of the 
Ministry of Foreign Affairs and MATC - MASHAV’s Agricultural Training Center, 
transmitted live from Kibbutz Shefayim, Israel. 

- 16.11.2020 Webinar: “Management of bacterial and fungal infections: Efficiency of 
culture - independent molecular testing”, organized by SelectScience. 

- 09.11.2020 Webinar: “Advances in gas chromatography for challenging separations 
in environmental and food industries”, organized by SelectScience. 

- 06.11.2020 - participation in a focus group “Methods of communicating climate 
change”, conducted by the National Youth Council of Macedonia (NYCM), for the 
needs of Eco-svest, CNVP Macedonia and DEM.  

- 03.11.2020 Webinar: “Re-use of water at the regional level: Integrating different 
sources”, organized by MATC - MASHAV Agricultural Training Center, Israel.  

- 13.10.2020 Virtual Dialogue: “Building Forward Better with Aquatic Foods”, Partner 
Event 2, organized by Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

- 23.09.2020 Webinar: “Modernizing the analyses of naturally occurring toxins in food 
and water”, organized by Waters Corporation. (Certificate) 

- 22.09.2020 Bitola Workshop: “Climate change and agriculture - guidelines for their 
adaptation and application of measures to reduce the impacts of local agricultural 
activities on climate and climate change”, within the project “Future for the climate - 
decide and act”, financed by the EU/IPA program for civil society and media 2016-
2017 “Let`s talk about climate change”, Program for small grants, implemented by 
Eco-svest, CNVP and DEM. (Lecturer) 

- 19.09.2020 Ohrid Workshop: “Climate change and agriculture - guidelines for their 
adaptation and application of measures to reduce the impacts of local agricultural 
activities on climate and climate change”, within the project “Future for the climate - 
decide and act”, financed by the EU/IPA program for civil society and media 2016-
2017 “Let`s talk about climate change”, Program for small grants, implemented by 
Eco-svest, CNVP and DEM. (Lecturer) 

- 15.09.2020 Webinar: “Environment and Climate Change - What could be feasible 
solutions to environmental challenges in the next five years? What are the key priority 
activities? Who should be involved in this change? How can the UN help?”, 
organized by the United Nations Framework for Cooperation on Sustainable 
Development (UN) 2021 – 2025 (UNSDCF 2021 – 2025).  

- 12.09.2020 Makedonski brod Workshop: “Climate change and agriculture - 
guidelines for their adaptation and application of measures to reduce the impacts of 
local agricultural activities on climate and climate change”, within the project “Future 
for the climate - decide and act”, financed by the EU/IPA program for civil society 
and media 2016-2017 “Let`s talk about climate change”, Program for small grants, 
implemented by Eco-svest, CNVP and DEM. (Lecturer) 
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- 11.09.2020 Virtual Dialogue: “A Systems Approach for Climate-resilient and 
Inclusive Aquatic Foods”, organized by World Fish Center. 

- 24.08.2020 Workshop (on line): “Monitoring and Impact of Climate Policies 
(Pelagonia Region)”, organized by Civica Mobilitas & Eco justice.  

- 29.07.2020 Virtual Dialogue: “Building Forward Better with Aquatic Foods”, 
organized by WorldFish & CGIAR, with the collaboration of the FAO Fisheries and 
Aquaculture Department. 

- 10.02.2020 Bitola Workshop: “Internationalization in higher education and the 
Erasmus + program”, organized by the National Agency for European Educational 
Programs and Mobility and University “St. Kliment Ohridski” - Bitola. (Presenter)  

- 10.02.2020 Bitola Workshop: “Establishing an informal network for raising public 
awareness and initiating activities for mitigating and adapting to climate change in 
Bitola, Ohrid and Makedonski Brod and mapping key local topics and activities that 
cause climate change”, within the Project “Future for the climate - decide and act”, 
coordinated by the Movement for the environment “Molika” - Bitola, financed by the 
EU/IPA program for civil society and media 2016-2017 “Let`s talk about climate 
change”, Program for small grants, implemented by Eco-svest, CNVP and DEM.  

- 08.02.2020 Skopje Workshop: „The academic community in Slow Food - united in 
creating change through food”, within the project “Food for change in response to 
climate change”, coordinated by “Slow Food Vodno” in partnership with “Slow Food 
Macedonia” and “Slow Food youth Macedonia”, and financed by the EU/IPA 
program for civil society and media 2016-2017 “Let`s talk about climate change”, 
Program for small grants, implemented by Eco-svest, CNVP and DEM. 

- 05 - 07.02.2020 Struga Workshop: “Green Economy and Entrepreneurship”, within 
the framework of the regional EU project “Networking and Advocacy for Green 
Economy”, financially supported by the European Union, and implemented by the 
Rural Development Network of the Republic of Macedonia, in cooperation with the 
partner organizations - the Rural Development Networks of Serbia, Montenegro, 
Kosovo, Albania, Bosnia and Herzegovina and Croatia as members of the Balkan 
Network for Rural Development. 
29.01.2020 Skopje First workshop of stakeholders for the preparation of the 6th 
National Report to the Convention on Biological Diversity, organized by the Ministry 
of Environment and Physical Planning, the implementation agency UNEP and the 
local organization ESSA SYNERGY. 

- 09 - 10.10.2019 Ohrid Agricultural Policy Forum: “Contribution of Diversification of 
Economic Activities to Sustainable Rural Development in SEE”, supported by 
German cooperation, GIZ, SWG and Ministry of agriculture, forestry and water 
economy of R. Macedonia.  

- 24.06 - 26.06.2019, Struga Workshop: “Sustainable management plan of trans 
boundary biosphere reserve of Ohrid - Prespa”, within the IPA project “Ecosystem 
protection of the Ohrid - Prespa transboundary region (IPA/2017/390-
444/WP3/A3.3)”. 

- 03 - 04.06.2019, Ohrid Constitutive Conference of the climate coalition of civil 
society organizations, within the Project “Let`s talk about climate change”, 
implemented by Eco-svest, CNVP and DEM, financed by the EU. 

- 23.05.2019, Bitola Workshop: “Sustainable collection and use of wild plants in NP 
Pelister”, within the Project “Sustainable management of plant natural resources in the 
Prespa Region”, organized by Balkan Foundation for Sustainable Development, 
financed by UNDP.  
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- 08.04.2019, Stenje Workshop: “Assessment of challenges and opportunities related to 
non-timber forest products in the wider area of Prespa in Albania and R. Macedonia”, 
organized by CNVP and PONT (Prespa Ohrid Nature Trust). 

- 24.09.2018, Ohrid Workshop: “Energy efficiency in food production”, organized by 
the Association for Agriculture and Ecology Ecofarm Plus - Ohrid, within the project 
“Workshop Series - Energy Efficiency and Adaptation to Climate Change in Food 
Production”, financed by the Municipality of Ohrid - Program for Financial support of 
citizens` associations and foundations 2018. (Lecturer) 

- 11 - 12.09.2018, Skopje Workshop: “Dosimetry and Quality Control Procedures for 
Advanced Radiation Technologies for Materials Processing”, within the IAEA 
Project: “IAEA – RER/1/017 – Using Advanced Radiation Technologies for Materials 
Processing”.  

- 22 - 24.06.2018, Krushevo Workshop: “Strong Slow Food Balkans network ready for 
fast actions” (Slow Food Balkans workshops), organized by Slow Food - Macedonia, 
SWG and GIZ.  

- 14.04.2018, Skopje Delegate of the „First National Congress” of Slow Food - 
Macedonia. 

- 29.03.2018, Bitola Focus group on the topic: “Climate change for the Pelagonian 
region”, within the project “Let`s talk about climate change”, supported by the 
European Union and implemented by Eco-svest, CNVP and DEM. 

 
Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska participated in numerous international symposia, 

congresses and conferences in the area of biotechnical sciences, among which in the last five 
years she highlights the following: 
 

- 23-24.11.2022 Samsun, Turkey - 8th International Congress on Innovative Scientific 
Approaches. 

- 13-15.11.2022 Demre, Antalya, Turkey - ESENIAS and DIAS Scientific 
Conference 2022: “Invasive alien species under conditions of global crisis”. General 
Directorate of Fisheries and Aquaculture, Ministry of Agriculture and Forestry, 
Turkey (GDFA) & Mediterranean Fisheries Research, Production and Training 
Institute, Ministry of Agriculture and Forestry, Turkey (MFRPTI). 

- 21-22.10.2022 Elbasan, Albania - Alblakes 4 - International Conference on 
“Building Resilience of water ecosystems through scientific knowledge”. University 
of Elbasan “Aleksander Xhuvani”, Faculty of Natural Sciences, Department of 
Biology and Chemistry.   

- 15-18.10.2022 Ohrid, Macedonia - 6th Congress of Ecologist of the R.N. Macedonia, 
with international participation. Macedonian Ecological Society. 

- 04-06.10.2022 Villahermosa, Tabasco, Mexico - Latin American Conference on 
Natural and Applied Sciences. Universidad Autonoma de Guadalajara. Arizona State 
University. 

- 06-09.09.2022 Prague, Czech Republic - 10th International Symposium on Recent 
Advances in Food Analysis RAFA 2022. University of Chemistry and Technology, 
Prague (UCT Prague), Czech Republic and Wageningen Food Safety Research 
(WFSR), part of Wageningen University & Research, The Netherlands. 

- 10-12.05.2022 Izola, Slovenia - First International Conference “Non Destructive 
Sensors; Advances and Future Trends”, within Cost Action 19145 SensorFINT - 
European Network for assuring food integrity using non-destructive spectral sensors.  

- 24-25.12.2021 ISPEC 8th International Conference on Agriculture, Animal Science 
and Rural Development. Bingol University, Turkey.  
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- 27 - 30.09.2021 V International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics 
and Husbandry. Ondokuz Mayıs University, Odessa I.I. Mechnikov National 
University, Kahramanmaras Sutcu Imam University, and the Turkish Agricultural 
Engineers Association. 

- 24 - 26.09.2021 Ohrid First International Scientific Conference “The Role of the 
Higher Education in Society Advancement”, University “St. Kliment Ohridski” – 
Bitola, R.N. Macedonia.  

- 28 - 30.05.2021 Pitesti, Romania International Symposium “Current Trends in 
Natural Sciences”, University of Pitesti, Romania.  

- 13.05.2021 Szeged, Hungary – 18th Wellmann International Scientific Conference, 
University of Szeged, Faculty of Agriculture, Hungary.  

- 26 - 28.10.2019 Prishtina, Kosovo – 8th UBT Annual International Conference 
“Food Sciences and Technology”.  

- 21 - 23.10.2019 Hissar, Bulgaria – III International Conference on zoology, 
zoonoses and epidemiology.  

- 03 - 06.10.2019 Jahorina, Bosnia and Herzegovina – 10th International Agricultural 
Symposium “AGROSYM 2019”.  

- 27 - 28.06.2019 Plovdiv, Bulgaria – Balkan Conference “Health and Food 
Technologies”, Union of Scientist.  

- 07 - 09.06.2019 Budva, Montenegro – 21th International Scientific Conference “The 
Teacher of the Future”. Institute of knowledge management. 

- 19.12.2018 Skopje – X Student Conference. Faculty of Agricultural Sciences and 
Food - Skopje. 

- 14.04.2018 Skopje – Delegate to the 1st National Congress of Slow Food Macedonia. 
 
 

 
Professional-application activity and activity of wider interest 
 
Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska is actively involved in the professional-application 

activity of the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola. She is part of the Department of 
Biotechnology and the Center for Scientific Research at the Faculty. With Decision no. 02-
117/7 from 12.01.2018, she held the position of Secretary of the Department of 
Biotechnology at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola, with a mandate of 2 years. 

She completed her professional development abroad with a study visits at the following 
institutions: 
 

- 03-11.12.2022 Zagreb, Croatia - Faculty of Agriculture (Department of Fisheries, 
Beekeeping, Game Management and Special Zoology), University of Zagreb 
(CEEPUS Mobility Grant: M-RS-1607-2223-159736). 
 

- 31.10-06.11.2022 Plovdiv, Bulgaria - Agricultural University, Faculty of Agronomy 
(CEEPUS Mobility Grant: M-RS-1607-2223-163842).  

 
- 05-15.08.2022 Jyväskylä, Finland - University of Jyväskylä, Department of 

Biological and Environmental Science, Konnevesi Research Station. (Short Term 
Scintific Mission: Learning techniques of freshwater mussel parasite examination and 
planning of research on parasites of mussels in R. N. Macedonia). 
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- 21-23.07.2022 Milan, Italy - University of Milan, Department of Biosciences 
(Biomarkers in Bivalves - Training School). 

 
- 03-13.07.2022 Milan, Italy - University of Milan, Department of Food, 

Environmental and Nutritional Sciences (DeFENS). (Short Term Scintific Mission: 
Learning techniques of e - sensing technologies of fish and fish products quality 
examination). 

 
- 20-24.06.2022 Bourg-en-Bresse, France - University Claude Bernard Lyon 1 

(Département Génie Biologique - Industries Alimentaires & Biologiques). 
 

- 08-09.06.2022 Lisbon, Portugal – University of Lisbon, Faculty of Veterinary 
Medicine. 

 
- 03-09.04.2022 Bucharest, Romania - Faculty of Biotechnologies, University of 

Agronomical Sciences and Veterinary Medicine (CEEPUS Mobility Grant: CIII-RS-
1607-01-2122-M-152651). 
 

- 06-13.03.2022 Plovdiv, Bulgaria - Agricultural University, Faculty of Agronomy 
(CEEPUS Mobility Grant: CIII-RS-1607-01-2122-M-153001). 

 
- 12-22.11.2021 Graz, Austria – Faculty of biology (Department of zoology), Karl 

Franzens University of Graz.  
 

- 04-08.2019 Zagreb, Croatia - Faculty of Agriculture (Department of Fisheries, 
Beekeeping, Game Management and Special Zoology), University of Zagreb. 
(CEEPUS Mobility Grant: CIII - Freemover - 1920 - 134061). 

 
- 08-15.09.2019 China - Agricultural University - Qungdao; 

 
- 16-23.09.2019 China – Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences - 

Wuhan;  
 

- 27-29.04.2019 Graz, Austria – Faculty of biology (Department of zoology), Karl 
Franzens University of Graz.  
 

- 21-26.04.2019 Ljubljana, Slovenia – Biotechnical Faculty (Department of Food 
Science and Technology), University of Ljubljana. (Erasmus + Program).  
 

- 15-22.10.2018 Zagreb, Croatia - Faculty of Agriculture (Department of Fisheries, 
Beekeeping, Game Management and Special Zoology), University of Zagreb &  
Institute “Ruđer Bošković”, Zagreb, Croatia. (CEEPUS Mobility Grant: CIII - 
Freemover - 1819 - 122105);  

 
- 09-14.10.2018 Graz, Austria – Faculty of biology (Department of zoology), Karl 

Franzens University of Graz. 
 

- 05-12.05.2018 Gödöllő, Hungary - Faculty of Agricultural and Environmental 
Sciences (Department of Aquaculture), Szent István University. (CEEPUS Mobility 
Grant: CIII - Freemover - 1718 - 115872). 
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Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska has delivered several guest lectures in the last 
five years, of which she particularly highlights the following: 

- (2018): Guest lectures on topics “Fish as potential causes of intoxication in 
human’s” and “The significance of halophile bacteria in fish processing” at Faculty of 
Agriculture (Department of Fisheries, Beekeeping, Game Management and Special Zoology), 
University of Zagreb and Institute “Rudjer Boshkovich” - Zagreb, Croatia; 

- (2018): Guest lectures on topic “Good aquaculture practice” at Faculty of 
Agricultural and Environmental Sciences (Department of aquaculture), Szent István 
University, Gödöllő, Hungary; 

- (2019): Guest lectures on topic “The most frequent parasitic diseases in aquaculture” 
at Biotechnical Faculty (Department of Food Science and Technology), University of 
Ljubljana, Slovenia;  

- (2019): Guest lectures on topics “Prevention and treatment of fish diseases in 
intensive cultivation systems” and “Quality and safety of freshwater fish” at Faculty of 
Agriculture (Department of Fisheries, Beekeeping, Game Management and Special Zoology), 
University of Zagreb, Croatia; 

- (2022): Guest lectures on topic “Nutritional facts of fish meat with special emphasis 
on polyunsaturated fatty acids” at Agricultural University, Faculty of Agronomy, Plovdiv, 
Bulgaria; 

- (2022): Guest lectures on topic “Fish parasites of public health importance” at 
Faculty of Biotechnologies, University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine, 
Bucharest, Romania; 

- (2022): Guest lectures on topic “Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in 
smoked fish and human health risk assessment” at Agricultural University, Faculty of 
Agronomy, Plovdiv, Bulgaria. 

 
Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska shows special work in activities of wider interest. 
She is actively involved in the work of expert committees and working groups at the 

Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola and UKLO: Commission for publishing activity 
(Decision no. 02-232/9 of 23.02.2018); Commission for self-evaluation (Decision no. 02-
333/14 of 28.03.2018); Competition commission for enrollment students in the first cycle of 
studies (Decision no. 02-470/8 of 29.05.2018); Competition commission for enrollment of 
students in the second cycle of studies (Decision No. 02-350/7 of 30.06.2020); Competition 
commission for enrollment of students in the third cycle of studies (Decision No. 02- 608/7 of 
20.06.2019; Decision No. 02-453/15 of 29.06.2021); Election commission of the Faculty of 
Biotechnical Sciences - Bitola for the election of the Rector of the University (Decision No. 
02-323/8-5 of 29.04.2022), etc. 

In the last five years, she was a member of the Commission for the preparation of 
Elaborates at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola for: 

- accreditation of a new study program Food and Dietetics of the first cycle of studies 
(Decision No. 02-726/2 of 04.11.2021); 

- re-accreditation of the study program Food Quality and Safety of the second cycle of 
studies (Decision No. 02-684/4 of 15.10.2021); 

- re-accreditation of the study program Food Quality and Safety of the first cycle of 
studies (Decision No. 02-592/4 of 21.09.2022). 

In the academic years 2017/2018 (Decision No. 02-117/6 of 12.01.2018) and 
2018/2019 (Decision No. 02-162/8 of 30.01.2019) she was elected as a Mentor of practical 
teaching for students from all fields of study at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola. 

Also, the candidate actively participated in the promotional activities organized by the 
Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola. 
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Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska is a part of the Editorial Board and Technical 
Editor during the publication of the Monograph on the occasion of the 60th anniversary of the 
Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola (Decision No. 02-482/2 of 03.09.2020). 

The candidate was a member of the Reviewing Committee for the appointment in the 
teaching-scientific title of associate professor, at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola 
(Decision No. 02-247/2 of 18.03.2020). 

In the last five years, Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska participated in the 
preparation and reporting of projects at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola, namely: 

- 2 (two) bilateral scientific - research projects of the Ministry of Education and 
Science (Decision No. 02-1164/5 of 26.12.2017; Decision No. 02-364/6 of 
01.06.2021);   

- 1 (one) project within the NATO program - Science for Peace and Security Program 
(Decision No. 02-757/13 of 23.12.2020); 

- 2 (two) projects within the program Erasmus+ (Partnerships for Innovation: Alliances 
ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO - Alliances for Education and Enterprises) 
(Decision No. 02-545/3 of 02.09.2021; Decision No. 02-551/3 of 07.09.2021); 

- 1 (one) project within the program Horizon 2020 (H2020-MSCA-RISE-2020, Marie 
Skłodowska-Curie Actions - Research and Innovation Staff Exchange) (Decision No. 
02-726/2 of 04.11.2021);  

- 1 (one) project within the program Erasmus+ KA2 - KNOWLEDGE ALLIANCES 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices;  

- 1 (one) project within the program Western Balkans Fund (Decision No. 02-843/28 of 
24.12.2021); 

- 1 (one) national project of the Ministry of Environment and Physical Planning 
(Environmental Investment Program for 2022) (Decision No. 02-212/7 of 
04.03.2022);  
 
Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska, during the past years, was: 
- Member of the Evaluation Committee of the 46th, 47th, 48th, 49th, 50th, 53rd, 54th, 55th, 

56th Regional Olympiad of Young Technicians and Naturalists, in the competition area of 
Applied Biology (Certificates); 

- Participant in the team for the preparation of the Strategy for Local Development of 
the Municipality of Bitola 2014 - 2018, Sector Environment; 

- Moderator of the International Conference of Ecosystems, Tirana, Albania, in the 
thematic session Climate Change, Water, Geology, Soil, Agro ecosystems, Forest ecosystems 
(Certificate); 

- Reviewer during the selection of a candidate for the “Best Young Scientist” award, 
under the auspices of the President of R. Macedonia; 

- Member of the Organizing Committee of the II International Conference on 
Biotechnology (April 15-17, 2019, Valencia, Spain); 

- Moderator of the 21st International Scientific Conference “The Teacher of the 
Future”, held in the period from 07-09.06.2019 in Budva, Montenegro, in the thematic 
session Natural Sciences and Ecology (Certificate); 

- Member of the Editorial Board of the International Conference “Innovations in 
Science and Education” (Prague, Czech Republic), Natural Sciences section (CBU Research 
Institute | Expert committees) - since 2020 (Review certificates); 

- Member of the Editorial Board of the Open Access Journal of Mycology & 
Mycological Sciences (OAJMMS) - since 2020; 
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- Member of the international Scientific Board of 5th International Conference New 
Trends on Sensing - Monitoring - Telediagnosis for Life Sciences (NT-SMT-LS 2020), held 
in the period from July 3 - 4, 2020, in Bucharest, Romania; 

- Member of the Organizational Board and the International Scientific Board of 
International Summer School “Food Safety and Healthy Living”, held in the period from July 
4 - 8, 2021, in Brasov, Romania, organized by Transilvania University of Brasov - Romania; 
Carol Davila University of Medicine and Pharmacy - Bucharest, Romania; Università degli 
Studi di Milano, Italy и University of Perpignan Via Domitia, France. At the same time, she 
was also a lecturer at this summer school, on the topic “Parasitic fauna of fish and risks to 
public health”; 

- Member of the Scientific board of the Global Research, Education & Event Network 
- since 2021; 

- Reviewer of the international scientific journal Universal Journal of Agricultural 
Research, within the Horizon Research Publishing Corporation (HRPUB) (for the period 
from 15.05.2021 to 15.05.2026); 

- Member of the international Scientific Board of 6th International Conference New 
Trends on Sensing - Monitoring - Telediagnosis for Life Sciences (NT-SMT-LS 2022), held 
in the period from September 8 - 10, 2022, in Brasov, Romania; 

- Member of the Organizational Board and the International Scientific Board of 
International Summer School “Food Safety and Healthy Living” held in the period from 
September 5 - 8, 2022, in Brasov, Romania, organized by Transilvania University of Brasov - 
Romania; Carol Davila University of Medicine and Pharmacy - Bucharest, Romania; 
Università degli Studi di Milano, Italy и University of Perpignan Via Domitia, France. At the 
same time, she was also a lecturer at this summer school, on the topic “Sampling of fish for 
diagnostic purposes”; 

Member of the Editorial Board of the scientific journal International Journal of 
Zoology and Animal Biology - since 2022. 

She is a reviewer of scientific papers in the following scientific journals for which she 
has obtained certificates:  

- Asian Journal of Fisheries and Aquatic Research; 
- Journal of Experimental Agriculture International; 
- Journal of Fish Biology; 
- South Asian Journal of Parasitology; 
- Journal of Advances in Biology & Biotechnology; 
- Journal of Food and Environment Safety;  
- Journal of Environmental and Agricultural Sciences - JEAS;  
- Open Access Journal of Mycology & Mycological Sciences - OAJMMS; 
- Plant cell biotechnology and molecular biology;  
- Uttar Pradesh Journal of Zoology; 
- International Journal of Pathogen Research; 
- South Asian Research Journal of Natural Products; 
- Asian Journal of Research in Agriculture and Forestry;  
- Journal of Agriculture and Plant Sciences - JAPS, 
- Journal of Agricultural Science and Soil Sciences;  
- Current Journal of Applied Science and Technology; 
- International Journal of Environment and Climate Change; 
- Asian Food Science Journal;  
- Universal Journal of Agricultural Research;  
- International Research Journal of Public and Environmental Health; 
- Annual Research & Review in Biology etc.  
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She was a reviewer of bilateral Macedonian - Chinese scientific - research projects 
(Decision no. 20-8037/5 of 26.11.2019) and bilateral Macedonian - Austrian scientific - 
research projects (Decision no. 20-9797/14 of 01.11.2021) from the Ministry of Education 
and Science. 

Since 2010 until today she is a member of the association “Movement for the 
Environment MOLIKA - DOM Bitola”, where during the past years she actively participated 
in numerous workshops, projects and activities related to the work of this organization. 

Since 2018 she is a member of the organization Slow Food - Macedonia (Membership 
Card MK1000000538). 

Since 2019 she is a member of American Corner - Bitola (Membership Card 0131). 
With Decision no. 24-2418/1 of 20.02.2018, adopted by the Government of the 

Republic of Macedonia, she was elected as an external member/representative in the Council 
of the Hydrobiological Institute - Ohrid, with a mandate of 4 years. 

With Decision no. 02-949/8-7 of 28.10.2019, adopted by the Academic Council of the 
Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola, she held the position of Vice Dean for Science and 
International Cooperation at the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola, with a mandate of 
3 years. 

With Decision no. 02-1005/6 of 08.11.2019, adopted by the Academic Council of the 
Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola, she held the position of Erasmus coordinator at the 
Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola, with a mandate of 3 years. 

 With Decision no. 09-2369/1 of 18.11.2019 adopted by the Municipality of Resen 
and Decision of 27.11.2019, adopted by the Environment Department - Municipality of 
Resen, Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska was elected as a member and secretary of the 
Scientific Council “Prespa Lake Nature Monument”, with a mandate of 5 years. 

By Decision no. 02-764/41 of 15.09.2020 adopted by the Food and Veterinary 
Agency of the R.N.Macedonia, Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska was elected as an expert 
in the Scientific Panel for Biological Hazards of the National Platform, within the National 
Council for the Food Safety. 

In the period from 26.11 - 17.12.2020 organized by MASHAV - Israel`s Agency for 
International Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs - and MATC - 
MASHAV's Agricultural Training Center, Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska took part in 
the online international course: “Intensive Fish Farming”, broadcast live from Kibbutz 
Shefayim, Israel. The course covered the following topics: 1. Aquaculture in Israel: An 
Overview (lecturer Prof. Sheenan Harpaz, Israel's National Agricultural Research 
Organization - ARO); 2. Fish Nutrition Management (lecturer Prof. Sheenan Harpaz, Israel's 
National Agricultural Research Organization - ARO); 3. Introduction to Fish Health 
Management (lecturer Mr. Yechiam Shapira, Phibro-Aqua) and 4. Fish Reproduction 
(lecturer Ms. Lian Hollander, The Faculty of Agriculture, The Hebrew University of 
Jerusalem), thus obtaining a Certificate of Participation on the international course “Intensive 
Fish Farming”. 

Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska has been elected as a trainer in accordance with 
the Decision on the implementation of trainings (Decision no. 02-314/2 of 12.05.2021) and 
the Decision on authorization to implement trainings on basic food safety knowledge, in 
accordance with the rules of good hygienic practice and environmental protection by the 
Food and Veterinary Agency (No. 02-1035/8 of 09.06.2021). 

With Decision no. 02-685/3-7 of 20.10.2022, adopted by the Academic Council of the 
Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola, Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska performs the 
function of Vice Dean for Science and International Cooperation (second mandate) at the 
Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola, with a mandate of 3 years. 
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With Decision no. 02-685/4 of 20.10.2022, adopted by the Academic Council of the 
Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola, Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska performs the 
position of Erasmus coordinator (second mandate) at the Faculty of Biotechnical Sciences - 
Bitola, with a mandate of 3 years. 

 
 
Self-evaluation score 
 
Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska, in the period from the academic year 2017/2018 

to the academic year 2021/2022, continuously received positive grades (average grade 4.344) 
from anonymously conducted surveys of students from the Faculty of Biotechnical Sciences - 
Bitola, i.e.: academic year 2017/2018 – 4.492; academic year 2018/2019 – 4.405; academic 
year 2019/2020 – 4.211; academic year 2020/2021 – 4.238 and academic year 2021/2022 – 
4.372.  

Grades are given on the basis of adequate readiness for the implementation of teaching, 
commitment and arousing interest among students, motivating and stimulating additional 
activities for students, providing adequate basic and additional literature and applying modern 
methods and technologies in the implementation of teaching, which confirms the ability to 
perform higher education activities. 

 
 
 

ASSESSMENT OF THE GENERAL APPOINTMENT CONDITIONS IN 
TEACHING-SCIENTIFIC, SCIENTIFIC, TEACHING-PROFESSIONAL, AND 
ASSOCIATE TITLES 

 
Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska fulfills the general conditions predicted in the Law 

on Higher Education and the Rulebook on the criteria and procedure for appointment in 
teaching-scientific, scientific, teaching-professional and associate titles at the University “St. 
Kliment Ohridski” - Bitola. For the fulfillment of the conditions, the candidate has submitted 
appropriate documentation and these are listed in the tables from Appendix no. 2, which is an 
integral part of the Regulations for publishing the acts of the University and the units in its 
composition in the Bulletin of the University “St. Kliment Ohridski” - Bitola. 
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GENERAL CONDITIONS FOR APPOINTMENT IN TEACHING –SCIENTIFIC 
TITLE – FULL PROFESSOR 

 
 
Candidate: Assoc. Prof. DIJANA FRANJO BLAZHEKOVIKJ - DIMOVSKA, PhD 
 
Institution: FACULTY OF BIOTECHNICAL SCIENCES - BITOLA 
 
Scientific fields:  Hygiene and Technology of Products and Raw Materials of Animal Origin 
(40805); Quality, Technology and Safety of Fish and Fish Products (40808) and Aquaculture 
(40808). 

 

No GENERAL CONDITIONS 

Fulfillment of 
the general 
conditions 

yes/no 
1 An average grade of at least 8.00 (eight) in the first and second 

cycle studies for each cycle separately, i.e. an average grade of at 
least 8.00 (eight) in the integrated studies of the first and second 
cycle * 
 
The average grade of the first cycle is 9.02 
 

   The average grade of the second cycle is 10.00 
 

YES 

2 Scientific degree – doctor of science from the scientific field for 
which it is chosen 
 
Doctor (Ph.D) of Biotechnical Sciences 
 
Name of the scientific fields: Hygiene and technology of products 
and raw materials of animal origin (40805); Quality, technology, 
and safety of fish and fish products (40808) and Aquaculture 
(40808). 
 
Field: 408 - Аnimal husbandry. 
 
Area: 4 - Biotechnical sciences. 
 

YES 

3 Published at least six peer-reviewed scientific papers in a 
reference scientific publication under LHE in the last five years 
before the announcement of the appointment competition 
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Blazhekovikj_-
_Dimovska=3ADijana=3A=3A.html 

YES 

3.1 A scientific journal in which the published papers are subject to 
peer review and which is indexed in at least one electronic journal 
database with papers available on the Internet, such as Ebsco, 
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, 
SCImago Journal Rank or another database of journals to be 
determined by the National Council for Higher Education 

YES 
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No GENERAL CONDITIONS 

Fulfillment of 
the general 
conditions 

yes/no 
1. Name of the scientific journal:  

Journal of Hygienic Engineering and Design 
2. Name of the electronic journal database: 

Scopus, Ebsco 
3. Title of the paper:   

Distribution of Argulus foliaceus (Crustacea, Arguilidae) 
in fish from Macedonian waters 

4. Year of publication: 2022 
 

1. Name of the scientific journal:  
Croatian Journal of Food Science and Technology 

2. Name of the electronic journal database: 
Ebsco 

3. Title of the paper:   
Comparative indicators of the chemical composition of 
farmed and wild common carp (Cyprinus carpio, L. 1758) 

4. Year of publication: 2022 
 

1. Name of the scientific journal:  
Parasitology International  

2. Name of the electronic journal database: 
Scopus, Science Citation Index 

3. Title of the paper:   
Sindiplozoon coreius n. sp. (Monogenea: Diplozoidae) from 
the gills of Coreius guichenoti (Cyprinidae) in China 

4. Year of publication: 2022 
 

1. Name of the scientific journal:  
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences 

2. Name of the electronic journal database: 
Web of Science, Scopus, Ebsco 

3. Title of the paper:  
Seasonal variations of fatty acid composition of common 
carp (Cyprinus carpio, L. 1758) from aquaculture and open 
waters in Macedonia 

4. Year of publication: 2021 
 

1. Name of the scientific journal:  
Croatian Journal of Fisheries 

2. Name of the electronic journal database: 
Scopus, SCImago (SJR) 

3. Title of the paper:   
Dactylogyrus infestation in farmed common carp Cyprinus 
carpio from aquaculture facilities in Macedonia 

4. Year of publication: 2021 
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No GENERAL CONDITIONS 

Fulfillment of 
the general 
conditions 

yes/no 
1. Name of the scientific journal:  

Carpathian Journal of Food Science and Technology 
2. Name of the electronic journal database: 

Web of Science, Scopus 
3. Title of the paper:  

Some qualitative properties of common carp (Cyprinus 
carpio L. 1758) from different aquatic environment in N. 
Macedonia 

4. Year of publication: 2020 
 

1. Name of the scientific journal:  
Food and Environment Safety 

2. Name of the electronic journal database: 
Ebsco 

3. Title of the paper:   
Protozoan distribution in farmed cyprinid fish from 
Macedonia 

4. Year of publication: 2021 
 

1. Name of the scientific journal:  
Journal of BioScience and Biotechnology  

2. Name of the electronic journal database: 
Ebsco 

3. Title of the paper:  
Grass Carp (Ctenopharyngodon idella Valenciennes, 1844) 
(Pisces: Cyprinidae) as host of new parasite species in the 
Ichthyoparasitofauna of Macedonia 

4. Year of publication: 2020 
 

1. Name of the scientific journal:  
Acta Zoologica Bulgarica  

2. Name of the electronic journal database: 
Web of Science, Scopus, Science Citation Index Expanded 
(Clarivate Analytical) 

3. Title of the paper:  
Parasite Fauna of the Prespa Roach Rutilus prespensis 
(Karaman, 1924) (Cyprinidae) in Lake Prespa, Republic of 
North Macedonia  

4. Year of publication: 2020 
 

1. Name of the scientific journal:  
Annals of Parasitology 

2. Name of the electronic journal database: 
Scopus, Ebsco, Thomson Reuters Master Journal List 

3. Title of the paper:  
First record of Apiosoma piscicola (Blanchard, 1885) 
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No GENERAL CONDITIONS 

Fulfillment of 
the general 
conditions 

yes/no 
(Ciliophora: Epistylididae) in common carp (Cyprinus 
carpio Linnaeus, 1758) (Pisces: Cyprinidae) from 
aquaculture facilities in North Macedonia 

4. Year of publication: 2020 
 

1. Name of the scientific journal:  
Knowledge - International Journal 

2. Name of the electronic journal database: 
Ebsco 

3. Title of the paper:  
Protozoan  parasites in common carp (Cyprinus carpio, L. 
1758) from cyprinid aquaculture facility in Pelagonia 
region (Bitola, Macedonia) 

4. Year of publication: 2019 
 

1. Name of the scientific journal:  
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences 

2. Name of the electronic journal database: 
Web of Science, Scopus, Ebsco 

3. Title of the paper:  
Seasonal variations of fatty acid composition of common 
carp (Cyprinus carpio, L. 1758) from aquaculture and open 
waters in Macedonia 

4. Year of publication: 2018 
 

1. Name of the scientific journal:  
International journal of ecosystems and ecology science 

2. Name of the electronic journal database: 
Web of Science 

3. Title of the paper:  
4. Summary of significant parasitic infections in Mollusca 

Year of publication: 2018 
3.2 A scientific journal in which the papers published are subject to 

peer review and which has an international editorial board in which 
members from at least three countries participate, with the number 
of members from one country not exceeding two-thirds of the total 
number of members 
 

1. Name of the scientific journal:  
Journal of Fisheries Science 

2. International Editorial Board (total number of members, 
number and affiliation by country): 26 members of 12 
countries 
India (×2), USA, Bangladesh (×2), Thailand (×2), 
Nigeria, Turkey (×10), Greece, Iran (×3), Mexico, 
Romania, Hungary, Pakistan 

YES 



108 
 

 

No GENERAL CONDITIONS 

Fulfillment of 
the general 
conditions 

yes/no 
3. Title of the paper:  

Parasitic Copepods on Common Carp (Cyprinus carpio, 
L. 1758) from Gradche Reservoir (Macedonia) 

4. Year of publication: 2022 
 

1. Name of the scientific journal:  
Review on Agriculture and Rural Development 

2. International Editorial Board (total number of members, 
number and affiliation by country): 12 members of 7 
countries 
Estonia, Romania (×5), Italy (×2), Turkey, Portugal, 
France, Poland 

3. Title of the paper:  
First record of Dactylogyrus vastator (Nybelin 1924) 
(Monogenea: Dactylogyridae) in common carp (Cyprinus 
carpio Linnaeus, 1758) from aquaculture facilities in 
Macedonia 

4. Year of publication: 2021 
 

1. Name of the scientific journal:  
Current Trends in Natural Sciences  

2. International Editorial Board (total number of members, 
number and affiliation by country): 41 members of 9 
countries 
Romania (×27), Spain, Italy, Turkey (×6), Latvia (×2), 
Egypt, Bulgaria, Germany, Poland 

3. Title of the paper:  
Distribution of Cestodes in farmed common carp 
(Cyprinus carpio L., 1758) from cyprinid aquaculture in 
Macedonia 

4. Year of publication: 2021 
 

1. Name of the scientific journal:  
Biotechnology in Animal Husbandry 

2. International Editorial Board (total number of members, 
number and affiliation by country): 30 members of 15 
countries 
Serbia (×15), Slovenia (×2), Italy, Germany, Bulgaria, 
Japan, Russia, Lithuania, Croatia, Poland, Slovakia, 
Great Britain, Greece, Turkey, Netherland 

3. Title of the paper:  
Distribution of Eudiplozoon nipponicum (Monogenea, 
Diplozoidae) in farmed common carp (Cyprinus carpio, 
L. 1758) from aquaculture facilities in Macedonia 

4. Year of publication: 2021 
 



109 
 

 

No GENERAL CONDITIONS 

Fulfillment of 
the general 
conditions 

yes/no 
1. Name of the scientific journal:  

Acta Biologica  
2. International Editorial Board (total number of members, 

number and affiliation by country): 10 members of 8 
countries 
Montenegro, Germany, Macedonia, France, Poland (×2), 
USA, Italy, Portugal (×2) 

3. Title of the paper:  
Ectoparasitic species of the genus Trichodina 
(Ciliophora: Peritrichida) parasitizing Macedonian 
freshwater fish  

4. Year of publication: 2020 
 

1. Name of the scientific journal:  
Acta Scientific Microbiology 

2. International Editorial Board (total number of members, 
number and affiliation by country): 183 members of 32 
countries 
India (×88), Pakistan (×7), Turkey (×2), Saudi Arabia 
(×7), USA (×15), Italy (×3), Iran (×6), Nigeria (×7), South 
Africa, Poland, Egypt (×12), Sri Lanka, Iraq (×6), Korea, 
Sweden, Singapore, Brazil (×2), Kenya, Vietnam, 
Bangladesh (×4), Malaysia, France (×2), Nepal, Romania 
(×2), Thailand, Ukraine, Russia, Taiwan, China (×2), 
Ethiopia (×2), Czech Republic, Aruba 

3. Title of the paper:  
Antifungal and Anti-Yeast Activity of Thymus tosevii 
Vel. subsp. tosevii var. degenii (Lamiaceae) Essential oil 
From Pelister, Baba Mountain (Bitola, Macedonia) 

4. Year of publication: 2019 
3.3 A scientific journal in which the papers published are subject to 

peer review and which is published in a member country of the 
European Union and/or OECD 
 

1. Name of the scientific journal:  
Croatian Journal of Food Science and Technology 

2. Name of the EU/OECD member: Croatia  
3. Title of the paper:   

Comparative indicators of the chemical composition of 
farmed and wild common carp (Cyprinus carpio, L. 1758) 

4.   Year of publication: 2022 
 

1. Name of the scientific journal:  
Review on Agriculture and Rural Development  

2. Name of the EU/OECD member: Hungary  
3. Title of the paper:   

YES 
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No GENERAL CONDITIONS 

Fulfillment of 
the general 
conditions 

yes/no 
First record of Dactylogyrus vastator (Nybelin 1924) 
(Monogenea: Dactylogyridae) in common carp (Cyprinus 
carpio Linnaeus, 1758) from aquaculture facilities in 
Macedonia 

4.   Year of publication: 2021 
 

1. Name of the scientific journal: 
Croatian Journal of Fisheries  

2. Name of the EU/OECD member: Croatia  
3. Title of the paper:   

Dactylogyrus infestation in farmed common carp Cyprinus 
carpio from aquaculture facilities in Macedonia 

4.   Year of publication: 2021 
 

1. Name of the scientific journal: 
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences 

2. Name of the EU/OECD member: Slovakia  
3. Title of the paper:   

Seasonal variations of fatty acid composition of common 
carp (Cyprinus carpio, L. 1758) from aquaculture and open 
waters in Macedonia 

4.   Year of publication: 2021 
 

1. Name of the scientific journal: 
Current Trends in Natural Sciences 

2. Name of the EU/OECD member: Romania  
3. Title of the paper:   

Distribution of Cestodes in farmed common carp 
(Cyprinus carpio L., 1758) from cyprinid aquaculture in 
Macedonia 

4.   Year of publication: 2021 
 

1. Name of the scientific journal: 
Food and Environment Safety 

2. Name of the EU/OECD member: Romania  
3. Title of the paper:   

Protozoan distribution in farmed cyprinid fish from 
Macedonia 

4.   Year of publication: 2021 
 

1. Name of the scientific journal: 
Acta Biologica 

2. Name of the EU/OECD member: Poland  
3. Title of the paper:  

Ectoparasitic species of the genus Trichodina (Ciliophora: 
Peritrichida) parasitizing Macedonian freshwater fish 
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No GENERAL CONDITIONS 

Fulfillment of 
the general 
conditions 

yes/no 
4. Year of publication: 2020 

 
1. Name of the scientific journal: 

Carpathian Journal of Food Science and Technology 
2. Name of the EU/OECD member: Romania  
3. Title of the paper:  

Some qualitative properties of common carp (Cyprinus 
carpio L. 1758) from different aquatic environment in N. 
Macedonia 

4. Year of publication: 2020 
 

1. Name of the scientific journal: 
Journal of BioScience and Biotechnology 

2. Name of the EU/OECD member: Bulgaria  
3. Title of the paper:  

Grass Carp (Ctenopharyngodon idella Valenciennes, 1844) 
(Pisces: Cyprinidae) as host of new parasite species in the 
Ichthyoparasitofauna of Macedonia 

4. Year of publication: 2020 
 

1. Name of the scientific journal: 
Acta Zoologica Bulgarica 

2. Name of the EU/OECD member: Bulgaria  
3. Title of the paper:  

Parasite Fauna of the Prespa Roach Rutilus prespensis 
(Karaman, 1924) (Cyprinidae) in Lake Prespa, Republic of 
North Macedonia 

4. Year of publication: 2020 
 

1. Name of the scientific journal: 
Annals of Parasitology 

2. Name of the EU/OECD member: Poland  
3. Title of the paper:  

First record of Apiosoma piscicola (Blanchard, 1885) 
(Ciliophora: Epistylididae) in common carp (Cyprinus 
carpio Linnaeus, 1758) (Pisces: Cyprinidae) from 
aquaculture facilities in North Macedonia 

4.   Year of publication: 2020 
 

1. Name of the scientific journal: 
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences 

2. Name of the EU/OECD member: Slovakia  
3. Title of the paper:  

Comparative indicators of fatty acid composition of 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) 
from various aquaculture facilities in Macedonia 
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No GENERAL CONDITIONS 

Fulfillment of 
the general 
conditions 

yes/no 
4. Year of publication: 2018 

3.4 Book or part of a book peer-reviewed and published in a member 
country of the European Union and/or OECD 

 
1. Title of the book:  

Food Safety Management – A practical guide for the food 
industry (2nd Edition) 
Chapter: Hygiene in primary production – Fish hygiene 

2. Name of the EU/OECD member 
Editors: Veslemøy Andersen (Norway), Huub Lelieveld 
(Netherlands), Yasmine Motarjemi (Switzerland) 

3. Publisher, year, and place of issue/publication: 
ELSEVIER, 2022, Academic Press 
 

1. Title of the book:  
Food Safety Management – A practical guide for the food 
industry (1st Edition) 
Chapter: Hygiene in primary production – Fish hygiene 

2. Name of the EU/OECD member 
Editors: Yasmine Motarjemi (Switzerland), Huub 
Lelieveld (Netherlands) 

3. Publisher, year, and place of issue/publication: 
ELSEVIER, 2014, Academic Press  

YES 

3.5 Proceedings of peer-reviewed scientific papers, presented at 
international academic meetings where members of the program or 
scientific committee are from at least three countries 
 

1. Name of the proceeding: Book of Proceeding 
2. Name of the international meeting:  

8th International Congress on Innovative Scientific 
Approaches. Samsun, Turkey. 

3. Names of countries: Turkey, Kazakhstan, Uzbekistan, 
Azerbaijan  

4. Title of the paper:   
Irradiation of fish and fish products - opportunities and 
perspectives 

5. Year of publication: 2022 
 

1. Name of the proceeding: Proceeding Book 
2. Name of the international meeting:  

Latin American International Conference on Natural 
and Applied Sciences. Villahermosa, Tabasco, Mexico. 

3. Names of countries: Mexico, Colombia, Azerbaijan  
4. Title of the paper:   

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in smoked fish 
and human health risk assessment  

YES 
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No GENERAL CONDITIONS 

Fulfillment of 
the general 
conditions 

yes/no 
5. Year of publication: 2022 

 
1. Name of the proceeding: Conference Book 
2. Name of the international meeting:  

ISPEC 8th International Conference on Agriculture, 
Animal Science and Rural Development. Bingol 
University, Turkey. 

3. Names of countries: Turkey, Sri Lanka, Japan, Slovakia, 
Bangladesh, Ukraine, Kazakhstan, Iran, Pakistan, 
Egypt, China, USA 

4. Title of the paper:   
Bighead carp (Hypophthalmichthys nobilis, Richardson, 
1845) (Pisces: Cyprinidae) as host of new parasite species 
Dactylogyrus aristichthys (Long & Yu, 1958) in 
Macedonian waters  

5. Year of publication: 2021 
 

1. Name of the proceeding: Conference Book 
2. Name of the international meeting:  

Ahi Evran International Conference on Scientific 
Research, Turkey 

3. Names of countries: Turkey, Kazakhstan, Pakistan, Italy, 
Spain, Azerbaijan, Tunisia, Russia, Cyprus, Ukraine, 
USA 

4. Title of the paper:   
Parasite fauna of fish from Reservoir Strezhevo (N. 
Macedonia) 

5. Year of publication: 2021 
 

1. Name of the proceeding: Proceedings of the ICABGEH-21 
2. Name of the international meeting:  

V. International Congress on Domestic Animal Breeding, 
Genetics and Husbandry, Ukraine 

3. Names of countries: Turkey, Ukraine, Belgium, New 
Zealand, USA, Scotland, Germany, Indonesia, Pakistan, 
Hungary, UK, Italy, Egypt, Nigeria, Czech Republic, 
Iran, Poland, Bulgaria, Latvia, Thailand, Mozambique, 
Algeria, South Africa 

4. Title of the paper:  
Distribution of Monogenean Parasites in Cyprinid Fish 
from the Macedonian Aquaculture 

5. Year of publication: 2021 
 

1. Name of the proceeding: Book of Proceedings  
2. Name of the international meeting:  

X International Agricultural Symposium “AGROSYM 
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No GENERAL CONDITIONS 

Fulfillment of 
the general 
conditions 

yes/no 
2019”. Jahorina, Bosnia and Hercegovina. 

3. Names of countries: Bosnia and Herzegovina, Serbia, 
USA, Norway, Great Britain, Austria, Israel, Germany, 
Japan, Spain, Russia, Canada, Italy, Iran, Bangladesh, 
Albania, Philippines, India, Sri Lanka, Czech Republic, 
Slovenia, Slovakia, Pakistan, Ukraine, Romania, 
Thailand, Egypt, Greece, Bulgaria, Poland, Hungary, 
Macedonia, Lebanon, Montenegro, Turkey, United Arab 
Emirates. 

4. Title of the paper:  
First records of Ichtiophthirius multifiliis on cyprinid 
fishes from aquaculture facilities in Macedonia 

5. Year of publication: 2019 
3.6 Translations of capital work in areas determined by the National 

Council for Higher Education and Scientific Research 
1. Title of the translated capital work: _______ 
2. Date of publication _____________ 
3. Publisher, place of publication, and year 

 

4 Published peer-reviewed textbook, monograph, practicum, or book 
of assignments from the scientific field for which it is chosen 

 
1. Title of the textbook, monograph, practicum, or book of 

assignments:  
Fisheries and Aquaculture (Practicum)  
(ISBN 978-608-4962-04-5) 

2.   Place and year of publication: Bitola, 2022 
 
 

1. Title of the textbook, monograph, practicum, or book of 
assignments:  
The fish parasite fauna and the fish of Lake Prespa 
(Monograph) 

2.   Place and year of publication: Bitola, 2012 

YES 

5 Previous appointment in the teaching-scientific title – associate 
professor, date and a number of the Bulletin: 
 
Bulletin number 439 of 01.03.2018 
 

YES 

6 Has the ability to perform higher education activities YES 
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EVALUATION OF THE SPECIAL CONDITIONS FOR APPOINTMENT IN 
TEACHING-SCIENTIFIC, SCIENTIFIC, TEACHING-PROFESSIONAL AND 
ASSOCIATE TITLES 

 
In addition to fulfilling the general requirements predicted in the Law on Higher 

Education, Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska also fulfills the special conditions for 
appointment in a title provided by the regulations for appointment in titles of the University 
„St. Kliment Ohridski“ - Bitola. For the fulfillment of the conditions, the candidate has 
submitted appropriate documentation and these are given in Table - Annex 1 of the Rulebook 
on the criteria and procedure for appointment in teaching-scientific, scientific, teaching-
professional and associate titles at the University „St. Kliment Ohridski“ - Bitola. The 
conditions in the tables that the candidate fulfills are marked with "X". 

Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska fulfills a total of 35 conditions from those listed in 
the table for evaluating the fulfillment of special conditions (the Rulebook provides at least 
seven), of which 24 belong to the first two groups of criteria (the Rulebook provides at least 
five). 

 
FIRST CRITERION 

Results of scientific - research work 
CONDITIONS  

The candidate is cited in at least one paper (for appointment as assistant 
professor, lecturer or senior lecturer), two papers (for appointment as associate 
professor or professor at a higher professional school), i.e. three papers (for 
appointment as full professor) by authors whose papers are published in a 
reference scientific publication. The citation of the papers is confirmed through 
written evidence by submitting the papers where the candidate is cited or 
through a web search engine for citations (candidate profile on Google Scholar 
or similar). 
https://scholar.google.com/citations?user=jaqPzhUAAAAJ&hl=en 

X 

Of the total published papers in the last five years, there is a published paper in 
a journal or publication indexed in one of the following databases: EBSCO, 
Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, 
SCImago Journal Rank (published papers should be noted on the university 
repository http://eprints.uklo.edu.mk/) 1  
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Blazhekovikj_-
_Dimovska=3ADijana=3A=3A.html 

X 

Has published at least three additional papers in reference scientific publications 
from the predicted number with the general conditions for appointment in the 
respective title 

X 

Accredited as a mentor of third cycle of studies (regardless of whether in the 
last 5 years) 

X 

Managed or participated in a scientific-research project or manages or 
participated in an ongoing scientific- research project 

X 

Delivered a plenary or honorary lecture at an international meeting or 
moderated a session at a scientific conference 

X 

Member of an editorial (organizational) or scientific (programmatic) board of 
an international scientific conference or an international scientific journal X 

A reviewer of at least one scientific - research or professional paper X 
A reviewer of at least one university textbook, study aid, monograph, 
practicum, book of assignments, etc. 
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A reviewer of project proposals and/or periodic and final reports from approved 
projects X 

A reviewer of proposals for state and international awards for scientific 
achievements X 

Member of domestic or foreign scientific associations, societies, associations or 
institutions X 

Has realized or is in the process of realizing postdoctoral studies abroad  
Received a state or international award for scientific achievements in the 
wider scientific field with which she is professionally engaged 

 

Has published a peer-reviewed textbook, monograph, practicum or a 
book of assignments from the scientific field for which is chosen (as an 
author or in co-authorship) 

X 

Totally fulfilled conditions from the first criterion 12 
 
 
 

SECOND CRITERION 
Results and experience in the teaching activity and preparing a teaching and scientific-

research junior 
CONDITIONS  

Engaged as a teacher at another unit of the University or at another higher 
education institution from the country or abroad 

X 

Participated in a committee for the appointment of other teachers and/or 
associates 

X 

Participated or is participating in the realization of the teaching of the second or 
third cycle of studies 

X 

Realized international mobility at a foreign university, that is, a foreign higher 
education institution on different basics X 

Participates or has participated in a study program taught in English or offered 
a course in English as a mobility window  
Realized a lecture at a foreign higher education institution (guest, professional, 
honorary, etc.) X 

Prepared digital resources (presentations, exercises, questions, quizzes, etc.) for 
students for at least one course and placed them on an online platform for 
distance learning (Moodle, etc.) or on the website of the unit or the University 

X 

Member of the Commission for the evaluation or defense of a master`s, 
specialist or doctoral thesis 

X 

Mentor or a member of a committee for the defense of a diploma thesis X 
Has taught or is teaching a new course that is being introduced in a  
study program for the first time 

 

X 

Participated or is participating in the preparation of a elaborate for the 
accreditation of a study program of the first, second or third cycle of studies X 

Has gained experience in a higher education as: rector; vice rector; 
dean/director; vice dean/deputy director; head of an internal organizational 
unit/laboratory; member of university senate; member of a faculty or university 
committee; head of ECTS at the University/Unit; member of the Doctoral 
Studies Council of the University/Unit; member of the Self-Evaluation 
Commission; member of the Interuniversity Commission; member of the 
Accreditation and Evaluation Board. 

X 
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Has a positive grade of at least 3.5 from self-evaluations conducted in the last 5 
years X 

Totally fulfilled conditions from the second criterion 12 
 
 
 

THIRD CRITERION 
Professional-applied or professional-artistic activity 

CONDITIONS  
Participated or participates in a working group/body for the preparation of a 
study, audit, elaborate, conceptual project, expert analysis, expertise, 
architectural solution, strategy, rulebook, statute, law, etc. 

X 

Attended trainings, seminars, round tables, courses, forums, workshops, etc. of 
a expert or professional character organized by international or domestic 
institutions 

X 

Possesses a certificate or confirmation for expert or professional training issued 
by a relevant institution X 

Engaged as an expert by an international or domestic professional organization, 
institution or association X 

(Co)author of a book/monograph from a professional 
field/dictionary/encyclopedia X 

Participated in the implementation of 
training/seminar/course/workshop/summer school for the needs of commercial 
and non-commercial activities 

X 

Мember of a national or international jury commission in the field in which she 
is selected 

X 

Translated a book or part of a book 
 

Participated in the design, development or implementation of software or ICT 
solutions 

 

Participated in the realization of project activities in projects financed by the EU 
or other domestic or foreign funds X 

Participated in promotional activities of the faculty X 
Editor of a dictionary or encyclopedia  
Registered patents/innovations accepted by the State Industrial Property Office  
Reviewed a textbook for primary or secondary education from the narrower or 
broader area for which the appointment is made 

 

Has published an expert/professional article in domestic or foreign publications 
(journal, newspaper, book of proceedings, etc.)  X 

Proofread papers in a foreign/Macedonian language  
Participates in laboratory and field research or measurement intended for the 
economy X 

Totally fulfilled conditions from the third criterion 11 
 

 
TOTALLY FULFILLED CONDITIONS OF ALL THREE CRITERIA  

 
35 
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Conclusion and proposal 
  

Based on the overall submitted documentation and the personal links with the 
candidate, the Reviewing Committee positively evaluates the teaching-education activity, 
scientific-research and professional- applicative activity, as well as the activities of wider 
interest of Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska. 

Taken from the presented data on the overall activity of the candidate from the last 
appointment until today, the Reviewing Committee concluded that Dr. Dijana Blazhekovikj - 
Dimovska possesses scientific and professional qualities, and, according to the Law on 
Higher Education and the Rulebook on the criteria and procedure for appointment in 
teaching-scientific, scientific, teaching-professional and associate degrees of the University 
„St. Kliment Ohridski“ - Bitola, fulfills all the conditions for being appointed a full professor 
in the scientific fields: Hygiene and Technology of Products and Raw Materials of 
Animal Origin (40805); Quality, Technology and Safety of Fish and Fish Products 
(40808) and Aquaculture (40808).  

According to the aforementioned statements, the Reviewing Committee honorably 
proposes to the Academic Council of the Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola to appoint 
Dr. Dijana Blazhekovikj - Dimovska the academic title FULL PROFESSOR in the 
following scientific fields: Hygiene and Technology of Products and Raw Materials of 
Animal Origin (40805); Quality, Technology and Safety of Fish and Fish Products 
(40808) and Aquaculture (40808). 
 
 
 

 
REVIEWING COMMITTEE 

 
 

1. Prof. dr. sc. Vangel Stevanovski (in retirement) – president, personal signature 
University „St. Kliment Ohridski“ -  Bitola 

Faculty of Biotechnical Sciences - Bitola 
 

 
2. Prof. dr. sc. Tomislav Treer, professor emeritus – member, personal signature                                                     

University of Zagreb - Croatia 
Faculty of Agriculture  

 
                         

3.  Prof. dr. sc. Antonis Kokkinakis – member, personal signature          
Aristotle University of Thessaloniki - Greece 

Faculty of Agriculture, Forestry and Natural Environment 
 
 

 
 

                                                         



119 
 

                                                                            
ПРЕГЛЕД 

НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА 
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА 

 
магистерски/специјалистички трудови 

 
 

Ред. 
бр. 

Име и презиме на 
кандидатот 

Наслов на темата  
Име и презиме на 

менторот 

Датум и бр. на 
Одлука на 
ННС/НС за 

прифаќање на 
темата  

1. Зија Саидов Анализа на параметрите за квалитет на 
мед од конвенционално и органско 

производство 

Проф. д-р Весна 
Карапетковска-

Христова 

  Бр. 02-505/2 
од 12.07.2022 

 
2. 

 
Мирјана 

Велјановска 
Значењето и улогата на сточарството 
како дел од земјоделскиот сектор во 

Пелагониски регион 

Доц. д-р  
Борче Макаријоски 

Бр. 02-167/2-3 
од 16.02.2023 

3.  
 

Гордана Котевска Компаративна анализа на квалитетот 
на традиционално овчо бело 

саламурено сирење во зависност од 
сезоната 

Доц. д-р  
Борче Макаријоски 

Бр. 02-167/2-1 
од 16.02.2023 

                                                                                             
 

                                                                                                               Декан 
 

Проф. д-р Гордана Димитровска с.р. 



120 
 

 

РЕФЕРАТ 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ – ПРИПРЕМА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ (DESKTOP 

PUBLISHING), ТЕХНОЛОГИИ НА ПЕЧАТЕЊЕ (ФОРМИ, ПОСТАПКА, 
ДОРАБОТКА), ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА НА ПРОЕКТИРАЊЕ НА 

СМЕТАЧКИ СИСТЕМИ (ХАРДВЕРСКИ СИСТЕМИ, СОФТВЕР) НА 
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА - ЕДИНИЦА НА УКЛО  

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

Технички Факултет Битола, објавен во весниците Нова Македонија и Коха од 
16.01.2023 година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-
научните области: Припрема за печатење (Desktop Publishing), Технологии на печатење 
(форми, постапка, доработка), Организација и методологија на проектирање на 
сметачки системи (хардверски системи, софтвер) и врз основа на Одлуката на 
Наставно-научниот совет при Технички Факултет Битола, бр. 02-150/5, донесена на 
седницата одржана на 14.02.2023, формирана е Рецензиона комисија во состав: редовен 
проф. д-р Силвана Ангелевска - претседател, Технички Факултет Битола при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола, редовен професор д-р Цвете 
Димитриеска - член,  Технички Факултет Битола при Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ Битола и редовен професор д-р Александар Маркоски - член, Факултет за 
информатички и комуникациски технологии Битола при Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ Битола. 

Како членови на Рецензионата 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 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, 
Рецензентската комисија го поднесува следниов: 

 
ИЗВЕШТАЈ 

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

научните области: Припрема за печатење (Desktop Publishing), Технологии на печатење 
(форми, постапка, доработка), Организација и методологија на проектирање на 
сметачки системи (хардверски системи, софтвер) во предвидениот рок единствено се 
пријави кандидатот д-р Роберто Пашиќ, вонреден професор во научните области 
Припрема за печатење (Desktop Publishing) (20800), Технологии на печатење (форми, 
постапка, доработка) (20801) и Организација и методологија на проектирање на 
сметачки системи (хардверски системи, софтвер) (21207) на Техничкиот Факултет 
Битола, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола. Врз основа на 
поднесената пријава од кандидатот и приложените документи, рецензионата 
комисијата ги изнесува следните констатации: 

 
Биографски податоци и образование 

Роберто Пашиќ, роден е на 18.01.1970 година во Битола. Основно и средно 
образование завршува во Битола. Во 1991 г. се запишува на Технички факултет Битола, 
Електротехнички отсек, насока Електроенергетика, каде дипломира 1994 година 
стекнувајќи се со стручен назив Електротехнички инженер. Образованието го 
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продолжува на Технички факултет Битола, Графички отсек, каде дипломира во првата 
генерација стекнувајќи се стручен назив Дипломиран графички инженер - VII/1 степен. 
Во текот на студирањето активно учествува на неколку проекти раководени од 
професори при Технички факултет Битола. Во периодот пред дипломирањето, во 
учебната 2000/2001 година бил избран за демонстратор по предметот "Специјални 
постапки на печатење" кај предметниот наставник ред. проф. Д-р Риста Трајковиќ. Во 
учебната 2001/2002 избран и за демонстратор на предметот "Техничка подготовка за 
печатење" кај предметниот наставник ред. проф. Д-р Риста Трајковиќ. Од 29.12.2005 
година вработен на Технички факултет Битола, како помлад асистент од областа на 
Графичкото инженерство. На 03.04.2008 година одбранет е Магистерскиот труд под 
наслов "Квалитативна и Cost Benefit анализа применета на амплитудно модулиран и 
фреквентно модулиран растер кај повеќебоен отпечаток". На 07.05.2013 година 
одбранет Докторат со наслов "Адаптибилен систем за автоматизирано off line 
управување со квалитет на отпечаток кај табачен офсет печат".  

Со одлука на Наставно научен совет на Технички факултет Битола, на ден 
24.04.2018 година е избран во звање Вонреден професор од областите Припрема за 
печатење (Desktop Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка, доработка), 
Организација и методологија на проектирање на сметачки системи (хардверски 
системи, софтвер). Рефератот за избор е објавен во Билтен бр.440 од 02.04.2018 година.  

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 
педагошки и други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, при изборот 
на кандидатот д-р Роберто Пашиќ во истите наставно научни звања, за кои и денес е 
предмет на избор за редовен професор од областите на: Припрема за печатење (Desktop 
Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка, доработка), Организација и 
методологија на проектирање на сметачки системи (хардверски системи, софтвер), 
како и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од 
последниот избор до денот на пријавата, врз основа на комплетната поднесена 
документација која е од важност за изборот. 

Кандидатот, вонреден професор д-р Роберто Пашиќ континуирано одржувал 
настава, одговорно ги исполнувал своите обврски, остварувал контакти и консултации 
со студентите, со високо ниво на оперативност, кооперативност, одговорност и 
дисциплина при исполнување на работните обврски. Кандидатот вонреден професор  
д-р Роберто Пашиќ во континуитет е позитивно оценуван на студентските анкети за 
самоевалуација на наставниот кадар, што претставува потврда за успешноста во 
реализација на наставно – образовната дејност и високото  ниво на истата од негова 
страна.  
 

Наставно-образовна дејност 
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО, при Техничкиот Факултет 

во Битола, кандидатот  д-р Роберто Пашиќ, вонреден професор изведува настава и 
вежби, како и теренска настава во реални индустриски капацитети, активно 
поттикнувајќи соработка со стопански субјекти во насока на креирање на квалитетни 
студиски програми со посебен акцент на соработка на индустриските капацитети со I, 
II и III циклус студии на студиската програма  Графичко инженерство и дизајн и на I и 
II циклус на студии на студиската програма Мехатроника.  

Кандидатот бил ментор на повеќе од 15 дипломски трудови (самостојни 
дипломски трудови) како и ментор на 5 магистерски трудови. 

Кандидатот учествувал како член во Комисија за оцена и одбрана на 20 
дипломски,  4 магистерски трудови и на 3 докторски дисертации.  
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Кандидатот е автор на рецензиран учебник (практикум – учебно помагало) -  под 
наслов: Примена на FMEA како методологија за системска анализа при производно 
менаџирање, каде како автори се јавуваат д-р Иво Кузманов и д-р Роберто Пашиќ, 
ноември 2020 година, издаден од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Технички Факултет Битола,  ISBN 978-9989-786-74-7, чија рецензија е објавена во 
билтен број 476 од 02.11.2020. 

Кандидатот д-р Роберто Пашиќ, вонреден професор при Техничкиот Факултет во 
Битола активно членува и во следните организации: Друштво на графичари на 
Република Хрватска и Агенција за судски вештачења Скопје, со активна лиценца за 
судски вештак Графолог. 

Исто така во текот на 2 мандати избран е за Раководител на отсекот за 
Мехаторника.  

Активно учествува во изработка на сите Елаборати на I, II и III циклус на студии 
на за студиските програми Графичко инженерство и дизајн и Мехатроника. 
          Кандидатот д-р Роберто Пашиќ, вонреден професор при Техничкиот Факултет 
во Битола е одговорен уредник во меѓународното списание ТЕМЕЛ (https://www.temel-
ij.org/editorial-board), член на организациониот комитет на меѓународната 
конференција Транспортот во денешното општество (https://ttsconf.org/organizing-
committee-members/), член на програмскиот одбор на меѓународната конференција 
Наука и развој во транспортот (https://zirp.fpz.hr/committees/), член на научниот одбор 
на меѓународниот симпозиум за Графичко инженерство и дизајн 
(https://www.grid.uns.ac.rs/symposium/pocetna.html) и член на уредувачкиот одбор на 
Журналот за графичко инженерство и дизајн JGED 
(https://www.grid.uns.ac.rs/jged/?pid=15). 
 

 
Научно-истражувачка дејност 
Д-р Роберто Пашиќ има објавено 14 трудови на симпозиуми и меѓународни 

часописи во последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор: 
 

1. "Air Quality Crowdsensing in Smart Cities using Low Cost IoT Systems and ICT4Env 
Platform"; A. Markoski, N. Rendevski, R. Pasic, T. Dimovski, R. Markoska and Z. 
Kotevski; I-CiTies 2018 - 4th Italian conference on ICT for smart Cities and communities. 
2. "How to measure the load on following shaft of gearbox reducer"; E. Hristovska, I. 
Kuzmanov, R. Pasic, V. Jovanovska; TEMEL International Journal, Volume 2 / Issue 1 / 
March 2018 / ISSN 2545-4390. 
3. "Real Overview of Injuries Regarding Work Activities and Implementation of Heath and 
Safety Law in Bitola Area"; I. Kuzmanov, R. Pasic, M. Spirosvski, S. Mijakovska, M. 
Spirovska; Challenge of the future - Faculty of organization studies, Novo Mesto, Slovenia, 
August 2018, ISSN 2463-9281.  
4. "Impact of the microclimate in printing process", S. Mijakovska, R. Pasic, I. Kuzmaniv, 
F. Popovski, B. Jakimovski; International Journal of Advances in Engineering & 
Technology, Volume 12, Issue 1, pages 11-17, ISSN 2231-1963, February 2019.  
5. "Impact of noise in printing process", S. Mijakovska, R. Pasic, I. Kuzmanov, F. Popovski; 
Proceedings of International Scientific Conference on Information, Communication and 
Energy Systems and Technologies, 27-29 Jun, 2019, Ohrid, North Macedonia, pp.385-387, 
ISSN:2603-3267(online), ISSN:2603-3259(print). 
6. "Real impact of the microclima changes to workers who circulate from hot to cold 
chambers - a part from extensive research into industrial entity"; I. Kuzmanov, R. 
Pasic; TEMEL International Journal, Volume 3 / Issue 2 / Dec 2019 / ISSN 2545-4390. 
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7. "Espressif ESP32 development board in WiFi station communication mode"; R. Pasic, I. 
Kuzmanov, K. Atanasovski; TEMEL International Journal, Volume 4 / Issue 1 / May 2020 / 
ISSN 2545-4390. 
8. "Impact of Industry 4.0 on achieving operational excellence in Lean production: Real 
Time OOE monitoring system"; F. Anackovski, S. Nusev, R. Pasic; TEMEL International 
Journal, Volume 4 / Issue 2 / Dec 2020 / ISSN 2545-4390. 
9. "The verification of a redesigned part of a telescopic hydraulic cylinder based on finite 
element analysis"; Z. Aziri, E. Hristovska, Z. Angelevski, I. Kuzmanov, R. Pasic, V. 
Jovanovska; IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE), e-ISSN: 
2278-1684, p-ISSN: 2320-334X, Volume 18, Issue 1 Ser. III (Jan. – Feb. 2021), PP 31-41 
www.iosrjournals.org. 
10. "ESP-NOW communication protocol with ESP32"; R.Pasic, I. Kuzmanov, K. 
Atanasovski; Journal of Universal Excellence, ISSN 2463-9281, February 2021, year 6, 
number 1, pp. 53-60, DOI: 10.37886/ip.2021.019, Slovenia. 
11. "Action Priority in new FMEA as factor for Resources Management in Risk Reduction"; 
F. Anackovski, I. Kuzmanov, R. Pasic; International Journal of Scientific and Engineering 
Research, Volume 12, Issue 4, April-2021, ISSN 2229-5518, (IF: 4,9). 
12. "The Impact of Industry 4.0 on Education and Future Jobs"; F. Anackovski, M. Kostov, 
R. Pasic, I. Kuzmanov; 56th International Conference on Information, Communication, 
Energy Systems and Technologies, June 2021, Sozopol, Bulgaria. 
13. "Proposal for Fuzzy based adaptive Traffic Signal Control for Reducing Vehicle 
Emission"; Koltovska Nechoska D., Pasic R., Simic R., Ivanjko E.; 3rd International 
Scientific Conference "TRANSPORT FOR TODAY'S SOCIETY", Bitola, North 
Macedonia, October 14-16, 2021, DOI 10.20544/TTS2021.1.1.21.p16 
14. "Triangulation Method in Process of 3D Modelling"; Svetlana Mijakovska, Filip 
Popovski, Roberto Pasic, Ivo Kuzmanov; Journal of Social Science and Management 
Technology - ISSN:2313-7410, Volume 3, Issue 6, Nov-Dec 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цитати на објавените трудови 
https://scholar.google.com/citations?user=uQtRY3MAAAAJ&hl=en 
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Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
Д-р Роберто Пашиќ активно е вклучен во стручно-апликативната работа на 

Техничкиот Факултет во Битола.   
Стручно усовршување во странство остварил во Германија на тема High Quality 

Prepress in Flexographic Printing and Advanced Quality Control - Neuefeind GmbH, 
Ochtendung од 04.04.2019 - 09.04.2019.  

Особена активност кандидатот покажува во дејностите од поширок интерес, каде 
активно е вклучен во активности за стручно апликативна соработка со бројни 
стопански субјекти и контакти во индустриски капацитети со цел креирање на 
можности за спроведување на практична работа на студентите. Активно бил ангажиран 
и допринел и за обезбедување на бројни стипендии од стопански субјекти за студенти 
запишани на студиските програми на Техничкиот Факултет во Битола.  

Во повеќе наврати бил претседател на рецензентска комисија за објава на 
учебници за средно стручно образование преку МОН.  
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Оценка од самоевалуација 
Кандидатот д-р Роберто Пашиќ, вонреден професор при Техничкиот Факултет во 

Битола на спроведената анкета во периодот од учебна 2017-2018 до перидот 2021-2022 
година, во период од последни 5 години, согласно резултатите од спроведената 
самоевалуација и резултатите од анонимно спроведената анкета на конкретен 
репрезентативен примерок од 250 студенти при Техничкиот Факултет во Битола доби 
позитивна оценка на Технички Факултет во Битола со средна вредност од 4,5493 за 
период од 2017-2022.   

Резултатите од спроведената анкета со репрезентативен примерок за периодот за 
кандидатот д-р Роберто Пашиќ, вонреден професор при Технички факултет во Битола 
за периодот 2017/18 летен семестар до 2021/22 зимски семестар се дадени во прилог. 
 

Резултати од оценувањето на наставно - образовната дејност на академскиот кадар                  
(студентска анкета) 
 

   
 

       

         
 

Наставник                 Роберто Пашиќ  

Институција 
           Технички факултет - 

Битола 
Број на анкетирани студенти 

    
729 

 
 

Семестар             зимски и летен семестар 

Aакадемска година 
2017/18з,л; 2018/19з,л; 
2019/20з,л;2020/21з,л и 2021/22з,л 

ранг на оценување од 1 - 5 
I.         Квалитет на наставата  
       

постигната оценка 

 
1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата 

 4.5565 

     
2. За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува 
интерес кај студентите  4.5715 

     
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа 

 4.5607 

     
4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот 
процес  4.5576 

     
5. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите  

 4.4572 

     
6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и 
проширување на знаењата од предметот 4.4945 

          
 

7. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови 4.554 

        
 

 
 

8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна 
литература 

 
4.522 

 
9. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на 

 
4.5292 
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наставата (компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и 
др.)  

          
 

II.         Однос кон студентите  

          
 

10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво 4.5795 

          
 

11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со 
студентите  4.575 
           

III.          Oценување на студентите 
     

 12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната 
програма и предвидената основна литература 

4.6225 

 
 

13. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања 
овозможуваат објективно оценување  4.5321 

 
14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите  4.5783 
           

 
Средна постигната оценка  

4.5493 
                      
Напомена: Анкетирани се студенти од прв циклус 
2017-2022 

 

 

 
  

  
Датум 18.01.2023 год.    

 
Битола 

   

Претседател на 
комисија за 

самоевалуација на 
ТФБ 

 

 

 
 

 
 
Согласно резултатите дадени во табеларниот приказ претходно од спроведените 

студентски анкети, кандидатот д-р Роберто Пашиќ, вонреден професор при Технички 
Факултет Битола е оценет позитивно од страна на студентите по сите прашања во 
рамки на самата анкета со просечна оцена од 250 испитници од 4.5493. Со ова се 
потврдува високиот квалитет во реализација на наставно образовната дејност на 
кандидатот, јасно и разбирливо пренесување на наставните содржини, како и 
професионалниот и коректен однос со студентите. 
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ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 
НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

 
Кандидатот д-р Роберто Пашиќ, вонреден професор при Технички Факултет во 

Битола ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, 
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола. За исполнетоста на условите, кандидатот има доставено соодветна 
документација и истите се наведуваат во табелите од Прилог бр. 2, 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.  

Прилог  бр. 2      

                                                                                         

 
 ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, 

НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 
 

Кандидат:  д-р Роберто Пашиќ, вонреден професор 
Институција:  ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ Битола    
Научни области:  Припрема за печатење (Desktop Publishing), Технологии на 
печатење (форми, постапка, доработка), Организација и методологија на 
проектирање на сметачки системи (хардверски системи, софтвер)      
 

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

Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

1 Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и 
втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено 
просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните 
студии од првиот и вториот циклус * 
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,52 

   Просечниот успех на втор циклус изнесува: 10,00 
  *заснован работен однос 2005 година. 

ДА 

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за која 
се избира: доктор на науки од областа на техничките науки  
Назив на научната област: 20801 Технологии на печатење 
(форми, постапка, доработка), 20802 Графички процеси и 
машини, поле 208 Графичко инженерство, подрачје техничко 
– технолошки науки. 

ДА 

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

ДА 

3.1 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

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: Journal of Universal Excellence 
   2. Назив на електронската база на списанија: DOAJ, EBSCO, 
Google  Scholar  
   3. Наслов на трудот:  ESP Now Communication protocol with 
ESP32 

4. Година на објава: 2021, doi: 10.37886/ip.2021.019,  
ISSN 2463-9281 Словенија 

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 
Conference on Information, Communication and Energy Systems 
and Technologies 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број 
и припадност по земји): 48 членови (земји: Бугарија 3, Србија 
6, USA 1, Грција 1, Словенија 4, Полска 4, Република Северна 
Македонија 6, Канада 2, БиХ 2, Хрватска 2, Шпанија 1, 
Турција 2, Португалија 2, Бразил 1, Чешка 2, Јапонија 1, 
Италија 2, Данска 1, Романија 1, Унгарија 1, Германија 1) 

   3. Наслов на трудот:  The impact of Industry 4.0 on Education 
and Future Jobs 
   4. Година на објава: 2021 

ДА 

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

   3. Наслов на трудот: The impact of Industry 4.0 on Education 
and Future Jobs   

4. Година на објава: November 2021 

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 ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

меѓународни академски собири каде што членовите на 
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 
1. Назив на зборникот: International Scientific Conference on 
Information, Communication and Energy Systems and 
Technologies 
2. Назив на меѓународниот собир: 56th ICEST 2021 
3. Имиња на земјите: (Бугарија, Србија, USA, Грција, 
Словенија, Полска, Република Северна Македонија, Канада, 
БиХ, Хрватска, Шпанија, Турција, Португалија, Бразил, 
Чешка, Јапонија, Италија, Данска, Романија, Унгарија, 
Германија) 

   4. Наслов на трудот:  The impact of Industry 4.0 on Education 
and Future Jobs 

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 

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: „Примена на FMEA како методологија за 
системска анализа при производно менаџирање“ - ISBN 978-
9989-786-74-7  
2. Место и година на објава: Битола, ноември 2020 

ДА 

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

ДА 

6 Има способност за изведување на високообразовна дејност 
   позитивна оценка од спроведена самоевалуација 4.5493 

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 Роберто Пашиќ, вонреден професор при Технички 
Факултет во Битола, ги исполнува и посебните услови за избор во звање предвидени со 
правилникот за избор во звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола. За 
исполнетоста на условите, кандидатот има доставено соодветна документација и 
истите се дадени во Табела – Анекс 1 од Правилникот за критериумите и постапката за 
избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања 
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на Универзитетот „Св. Климент Охридски“  Битола. Условите во табелите кои што ги 
исполнува кандидатот се одбележани со “X”. 
 

 

 

 

АНЕКС 1 

 

Избор во наставно – научно звање редовен професор  

(Кандидат – вонр. проф. д-р Роберто Пашиќ) 
 

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

 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

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

 
 

Х 

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

http://eprints.uklo.edu.mk/)1 

 
 

Х 

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

X 

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

 

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

Х 

Бил или сеуште е член на 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 одобрени 
Проекти  

    

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

X 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна  
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област со која професионално се занимава 
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната 

област закоја се избира (како автор или во коавторство)2  

X 

вкупно исполнети услови од прв критериум 8 
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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 
Високо образовна установа од земјата или странство  

 

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

 

Учествува или учествувал во студиска програма чија што настава се изведува на англиски 
Наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност 

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 

 
X 

Бил член на 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 (Дигитален маркетинг) 

X 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прoграма 
На прв, втор или трет циклус студии (Елаборат на студиска програма на ГИД– прв, втор 
и трет циклус на студии и МЕХ – прв и втор циклус на студии) 

X 

Има  стекнато  искуство  во  високо-образовна  дејност  како:  ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител  на внатрешна 
организациона единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на 
факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; 
член на Совет на докторски студии на Универзитет/Единица; членсво 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 -  2017/18л, 2018/19з,л 2019/20з,л, 2020/21з,л, 2021/2022 зимски – 4.5493 

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 10 

  
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 
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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 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 имплементацијана софтверски или ИКТ решенија Х 
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или 
Други домашни или странски фондови 

 

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

 

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

Х 

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

Х 

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

X 

вкупно исполнетиусловиодтреткритериум 11 

  

Вкупно исполнети услови од сите три критериуми 29 

 
 

Кандидатот д-р Роберто Пашиќ, вонреден професор ги исполнува сите општи 
услови утврдени со Законот за високото образование за избор во наставно научно 
звање редовен професор: има научен степен доктор на науки од соодветната област – 
области, има објавени најмалку 6 рецензирани научни труда во референтна научна 
публикација во период од последните пет години пред објавување на огласот за избор,  
претходно е избран во наставно – научно звање вонреден професор и има способност 
за изведување на високообразовна дејност. Покрај исполнетоста на општите услови, 
кандидатот д-р Роберто Пашиќ, вонреден професор при Технички Факултет Битола ги 
исполнува и посебните услови 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“.  Согласно 
членот 17 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно 
научно звање редовен професор може да биде избрано лице коешто покрај општите 
услови исполнува најмалку уште седум услови од критериумите од Анексот 1, од  
коишто задолжително најмалку 5 услови од првите два критериума. Условите се 
вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на 
огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост). 

Кандидатот исполнува вкупно 29 услови од наведените во табелите за оценување 
на исполнетста за псебните услови, од кои 18 од првите 2 групи (табели) на 
критериуми. Исполнетоста на посебните услови е дадена во табелата за оценување на 
исполнетоста на посебните услови за избор во звања од Анекс 1 од Правилникот 
(прилог 1). 
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Заклучок и предлог 
 
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатот, Рецензионата комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-
образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста 
од поширок интерес на д-р Роберто Пашиќ, вонреден професор при Технички 
Факултет во Битола.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од 
последниот избор до денес, Рецензионата Комисија заклучи дека д-р Роберто Пашиќ, 
поседува научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - 
Битола, ги исполнува сите услови да биде избран во наставно научно звање РЕДОВЕН 
ПРОФЕСОР во научните области: Припрема за печатење (Desktop Publishing), 
Технологии на печатење (форми, постапка, доработка), Организација и методологија 
на проектирање на сметачки системи (хардверски системи, софтвер).  

Според горе изнесеното, Рецензионата Комисија има чест и задоволство да му 
предложи на Наставно-научниот совет на Техничкиот Факултет во Битола, при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, д-р Роберто Пашиќ да биде избран 
во наставно научно звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР во научните области: Припрема 
за печатење (Desktop Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка, 
доработка), Организација и методологија на проектирање на сметачки системи 
(хардверски системи, софтвер). 

 
                                         

РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА: 
 
 

1. Редовен проф. д-р Силвана Ангелевска - претседател, Технички 
Факултет Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, с.р. 

 
 
2. Редовен професор д-р Цвете Димитриеска - член, Технички Факултет 
Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, с.р. 

 
 

3. Редовен професор д-р Александар Маркоски – член, Факултет за 
информатички и комуникациски технологии Битола, Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, с.р. 
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ПРЕГЛЕД 

НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ– БИТОЛА  
магистерски/специјалистички трудови 

 
 

Ред. 
бр. 

Име и презиме на 
кандидатот 

Наслов на темата  
Име и презиме на 

менторот 

Датум и бр. на 
Одлука на 
ННС/НС за 

прифаќање на 
темата 

 

1. Марија Стојаноска ,,Планирање на ЈГП во мали градови со 
примена на PTV Vision VISUM софтвер“ 

Ред. проф. д-р 
Никола Крстановски 

02-150/6 од 
14.02.2023 
год. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                             

                                                              Д Е К А Н 
 

                                                        Ред. проф. д-р Митко Костов 
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Прилог бр.3 
 

РЕЦЕНЗИЈА 
НА РАКОПИСОТ „ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ“ ОД АВТОРОТ 

ТАТЈАНА ГЕРГИНОВА 
 
Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот Совет на Факултет за безбедност, 
Скопје број  08-68/12 од 26.01.2023 и Одлука на Ректорската управа на УКЛО, бр. 14-
88/11-1 од 30.01.2023 за членови на Рецензентската комисија за рецензирање на 
ракописот "Глобална безбедност" од авторот проф. д-р Татјана Гергинова, наменет за 
студентите на Факултет за безбедност, Скопје, за предметот "Глобална безбедност", 
избрани се редовен проф. д-р Саша Мијалковиќ и редовен проф. д-р Божидар Форца. 
По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до Наставно-
научниот Научниот/Наставничкиот совет на Факултетот за безбедност во Скопје, 
рецензентите го поднесуваат следниов 
 

ИЗВЕШТАЈ 
Општ дел 

Основни  податоци за ракописот 

Назив на ракописот: Глобална безбедност 

Назив на предметната програма: Глобална Безбедност 

Назив на студиската програма: "Безбедност" 
"Криминалистика" 

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

9 кредити 

Предметот "Глобална безбедност" на Факултетот за безбедност, Скопје е 
задолжителен предмет на СП Безбедност со фонд на часови 3+2, број на ЕКТС - 
кредити 9 и се слуша  во VII семестар,- Прв циклус студии. 
Предметот "Глобална безбедност" на Факултетот на безбедност, Скопје е изборен 
предмет на СП Криминалистика со фонд на часови 3+2 – број на ЕКТС - кредити 5  и 
се слуша  во VII семестар; 
Предметот "Глобална безбедност" на Факултетот на безбедност, Скопје е 
задолжителен предмет на СП Безбедност и Евроатлански интеграции со фонд на 
часови 2+2 – број на ЕКТС - кредити 5  и се слуша  во V семестар; 
Предметот "Глобална безбедност – Современи предизвици, ризици и закани" е 
изборен предмет на Втор циклус студии на Факултетот за безбедност, Скопје (СП 
Безбедност 60 кредити – Фонд 10, Кредити 6; и СП Безбедност 120 кредити – Фонд 15, 
Кредити 10); 
Предметот "Глобални ризици и закани" – е изборен предмет на Втор циклус студии на 
Факултетот за безбедност, Скопје -СП Криминологија и криминална политика – Фонд 
20, Кредити 6); 
Предметот "Глобална безбедност – Современи научни консидерации" е предмет на 
Трет циклус студии на Факултетот за безбедност, Скопје – Кредити 15; 

Реден број на изданието: Второ издание (се разликува од претходното  
издание - измените се поголеми од 20 %) 



137 
 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 297 страници (формат 
B5), (компјутерски обработен во Times New Roman 12 ptи проред 1) 
Ракописот е поделен на два дела, со структуиран воведен дел и 
користена литература (од 282 – 297).  Првиот дел се состои од Глава 1 и 
Глава 2. Вториот дел содржи три глави.  
Користената литература е структурирана, како (1) книги, списанија, 
зборници, објавени трудови (2) Меѓународни правни Акти (3) Прописи 
на националното право (4) Лексикони (5) Електронски извори 

                         
 
 

                                                                       РЕЦЕНЗЕНТИ 
 

Проф. д-р Саша Мијалковиќ с.р. 
                          

Проф. д-р Божидар Форца с.р. 
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ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р САША МИЈАЛКОВИЌ 

 

Краток опис на содржината: Доставениот текст на материјалот "Глобална 
безбедност" представува второ дополнето издание 
на учебникот "Глобална безбедност" кој во првото 
издание е издаден во 2015 година. Дополнувањата 
во ова второ издание на учебникот се последица на 
два паралелни процеси: 
 
-Прво, Авторката во последните седум години ги 
следела и анализирала промените во секторот за 
безбедност во националното, регионално и 
глобално опкружување, како и предизвиците, 
ризиците и заканите со кои се соочува глобалното 
општество и 
-Второ, Авторката истовремено ги следи и новите 
достигнувања во полето на современите студии за 
безбедност, посебно оние кои директно но и 
посредно се однесуваат на областа глобална 
безбедност. 
 
Покрај литературен македонски јазик, авторката во 
текстот користи струковна терминологија на 
безбедносните науки. Текстот е јасно и постапно 
изложен, така што прикажаната материја може да се 
разбере и да ја свати оној кој нема предзнаења од 
областа на безбедноста. 
 
Авторот зборува за конципирање на посебна научна 
дисциплина "Глобална безбедност" во рамките на 
безбедносните науки. 
Во новиот Учебник, Авторката ги има проширено 
наставните содржини со содржини за територијална 
безбедност, безбедност на државниот суверенитет, 
социјална безбедност, политичка безбедност, 
економска и енергетската безбедност и стабилност, 
безбедносн на информации, еколошка безбедност, 
здравствена безбедност како и со нови содржини за 
Глобалната стратегија на Европската Унија од 2016 
година, Стратегија за безбедност на Европската 
Унија за периодот 2020 – 2025, со нови содржини за  
стратегиски концепт на НАТО – 2016, 2022), и со нови 
содржини за поимно определување на 
организираниот криминал, тероризмот итн. 
 
Предложениот Ракопис под наслов „Глобална 
безбедност“ од проф. д-р Татјана Гергинова, за 
учебник по предметот „Глобална безбедност“ на 
Факултетот за безбедност-Скопје, структуриран е 
во два дела. 
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Првиот дел ги содржи Глава 1 со наслов - Безбедност 
– референтни вредности и интереси – нивоа на 
анализа на безбедноста и Глава 2 со наслов - 
Традиционален и современ концепт на националната 
безбедност и меѓународната безбедност.  
 
Вториот дел содржи три глави. Глава 3 е со наслов - 
Глобализација, глобализам и глобална безбедност. 
Глава 4 со наслов - Современите предизвици и 
клучните закани по безбедноста во ерата на 
глобализацијата и Глава 5 е со наслов - Загрозувања 
на глобалната безбедност – Поим, суштина и 
класификација. Во секоја глава материјалот има 
поднаслови, па вака поставената систематика на 
материјалот, му овозможува на читателот лесно да 
дојде до проблемот што го интересира. 
Во првата целина од првиот дел, разработени се 
прашањата што се однесуваат на поимот – 
безбедност, потоа референтните вредности и 
интереси во однос на безбедноста, нивоата на 
анализа на безбедноста – традиционалните и 
современите концепти на безбедноста и прашањето 
на меѓународната безбедност. 
 
Втората целина од првиот дел на трудот, посветена 
е на разработување на традиционалниот и 
современиот концепт на безбедноста, како и на 
аспектите на националната и интегралната 
безбедност. 
Воедно, во оваа целина се третира и односот помеѓу 
традиционалните и глобалните безбедносни студии, 
како и релациите помеѓу индивидуалната, 
националната, регионалната и меѓународната 
безбедност. 
Третиот дел од текстот е посветен на 
глобализацијата, и 
Најмногу внимание, во овој дел, посветен е на 
објаснување на терминот „глобализација“, при што 
се тргнува од неговото дефинирање, пошироките 
аспекти на глобализацијата и потенцирање на 
позитивните и негативните конотации на овој 
процес. 
Втората глава од вториот дел на текстот, посветена 
е на современите предизвици и клучни закани по 
безбедноста во ерата на глобализацијата. Посебно 
внимание, во оваа глава е свртено кон 
униполарниот и мултиполарниот концепт на 
уредување на глобалните односи и на 
безбедносното опкружување, со потенцирање на 
глобалните предизвици и клучните безбедносни 
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закани. 
Особено, во текстот, се нагласува прашањето на 
развивање делотворен мултилатерализам во 
рамките на меѓународниот поредок. 
Во овој дел, се утврдуваат и содржини поместени 
посветени на стратегискиот концепт на НАТО и 
Европската Унија (стратегиски концепт на НАТО – 
2010, 2016, 2022). 
Во однос на активностите на ЕУ, нагласени се 
Европската стратегија за безбедност од 2003. 
Година, потоа Тампере програмата, Лисабонскиот 
договор, Стокхолмската програма и Стратегијата за 
внатрешна безбедност на ЕУ, Глобалната стратегија 
на Европската Унија од 2016, Стратегија за 
безбедност на Европската Унија за периодот 2020 - 
2025 
Глава 5 од вториот дел, посветена е на 
загрозувањето на глобалната безбедност. Во оваа 
целина, прво се тргнува од објаснување на поимот, 
суштината и класификацијата на загрозувањата, со 
акцент врз глобалната безбедност. 
Како најопасни облици на загрозување на 
глобалната безбедност, во текстот се потенцирани 
еколошкиот криминалитет, тероризмот и 
организираниот криминал и закани по критичната 
инфраструктура. 
Во овој дел, авторот укажува на глобалните закани  
и потребата од мултилатрален пристап кон 
изградувањето на глобалната безбедност, со 
акцентирање на мерките и активностите што ЕУ ги 
презема на ова поле. 
Во врска со еколошкиот криминалитет, третирани 
се аспектите на опасностите што ги предизвикува 
спрема глобалната безбедност, посебно 
долгорочното загадување на животната средина и 
проблемите што се јавуваат на планот на неговото 
спречување. Овде, посебно се истакнува 
еколошката политика на Европската унија,  
Глобални опасности од еколошкиот криминалитет и 
проблемите околу неговото сузбивање. 
Во поглед на тероризмот, презентирани се 
поимните определувања и аспектите на оваа 
деструктивна појава во современиот свет. 
Делот што е посветен на организираниот криминал, 
разработен е преку точките: поимно определување, 
феноменологија и загрозувачки ефекти на 
организираниот криминал на внатрешен и 
надворешно-политички план. 
На крајот авторот поимно ја разработува 
критичната инфраструктура и ја определува 
потребата од остварување на заштита на критична 
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инфраструктура - дa ce рeгулирa прeку интeгрaлeн 
приcтaп - пoчнувaјќи oд идeнтификувaњe, 
cпрeчувaњe и пoдгoтoвкa зa cпрaвувaњe co зaкaнитe 
врз критичнaтa инфрacтруктурa, пa прeку 
нaмaлувaњe нa рaнливocтa нa критичнaтa 
инфрacтруктури дa ce дoјдe дo ублaжувaњe нa 
пocлeдицитe врз критичнaтa инфрacтруктурa. 

Оцена за усогласеноста со предметната 
програма: 

Учебникот Глобална безбедност е напишан според 
наставната програма за научната дисциплина 
„Глобална безбедност“, која се изучува на Факултетот 
за безбедност – Скопје, на Студиската програма – 
Безбедност, и истиот е изготвен да го покрие 
најголемиот дел од наставните содржини предвидени 
за овој предмет. 
Насловот на Ракописот (Глобална безбедност) е 
идентичен со називот на наставно-научната 
дисциплина (Глобална безбедност) која се изучува 
на студиите при Факултетот за безбедност во 
Скопје. И насловите на делови од книгата, како и 
поедини теми кои во рамките на нив се 
обработуваат, се компатибилни со областите и 
темите кои се предвидени со наставната програма 
за Глобална безбедност. 

Оцена на ракописот: Авторката покажува висок степен на стручност, 
професионалност и знаење во изработката, на 
содржината на Ракописот "Глобална безбедност"  
кој претставува сериозна систематизација на 
постоечки научни знаења од областа на глобалната 
безбедност и останатите концепти на безбедност 
кои се поврзани со глобалната безбедност. Станува 
збор за материјал кој ги задоволува сите стандарди 
на учебник за потребите на високото образование, и 
срдечно го предложувам за публикување и за 
користење во наставниот процес на студиите при 
Факултетот за безбедност во Скопје. 
Текстот на учебник, кој го изработила авторката д-р 
Татјана Гергинова, го покажува моменталниот 
пресек на состојби и актуелни достигнувања на 
глобалната безбедност, а во поедини делови има и 
прогнозирачка – предвидувачка димензија. 
Кога станува збор за методичко-дидактичките 
компоненти на текстот Глобална безбедност, може 
да се каже дека ова претставува вистински наставен 
учебник: авторката на почетокот од секое поглавје 
ги определува целите на наставната материја, 
знаења и вештини кои ќе се стекнат со изучување 
на наставните содржини. Понатаму, текстот е 
изложен од поединечни, преку посебни кон општи 
категории на безбедносните науки. Покрај 
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заклучоците кои ги изведува авторката, се 
остава можност да и самите читатели изведат 
свои заклучоци, со простор за конструктивна 
дискусија. Во таа смисла, текстот ги задоволува 
сите методичко-дидактички стандарди на 
учебник. 

Категоризација: Универзитетски учебник 

Заклучок со предлог за оправданоста за 
објавување: 

Според погоре изнесеното, се предлага издавање на 
предложениот ракопис од проф. д-р Татјана 
Гергинова во форма на универзитетски учебник. 
Ракописот ги задоволува сите неопходни 
критериуми што треба да ги има еден 
универзитетски учебник.   

 
Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го предложам 
да се отпечати како Универзитетски Учебник по предметот "Глобална безбедност", примарно 
наменет за студентите на Факултетот за безбедност во Скопје, на прв, втор и трет циклус студии. 
 
Во Белград, 2023 
 

РЕЦЕНЗЕНТ 
Проф. д-р Саша Мијалковиќ 
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ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р БОЖИДАР ФОРЦА 

 

Краток опис на содржината: Доставениот текст на материјалот "Глобална 
безбедност" представува второ дополнето издание 
на учебникот "Глобална безбедност" кој во првото 
издание е издаден во 2015 година.  

Авторот зборува за конципирање на посебна научна 
дисциплина "Глобална безбедност" во рамките на 
безбедносните науки. 

Глобалната безбедност е релативно млада научна 
дисциплина која настанала во процесот на 
диференцијација на науката за безбедност на низа 
од тесно - специјалистички научни дисциплини во 
согласност со своите предметни подрачја на учење 
и истражување. Глобалната безбедност се смета за 
аутентична и посебна (засебна) научна дисциплина, 
првенствено поради тоа што има посебен, јасен 
специфичен предмет на проучување, теориска и 
логичка фундираност, основа за своите сознанија, 
специфична методологија на истражување со низа 
на истражувачки, општи, посебни и поединечни 
методи, како и развиен појмовен, концептуален и 
категоријален апарат. 

Ракописот кој е предаден на рецензија, е поделен на 
два дела, со структуиран воведен дел и користена 
литература. Првиот дел се состои од Глава 1 и  

Глава 2. Вториот дел содржи три глави.  

Првиот дел ги содржи Глава 1 со наслов - Безбедност 
– референтни вредности и интереси – нивоа на 
анализа на безбедноста и Глава 2 со наслов - 
Традиционален и современ концепт на националната 
безбедност и меѓународната безбедност.  

Вториот дел содржи три глави. Глава 3 е со наслов - 
Глобализација, глобализам и глобална безбедност. 
Глава 4 со наслов - Современите предизвици и 
клучните закани по безбедноста во ерата на 
глобализацијата и Глава 5 е со наслов - Загрозувања 
на глобалната безбедност – Поим, суштина и 
класификација. Во секоја глава материјалот има 
поднаслови, па вака поставената систематика на 
материјалот, му овозможува на читателот лесно да 
дојде до проблемот што го интересира. 

Во првата целина од првиот дел, разработени се 
прашањата што се однесуваат на поимот – 
безбедност, потоа референтните вредности и 
интереси во однос на безбедноста, нивоата на 
анализа на безбедноста – традиционалните и 
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современите концепти на безбедноста и прашањето 
на меѓународната безбедност. 

Втората целина од првиот дел на трудот, посветена 
е на разработување на традиционалниот и 
современиот концепт на безбедноста, како и на 
аспектите на националната и интегралната 
безбедност. 

Воедно, во оваа целина се третира и односот помеѓу 
традиционалните и глобалните безбедносни студии, 
како и релациите помеѓу индивидуалната, 
националната, регионалната и меѓународната 
безбедност. 

Третиот дел од текстот е посветен на 
глобализацијата, и 

Најмногу внимание, во овој дел, посветен е на 
објаснување на терминот „глобализација“, при што 
се тргнува од неговото дефинирање, пошироките 
аспекти на глобализацијата и потенцирање на 
позитивните и негативните конотации на овој 
процес. 

Втората глава од вториот дел на текстот, посветена 
е на современите предизвици и клучни закани по 
безбедноста во ерата на глобализацијата. Посебно 
внимание, во оваа глава е свртено кон 
униполарниот и мултиполарниот концепт на 
уредување на глобалните односи и на 
безбедносното опкружување, со потенцирање на 
глобалните предизвици и клучните безбедносни 
закани. 

Особено, во текстот, се нагласува прашањето на 
развивање делотворен мултилатерализам во 
рамките на меѓународниот поредок. 

Во овој дел, се утврдуваат и содржини поместени 
посветени на новиот стратегиски концепт на НАТО 
и Европската Унија (стратегиски концепт на НАТО 
– 2010, 2016, 2022). 

Во однос на активностите на ЕУ, нагласени се 
Европската стратегија за безбедност од 2003 
година, потоа Тампере програмата, Лисабонскиот 
договор, Стокхолмската програма и Стратегијата за 
внатрешна безбедност на ЕУ, Глобалната стратегија 
на Европската Унија од 2016, Стратегија за 
безбедност на Европската Унија за периодот 2020 – 
2025. 

Глава 5 од вториот дел, посветена е на 
загрозувањето на глобалната безбедност. Во оваа 
целина, прво се тргнува од објаснување на поимот, 
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суштината и класификацијата на загрозувањата, со 
акцент врз глобалната безбедност. 

Како најопасни облици на загрозување на 
глобалната безбедност, во текстот се потенцирани 
еколошкиот криминалитет, тероризмот и 
организираниот криминал и закани по критичната 
инфраструктура. 

Во овој дел, авторот укажува на глобалните закани  
и потребата од мултилатрален пристап кон 
изградувањето на глобалната безбедност, со 
акцентирање на мерките и активностите што ЕУ ги 
презема на ова поле. 

Како посебна наставна содржина, авторката ја 
обработува превенцијата на криминалот. Авторката 
поимно ја определува превенцијата и ја определува 
целта на превенцијата како остварување безбедност 
на државата, безбедност на нејзините граѓани, 
безбедност на вредностите, интересите и ресурсите, 
како и почитување на меѓународните норми кои се 
составен дел на националниот одговор на 
современите ризици и закани. Авторката 
определува и преку кои мерки се реализира 
превенцијата. 

На крајот авторот поимно ја разработува 
критичната инфраструктура и ја определува 
потребата од остварување на заштита на критична 
инфраструктура - дa ce рeгулирa прeку интeгрaлeн 
приcтaп. 

Како посебни точки, авторката ги обработува: 
потребата за заштита на критична инфраструктура;  

Воспоставување интегрален систем за 
обезбедување на енергетскиот  сектор во 
Европската Унија; Заштита и обезбедување на 
енергетската инфраструктура во Република Северна 
Македонија. 

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Ракописот "Глобална безбедност" е напишан според 
наставната програма за научната дисциплина 
„Глобална безбедност“, која се изучува на Факултетот 
за безбедност – Скопје, на Студиската програма – 
"Безбедност" и "Криминалист", и истиот е изготвен да 
го покрие најголемиот дел од наставните содржини 
предвидени за овој предмет. 

Ракописот  "Глобална безбедност" од авторот д-р 
Татјана Гергинова e самостоен труд, добро 
структуриран и напишан на начин којшто им 
овозможува на студентите лесно да го совладаат 
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материјалот. Материјалот е прилагоден на 
потребите на студентите и покажува дека во 
процесот на изработка на трудот е консултирана 
обемна и релевантна домашна и странска 
литература. 

Оцена  на  ракописот: Учебникот со својата содржина,  јасна и разбирлива 
наративност и со другите содржински и 
методолошки вредности е нов начин на 
интерпретација на промените во секторот за 
безбедност, во националното, регионално и 
глобално опкружување, како и предизвиците, 
ризиците и заканите со кои се соочува глобалното 
општество и глобалниот свет. 

 Авторката покажува висок степен на стручност, 
професионалност и знаење во изработката, на 
содржината на Ракописот "Глобална безбедност"  
кој претставува сериозна систематизација на 
постоечки научни знаења од областа на глобалната 
безбедност и останатите концепти на безбедност 
кои се поврзани со глобалната безбедност.  

Станува збор за материјал кој ги задоволува сите 
стандарди на учебник за потребите на високото 
образование, и срдечно го предложувам за 
публикување и за користење во наставниот процес 
на студиите при Факултетот за безбедност во 
Скопје. 

Кога станува збор за методичко-дидактичките 
компоненти на текстот Глобална безбедност, може 
да се каже дека ова претставува вистински наставен 
учебник: авторката на почетокот од секое поглавје 
ги определува целите на наставната материја, 
знаења и вештини кои ќе се стекнат со изучување 
на наставните содржини. Понатаму, текстот е 
изложен од поединечни, преку посебни кон општи 
категории на безбедносните науки. Покрај 
заклучоците кои ги изведува авторката, се остава 
можност да и самите читатели изведат свои 
заклучоци, со простор за конструктивна дискусија. 
Во таа смисла, текстот ги задоволува сите 
методичко-дидактички стандарди на учебник. 

Категоризација: Универзитетски учебник 

Заклучок со предлог за оправданоста за 
објавување: 

Ракописот со наслов "Глобална безбедност" – Второ 
издание од проф. д-р Татјана Гергинова ги 
задоволува критериумите и највисоките стандарди 
за основен универзитетски учебник.  Ракописот 
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заслужува посебно научно, стручно и 
професионално вреднување и преставува значаен 
придонес во литературата на безбедносните науки.   

Според погоре изнесеното, се предлага издавање на 
предложениот ракопис од проф. д-р Татјана 
Гергинова во форма на универзитетски учебник. 

 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го предложам 
да се отпечати како Универзитетски Учебник по предметот "Глобална безбедност", примарно 
наменет за студентите на Факултетот за безбедност во Скопје, на прв, втор и трет циклус студии. 
 
 
Во Белград, февруари 2023 
 

 
 

РЕЦЕНЗЕНТ 
       Проф. д-р Божидар Форца 
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ПРЕГЛЕД 
НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ 

 
  Магистерски труд 

 
 

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. Дарко 
Костадинов 

„Антитерористички активности во 
Република Северна Македонија“ 

Проф. д-р Злате 
Димовски 

Одлука од 
ННС бр.08-
127/11 од 
16.02.2023 

година 
                                                                                                                                                                   
 

Д Е К А Н 
 

Проф. д-р Никола Дујовски 
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Прилог бр.1 
РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАСТАВНО-НАУЧНИИТЕ ОБЛАСТИ МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА (50309) 

И ФИНАСИИ (50326) НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО  
 
Врз основа на конкурсот на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски”- Битола, 

Правен факултет Кичево, објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Лајм“ од 
29.12.2022 година, за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања од 
научните области: Меѓународна економија (50309), Финансии (50326) и врз основа на 
Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-55/12, донесена на 24.01.2023 година, 
формирана е Рецензентска комисија во состав:  

1. Проф. д-р Драгица Оџаклиеска, редовен професор на Економски факултет 
Прилеп, Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола (Претседател) 

2. Проф. д-р Мери Бошкоска, редовен професор на Економски факултет Прилеп, 
Универзитет “Св. Климент Охридски“- Битола (член) 

3. Проф. д-р Благој Ѓорѓиевски, редовен професор во пензија на Правниот факултет 
- Кичево, Универзитет “Св. Климент Охридски“- Битола (член). 
Како членови на Рецензентската комисија, по разгледувањето на пристигнатите 

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

 
     И З В Е Ш Т А Ј 

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

научните области Меѓународна економија (50309), Финансии (50326), во дневните 
весници “Нова Македонија” и Лајм“на 29.12.2022 година, во предвидениот рок се 
пријави само кандидатот д-р Елизабета Тошева, вонреден професор на Правен 
факултет Кичево. Врз основа на пријавата од кандидатот и по разгледувањето на 
доставената документација, Рецензионата комисија ги изнесува следните констатции: 

 
Биографски податоци и образование 
 
Кандидката д-р Елизабета Тошева е родена на 28.01.1971 година во Битола. 

Основното и средното економско училиште ги завршува во Битола. Дипломира на 
Економскот факултет - Прилеп при Универитетот Св. Климент Охридски Битола, во 
академската 1989/90 година на насоката - Економија на претпријатија  со просечна 
оценка 8.44, со што се стекнува со звањето - Дипломиран економист. Од 1999 па се до 
2011 година, работи во Педагошкиот факултет, при Универитетот Св.Климент 
Охридски Битола, како економист - извршител на сметководствено - финансиски 
работи. Магистерски студии завршува на Економски факултет во Прилеп со просечна 
оценка 9.40, а на 18.04.2008 година успешно го брани  магистерскиот труд од областа 
на еконoмијата на тема “Улогата на стратегиите за развој и менаџмент на човечките 
ресурси во ефикасното работење на претпријатијата“ и се стекнува со звањето - 
Магистер по Бизнис администрација - МБА - менаџмент. На 04.11.2011 година, на 
Економскиот институт при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” – Скопје, пред 
Комисија во состав: проф д-р Верица Јанеска- претседател, проф. д-р Васил Поповски, 
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проф. д-р Дејан Пендев, проф. д-р Цветко Смилевски, и проф д-р Татјана Петковска, 
успешно ја брани докторската дисертација од областа на економските науки на тема 
“Улогата на конфигурацискиот пристап кон стратегискиот менаџмент на човечки 
ресурси за постигнување одржлива конкурентска предност”, и се стекнува со научниот 
степен - Доктор на економски науки. 

Со одлука бр. 02-355/2 од 25.10.2011 година од страна на Правниот факултет- 
Кичево, при Универитетот Св.Климент Охридски Битола е избрана за соработник - 
асистент по група предмети од областа на економските науки, каде заснова работен 
однос од 01.12.2011 година. Од 26.06.2013 година е избрана во звање наставник Доцент 
од областа на економските науки по предметите Меѓународна економија и Деловни 
финансии. Во моментот е Вонреден професор во научните области 50309 -
Меѓународна економија и 50326 – Финансии. Последниот реферат за избор е објавен 
во Билтен 439 од 01.03.2018 година. 

Кандидатката активно се служи со англискиот јазик (Aptis сертификат ниво C1).  
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 

педагошки и други остварувања на кандидатката д-р Елизабета Тошева од почетокот 
на кариерата, објавени во билтените бр. 353 од 07.10.2011 - Соработник аистент од 
областа на економските науки, анекс на билтен бр.374 од 21.05. 2013 - Доцент, билтен 
бр. 439 од 01.03.2018 - Вонреден професор, како и вкупните научни, стручни, 
педагошки и други остварувања на кандидатот од последниот избор до денот на 
пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот. 

 
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од 

последниот избор до денот на пријавата 
 
Наставно-образовна дејност 
 

Во рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО, Правен факултет Кичево, 
кандидатката д-р Елизабета Тошева изведува настава по предметите: 

Прв циклус: Студиска програма правни студии - Меѓународна економија; Основи 
на економија, Применета економија; Претприемништво и бизнис; Заштита на 
потрошувачи. 

Втор циклус: Студиска програма Бизнис право - Банкарско право, Даночно право, 
Деловни финансии, Право на хартии од вредност; Студиска програма Казнено право и 
криминологија - Меѓународни економски односи; Економски криминалитет. 

Трет циклус: Студиска програма Меѓународно право и политика - Меѓународни 
економски односи; Студиска програма Административно право и администрација - 
Економија на јавниот сектор. 
  Кандидатката предавала повеќе нови наставни предмети кој за прв пат биле 
воведени во студиска програма: прв циклус - студиска програма правни студии 
Монетарна економија; втор циклус - студиска програма граѓанско право: Деловно 
право, Меѓународни хартии од вредност и Монетарно, кредитно и девизно право.  

Кандидатката била ангажирана како наставник на друга единица на 
Универзитетот или на друга високообразовна установа од земјата или странство: 
2020/2021 (Прв циклус): Бизнис академија Смилевски (БАС) 2020/2021 Студиска 
програма - Менаџерска економија (Одлука на Универзитетски Сенат УКЛО бр. 14-
230/5-1 од 26.02.2021). Била ангажирана како стручно лице – Предавач во модулот 
Планирање и финанасии од проектот Обука на директори од основните и средните 
училишта во Р. С. Македонија. На Педагошкиот факултет Битола ангажирана како 
стручен соработник по предметот Планирање и економика во образованието на 
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Студиска програма по Образовен менаџмент. Стручен соработник во Втор циклус 
студии по предметот - Училишен менаџмент на Студиска програма по Образовен 
менаџмент (фокусен сегмент Деловни финансии). 

Акредитиран ментор на докторски студии на Студиска програма Меѓународно 
право и политика https://drive.google.com/file/d/1NGF_3kDBVzYFtVZCeECVEqiLAJfOcuTG/view. 

Кандидатката д-р Елизабета Тошева била ментор и член во Комисии за одбрана 
на дипломски трудови на значителен број кандидати на прв циклус студии. На втор 
циклус студии - ментор на тројца кандидати и член во Комисии за оценка и одбрана во 
повеќе од петнаесетина успешно одбранети магистерски трудови и на трет циклус 
студии – ментор на еден кандидат. Има дадено шест мислења по Авторезиме за 
изработени и успешно одбранети докторски дисертации на Економски факултет 
Прилеп, Факултет за информациски и комуникациски технологии, Битола, Правен 
факултет Јустинијан Први Скопје и Економски Институт при Универзитет Св. Кирил и 
Методиј-Скопје.  

Била Член на Рецензентска комисија за избор на Соработник - Асистент на 
Правен Факултет Кичево одчука бр. 02-370/4 од 26. 06.2019. 

Кандидатката д-р Елизабета Тошева е автор на:  
 Рецензиран учебник под наслов Д-р Елизабета Тошева, (2022), 

МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА. Издавач: Универзитет Св. Климент Охридски, 
- Кичево: Правен факултет, 2022. 339.9 (075.8). ISBN -978-608-4670-19-3, 
COBISS.MK-ID 58568965, Графо пром, Битола 

 Рецензирана монографија. Д-р Елизабета Тошева, (2013), “СТРАТЕГИСКО 
УПРАВУВАЊЕ ЗА ОДРЖЛИВА КОНКУРЕНТСКА ПРЕДНОСТ - 
ПОВРЗУВАЊЕ НА ЛУЃЕТО СО СТРАТЕГИСКИТЕ ПОТРЕБИ НА 
БИЗНИСОТ: Заклучоци и препораки за менаџерите во Република Македонија”,  
Графо пром, Битола, ISBN 978-608-4522-30-0, COBISS.MK-ID 94905098 

Кандидатката е автор на поглавје од рецензирани интернационални книги: 
 EBook – Chapter: Assoc. Prof. d-r. Elizabeta Tosheva (2020).  "The Impacts of 

Digital Transformation". “DIGITAL ECONOMY AND DIGITAL 
TRANSFORMATION IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA: CURRENT 
STATE AND OPPORTUNITIES” Istanbul, Turkey, August, 2020 EI-SBN 978-605-
06499-0-1 pp.47-63 

 EBook – Chapter: Assoc. Prof. d-r. Elizabeta Tosheva (2022). Second Edition Book: 
"The Impacts of Digital Transformation" E-ISBN: 978-605-71029-6-6, April, 2022, 
Orcid: 0000-0002-7137-4881 
https://www.researchgate.net/publication/360630985_The_Impacts_of_Digital_Trans
formation 

 
Научно-истражувачка дејност 
 
Д-р Елизабета Тошева има објавено вкупно 56 научни трудови, од кои 6 научни 

труда во научни списанија со импакт-фактор (фактор на влијание), 20 трудови во 
меѓународни научни списанија, 12 трудови во меѓународни научни публикации, 18 
трудови во зборници од научни собири и 8 стручни трудови.  

После изборот во вонреден професор има објавено вкупно 24 научни трудови, од 
кои 2 научни труда во научни списанија со импакт-фактор (фактор на влијание), 7 
трудови во меѓународни научни списанија, 7 трудови во меѓународни научни 
публикации, 10 трудови во зборници од научни собири и 7 стручни трудови.  

Tрудовите се објавени на репозиториумот на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“, Битола http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Tosheva=3AElizabeta=3A=3A.html 
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Дел од научните трудови во последните 5 години се објавени во референтни 
научни публикации кои се индексирани во: SCOPUS, HeinOnline, EBSCO, CEEOL, 
ICV, EBSCO Discovery Service, EBSCO Publishing, Web of Science и други. .  

На базата на Google Scholar нотирани се (44 цитирања или h-index 4). 
https://scholar.google.com/citations?user=HKTPsn0AAAAJ&hl=en 
На базата на Research Gate (Research Interest Score - 583.4 Citations 33 h-index 3). 
(https://www.researchgate.net/profile/Elizabeta-Tosheva)  

 
Објавени трудови после изборот во Вонреден професор во последните 5 години: 
 

1. Tosheva E. (2018). “INTEGRATED GROWTH MODEL OF SOUTH EAST 
EUROPEAN COUNTRIES” International Conference "Inter regional developments 
in geographical, historical, social, economical and cultural focus". 03.11.2017. 
Korca, Albania ISSN: 2078-7111 
http://www.unkorce.edu.al/sites/default/files/VJETARI%20PJESA%20II%20(2).pdf 

2. Tosheva, Elizabeta and Temelkovska-Anevska, Elena (2018). 
DECENTRALIZATION, LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT IN THE 
CONTEXT OF REPUBLIC OF MACEDONIA’S ACCESSION IN THE EU: 
DEVELOPMENTS AND PERSPECTIVES International Scientific Conference: 
“Towards a Better Future: The Rule of Law, Democracy and Polycentric 
Development”, 11-12. May, 2018, Bitola; Conference proceedings: ISBN978-608-
4670-00-1 V.1 pp.2015-227 
http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/conference_proceedings_vol1.pdf 

3. Tosheva E. (2018). “Growing inequality as one of the biggest social, economic and 
political challenges of our time”, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: 
“SECURITY, POLITICAL AND LEGAL CHALLENGES OF THE MODERN 
WORLD” Bitola, Republic of Macedonia, 19 – 21 October, 2018, Conference 
proceedings: ISBN: 978-9989-870-79-8. Vol.1. pp. 238-251. 330.368(100); 339.9-
027.511 
http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/Conference_Proceedings_vol.1.pdf 

4. Tosheva, E. (2018). “WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA: ISSUES AND PERSPECTIVES” - INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC JOURNAL “Horizons”, ISSN 1857-9884 Year 12, Volume 22, 
November 2018. pp. 51-61, DOI 10.20544/HORIZONS.A.22.1.18.P04, Indexing: 
EBSCO 
http://uklo.edu.mk/filemanager/HORIZONTI%202018/Serija%20A/konecen%20trud
%20p04.pdf 

5. Dimeski. B. & Tosheva E. (2018). “EXAMINING RURAL REGIONS IN 
HUNGARY AFTER EU ACCESSION: PUBLIC MANAGEMENT OF SOME KEY 
PERFORMANCES (2004-2014)”. Balkan Social Science Review (BSSR). Vol. 12 
No. 12 (2018): pp. 7-25. ISSN: 1857- 8772, December, 2018.  
http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/2503/2238 
Indexing: SCOPUS, HeinOnline, EBSCO, CEEOL, ICV (Index Copernicus Value) 
4,95; ICV 2017 = 70.37, Electronic Journals Library GIGA German Institute of 
Global and Area Studies - Information Centre, Hamburg; World Cat; Electronic 
Journals Library of University of Regensburg; WZB Berlin Social Science Center; 
Library of University of Liege; Academia.edu; Researchgate.net; Library of 
University of Koln; Google Scholar; 

6. Elizabeta Tosheva & Monika Angeloska Dichovska, 2018. "Exploring 
Entrepreneurial Motivations And Barriers: A Study Of Women Bussines Owners In 



153 
 

 

The Republic Of Macedonia," Annals - Economy Series, Constantin Brancusi 
University, Faculty of Economics, vol. 6, pages 23-36, December. ISSN 2344-3685, 
ISSN-L 1844-7007.http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2018-06/03_Tosheva.pdf 
Indexing: IDEAS; Genamics; Journal Seek Database; Econ 
Papers; EBSCO; Cabell's; SCIPIO;  DOAJ  REPEC; EconBiz;  YORK UNIVESITY;  
GLOABAL IMPACT FACTOR;  SOCIONET;  Directory of Research Journal’s 
Indexing; Electronic Journals Index (SJSU);  Universidad Nacional Autónoma de 
Mexico, Mexico; University of Ottawa Library, Ontario, Canada; University of the 
West Library, Rosemead, California, U.S.A.; New Jour; Journal Seeker.   

7. Tosheva E. & Gjorgioski, B. (2019). “SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF THE 
LABOR MARKET MOBILITY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND ITS 
IMPLICATIONS ON REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT”. International 
Scientific Conference “TOWARDS A BETTER FUTURE: DEMOCRACY, EU 
INTEGRATION AND CRIMINAL JUSTICE” 10-12 May, 2019 Bitola, Republic of 
Macedonia. Conference proceedings, Vol.1. ISBN 978-608-4670-04-9 608-4670-04-0 
(V.1).pp 257-270 
http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/Conference_Proceedings_vol_1_maj19.p
df 

8. Temelkovska A, E. & Tosheva, E. (2019). “THE UNITED NATIONS SECURITY 
COUNCIL: THE ABUSE OF ITS VETO POWER AND ITS NECESSITY FOR 
REFORM” International Scientific Conference “TOWARDS A BETTER FUTURE: 
DEMOCRACY, EU INTEGRATION AND CRIMINAL JUSTICE” 10-12 May, 
2019 Bitola, Republic of Macedonia. Conference proceedings, Vol.1. ISBN 978-608-
4670-04-9 608-4670-04-0 (V.1). pp 74-83. 
http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/Conference_Proceedings_vol_1_maj19.p
df 

9. Tosheva E. & Dimeski. B. (2019). “ELECTRONIC COMMUNICATION AS A 
PRECONDITION FOR EFFICIENCY OF THE INSTITUTIONS AND 
COMPANIES IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA” International 
Scientific Conference “Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping 
the Future” 19.-20.10.2019, Prilep, ISBN 978-9989-695-65-0, pp.191-201 
http://eccfp.edu.mk/files/biltens/Proceedings_2019.pdf 

10. Tosheva E. & Dimeski. B. (2019). “THE COMPETITION POLICY IN WESTERN 
BALKAN COUNTRIES: HOW FAR THEY HAVE COME ON THE EU 
ACCESSION “ROAD?” Balkan Social Science Review (BSSR).  Vol. No 14 (2019): 
pp.31-55 7. ISSN: 1857- 8772, December, 2019.  
http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/3338/3028 
Indexing: SCOPUS, HeinOnline, EBSCO, CEEOL, ICV (Index Copernicus Value) 
4,95; ICV 2017 = 70.37 Electronic Journals Library GIGA German Institute of Global 
and Area Studies - Information Centre, Hamburg; World Cat; Electronic Journals 
Library of University of Regensburg; WZB Berlin Social Science Center; Library of 
University of Liege; Academia.edu; Researchgate.net; Library of University of Koln; 
Google Scholar; 

11. Tosheva E. & Tuntevski N. (2020). “REGIONAL COOPERATION OF THE 
SOUTH EAST EUROPEAN COUNTRIES AS A PRECOGNITION FOR 
ACCELERATED AND SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH” 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL “Horizons”, ISSN 1857-9884 DOI 
10.20544/HORIZONS.A.24.1.20, Series A Social Sciences and Humanities, Year 
Issue XIII, Volume 24, February 2020. pp 231-243 Indexing: EBSCO 
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https://www.uklo.edu.mk/filemanager/HORIZONTI%202020/Serija%20A%20vol%2
024/20.pdf 

12. Tuntevski. N., Tosheva E. & Tilovska K. E. (2020). SALING THROUGH THE 
STORMS – A BALKAN RESPONSE TO CONTEMPORARY MIGRANT AND 
REFUGEE CHALLENGES, INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 
“Horizons”, ISSN 1857-9884 DOI 10.20544/HORIZONS.A.24.1.20, Series A Social 
Sciences and Humanities, Year XIII, Volume 24, February 2020.pp. 105-115. 
Indexing: EBSCO 
https://www.uklo.edu.mk/filemanager/HORIZONTI%202020/Serija%20A%20vol%2
024/10.pdf 

13. Tosheva, E. (2020). “ECONOMIC AND SOCIAL BENEFITS OF DIGITAL 
ECONOMY AND DIGITAL TRANSFORMATION IN THE REPUBLIC OF 
NORTH MACEDONIA”. İzmir Journal of Social Sciences, 2(2), 42-51. 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/izsbd/issue/53900  
Indexing: Index Copernicus, Europub, Academic Resource Index (Researchbib), 
Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar, Academia, Asos Index, 
Citefactor.org, Advanced Science Index 

14. Tosheva, E. (2020). COVID-19 CRISIS AS AN ACCELERATOR OF DIGITAL 
TRANSFORMATION AND DIGITAL ECONOMY. International Scientific 
Conference “TOWARDS A BETTER FUTURE: HUMAN RIGHTS, ORGANIZED 
CRIME AND DIGITAL SOCIETY” 3 Oct. 2020. ISBN 978-608-4670-14-8 (V. 1) 
179-187 
https://drive.google.com/file/d/1zzhvGm0aQ0Bn4ZAGEx5J3dtpae_sK1Y9/view 

15. Dimeski. B. & Tosheva E. (2020). THE CONCEPT OF GOOD GOVERNANCE IN 
PUBLIC INSTITUTIONS WITH FOCUS ON “DIGITAL GOVERNANCE” 
PARADIGM. International Scientific Conference “TOWARDS A BETTER 
FUTURE: HUMAN RIGHTS, ORGANIZED CRIME AND DIGITAL SOCIETY” 3 
Oct. 2020. ISBN 978-608-4670-14-8 (V. 1) 316-327 
https://drive.google.com/file/d/1zzhvGm0aQ0Bn4ZAGEx5J3dtpae_sK1Y9/view 

16. Tosheva, E. (2020). FINANCIAL INCENTIVES AND SUPPORT MECHANISMS 
FOR SOCIAL ENTЕRPRISES IN WESTERN BALKAN COUNTRIES (WBC). 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL “Horizons”, ISSN 1857-9884; DOI 
10.20544/HORIZONS.A.27.4.20.P02, Series A Social Sciences and Humanities, 
Bitola Year XIII Volume 27. December 2020 pp. 19-29 Indexing: EBSCO 
https://www.uklo.edu.mk/filemanager/HORIZONTI%202020/Serija%20%20A%20v
ol%2027/2..pdf 

17. Jovkovska, A. & Tosheva E. (2021). ”NEW TECHNOLOGIES AND THE 
GROWTH OF INFORMATION: ALTERNATIVE PATHS TO EDUCATION IN 
DEVELOPING COUNTRIES” UTMS, JOURNAL OF ECONOMICS, Volume 12 
Number 1 (June 2021) pp.68-74.Print ISSN: 1857-6974 E- ISSN :1857-6982 
https://econpapers.repec.org/article/risutmsje/0305.htm 
Indexing: ProQuest, C.I.R.E.T Directory of Open Access Journals (DOAJ) Econis 
EconLit (American Economic Association) EconBiz EBSCO, EconPapers, EconStor 
EDRIC, EZB IDEAS Index Copernicus International Open J-Gate, Research Papers 
in Economics (RePEc) Research Library (ProQuest), Socionet, ZBW 

18. Bojkovska, K., Joshevska, F., Tosheva, E. & Momirceski J. (2021). “Global 
Raspberries Market Trends and Their Impact on the Macedonian Raspberries 
Market.” International Journal of Research and Review Vol.8; Issue: 2; February 
2021. pp. 362-369. E-ISSN: 2349-9788; P-ISSN: 2454-2237. 
https://www.ijrrjournal.com/IJRR_Vol.8_Issue.2_Feb2021/IJRR049.pdf 
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19. Tosheva E., Bojkovska, K. & Angeloska - Dichovska M. (2021). ANALYSES OF 
THE GENDER INEQUALITY IN THE MACEDONIAN LABOUR MARKET AND 
RECOMMENDATIONS FOR WOMEN ENTREPRENEURSHIP 
DEVELOPMENT” IJSSHR - International Journal of Social Science & Humanities 
Research. Vol. 04 Issue 08 August - 2021  
http://www.gphjournal.org/index.php/ssh/article/view/475/286 

20. Tosheva E. & Jovkovska, A. (2021). THE ROLE OF INTERNATIONAL 
FINANCIAL INSTITUTIONS IN RESPONSE TO THE COVID-19 CRISIS. Foutrh 
International Conference: “TOWARDS A BETTER FUTURE: STATE AND 
SOCIETY” Bitola, Republic of N. Macedonia, 15-16 October, 2021 Conference 
Proceedings ISBN 978-608-4670-19-3 .pp. 56-70  
https://drive.google.com/file/d/1yrv5E6z5HTSIriWPtbuW5xBOSjW85DCp/view 

21. Angeloska – Dichovska, M. Bojkovska, K & Tosheva E., (2021). INNOVATION 
STRATEGIES FOR YOUTH TOURISAM AS CONTIBUTION TO THE 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIES Vol. 
4 No. 1 (2021): CHALLENGES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS IN 
THE 21ST CENTURY »ISCTBL 2021 Shtip, Republic of N. Macedonia, 19 
November, 2021 pp.274-284 
https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFNTS/article/view/4649/4052 

22. Angeloska – Dichovska, M. Petrovska - Nechovska R. & Tosheva E., (2021). 
HIGHER EDUCATION STUDENT INTERNSHIP IN NGOs USING THE “MULTI-
CREATION” APPROACH, Научно стручен собир МНД - „Влијанието на 
пандемијата врз науката – искуства и примери на преофесионални предизвици 
во општеството“ Битола, ПРИЛОЗИ,  Год. XVII, Бр 28, ноември 2021 година. 
ISSN 0420-0950, 29-40. 

23. Bojkovska, K. Tosheva, E. Angeloska-Dichovska, M. Ivanovska L. (2022). 
CIRCULAR ECONOMY – CONCEPT FOR SUSTAINABLE FUTURE. 
International Scientific Conference on Economy, Business & Society in Digitalized 
Environment (EBSiDE 2022). XII International Conference on economy, business & 
society in digitalized environment: proceedings / 23-25 September, 2022 Prilep; 
Republic of N. Macedonia, ISBN 978-9989-695-70-4 
https://ebside.eccfp.edu.mk/proceedings/?fbclid=IwAR2U03JyfCqFjM_ucjXTGqqQ
OYAC2xQULk0XSTKasjT_Kv1FkNx81UrxrZY 

24. Katerina Bojkovska, Elizabeta Tosheva, Monika Angeloska-Dichovska. 2022.  
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR ACTIVATION AND 
INTEGRATION OF RURAL NEET’S YOUTH ON THE LABOR MARKET IN 
THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA. 1st International Conference “Rural 
Youth and the New Youth Guarantee” organized by COST ACTION CA18213 - 
Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social 
exclusion in Brescia (Italy) on 14th September 2022.  

 
Д-р Елизабета Тошева учествувала во имплементација на повеќе национални, 

регионални и меѓународни проекти како проектен координатор, истражувач, 
ментор и експерт: 

 
 2016/17 - Researcher in the project IPA, Civil Society for European Integration- 

Segregation of Roma population 2016/2017, Macedonia. 
 2017, 2018, 2019 – Тутор -  Проект „Со поддршка за развој кон лични и 

колективни еднакви пристапи и можности.“  
 2019. Project coordinator, Проект “Од Млади за Млади” програма „Национален 
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ресурсен центар за граѓански организации“ спроведувана од Македонски центар 
за меѓународна соработка (МЦМС), Асоцијација за демократски иницијативи 
(АДИ) од Гостивар и Медиа Плус од Штип based on the „Партнерски грантови за 
организациски развој” 19 11 НРЦ 101, Grant Contract No. 11-151/1-2019 од  
12.06.2019, funded by EU. 

 2019-2020. Mentor, HEI Student Internship in NGOs - towards a functional bridge 
across WB (HEIntern<>NGO), WeB4YES project - Western Balkan Civil Society 
Organizations for Youth Employment Support, based on the Grant Contract No. IPA 
2017/394-387, funded by EU. 

 Супервизор 2019-2020. Проект „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата 
на граѓаните“ Partnership Justitia: Regaining Citizens’ Trust” Асоцијација за 
развојни иницијативи ЗЕНИТ – Скопје и Институтот за европска политика 
(ЕПИ), финансиран од Европската Унија. 

 2020 - Project coordinator, Проект “Општина по мерка на младите” програма 
„Национален ресурсен центар за граѓански организации“„Акциски грантови за 
застапување“ дог.бр.0301-699. IPA 2017//393-725. 

 2020. Researcher – Project: Towards Social Economy: Young Social Innovators as 
Forerunners of Positive Change in V4 and WB6. Financed by Visegrad Fund. 

 2020- Истражувач експерт - Водич за буџетски процес на локално ниво – 
транспарентност и граѓанско учество - Проект "Jавни пари за јавно добро". 
Мрежа на ЛАГови финансиран од Фондација Отворено општество – 
Македонија.  

 2121 - Project Coordinator for North Macedonia on Regional Youth Cooperation 
Office - RYCO founded project “WB Tourism through the Lens of Youth” Contract 
Number: CfP2020 – 21606133; 01.02-31.10.2021 

 2022 - Project coordinator, Проект “Empowered Youth - New Opportunities” 
“WB&T for EmploYouth 9/22”Foundation Ana and Vlade Divac, funded by EU 
 

Во рамките на стручно апликативната дејност во изминатите 5 години д-р 
Елизабета Тошева се јавува како автор/коавтор на следните истражувачи студии, 
стручни публикации, прирачници, извештаи за политики: 

1. Handbook - Games as educational tools: Play to learn (2018). Co-author: Utopia, 
Antalya, Turkey https://indd.adobe.com/view/ee99e764-d432-48be-8bd6-
77ab4908ad70?fbclid=IwAR3zt3Kli3WDhYkaXBtN7U0yJ5Bg4CW3wSJa7ah2xbN
KExrz3AQ_DUnSo4U 

2. Водич за младински банки во Република Северна Македонија - за ангажирани 
млади и одговорни заедници! Април, 2019. Скопје Ана Алибегова, Билјана 
Стојчевска, Елизабета Тошева, Маја Стевановска, Стефан Малески (2019).. 
https://bit.ly/30c9Xi5   

3. Истражувачка студија: Пановски, А. Тошева Е. & Дичовска А. М. (2020).  
Анализа на ставовите на младите од општина Новаци по однос на 
младинските потреби, Битола, јули, 2020. 
https://drive.google.com/file/d/1jj8LMXZOx6Q8fGJspxamwsu22m4enIx_/view?usp
=sharing 

4. Discusion paper: “Internship and career development guide for young people in 
Western Balkan Countries.“ (2020). Co-author Grafoprom, Bitola, July, 2020 
http://moodle.eccfp.edu.mk/pluginfile.php/7300/mod_resource/content/1/Publication-
Internship-and-Career-Development-Guide-for-Young-People-in-Western-Balkan-
Countries-Project-HEInter-NGO-WeB4YES.pdf 
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5. Монографија; Ilik, Goran and Tosheva, Elizabeta and Shusak, 
Ivona (2020). ВОДИЧ ЗА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС НА ЛОКАЛНО НИВО: 
ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО.  Сојуз на здруженија за 
рурален развој МРЕЖА НА ЛАГОВИ Проект "Jавни пари за јавно добро" 
Фондација Отворено општество – Македонија 

6. Policy paper: Assoc. Prof. Dr. Tosheva Elizabeta & Petrishkova Ivana. (2020). 
Social Economy as a Main Driver of Economic and Social Development in the 
Western Balkans and Visegrad Region. Visegrad Fund Project: Towards Social 
Economy: Young Social Innovators as Forerunners of Positive Change in V4 and 
WB6. Association for education Mladiinfo International North Macedonia, December 
2020, Skopje Republic of North Macedonia https://bit.ly/38IO9Rh 

7. Survey Report. Co author. Assoc. Prof. Dr. Tosheva Elizabeta. Western Balkan 
Tourisam through the Lens of Youth. October 2021. People in Focus, Albania. RYCO 
Project. http://visitwesternbalkan.com/survey-report-western-balkan-tourism-through-
the-lens-of-youth/ 

 
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
 
Кандидатката д-р Елизабета Тошева остварила експертски активности и била 

ангажирана е како експерт од страна на следните меѓународни и домашни 
стручни организации, институции и асоцијации: 

 
 Експерт во рамките на мрежата ЕВРИДИКА – Национална агенција за европски 

образовни програми и мобилност Одлука бр. 18-59/18 од 27.01.2020) Report: 
European Commission/EACEA/Eurydice, 2022. Towards equity and inclusion in 
higher education in Europe. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union. North Macedonia Data Report - Тематски Извештај за 
поттикнување на инклузија и правичност во високото образование во Европа, 
Национална Агенција за Европски Образовни Програми и Мобилност, Договор 
18-268/1 од 09.02.2022 https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/content/towards-equity-and-inclusion-higher-education-
europe_en?fbclid=IwAR2QG3YlJfrXbgmZIdggeH6uhUipvNzXAdt6HHl9k4rX5cfic
6N7Q9MOi_k 

 European Commission/EACEA/Eurydice, 2023. Mobility Scoreboard 2023 edition. 
Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. North 
Macedonia Data Report – Тематски извештај за Резултати за мобилност во 
високото образование 2023, Национална Агенција за Европски Образовни 
Програми и Мобилност. Договор, бр.18/110/1 12/2022 

 (2008-2010). Обука на директори; проект во реализација на Бирото за развој на 
образованието и МОН - Скопје и УКЛО Педагошки факултет – Битола, Position 
- Financial expert, Consultant and Accountant.  

 (2010-2011). Модернизација на образованието, проект во реализација на Бирото 
за развој на образованието и МОН - Скопје; Position – Financial expert and 
Consultant.  

 2017-2018 – Member of National working group on the regional consultative 
platform for monitoring public administration reform in Western Balkans - Accession 
monitoring and advocacy: WeBER (Western Balkans Enabling Project for Civil 
Society Monitoring of Public Administration Reform), funded by the EU  
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 (2018 – 2019) - Advocacy officer - Мрежа на младински банки Македонија 
поддржана од Проектот за граѓанско учество на УСАИД Youth Banks Network 
Macedonia - YBNM  

 2018-2019 - Consultant and Trainer for Forming and managing social enterprises 
with the project Opening opportunities – Initiatives for community development: 
“Empowering Roma women trough social enterprise creation” HERA - Health 
Education and Research Association I Udruga Slap HR financed by EU 

 2020 - Индивидуален консултант проект Образование за вработување во 
Северна Македонија - Е4Е@мк funded by Швајцарска агенција за развој и 
соработка https://www.e4e.mk/ 

 2021- Експерт од областа на Потрошувачко право Проект „Чувар на правдата 
за потрошувачите: Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации 
и медиумите за мониторинг, промоција и застапување на заштитата на 
потрошувачите во Северна Македонија“. (Watchdog of Consumer Justice: 
Strengthening Capacities of CSOs and Media to Monitor, Promote and Advocate for 
Consumer Protection in North Macedonia), Институтот за стратешки истражувања 
и едукација – ИСИЕ http://zastitanapotrosuvaci.mk/wp-
content/uploads/2021/02/CV-Elizabeta-Tosheva-MK.pdf 

 (2021 – ) - Member of National working group on the regional consultative platform 
for monitoring public administration reform in Western Balkans - Accession 
monitoring and advocacy: WeBER (Western Balkans Enabling Project for Civil 
Society Monitoring of Public Administration Reform), funded by the EU and 
implemented by European Policy Institute (Macedonia) and (Think for Europe 
Network) - TEN. 
 

Д-р Елизабета Тошева стручно усовршување во странство остварила со студиски 
престој во: 

- Study visit: Fondacija Mozaik and Municipality East Ilidza Sarajevo BiH. 28-
30.05.2018 -Project: Network of Youth Banks Macedonia supported by the USAID 
Citizens' Participation Program - Youth Banks Network Macedonia - YBNM. 

- 2018- CEEPUS - Award of Scholarship - Teaching mobility - CIII-PL-0815-06-1819-
M-120583 - Jagiellonian University in Cracow, Centre for European Studies (Institute 
of European Studies), Poland, 15-23.10.2018 

- Study visit - Thessaloniki, Greece, 07-12.07.2019, in the frame of the “JOB4YOU” 
Erasmus+ KA2 project: Capacity Building project in the field of Youth. Youth 
Entrepreneurship based on good practices Project. 

- Study Visit - Malmo (Sweden) and Copenhagen (Denmark). Labour market in the EU 
- Best practices – 06 - 12.10.2019, in the frame of the WeB4YES project - Western 
Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support (EU). 

- Study Visit – Granada, Spain, 01.03.-06-03.2020. “Boosting youth participation at 
local level” Erasmus+ KA1 Learning mobility for individuals. 

- 2021 - Erasmus Plus - Award of Scholarship - Teaching mobility - University of 
Ljubljana, Faculty of Public Administration, Slovenia 13.09.-17.09.2021 
http://www.sic.si/mrezenje-in-prenos-znanja/dnevi-slovenske-uprave/p/xxviii-dnevi-
slovenske-uprave-16-in-17-9-2021.html.  

 
 Кандидатката д-р Елизабета Тошева има учествувано на бројни стручни обуки, 
семинари, форуми, дебати, работилници, тренинзи, тркалезни маси, обуки за 
обучувачи во земјата и странство, за што приложува соодветни докази. Поседува 
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сертификати и потврди за стручно или професионално усовршување издадени од 
релевантни институции. 

 
Кандидатката д-р Тошева била модератор на сесија на меѓународни 

конференции, како и член во значителен број на уредувачки, програмски и 
организациони одбори и рецензирала повеќе научни и стручни трудови. (2013-Present) - 
Рецензент во IJM&P INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & 
PRODUCTION, ISSN 2236-269X, Impact factor 0,42/2012; 
http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/about/displayMembership/2; (2013-Present) - Член во 
меѓународен уредувачки одбор на IJM&P INDEPENDENT JOURNAL OF 
MANAGEMENT & PRODUCTION , ISSN 2236-269X, Impact factor 0.9858/2013; (2013- 
Present) - Рецензент во Journal of Economics and International Business Management – 
JEIBM; (2015- Present) – Editoarial Board - International Journal of Social and Educational 
Innovation (IJSEIro) ISSN/ ISSN - L (print): 2392 - 6252 ISSN (online): 2393 – 0373, 
Impact factor 0.249/2014 http://www.ijsei.wgz.ro/meniu/editorial-board, (2015- Present) - 
Editorial Board and Reviewer Panel for Indonesian Journal of Management Science (IJMS), 
http://ojs.stimyapim.ac.id/index.php/ijms (2016- Present) Reviewer for International e-
Journal of Advances in Social Sciences (IJASOS) http://ijasos.ocerintjournals.org/(2016 - 
Present) - Reviewer for Scientific Research Publishing - Modern Economy Journal 
http://www.scirp.org/journal/ME/; 2018, Member of the Organizational Committee and 
Reviewer for the Conference “Towards a Better Future The Rule of Law, Democracy and 
Polycentric Development”, 11-12 May (Одлука бр. 02-602/8 од 15.11.2017 година); 2018, 
2019. Moderator of the Conference sessions “Towards a Better Future The Rule of Law, 
Democracy and Polycentric Development”, 11-12 May Bitola; 2018, Member of the 
Organizational Committee and Reviewer for the Conference“ “SECURITY, POLITICAL 
AND LEGAL CHALLENGES OF THE MODERN WORLD” Bitola, Republic of 
Macedonia, 19 – 21 October, 2018 (Одлука бр. 02- 81/9 од 09.02.2018 година); (2018 - 
Present) - Reviewer International Journal of Economics Management and Social Science 
(IJEMSS) http://journals.salewangang.org/index.php/IJEMSS/reviewers; 2019. Member of 
the Organizational Committee and Reviewer for the Conference: “TOWARDS A BETTER 
FUTURE: DEMOCRACY, EU INTEGRATION AND CRIMINAL JUSTICE”, 10-12 May, 
2019 Bitola Bitola, Republic of Macedonia, (Одлука бр. 02- 499/9 од 12.09.2018 година); 
2019- Член на Уредувачки одбор за издавање на меѓународното научно списание на 
International Year book 2019 на Правен факултет Кичево (Одлука бр. 02-678/8 од 
03.12.2018 година); Рецензент - Научно списание Хоризонти (одлука бр.10-1011/1 од 
12.07.2019г); 2020/2023- Reviewer for Journal of Liberty and International Affairs; 2020 - 
Reviewer International Scientific Conference: “TOWARDS A BETTER FUTURE: HUMAN 
RIGHTS, ORGANIZED CRIME AND DIGITAL SOCIETY” Bitola, Republic of 
Macedonia, October, 2020; 2021 Member of the Organizational Committee and Moderator 
for the Conference: “TOWARDS A BETTER FUTURE: STATE AND SOCIETY” Bitola, 
Republic of N. Macedonia, 15-16 October, 2021) https://wbc-
rti.info/object/call/21701/attach/Flyer_Call_for_Papers_Con_2021.pdf; 2022, Member of the 
Organizational Committee for the Conference: “TOWARDS A BETTER FUTURE: 
VISIONS OF JUSTICE, EQUALITY, AND POLITICS” Bitola, Republic of N. Macedonia, 
13-14 October, 2022. https://wbc-
rti.info/object/call/21701/attach/Flyer_Call_for_Papers_Con_2021.pdf 
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  Особена активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес: 
 

Кандидатката д-р Елизабета Тошева активно е вклучена во работата на стручни 
комисии и работни групи при Правниот факултет: 2011-2014 - Координатор на судска 
пракса во Основен суд Битола; Претседател на Конкурсна комисија за спроведување на 
постапката за запишување студенти во прва година на ПРВ циклус студии на Правен 
факултет Кичево за академска 2013/14 2014/2015, 2015/16 2016/17, 2017/18, 2018/2019 
година (одлука 02-105/5 03.07.18); Член на Конкурсна комисија за спроведување на 
постапката за запишување студенти во прва година на ПРВ циклус студии на Правен 
факултет Кичево академска 2022/23- член (02-232/6 од 22.06.2022.) 2017. 

- Член на Комисија за Самоевалуација - 2016-2018 на Правниот факултет 
Кичево  

- Член на Комисија за признавање на испити и пренесување кредити на 
студентите на Правен факултет – Кичево; одлука бр. 02-450/8 од 14.08.2017;  

Член ка Комисија за попис на библиотечен и книжен фонд на Правен факултет 
2017, 2018, 2019 (одлука бр. 02-683/9 од 24.12.2019);  

Член на Конкурсна комисија за спроведување на постапката за запишување 
студенти ВТОР циклус студии на Правен факултет Кичево за учебните 2019/2020 
бр.02-369/3 од 26.06.2019.9 2021 – 2025)  

- Член на Комисија за издавачка дејност на Правен факултет Кичево (одлука бр. 
02-577/13 од 23.12.2021).  

– Член на Изборна комисија за спороведување на постапка за избор на Декан на 
ПФК (одлука бр.02-412/4 од 16.11.2022). 

-2018/2019 - Член на работна група (Комисија) за изработка на студиски 
програми на студиската програма по Граѓанско право на Втор циклус на едногодишни 
академски студии на Правен факултет Кичево бр. 02-649/1 од 13.11.2018.  

-2019 - Член на работна група (Комисија) за изработка на студиски програми на 
студиската програма по Бизнис право на Втор циклус на едногодишни академски 
студии на Правен факултет Кичево – Одлука бр.02-602/2 од 19.11.2019. 

- Член на Комисија за изработка на Елаборат за реакредитација на Студиска 
програма Меѓународно право и политика Трет циклус студии на Правен факултет 
Кичево – (Одлука бр.02-344/1 од 10.20.2022 г.) 

- Член на Комисија за изработка на Елаборат за реакредитација на Студиска 
програма на Правни студии на Прв циклус студии на Правен факултет Кичево – 
(Одлука бр.02-242/1 од 10.20.2022г.) 

Кандидатката д-р Елизабета Тошева ги извршува следниве функции: 
- 2019 - Координатор за ЕКТС на Правен факултет- Кичево; 
- 2021 - Координатор на меѓународна програма CEEPUS на Правниот факултет 
Кичево (одлука бр.02-306/7 од 21.06.2021г). 
- 2021-2024 - Раководител на Центар за професионални обуки и кариерен 
развој на Правен факултет Кичево (одлука бр.02-356/1 од 30.09.2021г). 
 

Д-р Елизабета Тошева активно е вклучен/а во работата на комисии на УКЛО, и тоа: 
2022 - Член на Комисија за метеријално – финансиски работи и инвестиции на 
Универитетот Св.Климент Охридски Битола (Одлука 14-1159/7-3 од 31.10.2022). Член 
на Сенатот на Универитетот Св.Климент Охридски Битола (Одлука 12/56/10 од 
24.01.2023). 

 
Реализирала предавање на странска високообразовна установа: 
- Assoc. Prof. Dr. Elizabeta Tosheva.  Visiting lecture: HOW FAR FROM EUROPEAN 
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UNION ACESSION ARE WESTERN BALKAN COUNTRIES? Jagiellonian 
University in Cracow, Centre for European Studies (Institute of European Studies), 
Poland.17.10.2018 
 https://wsmip.uj.edu.pl/en_GB/aktualnosci/wydarzenia/-
/journal_content/56_INSTANCE_kkJUN0KKEeVo/41658/140976004 

- Assoc. Prof. Dr. Elizabeta Tosheva. “Accession of Macedonia to the European Union: 
Hope for the future or endless postponement”, Jagiellonian University in Cracow, 
Centre for European Studies (Institute of European Studies), Poland.18.10.2018 
http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/140846708/guest_lecture_Tos
heva.pdf/4053f7cf-4a79-456a-af59-7953eccb3fca 

- Assoc. Prof. Dr. Elizabeta Tosheva. University "St.Kliment Ohridski" - Bitola, 
Republic of Macedonia, Faculty of Law: “Public financial management in Western 
Balkan Countries - achievements and future challenges” XXVIII. DNEVI 
SLOVENSKE UPRAVE (16.-17.9. 2021), LJUBLJANA, SLOVENIA 

 Учествувала во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за 
потребите на стопанските и нестопанските дејности во последните 5 години: 
 
 Assoc. Prof. Dr.Sc. Elizabeta Tosheva. Trainer – Project - INCLUSIVE SPACE - 

DEMOCRACY SHAPE. Training course Erasmus+ Key Action 1, Shtip, N. 
Macedonia 26.10-31.10.2022 

 Assoc. Prof. Dr.Sc. Elizabeta Tosheva. Trainer – Project Career Transition Support 
Macedonia, 25-27 th of November 2022 – Modul II – BITOLA, funded by the State 
Chancellery of the State of North Rhine-Westphalia – Germany. 

 2018 - Претседател на НВО Центар за образовни и развојни иницијативи - 
ИНОВА ЛАБ- Битола – која дејствува во областите младинско вработување, 
младински иницијативи и зголемување на компетенциите кај младите. 

 2018/19 - Обучувач – Проект “Академски креативен предизвик”, во реализација 
на Центар Инова Лаб Битола со поддршка на Општина Битола и Кредо центарот 
при УКЛО 

- Вонр. Проф д-р Елизабета Тошева. Обучувач: Работилница: Преземи акција - 
активирај го својот потенцијал. Сесија: “Неформално образование и градење 
компетенции” - Младински културен центар Новаци, 04.12.2018 во организација 
на Инова Лаб – Битола 

- Вонр. Проф д-р Елизабета Тошева Работилница: “Бизнис планирање” Обука за 
обучувачи – Социјално претприемништво, Project “Opening opportunities – 
Initiatives for community development” h. Porta, Skopje, 20.12.2018 

- Вонр. Проф д-р Елизабета Тошева - Обучувач Работилница: Ајде да бидеме 
креативни – Од креативност до решение- Инова Лаб – Битола 30.01.2019.  
Кредо центар УКЛО Битола. 

- Вонр. Проф д-р Елизабета Тошева. Предавач: Online webinar "Улогата на 
социјалната економија во надминување на последиците од Ковид-19" Project-
Youth Entrepreneurship Based on Good Practices: “Jobs4You” Erasmus+ Key Action 
2: Capacity Building project in the field of Youth. 04.05.2020 
https://www.facebook.com/events/1333557663500878/ 

- Вонр. Проф. д-р Елизабета Тошева "Редуцирај, рециклирај, реупотреби, биди 
одгоговорен!" Панел дискусија: Одржлива зелена свест - ЕУи-Битола, УСС 
УКЛО- Битола, Делегација на ЕУ во Република Северна Македонија, 17.05.2021 
https://www.facebook.com/events/3539104129527444/?ref=newsfeed 
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- Вонр. Проф. д-р Елизабета Тошева, Закон за заштита на потрошувачи, 2022. 
Трибина. Институционална поставеност на заштитата на потрошувачите и 
најчестите проблеми на потрошувачите во Општина Битола за 2022 година, х 
Милениум, Битола, 09.12.2022, ОПМ и Министерство за економија, РСМ 

- Вонр. Проф. д-р Елизабета Тошева. Тркалезна маса: Предизвиците на жените 
претприемачи и менаџери од Битола. 2022: Проект Локално партнерство за 
економско јакнење на жените. 

 
Д-р Елизабета Тошева била активно вклучена во промотивните активности на 

Факултетот преку реализација на обуки, трибини и работилници со средношколци во 
организација на Правен факултет Кичево (Обука и работилница: “Бидете промената 
која сакате да ја видите” Трибина "Младите и нивното место во општеството"). 

Додека, за потребите за изведување на настава на англиски јазик на Правниот 
факултет – Кичево, како прозорец на мобилност по барање на Универзитетот “Св. 
Климент Охридски” – Битола, кандидатот го понудил предметот “Меѓународна 
економија” и“Претприемништво и бизнис”. 

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. 
Меѓународна економија https://classroom.google.com/u/2/c/NDU5NzIxMjY2NTU3 
 Претприемништво и бизнис https://classroom.google.com/u/2/c/NTI4ODEwMTEwODIy 
Основи на економија https://classroom.google.com/u/2/c/NTU3MTUxMjgxNTEy 
Применета економија https://classroom.google.com/u/1/c/NTY2NzY3NjY5NTJa 
Заштита на потрошувачите https://classroom.google.com/u/2/c/NDYwMDI3NTE2NjAx 
Менаџерска економија Moodle: http://portal2.bas.edu.mk/course/view.php?id=277 
WEB4YES, HEI Student Internships http://moodle.eccfp.edu.mk/course/view.php?id=193 

Членство во професионални мрежи и асоцијации: Во текот на досегашната 
академска и професионална кариера e член и активен учесник во следниве 
професионални мрежи и асоцијации: IFUW- International Federation of University 
Women, National Association for Business Economics, Balkan Women Coalition B-Wco, 
Здружението на финансиски работници на локалните самоуправи и јавните 
претпријатија, Academia: https://uklo.academia.edu/ElizabetaToseva Linkedin: 
https://www.linkedin.com/profile/view?id=135370891&trk=nav_responsive_tab_profile 
Semantic Scholar: https://www.semanticscholar.org/author/Elizabeta-Tosheva/113966414 
European Union Integration and Law, (04/2014-Present) Member of Methodspace - Home of 
the Research Methods community http://www.methodspace.com/profile/ElizabetaTosheva, 
(07/2014-Present) - Членство во Еуроакадемиа - http://euroacademia.eu/about-us/members-
directory/,  (5/2016- Present) Член на MME  - Mакедонската Mрежа на Евалуатори 
(Macedonian Evaluation Network) во рамките на WBEN - Western Balkans Evaluation 
Network http://www.mca-2000.org/, European commission - Environment, climate change 
and Green economy https://europa.eu/capacity4dev/users/elizabeta-tosheva, 2016- Present)  - 
Македонско научно друштво Битола (Macedonian Scientific Association- Bitola), R. 
Macedonia, http://www.mnd-bitola.mk/, 2017- 2018 - Здружение на бизнис жени Скопје, 
РМ- Association of Bussines Women Skopje –Macedonia,2017 - Клуб на бизнис жени на 
Пелагониски регион, 2022 - Член на Тематска група ,,Пристап до финансии” при 
Националната платформа за женско претприемништво (НПЖП)” 
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Оценка од самоевалуација 
 
Според резултатите од студентските анкети во последните пет години и 

генерираните извештаи од iknow системот достапни преку Комисијата за 
самоевалуација на Правниот факултет Кичево, кои се приложени во конкурсната 
документација, кандидатката, вонреден професор д-р Елизабета Тошева е позитивно 
оценета од страна на студентите по сите прашања во анкетите, што претставува 
потврда за успешноста во реализација на наставно – образовната дејност јасното и 
разбирливо пренесување на наставните содржини, како и професионалниот и коректен 
однос со студентите. За учебните 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 година 
просекот на оценката од анонимно спроведените анкети на студентите на Правен 
факултет Кичево изнесува 4,6325. 

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

 
Кандидатката д-р Елизабета Тошева 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, кандидатот/ката има доставено соодветна 
документација и истите се наведени во табелите од Прилог бр. 2, којшто е составен дел 
на Правилникот за  објавување на актите на Универзитетот  и единиците во негов 
состав во Билтенот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.  

 
Прилог  бр. 2                                                                                           

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

 

Кандидат: Елизабета Димитар Тошева  

Институција: Правен факултет- Кичево 

Научна област: Меѓународна економија (50309), Финансии (50326) 

Ре
д. 
бр
ој 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнет
ост на 

општите 
услови    
да/не 

1 Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор 
циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен 
успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот 
и вториот циклус * 
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,44 

ДА 
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Ре
д. 
бр
ој 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнет
ост на 

општите 
услови    
да/не 

   Просечниот успех на втор циклус изнесува: _9,40 
Просечниот успех изнесува 8,92 за интегрираните студии. 
 

2 Научен степен – доктор на економски науки од научната област за 
која се избира. Назив на научната област: 50323- Економија на 
претпријатија, поле 503-Економски науки, подрачје 5-
Општествени науки. 
 

 
ДА 

3 Објавени најмалку шест рецензирани научни труда ** во 
референтна научна публикација согласно со ЗВО во последните 
пет години пред објавувањето на конкурсот за избор. 
Листата на трудови е дадена во прилог на извештајот.  
Трудовите се достапни на следниот линк: 
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Tosheva=3AElizabeta=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: Balkan Social Science Review 
(BSSR). Vol. No 14 (2019): pp.31-55 7. ISSN: 1857- 8772,  
http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/3338/3028 
 2. Назив на електронската база на списанија: Indexing: SCOPUS, 
HeinOnline, EBSCO, CEEOL, ICV (Index Copernicus Value) 4,95; 
ICV 2017 = 70.37 Electronic Journals Library GIGA German Institute of 
Global and Area Studies - Information Centre, Hamburg; World Cat; 
Electronic Journals Library of University of Regensburg; WZB Berlin 
Social Science Center; Library of University of Liege; Academia.edu; 
Researchgate.net; Library of University of Koln; Google Scholar; 
  3. Наслов на трудот: “THE COMPETITION POLICY IN WESTERN 
BALKAN COUNTRIES: HOW FAR THEY HAVE COME ON THE 
EU ACCESSION “ROAD?” 
4. Година на објава: 2019 

Листата на останатите трудови е дадена во прилог на 
извештајот.  

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:  JOURNAL OF ECONOMICS 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 

ДА 
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Ре
д. 
бр
ој 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнет
ост на 

општите 
услови    
да/не 

припадност по земји): 90 членови, 4 Обединето Кралство, 8 
Полска, 4 Романија, 7 Србија, 2 Бугарија, 13 Хрватска, 3 Турција, 
2 Индија, 6 Грција, 4 БиХ, 1 Либан, 1 Кина, 1 Албанија, 1 
Словачка, 2 Финска, 1 Нов Зеланд, 4 САД, 2 Италија, 1 Словенија, 
1 Ирска 2 Шведска, 1 Австрија, 3 Црна Гора, 2 Австралија, 1 
Шпанија,1 Франција, 1 Кипар, 1 Русија, 1, Јапонија,1 Португалија, 
Македонија 5, Египет 1. 

   3. Наслов на трудот:  NEW TECHNOLOGIES AND THE GROWTH 
OF INFORMATION: ALTERNATIVE PATHS TO EDUCATION IN 
DEVELOPING COUNTRIES 
   4. Година на објава: 2021 
 

1. Назив на научното списание:  INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
JOURNAL “Horizons”, 
2. Меѓународен уредувачки одбор - вкупен број членови: 7 -број и 
припадност по земји: С.Македонија (2), Германија (1), Словенија 
(1), Србија (1), Франција (1) и Шведска (1) 

   3. Наслов на трудот:  REGIONAL COOPERATION OF THE 
SOUTH EAST EUROPEAN COUNTRIES AS A PRECOGNITION 
FOR ACCELERATED AND SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH 
   4. Година на објава: 2020 

Листата на останатите трудови е дадена во прилог на 
извештајот.  

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 - Economy Series, Constantin 
Brancusi University, Faculty of Economics, vol. 6, pages 23-36, ISSN 
2344-3685, ISSN-L 1844-7007. 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД - Romania 

   3. Наслов на трудот:  Exploring Entrepreneurial Motivations And 
Barriers: A Study Of Women Business Owners In The Republic Of 
Macedonia, 

4. Година на објава: 2018 

1. Назив на научното списание: İzmir Journal of Social Sciences, 
2(2), 42-51 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД - Турција 

   3. Наслов на трудот:  ECONOMIC AND SOCIAL BENEFITS OF 
DIGITAL ECONOMY AND DIGITAL TRANSFORMATION IN THE 
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 

4. Година на објава: 2020 

ДА 

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

ДА 
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Ре
д. 
бр
ој 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнет
ост на 

општите 
услови    
да/не 

1. Наслов на книгата: EBook "The Impacts of Digital 
Transformation". Prof. dr. sc. Elizabeta Tosheva “DIGITAL 
ECONOMY AND DIGITAL TRANSFORMATION IN THE 
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA: CURRENT STATE AND 
OPPORTUNITIES” 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Turkiye 

   3. Издавач, година и место на издавање/објавување: Istanbul, 
Turkey, August, 2020, EI-SBN 978-605-06499-0-1 pp.47-63 
http://www.izmirakademi.org/39/the-impacts-of-digital-transformation/ 
1. Наслов на книгата: Second Edition Book: "The Impacts of Digital 
Transformation" E-ISBN: 978-605-71029-6-6, April, 2022, Orcid: 0000-
0002-7137-4881 
https://www.researchgate.net/publication/360630985_The_Impacts_of_
Digital_Transformation 

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: Economy, Business & Society in Digitalized 
Environment (EBSiDE 2022) Proceedings. 

2. Назив на меѓународниот собир: XII International Conference on 
economy, business & society in digitalized environment 

3. Имиња на земјите: Обединето Кралство, Франција, Полска, 
Романија, Србија, Бугарија, Хрватска, Турција, Украина, Чешка, 
Албанија, Шведска 

   4. Наслов на трудот: CIRCULAR ECONOMY – CONCEPT FOR 
SUSTAINABLE FUTURE 

5. Година на објава: 2022 

1. Назив на зборникот: TOWARDS A BETTER FUTURE: STATE 
AND SOCIETY, Proceedings.   
2. Назив на меѓународниот собир: Foutrh International Conference: 
“TOWARDS A BETTER FUTURE: STATE AND SOCIETY” 

3. Имиња на земјите: Полска, Италија, Германија, Хрватска, Руска 
федерација,Турција, Србија, Шпанија, Либан, Грузија, Бразил, 
Словенија, Романија, БиХ, САД, Албанија 

   4. Наслов на трудот: THE ROLE OF INTERNATIONAL 
FINANCIAL INSTITUTIONS IN RESPONSE TO THE COVID-19 
CRISIS 

5. Година на објава: 2021 
Листата на останатите трудови е дадена во прилог на 
извештајот.  

ДА 

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

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнет
ост на 

општите 
услови    
да/не 

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:  
Универзитетски учебник МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА 
Место и година на објава: Издавач: Универзитет Св. Климент 
Охридски, - Кичево: Правен факултет, 2022. 339.9 (075.8). ISBN -
978-608-4670-19-3, COBISS.MK-ID 58568965,  Графо пром, Битола, 
2022 

 

ДА 

5 Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден професор, 
датум и број на Билтен: бр. 439 од 01.03.2018 
 

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

 
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ 

ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 
Кандидатот е цитиран најмалку 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) 
Google Scholar Citations 

 
 
 

X 
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http://scholar.google.com/citations?user=WG_10isAAAAJ&hl=en 
Research gate: 
https://www.researchgate.net/profile/Elizabeta_Tosheva/?ev=hdr_xprf  

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/Tosheva=3AElizabeta=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 

 
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 

 
 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања  
Член   е   во 
институции 

домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или  
X 

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

 

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

 
X 

вкупно исполнети услови од прв критериум
 

10 

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 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 

 
X 

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

 
X 

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

 
X 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

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

   
   
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 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 СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ 32 

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

 
X 

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

 
X 

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

 
X 

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

 
 
 
  X 

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

  X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 13 
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Од посебните услови предвидени со Правилникот за критериумите и постапката за 

избор во наставно – научни, наставни, наставно – стручни и соработнички звања на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, кандидатот д-р Елизабета Тошева 
исполнува вкупно 32 (триесет и два услови), со Правилникот се предвидени најмалку 7 
(седум), од кои 23 припаѓаат на првите две групи критериуми (со Правилникот се 
предвидени најмалку 5 (пет). За исполнетоста на условите кандидатката има доставено 
соодветна документација наведена во извештајот и истите се прикажани во Табелата за 
исполнетоста на посебните услови за избор во звања. 

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

кандидатката д-р Елизабета Тошева, 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 Елизабета Тошева   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Елизабета Тошева 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: Меѓународна економија (50309), Финансии (50326). 

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Правен факултет во Кичево, д-р Елизабета Тошева да биде 
да биде избрана во наставно научно звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР научните области: 
Меѓународна економија (50309) и Финансии (50326). 
 

                
 

       РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 

 
1. Проф. д-р Драгица Оџаклиеска, редовен професор на Економски 

факултет Прилеп, Универзитет “Св. Климент Охридски“- Битола 
(Претседател)  
 

 
2. Проф. д-р Мери Бошкоска, редовен професор на Економски 

факултет Прилеп, Универзитет “Св. Климент Охридски“- Битола 
(член)  

 

3. Проф. д-р Благој Ѓорѓиевски, редовен професор во пензија на 
Правен факултет - Кичево, Универзитет “Св. Климент 
Охридски“- Битола (член)  
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Прилог бр. 3 

РЕЦЕНЗИЈА 

На ракописот ,,СОЦИОЛОГИЈА НА ПОЛИТИКА – избор на текстови” од 
проф. д-р Александар Јованоски. 

На предлог на комисијата за издавање на учебници на Правниот Факултет – 
Кичево во состав: 

проф. д-р Елена Тиловска – Кечеџи (претседател), 
проф. д-р Александра Патовска (член), 

проф. д-р Елизабета Тошева (член). 
 

Со одлука бр, 02 – 55/ 22од седницата на Наставно-научниот совет на Правниот 
Факултет – Кичево при Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола, одржана на 
ден 24.01.2023 година, ние долупотпишаните проф. д-р Горан Илиќ - редовен професор 
на Правниот Факултет во Кичево при Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола и 
проф. д-р Кире Шарламанов – редовен професор на Меѓународниот Балкански 
Универзитет – Скопје, бевме изгласани за рецензенти на предложениот ракопис. 

 
По исчитувањето на доставениот ракопис со наслов Социологија на политика – 

избор на текстови (прво издание),како учебно помагало по предметот Социологија на 
политика на првиот и вториот циклус правни и политички студии на Правниот 
Факултет – Кичево, (ЕКТС 3+1) го доставуваме следниот: 

 

ИЗВЕШТАЈ  

I. ОПШТ ДЕЛ 

Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: Социологија на политика – избор на текстови 

Назив на предметната програма: Социологија на политика 

Назив на студиската програма: Правни студии  

Политички науки и дипломатија 

Меѓународно право и меѓународни односи 

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

Прв циклус – Правни студии (втор семестар) 

“Социологија на политика” изборен предмет 
(3+1) 6 ЕКТС  

Прв циклус – Политички науки и дипломатија 
(прв семестар) “Социологија на политика” 
задолжителен предмет (3+2) 6 ЕКТС  

Втор циклус – Меѓународно право и 
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меѓународни односи (прв 
семестар)“Социологија на политика” изборен 
предмет (3+0) 4 ЕКТС; 

Предметот Социологија на политика на Правен факултет - Кичево единица на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, е изборен предмет на првиот 
циклус правни студии со фонд на часови 3+1, 6 ЕКТС и се слуша  во втор семестар. 

 

Предметот Социологија на политика на Правен факултет - Кичево единица на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, е задолжителен предмет на првиот 
циклус студии по Политички науки и дипломатија со фонд на часови 3+2, 6 ЕКТС и се 
слуша во прв семестар. 

Предметот Социологија на политика на Правен факултет - Кичево единица на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, е изборен предмет на вториот 
циклус студии по Меѓународно право и меѓународни односи со фонд на часови 3+0, 4 
ЕКТС и се слуша во прв семестар. 

Реден број на изданието: прво издание 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот е компјутерски напишан на 504 страници, 25 авторски 
табаци, B5 формат, Times New Roman, 12 фонт, проред 1.0. Содржината 
на ракописот е организирана во Предговор, 12текстови кои ги опфаќаат 
позначајните теми во социологијата на политиката, библиографија 
после секој од текстовите и индекс. 

 
 

                                                        РЕЦЕНЗЕНТИ 
          

проф. д-р Горан Илиќ с.р. 
 
 

проф. д-р  Кире Шарламанов с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



173 
 

ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р ГОРАН ИЛИЌ 

 

Краток опис на содржината: Текстовите застапени во ракописот се 
комбинација на преводи од српски и англиски 
јазик на приредувачот на ракописот – проф. д-р 
Александар Јованоски, а дел се негови 
авторски текстови. Авторите и текстовите кои 
ги опфаќа предложениот ракопис се следниве: 

Александар Јованоски – Предговор 

Вукашин Павловиќ – Социологија на политика 
– Воведен дел 

Џовани Сартори – Од социологија на политика 
кон политичка социологија 

Морис Диверже – Социологија на политички 
партии 

Милдред А. Шварц и Кеј Лосон  - Политички 
Партии:Општествени основи, организација и 
опкружување  

Франциско Ј. Гранадос и Дејвид Нок – 
Организирани интересни групи и политика на 
мрежи 

Кит Фулкс – Политичка култура 

Сидни Верба, К.Л. Шлозман и Хенри Е. Брејди 
– Дефинирање на политичката партиципација 

Кит Фулкс – Граѓанственост 

Александар Јованоски – Мултикултурализам и 
мултикомунитаризам 

Александар Јованоски – Современи теории за 
демократија 

Александар Јованоски – Филозофските основи 
на теоријата за делиберативна демократија 

Кејт Неш – Политика во малиот свет: 
глобализацијата и изменетата положба на 
суверените национални држави 

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Ракописот во целост одговара во однос на 
наставната програма по наведениот предмет и 
во првиот и во вториот циклус студии, а со 
оглед на волуминозноста на изданието може да 
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се користи и како основна литаратура. 

Оцена на ракописот: Ракописот содржи 504 страници (формат Б5), 
напишани на компјутер, со големина на фонтот 
12. Текстот е поделен во Предговор,12 
поглавја, литература после секој текст и индекс 
и содржи  шематски прикази и табели. 

Авторот-приредувачизложил сериозно 
познавање при преводот и адаптацијата на 
значајни термини од категоријалниот апарат на 
социологијата на политика и ги приопштил на 
прифатлив и јасно разбирлив јазик за 
реципиентите – во прв ред студентите. 

Категоризација: Учебно помагало  

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот “Социологија на политика – избор 
на текстови” од приредувачот проф. д-р 
Александар Јованоски, по својата содржина, 
структура, приод, вокабулар е соодветен за 
учебно помагало но и основна литература по 
предметот социологија на политика, особено 
имајќи ја предвид гамата на теми кои се 
опфатени. Во поглед на содржината,ракописот 
ги покрива позначајните теми во областа на 
социологијата на политиката. При тоа, авторот 
ја имал предвид и ја консултирал релевантната 
меѓународна и домашна литература во областа 
на социологијата на политиката и одреден број 
текстови ги избрал и ги превел на македонски 
јазик. Читателската публика, пред се 
студентите за кои ова учебно помагало е 
наменето ќе имаат можност да се запознаат со 
конвенцио-налните достигнувања во областа на 
социологијата на политиката, а истовремено ќе 
им биде отворена перспективата за 
продлабочување на сознанијата и отворање на 
перспективите за идниот развој на 
социологијата на политика.  

Во однос на структурата на ракописот, 
очигледна е тематската поделеност на 
текстовите, при што авторот водел сметка за 
тоа сознанијата кои студентите ќе ги стекнат 
при изучувањето на еден од текстовите, да им 
служи како надополнување на сознанијата од 
останатите. Пристапот во презентацијата на 
темите е така организиран што текстот следи 



175 
 

логичен тек на мислата, без непотребни 
навраќања и комплицирање при презентацијата 
на материјалот. Принципот на организација на 
поглавјата е да се оди од пооштите кон 
поконкретните теми, а задржана е и 
историската и еволутивна градација при 
третирањето на темите.  

 

Како рецензент на ракописот, ми претставува чест и задоволство да му предложам на 
Наставно-научниот совет на Правниот факултет - Кичево да го прифати овој 
рецензентски извештај, а ракописот: „Социологија на политика – избор на текстови” од 
приредувачот проф. д-р Александар Јованоски да биде објавен како учебно помагало. 

 

      РЕЦЕНЗЕНТ 

Битола, 06.02.2023    проф. д-р Горан Илиќ с.р.  
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ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р КИРЕ ШАРЛАМАНОВ 

 

Краток опис на содржината: Авторот-приредувач на ракописот  - проф. д-р 
Александар Јованоски, се обидел на него 
својствен начин да избере и преведе дел од 
текстови на социолози кои се занимаваат со 
проучување на политиката во сите нејзини 
облици. Интересно е дека на збирката 
преведени текстови од англиски и српски јазик, 
внел и три негови текстови (дополнително и 
малиот предговор на изданието) кои додаваат 
дополнителна тежина на целата хрестоматија. 
Во обид себеси да се позиционира во редот на 
современите светски автори од областа на 
социологијата на политика, авторот на 
ракописот кој во овој случај се појавува во 
тројна улога како селектор на текстови, 
преведувач и автор оценил дека темите кои се 
застапени во збирката се доволни за да ги 
запознаат неговите студенти со достигнувањата 
во современата социологија на политика. Како 
социолог, морам да истакнам дека изборот на 
теми најверојатно ќе ја задоволи наставната 
програма и потребите на студентите на 
Правниот Факултет – Кичево, како што авторот 
и прецизно ги адресира главните читатели на 
овој ракопис. Но, темите застапени во 
хрестоматијата се само капка во морето на 
научниот интерес на современата социологија 
на политика, а од вакво издание сепак не може 
да се очекува да ги опфати сите. Исто така 
треба да се забележи и храбриот исчекор на 
Проф. д-р Александар Јованоски самиот наслов 
на збирката текстови и опремата на преводите 
да ја постави со инсистирање на синтагмата 
социологија на политика а не со досега 
вкоренетиот поим и назив за научната 
дисциплина политичка социологија. Впрочем 
многу е значајно што во збирката на преводи, 
Јованоски го превел и значајниот текст на 
Џовани Сартори со наслов Од социологија на 
политика кон политичка социологија каде 
Сартори воведува канон дека политичката 
социологија е всушност иновацијата и дека тоа 
е вистинското име под кое треба во иднина 
дасе развива научниот интерес на социолозите 
за проучување на политиката.  
За македонската социологија е значајно ова 
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дистанцирање на Јованоски од вкоренетите 
јазични рецепции и преведувачки практики 
преку неговото - практично тврдоглаво 
инситирање на синтагмата социологија на 
политика, бидијќи на тој начин, покрај другото 
авторот и преведувач ја избегнува опасноста, 
дисциплината да се лизне од политичка 
социологија кон политизирана социологија. 
Јасниот курс на социолошко истражување на 
темите кои се застапени во хрестоматијата, не 
остава сомнеж дека автентичниот и легитимен 
интерес на социолозите да се интересираат и да 
ја проучуваат политиката на специфичен 
социолошки начин, или уште подобро кажано, 
да социологизираат кога ја истражуваат 
политиката во сите нејзини појавни облици, 
нема да биде повторно украден од страна на 
политолозите согласно преовладувачкиот тренд 
во стручната но и пошироката јавност. 
Со оглед на трудот кој проф. д-р Александар 
Јованоски го вложил при подготовката на оваа 
збирка текстови, останува да се надеваме и да 
очекуваме во некоја догледна иднина, авторот 
да напише потполно негов учебник по 
социологија на политика. 

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Сметам дека предложениот ракопис е целосно 
компатибилен со наставната програма по 
наведениот предмет и во првиот и во вториот 
циклус студии, а бидејќи е позамашен во 
неговиот обем верувам дека авторот ќе го 
користи и како основна литература. 

Оцена на ракописот: Ракописот е напишан во Word програма на 504 
страници (формат Б5), со фонт Times New 
Roman (македонска поддршка) големина на 
фонтот 12. Текстот ги содржи следниве делови: 
Предговор,12 текстови - преводи и авторски, 
литература после секој текст и индекс. 
Ракописот исто така содржи и шематски 
прикази и табели. 
При приредувањето на ракописот авторот 
покажал солидно познавање на српскиот и 
англискиот јазик а содржината ја направил 
јаснаи лесно прифатлива за целната група на 
читатели - студентите. 

Категоризација: Учебно помагало  

Заклучок со предлог за оправданоста Приредувачот на хрестоматијата насловена 
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за објавување: “Социологија на политика – избор на 
текстови”, проф. д-р Александар 
Јованоски,подготвил учебно помагало кое по 
својата содржина, структура, приод, вокабулар 
слободно може да биде употребувано и како 
основна литература по предметот социологија 
на политика. Во поглед на 
содржината,ракописоттретира редица 
релевантни и актуелни теми во областа на 
социологијата на политиката. За читателската 
публика, пред се студентите, за кои ова учебно 
помагало е првенствено наменето,оваа 
хрестоматија ќе им помогне да ги прошират 
своите знаења и увиди во рецентните струења 
во социологијата на политиката. Начинот на кој 
пред се, се избрани и поставени темите во 
хрестоматијатаовозможува читателот 
дополнително да навлезе во актуелните 
социолошки стојалишта за истражувањето на 
светот на политиката и односот на политиката 
со општеството како однос помеѓу делот и 
целината, односно како однос помеѓу 
подсистемот и системот.  
Пристапот во презентацијата на 
текстовите,авторот го организирал на начин кој 
постепено ги воведува читателите од пооштите 
и познати кон посложените и епистемолошки 
попредизвикувачки теми. 

 
Врз основа на горенаведеното, чувствувам колегијална одговорност да му предложам 
на Наставно-научниот совет на Правниот факултет – Кичево,ракописот: „Социологија 
на политика – избор на текстови” од проф. д-р Александар Јованоски да го прифати и 
да го одобри за објавување како учебно помагало. 
 
                         РЕЦЕНЗЕНТ 
Скопје, 06.02.2023        проф. д-р Кире Шарламанов с.р.  
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ПРЕГЛЕД 

НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ 
 

магистерски/специјалистички трудови 
 

Ред. 
бр. 

Име и презиме на 
кандидатот 

Наслов на темата  
Име и презиме на 

менторот 

Датум и бр. 
на Одлука 

на ННС/НС 
за 

прифаќање 
на темата 

 

1. Бобан Савески „Улогата на правосудната полиција во 
текот на кривичната постапка“ 

Доц.д-р Пакиза 
Туфекџи 

02-107/34 
од 

22.02.2023 
2. Хулја Бешир „Акции и начини на акционерско 

одлучување кај трговските друштва во 
Република Северна Македонија“ 

Проф.д-р Саша 
Дукоски 

02-107/33 
од 

22.02.2023 
3. Филип Попоски „Анализа на основните принципи на 

уставното право на ЕУ во однос на 
националното право на државите-

членки на ЕУ“ 

Проф.д-р Горан 
Илиќ 

02-107/32 
од 

22.02.2023 

4. Емилија 
Макаловска 

„Права на работникот во финансиските 
друштва согласно Законот за работни 

односи“ 

Проф.д-р Саша 
Дукоски 

02-107/31 
од 

22.02.2023 
5. Дејан Станковски „Одговорност на правните лица со 

компаративен осврт на домашното 
право и правото на Европската унија“ 

Вонр.Проф.д-р Лазе 
Јаќимоски 

02-107/30 
од 

22.02.2023 
 

 
декан 

проф. д-р Светлана Вељановска  
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     Р Е Ф ЕР А Т 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ 
ЗВАЊА ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 10700 –ХЕМИЈА И10714 - ДРУГО 

НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА ПРИ 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - БИТОЛА 

 
Врз основа на  член 172  од  Законот  за  високото  образование (Службен весник бр. 
82/2018) и член 25 од Правилникот за посебните Услови и постапката за избор во 
наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, а во врска со објавениот Конкурс во 
весниците „Нова Македонија” и „Коха”од 09.12.2022  година, за избор на наставник во 
сите наставно – научни звања од научните области: Хемија (10700), и Друго (10714) на 
Ветеринарниот факултет во Битола, со одлука бр. 02-352/3 од23.12.2022 година, Наставно 
научниот совет формира Рецензентска комисија восостав: 
 

1. Проф. д-р Лидија Шоптрајанова, редовен професор во пензија, Природно – 
математички факултет, Институт за хемија, Скопје - претседател; 

2. Проф. Д-р Марина Стефова, редовен професор,  Природно - математички Факултет, 
Институт за хемија, Скопје - член; 

3. Проф. Д-р Весна Димова редовен професор, Технолошко – металуршки факултет, 
Институт за органски технологии, Скопје - член; 

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
На објавениот конкурс во весниците „Нова Македонија” и „Коха” од 09.12.2022година, за 
избор на наставник во сите наставно – научни звања од научните области: Хемија (10700), 
и Друго (10714)на Ветеринарниот факултет во Битола,  во предвидениот рок се пријави 
само кандидатката д-р Милена Јанкуловска – Петковска. 

 
Биографски податоци за кандидатката, д-р Милена Јанкуловска - Петковска 

 
Д-р Милена Јанкуловска - Петковска e родена на 05. 02. 1976 година во Битола.  

 
Во 1994/95 година се запишала на Природно-математичкиот факултет, студии по хемија, 
насока препаративна хемија. Дипломската работа под наслов „Разработка на 
спектрофотометриска метода за квантитативно определување на цитраконска и 
мезаконска киселина во смеса" ја изработила под менторство на проф. д-р Лидија 
Шоптрајанова. Дипломирала на 15.06.2000 година со просечен успех 8,71 и стекнала 
право на стручен назив дипломиран инженер по хемија.  
 
По дипломирањето на препаративна насока дополнително ги положила испитите од 
наставна насока со што се оспособила за изведување на настава во основно и средно 
образование. 
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На 25.01.2001 година се запишала на втор циклус студии на Институтот за хемија (Завод 
за аналитичка хемија) при Природно-математичкиот факултет во Скопје. За време на 
постдипломските студии учествувала на повеќе домашни и меѓународни конгресипод 
менторство на проф. д-р Лидија Шоптрајанова. Предвидените испити ги положила со 
просечен успех 10. Магистерскиот труд со наслов „Определување на константите на 
дисоцијација на некои незаситени карбоксилни киселини во силно кисела средина “ го 
одбранила на 08. 06. 2006 година, со што се стекнала со право на научен степен - магистер 
на хемиски науки. 

 
Во 2008 година се запишала на докторски студии на Универзитетот во Аликанте во 
Шпанија, на Институтот по Физичка хемија и Електрохемија. Докторските студии се дел 
од програмата Електрохемија, Наука и Технологија во која што се вклучени повеќе 
универзитети во Шпанија. Главна тема на докторската дисертација е синтеза и 
проучување на процесите на фотогенерирање, транспорт и трансфер на полнеж кај 
наноструктурни електроди од титаниум диоксид составени од честички со микро и 
нанодимензии со различна морфологија (сферни честички, наножици, наноцевки и 
наноколони). За проучување на електронската структура на овие материјали и нејзиното 
влијание врз нивните фотоелектрохемиски својства користени се повеќе аналитички 
методи. Докторската дисертација под наслов „Истражување на електрохемиските својства 
на наноструктурни електроди од титан диоксид" ја одбранила на  03. 07. 2015 година, со 
што се стекнала со право на научен степен - доктор на хемиски науки. 

 
Активно се служи со англиски јазик, шпански јазик и различни компјутерски програми 
(Microsoft office, Origin, Chemwindow, Mathcad, Publischer, Pagemaker). Има основни 
познавања од германски и француски јазик. 
 
 
 
 
 

 
Резултати и искуство во наставната дејност, научноистражувачка дејност и 
подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок 
 
Наставна дејност 
 
Од учебната 2001/02 до учебната 2006/07 работела како професор по хемија во државното 
средно хемиско-технолошко училиште ХУЦ „Марија Кири Склодовска" во Скопје. 
Учествувала во реализација на наставните планови и програми по предметот хемија 
(Општа неорганска хемија, Аналитичка хемија, Органска хемија и Физичка хемија). 
 
Во учебната 2006/07 работела како професор по хемија во СУГС „Браќа Миладиновци„ 
Скопје. Учествувала во реализација на наставните планови и програми по предметот 
хемија (Општа неорганска хемија, и Органска хемија). 
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За време на докторските студии во Аликанте, Шпанија била вклучена во реализација на 
лабораториски вежби по предметите Одбрани поглавја од физичка хемија и Вовед во 
хемиски експерименти и инструментална анализа. 
 
Во 2018 година избрана е за Насловен доцент во областите хемија и биохемија на 
Ветеринарниот факултет, Универзитет Св. „Климент Охридски" Битола. Ангажирана е во 
прв циклус на студии по хемија, биохемија и биофизика (предавања и вежби). 
 
Во 2018 исто така избрана е за предавач на Високата медицинска школа, Универзитет „Св. 
Климент Охридски" Битола. Ангажирана е во прв циклус студии по предметите Хемија 1, 
Хемија 2, Аналитичка хемија, Лабораториски техники и апаратури, Инструментални 
анализи, Заштита при работа во лабораторија, Медицинско – лабораториски истражувања. 
 
Научноистражувачка работа 
 
Кандидатката д-р Милена Јанкуловска – Петковска е автор или коавтор на 18 рецензирани 
научни трудови објавени во референтни меѓународни научни списанија (дел од трудовите 
се објавени во публикации индексирани во некоја од следниве бази: Ebsco, Scopus, Web 
ofScience – EmergingSourcesCitationIndex). Во последните 5 години, кандидатката е автор 
или коавтор на 9 научни публикации, објавени во индексирани меѓународни списанија. 
Исто така е коавтор на учебник по Физичка хемија за втора година за средно стручно 
образование (хемиски лабораториски техничар и техничар за заштита на животната 
средина).д-р Милена Јанкуловска – Петковска исто така учествувала на голем број научни 
конференции.  
Во почетокот на 2022 година (од 17 јануари до 25 февруари) реализирала научен престој 
на Универзитетот во Аликанте, Шпанија на Институтот за физичка хемија каде што 
работела на синтеза на наноматеријали и нивна примена како фотоелектроди во процесот 
на вештачка фотосинтеза.  
 
Објавени публикации: 
 
1. VesnaDimova, MajaSenchevaPetrevska, Milena Jankulovska, Vitamin C equivalent 

antioxidant capacity prediction for set of flavones which influence food quality, Journal of 
Agricultural,Food and Environmental Sciences, 76(1), 8-15, 2022; 
 

2. Mirjana S. Jankulovska, Vesna Dimova, Milena Jankulovska-Petkovska, Comparison and 
QSAR study of thermodynamic pKBH+ values of benzoylhydrazones determined by UV-Vis 
spectroscopy, Technologicaacta, 15(1), 53-60, 2022; 

 
3. Milena Jankulovska-Petkovska, Slavica Milosevska, Vesna Dimova, Mirjana S. 

Jankulovska, Determination of minerals in spring water in southwestern and Pelagonia region 
of Norht Macedonia, Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, 76(1), 8-15, 
2022; 
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4. P. Dodovski, N. Pejcinovska M. Angelovska, M. Jankulovska-Petkovska, T. Hristovska, I. 
Zdraveski, N. Karabolovski, P. Dameski, M. Ristevski, Iodine in dairy cattle, A review, 
HORIZONS B, 2021; 

 
5. Mirjana S. Jankulovska, Vesna Dimova, I. Spirevska, Milena Jankulovska, Comparison of 

theoretical and experimental investigation of protonation process of some thiones in acid 
media, Zaštita materijala, 62(1), 9-21, 2021; 

 
6. M. S. Jankulovska, I. Spirevska, V. Dimova, M. Jankulovska, 

Spectroscopicdeterminationofdissociationconstantsofsome 4-nitrobenzaldehyde-4 substituted 
phenyl-1-carbonylhydrazones insodiumhydroxidemedia, CurrentPharmaceuticalAnalysis, 
17(6), 812-821, 2020; (Фактор на влијание =0,715);  

 
7. M. S. Jankulovska, I. Spirevska, V. Dimova, M. Jankulovska, UV Spectrophotometric 

Determination of Thermodynamic Dissociation Constants of Some Aromatic Hydrazones in 
Acid Media, Journal of the Mexican Chemical Society, 2019, 63 (4) México oct./dic.  E-pub 
14-Sep-2020. (Фактор на влијание =0,538);  

 
8. M. Jankulovska-Petkovska, M. S. Jankulovska, V. Dimova, Protonation of citraconic and 

glutaconic acid in perchloric acid media, TechnologicaActa, 2019, 12, no. 1, pp. 1–8. 
(Фактор на влијание =0,159);  

 
9. V. Dimova, M. S. Jankulovska, M. Jankulovska, А quantum chemical investigation of N1-

substituted 1,2,4-triazole, RAD Conference Proceedings, 2018, 3, 231–235. 
 

10. M. I. Díez-García, V. Manzi-Orezzoli, M. Jankulovska, S. Anandan, P. Bonete, R. Gómez, 
T. Lana-Villarreal, Effects of Ultrasound Irradiation on the Synthesis of Metal Oxide 
Nanostructures, Physics Procedia, 63, 85 – 90, 2015;(Фактор на влијание =0,262); 

 
11. D. Cibrev, M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, Potentiostatic reversible 

photoelectrochromism: an effect appearing in nanoporous TiO2/Ni(OH)2 thin films, ASC 
Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 10304-10312. (Фактор на влијание =7,10 (2014); 

 
12. M. Jankulovska, I. Barceló, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, Nanotubes decorated with 

anatase nanowires: Photoelectrocatalytic properties, J. Phys. Chem. C, 2013, 117, 
4024−4031. (Фактор на влијание =5,191 (2013); 

 
13. D. Cibrev, M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, Study of the oxygen evolution 

reaction over an ultrathin nanostructured Ni(OH)2 layer deposited on conducting glass, Int. J. 
Hydrogen Energy, 2013, 38, 2746-2753. (Фактор на влијание = 4,469 (2013); 

 
14. M. Jankulovska, T. Berger, R. Gómez, T. Lana-Villarreal, Trap States in TiO2 Films Made 

of Nanowires, Nanotubes or Nanoparticles: An Electrochemical Study, Chem. Phys. Chem, 
2012, 1-11. (Фактор на влијание = 3,351 (2012); 
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15. T. Berger, D. Monllor-Satoca, M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, The 
electrochemistry of nanostructured TiO2 Electrodes, Chem. Phys. Chem, 2012, 1-53. 
(Фактор на влијание = 3,351 (2012); 

 
16. M. Jankulovska, T. Berger, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, A comparison of quantum-sized 

anatase and rutile nanowire thin films: Devising differences in the electronic structure from 
photoelectrochemical measurements, ElectrochimicaActa, 2012, 172 – 180. (Фактор на 
влијание = 5,478 (2012); 

 
17. M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, Hierarchically organized titanium dioxide 

nanostructured electrodes: Quantum-sized nanowires grown on nanotubes, Electrochem. 
Commun.,2010, 12 (10) 1356. (Фактор на влијание = 4,282 (2010); 

 
18. M. Jankulovska, L. Šoptrajanova, I. Spirevska, Behaviour of Glutaconic and Aconitic acid 

in a sulfuric acid medium, Bull. Chem. Technol. Macedonia, 2006, 89-97. 
 
 
Стручно-применувачка дејност и проектни активности 
 
Во првата половина на 2008 година работела на научно-истражувачки проект на тема 
фотохромни и електрохромни слоеви за интелигентни прозори.  

 
Од втората половина на 2008 до 2014 година работела на научно-истражувачки проекти  
на тема Фотохемија и Електрохемија на полуспроводници.  

 
Во 2014 и 2015 година работела на проект за Разработување на пилот постројка за батерии 
на база на натриум и суперкондензатори. Овој проект бил реализиран во соработка со 
BroadBit од Словачка. Во рамките на овој проект се занимавала со синтеза и 
карактеризација на неоргански и органски матерјали за катоди и електролити за 
натриум/сулфур батерии. 

 
Од 2017 до денес се занимава со разработка на хроматографски и спектроскопски 
аналитички методи за анализа на вода и храна во Универзитетската лабораторија при 
Универзитетот „Климент Охридски„ во Битола. 
 

Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни звања 

Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени со Законот за високо 
образование, кандидатката д-р Милена Јанкуловска - Петковска исто така ги исполнува и 
посебните услови предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за избор 
во наставно-научни, наставно-стручни, научни и соработнички звања на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски” – Битола. Имено, кандидатката исполнува вкупно 13услови од 
наведените во табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови (со 
Правилникот се предвидени најмалку 2 од било кој критериум од Анекс 1). 
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За исполнетоста на условите, кандидатката има доставено соодветна документација и 
истите се дадени во Табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови за избор 
во звања. 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачкаработа 

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

 
 

X 

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

 

 

X 

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

 
 

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

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

 
 

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

 

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

 

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

домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или X 

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

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

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната 
област за која се избира (како автор или во коавторство)2

 

X 

вкупно исполнети услови од прв критериум  
5 
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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  

Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска 
високообразовна установа по различниоснови 

X 

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

 

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

X 

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

 

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

 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд  

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

 

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

 
 

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

 
 

 

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

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 4 

 
 

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 
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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  

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

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

 

Учествувал во промотивни активности на факултетот  

Бил уредник на речник или енциклопедија  

Регистрирали
ндустриска 
сопственост 

патенти/иновации прифатени од Државниот завод за    

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

 

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

X 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  

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

 

вкупно исполнети услови од трет 
критериум 

4 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ  
13 

 

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 

 
Врз основа на приложената документација за постигнатите резултати, Рецензентската 
комисија констатира дека д-р Милена Јанкуловска - Петковска, успешно ги извршува 
наставните обврски и бележи значителна активност на полето на научно и стручно 
усовршување.  Според Законот  за  високото  образование  и Правилникот за посебните 
услови за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички 
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, д-р Милена Јанкуловска - 
Петковска, ги исполнува сите услови да биде избрана за наставник во научната област 
Хемија (10700), и Друго (10714), во звањето вонреден професор. 
 
Рецензентската комисија едногласно му предлага на Наставно-научниот совет на 
Ветеринарниот факултет Битола, кандидатката д-р Милена Јанкуловска - Петковска да 
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биде избрана во звањето вонреден прфесор во научната област Хемија (10700), и Друго 
(10714). 
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Институт за хемија 
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Проф. д-р Марина Стефова – член, с.р 
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Институт за хемија 
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