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Р Е Ф Е Р А Т  

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ СМЕТКОВОДСТВО И ФИНАНСИИ 
НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ПРИЛЕП 

 

Врз основа на Одлуката на Наставно – научниот совет на Економскиот факултет во 
Прилеп, бр. 02-1469/3 од 26.12.2017г. именувани сме за членови на Рецензетската 
комисија за избор на наставник во сите наставно – научни звања од областите 
Сметководство и Финансии на Економскиот факултет во Прилеп. 

Од приложената документација се констатира дека на објавениот конкурс во 
дневните весници „Нова Македонија“од 01 декември 2017 година и „Лајме“ од 05 
декември 2017 година, се пријави само кандидатот проф. д-р Пеце Николовски, редовен 
професор на Економскиот Факултет во Прилеп. 

По разгледувањето на пријавата и придружнте материјали, а врз основа на член 132 
од Законот за високо образование и Правилникот за единствените критериуми и 
постапката за избор во наставно - научни, наставни, наставно – стручни и соработнички 
звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, Рецензентската комисија во 
состав: 

1) Проф.д-р Гордана Витанова,редовен професор на Економскиот факултет во Прилеп 
2) Проф.д-р Гордана Трајкоска,редовен професор на Економскиот факултет воПрилеп 
3) Проф.д-р Сузана Талеска, редовен професор на Економскиот факултет во Прилеп, 

има чест и задоволство да го поднесе следниов: 
 

ИЗВЕШТАЈ 

A) Биографски податоци 

Кандидатот Пеце Николовски е роден на 14 февруари 1971 година во Битола. 
Основното образование го завршува во ОУ „Гоце Делчев“во  Битола со континуиран 
одличен успех во 1985 година. Истата година го освојува првото место на Општинскиот 
натпревар по географија, што му даде можност да земе учество на Републичкиот 
натпревар по географија во Велес, каде го освојува првото место, со право да ја 
претставува тогашната Социјалистичка Република Македонија на Сојузниот натпревар по 
географија што се одржа во Сараево во јуни 1985 година, каде што го освојува третото 
место. 

Во септември 1985 година се запишува во Средното економско училиште „Јане 
Сандански“ во Битола, кое што го завршува во 1989 година со континуиран одличен 
успех, при што на двапати во учебните 1985/86 и 1987/88 беше избран за најдобар и 
најпримерен ученик на генерацијата. Покрај континуираниот одличен успех во учењето, 
тој активно учествува во стрелачката секција на Средното економско училиште „Јане 
Сандански“во Битола, за којашто активност има добиено многу награди на општинско, 
републичко и тогашно сојузно ниво, за што во 1987 година е прогласен за спортист на 
годината на град Битола. 
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Во септември 1989 година заминува на отслужување на воениот рок во тогашната 
ЈНА, а по враќањето се запишува на Економскиот факултет во Прилеп, како редовен 
студент, на насоката Економија на претпријатија. Сфаќајќи ги студиите со целата нивна 
сериозност и полагајќи ги испитите секогаш предвреме и со натпросечни оценки, 
Економскиот факултет во Прилеп го завршува на 25 септември 1995 година. 

На 1 ноември 1997 година, д-р Пеце Николовски се вработува во Индустријата за 
млеко, млечни производи и природни овошни сокови АД „Млекара“ – Битола, како 
референт за маркетинг и продажба, за во 1999 година да стане маркетинг директор на АД 
„Млекара“ – Битола, на кое работно место работи до 2003 година. 

Воден од желбата да ги продлабочи своите знаења, во 1996 година, на Факултетот 
за туризам и угостителство во Охрид се запишува на постдипломските студии на насоката 
Менаџмент во туризмот и угостителството. Овие студии ги завршува на 3 март 1999 
година. Во февруари 2000 година, на истиот Факултет го одбранува магистерскиот труд 
под наслов: „Маркетинг менаџментот и неговата имплементација во АД Млекара – 

Битола (како да се доближи и совлада денешниот потрошувач преку герилскиот 

маркетинг)“ под менторство на проф. д-р Софронија Миладиноски. 
И покрај тоа што кандидатот избрал магистерски труд од областа на маркетингот, 

сепак неговиот најголем интерес и афинитет се ревизијата на финансиските извештаи, 
сметководството и финансиите. 

Со магистрирањето, истражувачките активности на д-р Пеце Николовски не 
престануваат, но напротив тој и понатаму продолжува со истражувањата од областите на 
сметководството, финансиите, ревизијата и маркетингот, објавувајќи низа научни и 
стручни трудови од овие области во различни списанија, како на пример: „Економски 
магазин“, „Економија и бизнис“, „Economy press“ и др. 

Покрај издавачката активност, д-р Пеце Николовски има учествувано со свои 
излагања на повеќе семинари и симпозиуми од областите на ревизијата на финансиските 
извештаи, сметководството, финансиите и маркетингот во земјата и странство: 
Минеаполис, Чикаго, Далас, Вашингтон,Денвер, Сиетел, Њу Јорк, Сан Диего, Феникс, 
Хјустон, Сан Франциско, Лас Вегас, Бостон, Торонто, Монтреал, Подгорица, Сараево, 
Москва, Софија, Атина, Брисел, Ротердам, Хаг, Амстердам ,Барселона, Лисабон, Рим, 
Удинезе, Копенхаген, Рејкјавик, Лавалета, и други градови. Од странските јазици тој 
активно го познава англискиот јазик и се служи со компјутери. 

Во 2000 година на Економскиот факултет во Прилеп, на Проф. д-р Пеце 
Николовски му беше дадена  подобност за изработка на докторска дисертација под наслов 
„Анализа и ревизија на финансиските извештаи на претпријатијата во Република 

Македонија во функција на економската ефикасност“. По повеќегодишна континуирана 
напорна работа под менторство на проф. д-р Бранко Трајкоски, на 30.09.2003 година, Пеце 
Николовски успешно ја одбрани докторската дисертација и на тој начин се стекна со 
научен степен: доктор на економски науки. Во научното звање доктор на економски 
науки, проф. д-р Пеце Николовски, беше промовиран на промоцијата на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ во Битола на 8 декември 2003 година. 
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Б) Образовна, наставно – научна и стручна дејност 
 
Во ноември 2002 година, кандидатот Пеце Николовски, беше избран за 

демонстратор на Економскиот факултет во Прилеп по предметите: Интерна и екстерна 
ревизија, Сметководствен менаџмент, Финансиско сметководство I и Финансиско 
сметководство II, и својата работна обврска на факултетот ја извршуваше професионално 
и дисциплинирано. 

Со Одлука на Наставно – научниот совет  на Економскиот факултет во Прилеп, бр. 
02-1511/1,2,3 од 29 октомври 2003 година, д-р Пеце Николовски е избран за наставник по 
предметите: Фискална ревизија, Организација на ревизијата и Меѓународни 
ревизорски стандарди, во звање доцент, а со одлука на Наставно – научниот совет на 
Економскиот факултет во Прилеп бр. 02-1330/1 од 29.09.2004 година, д-р Пеце 
Николовски е избран за наставник по предметот Интерна и екстерна ревизија 
(Ревизија) во звање доцент. 

По континуирана долгогодишна научно – истражувачка работа, проф. д-р Пеце 
Николовски е избран за наставник во звање вонреден професор по предметите: 
Организација на ревизија во согласност со Одлуката на Наставно – научниот совет на 
Економскиот факултет – Прилеп бр. 02-1443/2 од 25 јуни 2008 година и Фискална 
ревизија, во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Економскиот 
факултет во Прилеп бр. 02-1443/14 од 25 јуни 2008 година. 

Со Одлука на Наставно – научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп бр. 
02-2124/1 од 10 септември 2008 година, проф. д-р Пеце Николовски на Економскиот 
факултет во Прилеп е избран за наставник и по предметот: Меѓународни 
сметководствени стандарди во звање вонреден професор. 

Во согласност со Одлуката на Наставно – научниот совет на Економскиот факултет 
во Прилеп бр. 02-1674/1 од 11 септември 2009 година, проф. д-р Пеце Николовски е 
избран за наставник во звање вонреден професор и по предметот Интерна и екстерна 
ревизија (Ревизија). 

Со одлука бр. 07-1851/6 од 28 декември 2012 година, донесена од Сенатот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“во Битола, проф. д-р Пеце Николовски е избран 
за прв пат во звање редовен професор.  

Со одлука на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на 
Република Македонија, проф. д-р Пеце Николовски е акредитиран ментор за втор и трет 
циклус на студии. 

На Економскиот факултет во Прилеп на вториот циклус на студии проф. д-р Пеце 
Николовски од 2005 година е ангажиран како професор по предметите Менаџерска 
ревизија и  Ревизија (напредно ниво). 

На Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во  Битола, проф. д-р Пеце Николовски 
е активно ангажиран како професор на прв, втор и трет циклус на студии на повеќе 
факултети и студиски програми како што се: 

• На факултетот за туризам и угостителство во Охрид и Факултетот за безбедност во 
Скопје, на заедничката студиска програма: Безбедност и финансиска контрола (од 
2010 година до денес), на прв циклус на студии настава изведува по предметите: 
1.Интерна и екстерна конторола и 2. Финансиска контрола и ревизија , на втор 
циклус на студии настава изведува по предметот: 1.Интерна и екстерна ревизија,  а  
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на трет циклус на студии на насоката Туризам на ФТУ Охрид, проф.д-р Пеце 
Николовски е ангажиран  од 2014 година до денес. 

• На факултетот за биотехнички науки во Битола на прв циклус на студии на 
студиската програма Менаџмент во биотехниката ( во период од 2010 до 2013 
година)настава изведуваше по предметите: 1.Сметководство и 2. Трошоци. 

 
На Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, при Економскиот факултет во Штип, 

проф. д-р Пеце Николовски во академската 2015/2016 година настава изведуваше на прв 
циклус на студии на насоката Сметководство, финансии и ревизија по предметите: 1) 
Сметководство на финансиски институции и 2) Сметководство на одговорноста.  

Проф. д-р Пеце Николовски, од декември 2007 година до декември 2011 година, 
извршуваше неколку функции и тоа: 

• Член на Надзорен одбор на Стопанска банка АД Битола; 
• Член на Одборот за ревизија на Стопанска банка АД Битола; 
• Втор Генерален директор на Стопанска банка АД Битола (2010 година) 
• Надворешен советник по прашања од областа на маркетингот на Генералниот 

менаџер на Индустријата за млеко, млечни производи и природни овошни сокови 
АД „Млекара“ – Битола (2008 година) 

• Член на Советот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола  
• Член на Матичната комисија за формирање на Правниот факултет при 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“во Битола. 
 

Проф. д-р Пеце Николовски, активно учествува во работата на Катедрата за 
сметководство, финансии и ревизија на Економскиот факултет во Прилеп, при што тој од 
2004 до 2016 година ја извршуваше функцијата секретар на Катедрата за сметководство, 
финансии и ревизија.  

Успешноста во реализацијата на Наставно – образовната дејност се потврдува со 
позитивната оценка од самоевалуацијата на Економскиот факултет во Прилеп. Според 
резултатите од извршената самоевалуација, кандидатот проф. д-р Пеце Николовски, 
позитивно е оценет според сите испитувани индикатори вклучени во анкетното 
истражување за самоевалуацијата. Од вкупно 78 анкетирани студенти вклучени во 
анкетното истражување, на поставените 16 прашања, со оценка од 1 до 5, просекот на 
оценувањето од самоевалуацијата на сите поставени прашања, за наставникот е 4,69. 
Имено 95,2% од вкупно 78 анкетирани студенти се изјасниле дека наставникот е 
соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата, а 92,8% од анкетираните 
студенти одговориле дека наставникот за време на предавањата е посветен на наставата и 
предизвикува интерес кај студентите. Исто така 99,2% од анкетираните студенти 
одговориле дека наставникот редовно ја изведува наставата, а 98,2% од студентите се 
согласуваат дека личната култура на наставникот и неговиот однос кон студентите се на 
соодветно ниво. По однос на оценувањето на постигнувањата на студентите, 93% од 
анкетираните студенти одговориле дека резултатите од работата на студентите објективно 
се оценуваат од страна на наставникот и исто толку студенти се согласуваат дека 
предметната програма е покриена со соодветна литература.  
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Согласно претхнодно наведеното, Рецензентската комисија го оцени како 
позитивен Извештајот од самоевалуацијата на Економскиот факултет во Прилеп за     
проф. д-р Пеце Николовски. 

Во текот на неговиот професионален ангажман, проф. д-р Пеце Николовски ги има 
издадено следниве високошколски учебници, книги, учебни помагала, научни и стручни 
трудови: 

Издадени високошколски учебници: 

1) „Меѓународни ревизорски стандарди“, Економски факултет во Прилеп, 2003 
година. 

2) „Организација на ревизијата на финансиските извештаи“, Економски факултет во 
Прилеп, 2004 година. 

3) „Фискална ревизија“, Економски факултет во Прилеп, 2007 година. 
4) „Интерна и екстерна ревизија“, Економски факултет во Прилеп, 2009 година. 
5) „Меѓународни  сметководствени стандарди“, Македонско научно друштво во 

Битола, 2017 година. 
 
Белетристика: 

1) „Бизнис шпионажа“, Македонско научно друштво – Битола, 2008 година. 
 
 
Издадени учебни помагала: 

1) „Збирка задачи по сметководствен менаџмент“, во коавторство со проф. д-р Благоја 
Ацески, Економски факултет во Прилеп, 2004 година, 

2) „Интерна и екстерна контрола“, ФТУ Охрид и Факултет за безбедност во Скопје, 
2010 година, 

3) „Финансиска контрола и ревизија“,ФТУ Охрид и Факултет за безбедност во Скопје, 
2011 година, 

4) „Сметководствен план за трговските друштва во Република Македонија“ (прво 
издание), Македонско научно друштво во Битола, 2010 година, 

5) „Сметководство на одговорноста“, Економски факултет во Штип, 2015 година, 
6) „Сметководство на финансиски институции“, Економски факултет во Штип, 2016 

година, 
7) „Сметководствен план за банките и трговските друштва во Република Македонија“ 

(второ дополнително издание), Македонско научно друштво  во Битола, 2016 
година. 

 
 

В) Список на објавени научни и стручни трудови во периодот од 2012 до 2016 година 

1) „Analyze and evaluate the system of internal control in the process of implementing the 

audit of financial statements for business entities“, 3th International Symposium on 
Sustainable Development 31 May and 01 June, Saraevo, 2012. 
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2) Internal control and its importance in conducting the audit process, Conference on 
Strategic Management 25-27.05.2012 Bor, Srbija Topic: Financial management. 

3) Значењето на информативната функција на ревидираните финансиски извештаи во 
донесувањето на адекватни економски и деловни одлуки, Прва меѓународна 
конференција Економски факултет во Штип, септември 2012 година. 

4) Примена на концептите на ревизијата за ефикасно извршување на комерцијалната 
ревизија на финансиските извештаи, списание „Хоризонти“, ноември 2012, 
Универзитет „Св. Климент Охридски “ во Битола. 

5) Professional ethics in the auditing profession. International conference, Faculty of 
economics Elbasan, Albania, September, 2012. 

6) The role of marketing research to identify customers postal services in Macedonia – 3th 
International Symposium on Sustainable Development on 31 May and 01 June, 2012, 
Saraevo. 

7) Product policy as a factor for growth and development of Company. Conference on 
Strategic Management 25-27.05.2015, Bor, Srbija Topic: Financial management. 

8) Формирање на стратегија за позиционирање и репозиционирање во градењето 
имиџ на компанијата. Прва меѓународна конференција Економски факултет во 
Штип, септември 2012 година. 

9) Политиката на производ во меѓународниот маркетинг, списание „Хоризонти“, 
ноември 2012, Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола. 

10) Internationalization of the company in the process of globalization of market. 
International conference, Faculty of economics, Elbasan, Albania, September 2012. 

11) International marketing and promotion as his instrument. International conference 
Zrenjanin, Serbia, October, 2012. 

12) Гоце Менкиноски, Пеце Николовски, Марија Мидовска, International marketing 
and promotion as his instrument, University of Novi Sad, Tehnical faculty Mihajlo Pupin, 
Zrenjanin, AIIT international conference, October 2012 

13) Гоце Менкиноски, Пеце Николовски, Политиката на производ во меѓународниот 
маркетинг, Хоризонти меѓународно научно списание, година IX, број 9, април 2013 

14) Гоце Менкиноски, Пеце Николовски, Product policy as a factor for growth and 
development of company, Универзитет во Белград, Технички факултет Бор, отсек 
Менаџмент, Мај 2012 

15) Пеце Николовски, Гоце Менкиноски, Примената на концептите на ревизијата за 
ефикасно извршување на комерцијалната ревизија на финансиските извештаи, 
Хоризонти меѓународно научно списание, година IX, број 9, април 2013 

16) Пеце Николовски, Гоце Менкиноски, Financial management internal control and its 
importance in conducting the audit process, Универзитет во Белград, Технички 
факултет Бор, отсек Менаџмент, Мај 2012 

17) Гоце Менкиноски, Пеце Николовски, Internal product policy, International 
conference SMEs development and innovation, Ohrid, 03 October 2014 
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18) Пеце Николовски, Гоце Менкиноски , The significance of the information function of 
the audited statements in higher education, Teacher International journal, Vol 7, 
December 2014 

19) Гоце Менкиноски, Пеце Николовски, Establishing strategy of positing and reposting 
in higher education, Teacher International journal, Vol 7, December 2014 

20) Гоце Менкиноски, Пеце Николовски, Establishing positing and reposting strategy in 
building the company’s image, International conference if business, economics and 
finance, September 2012, Stip 

21) Пеце Николовски, Гоце Менкиноски, The significance of the information function of 
the audited statements an making adequate economic business decisions, International 
conference if business, economics and finance, September 2012, Stip 

22) Гоце Менкиноски, Пеце Николовски, The importance of product in differencing a 
company competitiveness, Universitata Constantin Brancusi din Targu Jui 

23) Пеце Николовски, Гоце Менкиноски, Internal audit of financial operations,   
Universitata Constantin Brancusi din Targu Jui 

24) Пеце Николовски, Марина Блазенковик International audit and internal  control of 
the enterprise financial operations in RM in terms of changing business environment, 
Sustainable economic development trough SMEs, Prishtina 2011 

25) Пеце Николовски, Марина Блазенковик, Internal audit in banks in RM and the 
changing business environment, International journal Horizons, Maj 2014, Vol 13 

26) Пеце Николовски, Марина Блазенковик, Internal audit as a service management to 
improve the economic efficiency  of enterprise, Management, marketing and 
communication, Belgrade 2014 

27) Гоце Менкиноски, Вера Караџова, Игор Здравкоски, Пеце Николовски, Снежана 
Дичевска,   Public private partnerships as common tool in globalization economy, 
IJSBAR 2016 

28) Гоце Менкиноски, Пеце Николовски, Вера Караџова, Снежана Дичевска,  Игор 
Здравкоски, Accounts receivable management – important task under conditions of 
globalization, IJSBAR 2016 

29) Пеце Николовски,Игор Здравкоски, Гоце Менкиноски, Снежана Дичевска, Вера 
Караџова,  The concept of audit risk, IJSBAR 2016 

30) Игор Здравкоски, Гоце Менкиноски, Снежана Дичевска, Вера Караџова,  Пеце 
Николовски, The role and importance of budget accounting and the financial reporting 
in the municipalities in Republic of Macedonia, IJSBAR 2016 

31) Снежана Дичевска, Пеце Николовски, Вера Караџова, Игор Здравкоски, Гоце 
Менкиноски, Strategic alliances and innovations in the international business, IJSBAR 
2016 

32) Вера Караџова, Снежана Дичевска, Пеце Николовски, Гоце Менкиноски, Игор 
Здравкоски, Small business – between the development intensifications and their 
problems, IJSBAR 2016 
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33) Пеце Николовски, Сања Везенкоска, Игор Здравкоски, Марина Блазенковик, 
Марија Кимовска,Веронија Нолческа Internal audit of permananet objects, IJSBAR 
2017 

34) Саља Везенкоска, Игор Здравкоски, Пеце Николовски, Марина Блазенковик, 
Веронија Нолческа, Марија Кимовска, Internal audit of financial operations, IJSBAR 
2017 

35) Игор Здравкоски, Пеце Николовски Сања Везенкоска, Веронија Нолческа, 
Марина Блазенковик, Марија Кимовска, The system of management accounting and 
cost optimization in order to improve the financial result, IJSBAR 2017 

 

Г) Список на објавени научни и стручни трудови во периодот од 1996 до 2011 година 

1) „Улогата на интерната ревизија во процесот на одлучување во претпријатијата“ I 
дел, Економско списание „Економија и бизнис“, Скопје, јануари 2002. 

2) „Улогата на интерната ревизија во процесот на одлучување во претпријатијата“ II 
дел, Економско списание „Економија и бизнис“, Скопје, февруари 2002. 

3) „Улогата на интерната ревизија во процесот на одлучување во претпријатијата“ III 
дел, Економско списание „Економија и бизнис“,  Скопје, март 2002. 

4) „Екстерната ревизија и EDI технологијата“, економско списание Економија и 
бизнис, Скопје, ноември 2002 година. 

5) „Процесот на глобализација – причина за потребите од МСС“, I дел, Економија и 
бизнис, Скопје, феврури, 2003 година. 

6) „Процесот на глобализација – причина за потребите од МСС“, II дел, Економија и 
бизнис, Скопје, феврури, 2003 година. 

7) „COST benefit анализата во функција на менаџментот на претпријатијата“, прв дел, 
Економија и бизнис, Скопје, октомври 2001 година. 

8) „COST benefit анализата во функција на менаџментот на претпријатијата“, втор  
дел, Економија и бизнис, Скопје, ноември 2001 година. 

9) „Бонитетот – патна исправа во бизнисот“, Economy press, Скопје, април 2000 
година. 

10) „Дистрибуцијата – пресуден чин за успехот на маркетинг ориентираното 
претпријатие“, Economy press, Скопје, мај 2000 година. 

11) „Cost benefit – анализата и нејзиното значење во управувањето со претпријатието“, 
Билтен на друштвото за наука и уметност во Битола – Прилози, септември 2001 
година. 

12) „Маркетинг комуницирањето – потенциометар на психолошките лаборатории“, 
Economy press, Скопје, јули 2000 година. 

13) „Инструментите на маркетинг миксот – опипливи и неопипливи атрибути“, 
Economy press, Скопје, јуни 2000 година. 

14) „Продажба на стоки од консигнациски склад и нивно книжење“, Економски 
магазин, Скопје, април 1996 година. 

15) „Direct costing – методот и неговата примена (лек за излегување од криза) Economy 
press, Скопје, јуни 2000 година. 
 



9 
 

Од сите приложени трудови на проф. д-р Пеце Николовски, најзначајни се 
издадените високошколските учебници: 1) Меѓународни ревизорски стандарди, 2) 
Организација на ревизијата на финансиските извештаи, 3) Фискална ревизија, 4) 
Интерна и екстерна ревизија и 5) Меѓународни сметководствени стандарди, со кои 
целосно се покриени сите наставни дисциплини кои што проф. д-р Пеце Николовски ги 
изведува на факултетите на Универзитетот Св. Климент Охридски во  Битола. 

Научниот придонес на проф. д-р Пеце Николовски, со пишувањето на 
горенаведените високошколски учебници, може да се согледа од повеќе аспекти. Тој 
придонес најмногу доаѓа до израз преку: 

� современиот теоретски осврт на финансиските извештаи од аспект на нивното 
усовршување и хармонизирање, сфатени како основен извор на финансиски 
информации 

� анализата на современата практика и законска регулатива при изготвувањето и 
презентирањето на финансиските извештаи во одделни економски развиени земји 
во светот 

� анализата на огромната улога на МСС и МСР во изготвувањето и презентирањето 
на финансиските извештаи 

� анализата на научната мисла, легислативата и практиката во Република 
Македонија,а во врска со изготвувањето на финансиските извештаи и нивната 
презентација, ревизија и користење на информациите 

� повлекување на паралела меѓу анализираните искуства во земјите со развиена 
пазарна економија и состојбите во Република Македонија 

� согледувањето на корелацијата меѓу финансиските информации и економската 
ефикасност на одделни деловни субјекти опфатени во истражувачкиот процес 

� предложениот теоретски оправдан и практично применлив модел за анализа и 
ревизија на финансиските извештаи на деловните субјекти во Република 
Македонија во функција на економската ефикасност. 

 

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на анализата на поднесената документација, Рецензентската комисија 
констатира дека кандидатот, проф. д-р Пеце Николовски, со својот научен опус, 
презентиран во форма на учебници, книги, научно-истражувачки и стручни проекти, како 
и реферати со коишто учествувал на бројни научни собири и конференции во земјата и 
.странство, континуирано придонесува за развојот и афирмацијата на економската наука 
во областите Сметководство и Финансии.  

Разгледувајќи ја целокупната научно – истражувачка и образовна активност на 
кандидатот проф. д-р Пеце Николовски, Комисијата констатира дека со целокупниот 
негов досегашен ангажман тој се потврдува како еминентен познавач во областите 
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Сметководство и Финансии, за коишто конкурира  како и со еден темелен, систематичен 
и креативен пристап во работата. 

Во доменот на наставно – образовниот процес, покрај тоа што професионално, 
одговорно и квалитетно ги извршува своите обврски, тој истовремено настојува да ги 
пренесува и имплементира своите сознанија, стекнати преку научно истражувачката 
работа. 

Особено треба да се потенцира фактот дека проф. д-р Пеце Николовски поседува 
солидно работно искуство од над дваесет години и тоа во областите за коишто конкурира, 
што е исклучително релевантно за неговиот придонес во трансферирањето на неговите 
практични сознанија и искуства на студентите во едукативниот процес. 

Имајќи го во предвид сето ова, слободно може да се констатира дека проф. д-р 
Пеце Николовски ги исполнува сите законски услови предвидени со Законот за високо 
образвоание на Република Македонија и Статутот на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ во Битола, за да конкурира и да биде повторно избран за наставник во 
областите Сметководство и Финансии, во звање редовен професор. 

Според тоа, Рецензентската комисија има особена чест и задоволство да му 
предложи на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, проф. д-р 
Пеце Николовски да го избере повторно за наставник во звање редовен професор во 
областите Сметководство и Финансии. 

 
 
 
 

Рецензентска комисија: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) проф.д-р Гордана Витанова, редовен 
професор на Економски факултет во 
Прилеп,с.р 

 
2) проф.д-р Гордана Трајкоска, редовен 

професор на Економски факултет во 
Прилеп, с.р 

 
3) проф.д-р Сузана Талеска, редовен 

професор на Економски факултет  во 
Прилеп,с.р
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Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 
ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС ИНФОРМАТИКА 

НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП 
 
 

 Наставно - научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, со одлука бр. 02 – 
1469/5, од 26.12.2017 год., формира Рецензентска комисија за избор на наставник во сите 
наставно-научни звања од научната област менаџмент и бизнис информатика: 
 
• д-р Ѓорѓи Манчески, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп;  
• д-р Марика Башеска-Ѓорѓиеска, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп; 
• д-р Марјан Ангелески, вонреден професор на Економскиот факултет – Прилеп. 

 

По разгледувањето на пристигнатите материјали, а врз основа на Законот за 

високото образование и чл.9, чл.47, чл.48, чл.49 и чл.50 од Правилникот за критериумите 
и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички 
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Рецензентската комисија го 
поднесува следниов: 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
 

На Конкурсот за избор на наставник во сите наставно-научни звања од научната 
област менаџмент и бизнис информатика на Економскиот факултет – Прилеп, објавен во 
дневните весници „Лајм“на 5 Декември 2017 год. и “Нова Македонија” на 1 Декември 
2017 год., се пријави кандидатката д-р Рената Петревска Нечкоска, доктор по менаџмент.  

 

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ 
 

Рената Петревска-Нечкоска е родена на 7 септември 1978 година во Битола. После 
завршувањето на средното економско училиште, со голем ентузијазам се запишува на 
Економскиот факултет - Прилеп на  Економско-статистичко-кибернетската насока, каде  
има интересен мултидисциплинарен и интердисциплинарен пристап на предмети кои 
опфаќаат и поврзуваат широки области како економија, математика, статистика и 
информатика. За време на студиите, а и неколку години после тоа, е ангажирана на 
Економскиот факултет во Прилеп како демонстратор по предметите информатика, 
деловна информатика, теорија на извадоци и планирање на експерименти, каде добива 
шанса да ги испроба своите стекнати знаења од предавањата по соодветните области при 
изведување на вежби за стотици студенти од различни студиски години, истовремено 
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стекнувајќи се со вештини во конципирање на материјали за вежби, спроведување на 
истите, како и во меѓучовечки(те) односи и релации. Паралелно со тоа се вработува 
хонорарно во приватна компанија, каде се занимава со  изработка на веб-страници, 
интерен софтвер за евиденција во комерцијалното работење и сл. активности. Својата 
кариера со работен стаж ја стекнува во Про Кредит банка, каде во интернационална 
голема компанија, има можност да ги стави на тест своите квалификации во економија, 
банкарство, привлекување и работа со клиенти, информатика и човечки ресурси, 
работејќи на различни позиции како советник за клиенти, сениор и супервизор, 
специјалист за обука, менаџер за релации со клиенти, директор на сектор за човечки 
ресурси во централна управа, директор на филијалите во Битола и Ресен, како и 
координатор на проекти од ИТ но и од области од целосното работење на банката. Во 2008 
- 2009 година дипломира на Банкарската академија на Про Кредит банка за Источна 
Европа - PCRAEE, а во текот на своето работење се стекнува со бројни обуки за 
менаџмент од интернационални тренери како Schwarz & Partner, ProCredit Holding и сл. 
Релевантното работно искуство вбројува претежно одговорни позиции како менаџер на 
средно ниво, а може да се спомене поставувањето на систем за електронско учење во Про 
Кредит банка Македонија, кое искуство е мултиплицирано и на сестринските банки на 
Про Кредит холдингот, оптимизација на процеси и дизајнирање на софтвер за човечки 
ресурси, изработка на софтвер за обука на кадри, спроведувањето на комплетните ИКТ 
тренинг активности за сите вработени при миграција на банкарскиот софтвер, како и 
изработката на софтверско решение за CRM активностите специфично дизајнирано на 
процесите на банката, кое е искористено како концепт и прототип за CRM решение за 
целата мрежа на Про Кредит банки во светот. Последно, но не и помалку важно, е 
поставувањето и одржувањето на систем за електронско учење на Економскиот факултет 
Прилеп (moodle), како чекор напред во вклучување на ИКТ во образовниот процес.  

Во декември 2012 година, станува член на кадарот на Економскиот факултет Прилеп, 
како асистент – соработник, каде се уште работи. Предметите на кои е ангажирана како 
асистент – соработник се: електронско банкарство, управување со промени и деловно 
комуницирање, каде до израз доаѓа нејзината тенденција да прави генералистички и 
специјалистички предизвици, теми и материјали за студентите од прв циклус и тоа од 
теоретска и практична природа. Од 2016 година е секретар на катедрата за Бизнис 
информатика на Економскиот Факултет Прилеп. Во 2015 година од страна на 
Универзитетот Гент во Белгија е назначена за Амбасадор на Универзитетот Гент – Белгија 
за Западен Балкан, улога која дава и официјален назив на активностите на Рената 
Петревска-Нечкоска во воспоставување на мостови и конекции на домашните и странски 
образовни институции по кои може да се унапредуваат знаењата, компетенциите и 
соработката како на академскиот кадар така и на студентите. Во овој контекст, од 
Ноември 2016 година е назначена за контакт-лице за информација и дисеминација на 
активностите на EURAXESS – Агенција на Европската Комисија за интернационална 
мобилност на истражувачи. Од Јуни 2015 година е избрана за член на советодавниот панел 
на Елсевиер – Холандија, во која улога е до денес и го дава својот придонес во тестирање 
и определување на бизнис и информациските карактеристики на софтверски и 
апликациски прототипови за интернационалната мрежа на корисници на услугите на 
Елсевиер – Холандија. Од Јуни 2015 година е и експерт за евалуација на проекти од 
Horizon 2020, најголемата програма на Европската Комисија за поддршка на 
истражувањето и иновациите. Во рамките на тој ангажман, до денес има евалуирано над 
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160 проекти од областа на SME ICT disruptive innovation scheme (Шема за МСП – ИКТ 
дисруптивна иновација) кои бараат финансиска поддршка во износи до 2.500.000 Евра.    

Магистрира како прв магистрант на насоката е-бизнис на Економскиот факултет 
Прилеп, во Октомври 2012 година, на тема „Иновативни методи на примена на системите 
за електронско учење во образованието и бизнисот“, кај проф. д-р Ѓорѓи Манчески, 
пристапи и концепти кои во соодветна форма ги применува и денес во научно-
истражувачката и наставната активност. 

Се запишува на трет циклус  студии во програмата Менаџмент на Економскиот 
факултет Прилеп, во Октомври 2012 година, следејќи и исполнувајќи ги барањата за 
следење на предмети и семинари, подготвување на истражувачки и семинарски трудови и 
полагање на испити на третиот циклус  студии на Факултетот, истовремено исполнувајќи 
ги обврските како вработен во Факултетот на позицијата асистент-соработник, по 
предметите бизнис, информатика, и деловно комуницирање.  

Во текот шест месеци, во периодот ноември 2013 до април 2014 година како добитник 
на стипендија од Европска комисија – Erasmus Mundus Basileus IV програмата, остварува 
истражувачки престој на Факултетот за економија и бизнис администрација, во секторот 
Менаџмент информациски системи под водство на проф. д-р Геерт Поелс, на 
Универзитетот во Гент, Белгија. Во тој период, посетува курсеви на докторски школи на 
Универзитетот во Гент и Универзитетот во Антверпен, Белгија и друг западноевропски 
држави. Од поважните комплетирани напредни курсеви може да се издвојат: 

- Комплетирање на третиот циклус на докторската школа во применета економија на 
Универзитетот Гент во Белгија  

- Climate Change Adaptation, Harvard University, USA, Center for International 
Development (Sep 2017 – Dec 2017) Grd. 97% Проект за решавање на проблемот на 
влошување на квалитетот на воздухот во Македонија во грејна сезона, кој би се 
имплементирал и на ниво на држава и на граѓанско ниво, како и во бизнис 
заедницата  

- Introduction to Complexity, Santa Fe Institute, USA, Главен инструктор: Mellanie 
Mitchell (Oct 2016 – Jan 2017) Оценка. 96%,  

- BENAIS (BeNeLux Association for Information Systems) Семинар (Јануари 2014)   
- Методологија за инженерство и наука за креирање решенија (Engineering and 

Design Science Methodology), University of Antwerp, Belgium (Фебруари – Мај 2014), 
- Програма за пост-академска надградба – Low Countries Studies, Post academic 

acculturation programme, UGent, Belgium (Фебруари – Јуни 2014)  
- Data Preparation Social Network Analysis, GEPHI, GhentCDH, HNR2014 Conference, 

(September 2014)  
Веќе за време на првиот престој во Гент, Белгија, промоторот на Петревска-Нечкоска 

на Универзитетот во Гент иницира процедура за двоен докторат, која е формата во која 
продолжува и ги финализира чекорите за одбрана на двоен докторат. Со валидност од 
01.11.2013 година склучен е индивидуален договор за двоен докторат меѓу Универзитетот 
УГент Белгија и Универзитетот Св. Климент Охридски Битола Македонија за заедничка 
супервизија на докторските студии на Рената Петревска-Нечкоска. М-р. Петревска-
Нечкоска ги следи и спроведува континуирано и во целост обврските од договорот кај 
двете институции, како унија на барања и обврски во поглед на испити од трет циклус, 
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научни трудови, публикации и присуство на конференции, како и административни 
постапки. На 22 Август 2017 година во Универзитетот Гент – Белгија успешно ја 
реализира пред-одбраната на докторската дисертација, како барање и обврска од 
индивидуалниот договор за двоен докторат, пред интернационална комисија во состав: 

- Проф. д-р. Патрик Ван Кенхове, Декан, Универзитет Гент Белгија  
- Проф. д-р. Фредерик Гаили, Секретар, Универзитет Гент Белгија  
- Проф. д-р. Геерт Поелс, Супервизор, Универзитет Гент Белгија 
- Проф. д-р. Ѓорѓи Манчески, Супервизор, Универзитет Св. Климент Охридски 

Македонија  
- Проф. д-р. Ир. Јан Девос, Универзитет Гент Белгија  
- Проф. д-р. Јелена Здравковиќ, Универзитет во Стокхолм Шведска  
- Унив. Проф. Маг. Д-р. Валтер Швајгер, Виенски Универзитет за Технологија, 

Австрија 
Во текот на истражувањето, веќе од 2014 година воспоставува контакт и континуирано 

соработува со г-динот Stephan Haeckel, човекот кој работејќи во IBM, како директор на 
секторот за стратегиски студии на институтот за напреден бизнис (former director of 
Strategic Studies at IBM’s Advanced Business Institute) (сегашен IBM J. Watson Research 
Center) ја воведува во науката рамката Sense-and-Respond за стратегиски менаџмент. Г-дин 
Haeckel ја води докторантката во правилно користење на неговата рамка и со нескриен 
восхит ги следи и поддржува нејзините придонеси во науката и практиката на тактичкиот 
менаџмент. Негов, како и коментар од Г-нот Marc Van Aerde, примарниот менаџер-
корисник на методот ДЕНИЦА се наоѓаат цитирани во докторската дисертација, како 
потврда за академско-практичната исклучителност на методот и истражувањето.      

Рената Петревска-Нечкоска докторира со двојна диплома на 26 Октомври 2017 година 
и со тоа стекнува титула доктор по Менаџмент (на Универзитетот Св. Климент Охридски 
Битола) и доктор по Бизнис Економија (на Универзитетот Гент во Белгија). 

Од Ноември 2017 година е Пост-докторанд на Универзитетот Гент во Белгија, со што 
ја продолжува научно-истражувачката дејност во државата но и во развиена Европа.  

Рената Петревска-Нечкоска, има одлично познавање на англиски јазик (потврдено со 
TOEFL internet based-testing, со резултат од 112 бодови, од можни 120) што е висок праг 
доволен за студирање или ангажман на врвните светски универзитети, како и познавање 
на германски јазик на ниво Б1. Од странските јазици комуницира на српски, бугарски 
јазик а има основни познавања на холандски јазик. Петревска-Нечкоска има програмерско 
познавање на програмските јазици: Visual Basic, Visual FoxPro, Pascal, GWBasic, 
Платформи: Microsoft .NET (Visual Studio, Visual Web Developer), Content и Learning 
Management Systems: Moodle – LMS; Joomla – CMS, како и основни познавања на: Corel 
Draw Graphics Suite, Camtasia, SQL, HTML. Имаориснички познавања на: SharePoint, 
QUIPU GmbH CW, CW.NET Banking Application, Office applications: Microsoft Office, 
Microsoft Project и најновите технологии за Social Network Analysis (Gephi, NodeXL, 
Linkurious). 
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2. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
 

Кандидатката д-р Рената Петревска-Нечкоска ги изведувала практичните вежби по 
предметите информациска техника и технологија, теорија на извадоци и планирање на 
експерименти, деловна информатика и квантитативни методи на Економски факултет во 
Прилеп во периодот од 2000 до 2003 година, за време на нејзините додипломски студии, 
како демонстратор. Во декември 2012 година се вработила како асистент-докторант на 
предметите бизнис информатика, управување со промени, електронско банкарство и 
деловно комуницирање на Економскиот факултет Прилеп. Во рамките на оценувањето на 
наставно-образовната дејност на соработниците (студентска анкета) спроведена од 
комисијата за самоевалуација од страна на Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
во ноември 2015 година е високо позитивно оценета од страна на студентите (со оценка 
4.80).   

Кандидатката е главниот носител на системот за електронско учење на Економскиот 
Факултет Прилеп и се обидува да ги промовира концептите на учење на далечина, blended 
learning, целоживотно учење како кај студентите така и кај академскиот кадар. Таа е 
EURAXESS контакт личност кај која студентите се обраќаат за детални информации и 
совети за интернационална мобилност, стипендии и искуства. Исто така, со тоа што е 
амбасадор на Универзитетот Гент во Белгија за Западен Балкан, сестрано се залага да ги 
промовира и унапредува вредностите на квалитет, професионалност и напредок на 
македонските универзитети и студенти и странските. Кандидатката отвора можности за 
најнапредните студенти преку вклучување во различни проекти, како што е проектот со 
Универзитетот Харвард, САД, и други.  

 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Кандидатката има богато интернационално научно-истражувачко дејствување и 
дисеминација на резултатите, нивна имплементација во реалниот сектор, како и постојано 
усовршување на истражувањето. Од учества на конференции и објави на трудови, може да 
се наведат како најзначајни следните: 

1. Докторска дисертација: Збогатување на Sense-and-Respond Рамката за примена 
на ниво на тактички менаџмент со употреба на ИКТ (‘Tactical Management 
Sense-and-Respond Framework Enhancement Using ICT’), Renata Petrevska 
Nechkoska, for double PhD degree: Doctor of Business Economics UGent and 
Doctor of Management UKLO  

2. CAiSE Radar 2016, Ljubljana, Slovenia, John Krogstie, Haralambos Mouratidis, 
Jianwen Su (Eds.),  “Identifying and Adressing Adaptability and Information 
System Requirements for Tactical Management” Renata Petrevska Nechkoska, 
Geert Poels, Gjorgji Manceski,   

3. ELECTRONIC JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS EVALUATION. 18(2). 
p.146-158 (2015),  “Bridging operational, strategic and project management 
information systems for tactical management information provision”, Renata 
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Petrevska Nechkoska, Geert Poels, Gjorgji Manceski,  
4.  Proceedings of the CAiSE'2015 Doctoral Consortium at the 27th International 

Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE 2015). 
1415(0074-1415-4). p.19-27 , “Tactical management in focus: adaptability and 
information systems”, Renata Petrevska Nechkoska, Geert Poels, Gjorgji Manceski  

5. 8th European Conference on IS Management and Evaluation – ECIME 2014,  Best 
Poster Award - “Tactical Management in Focus”, Renata Petrevska Nechkoska, 
Geert Poels, Gjorgji Manceski 

6. 8th European Conference on IS Management and Evaluation – ECIME 2014 , 
“From Strategy to Operations and Vice-Versa – a Bridge that needs an Island” 
Renata Petrevska Nechkoska, Geert Poels, Gjorgji Manceski,  

7. 8th European Conference on IS Management and Evaluation – ECIME 2014 
“Meeting Point of Strategy and Operations – Tactical Management Sense-and-
Respond Framework Enhancement”, Renata Petrevska Nechkoska, Geert Poels, 
Gjorgji Manceski,  

8. Хоризонти, Journal, Vol. 12, ISSN 1857- 856X, Универзитет Св. Климент 
Охридски Битола, Македонија, стр. 179-193 (2014), “Triggers of the subprime 
mortgage crisis still not defeated by the world”, Renata Petrevska Nechkoska  

9. CIIT 2012 Bitola, Macedonia (iKnow – Innovation and Knowledge Management 
towards eStudent Information System – Project TEMPUS JPGR 511342), “Benefits 
and SWOT analysis of iKnow software project for eStudent Services for all 
Higher education system in Macedonia”, Renata Petrevska Nechkoska, Gjorgji 
Manceski  

10. ICT Innovations Ohrid, Macedonia (2012),  “Specific Skill Set Training for 
Working Professionals by Faculties via e-Learning”,  Renata Petrevska 
Nechkoska, Gjorgji Manceski 

11.  „Поимник на економски изрази и берзански термини“, ко-автор, заедно со 
професорите д-р Тодор Тодоров и д-р Димо Димков, објавен во Скопје 2004 

 

4. НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 
 

- Стипендија European Commission Erasmus Mundus Action II – Basileus IV за размена 
во рамките на истражување за докторат од Ноември 2013 до Април 2014 во 
Универзитетот Гент во Белгија (BASILEUS_20120196) 

- Награда за најдобар постер  на 8th European Conference on IS Management and 
Evaluation – ECIME 2014,  Best Poster Award - “Tactical Management in Focus”, 
Renata Petrevska Nechkoska, Geert Poels, Gjorgji Manceski,   

- Публицирање на сторија за истражувачот и истражувањето (веб-портал, видео 
запис, дисеминација на социјални мрежи на интернационално ниво) од светски 
најголемиот издавач на научни трудови и публикации Елсевиер Холандија, Elsevier 
ScienceDirect под наслов: Journeys of Perseverance – Story #2 - A focus on tactical 
management како дел од серијалот на личниот развој на издржливост од 
престрижни истражувачи   

- Амбасадор на Универзитетот Гент Белгија за Западен Балкан  
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КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на поднесената документација на кандидатката асс. д-р Рената 
Петревска-Нечкоска, Комисијата констатира дека се работи за многу солиден кандидат 
којшто поседува исклучителни потенцијали за научноистражувачка работа, нагласена 
креативност и афинитети за континуирано и перманентно надоградување на сопствените 
знаења, што го користи како основа за сестрано унапредување на наставно-научната 
дејност, градење и збогатување на знаењата и компетенциите на студентите но и на 
нивните можности за напредок во кариерата во интернационални рамки.  

Освен тоа, кандидатката поседува и богато работни искуство особено во областите 
поврзани со бизнис информатиката и менаџмент, области што се и  директно поврзани со 
предметот на нејзината научна преокупација.  

Дополнително, во изминатиот ангажман како соработник-асистент на Економскиот 
Факултет Прилеп покажа сестраност и посветеност на истражувачката и научната работа, 
како и на административната поддршка и унапредување на процесите во факултетот и 
пошироко, преку нејзиниот напредок во соработката со етаблирани странски 
универзитети, што придонесува во подобрување на иднината на студентите и академскиот 
кадар. 

Рецензентската комисија смета дека кандидатката, асс. д-р Рената Петревска-
Нечкоска, во целост ги исполнува условите на конкурсот за избор на наставник во сите 
наставно-научни звања од научната област менаџмент и бизнис информатика. 

Имајќи го предвид претходно наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-
научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп кандидатката,  

асс. д-р Рената Петревска-Нечкоска, да ја избере за доцент во областите бизнис 
информатика и менаџмент. 

 
 
 
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 

1. проф. д-р Ѓорѓи Манчески,   
редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп;  
  
  
2. проф. д-р Марика Башеска-Ѓорѓиеска,   
редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп  
  
  
3. проф. д-р Марјан Ангелески,   
вонреден професор на Економскиот факултет – Прилеп.  
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До 
Наставно-научниот совет на 

Технички факултет - Битола 

Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола 

 

 

ПРЕДМЕТ: Извештај од Комисијата за оценка на докторската дисертација на кандидатот 
м-р МЕВЛАН БИЏАКУ, дипл.сооб.инж., под наслов: 

 

„ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА РЕЛЕВАНТНИ ФАКТОРИ И 
           РАЗВОЈ НА МОДЕЛ  ЗА OПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НИВОTO HА УСЛУГА НА 

ВЕЛOСИПЕДСКИТЕ ТOКOВИ ВДOЛЖ ГРАДСКИТЕ СOOБРАЌАЈНИЦИ“ 
 

 
 Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет, Универзитет “Св.Климент 
Охридски” – Битола, на својата седница одржана на 26.12 2017 г., со одлука бр.02-1035/4, 
формира Комисија за оценка на докторската дисертација на кандидатот м-р Мевлан 
Биџаку, дипл.сооб.инж., со наслов „ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА РЕЛЕВАНТНИ 
ФАКТОРИ И РАЗВОЈ НА МОДЕЛ  ЗА OПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НИВОTO HА 
УСЛУГА НА ВЕЛOСИПЕДСКИТЕ ТOКOВИ ВДOЛЖ ГРАДСКИТЕ 
СOOБРАЌАЈНИЦИ“, во состав: 

1. Д-р Марија Маленковска Тодорова, редовен професор, Технички факултет - 
Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,  

2. Д-р Никола Крстаноски, редовен професор, Технички факултет - Битола, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,  

3. Д-р Цветко Митровски, редовен професор, Технички факултет - Битола, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,  

4. Д-р Иво Дукоски, редовен професор, Технички факултет - Битола, Универзитет 
„Св. Климент Охридски“ – Битола,  

5. Д-р Јасмина Буневска Талевска, вонреден професор, Технички факултет - 
Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,  

Врз основа на донесената Одлука, по прегледот и проучувањето на докторската 
дисертација, Комисијата има чест до Наставно-научниот совет на Технички факултет – 
Битола да го поднесе следниот: 
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И З В Е Ш Т А Ј  

1 .  ВО ВЕДЕ Н ОСВ РТ  
Согласно глобалните актуелни документи, транспортниот сектор ја претставува 

една од фундаменталните компоненти за економски развој на градовите. (според одредени 
извори, овој сектор учествува со 7% во бруто домашниот производ и со повеќе од 5% во 
вкупниот број на вработени на земјите од Европската Унија). Меѓутоа, покрај неговото 
несомнено позитивно влијание врз развојот на економијата и општеството во целина, а со 
цел за намалување на одредени, неповолни ефекти по животот и здравјето на луѓето, 
очигледно е, дека креирањето на сообраќајно – транспортен систем по мерка на неговите 
корисници, (безбеден, ефикасен, еколошки одржлив), треба да се базира и на т.н. 
одржлива мобилност. Истата подразбира, покрај останатото и реализација на превозната 
побарувачка преку користење на јавниот превоз, развојот на велосипедскиот сообраќај, 
пешачењето.  

Велосипедизмот претставува одржлив вид на превоз, бидејќи е економичен, 
еколошки погоден, општествено прифатлив. Меѓутоа, степенот на неговото учество во 
модалната распределба на патувањата, зависи од голем број на фактори: расположлива 
сообраќајно – транспортна инфраструктура, карактеристики на околната природна 
средина и климатски услови, социо – економски и психолошки фактори. Во таа насока, 
перцепцијата на споменатите чинители од страна на велосипедистите, како и нејзиното 
влијание врз одлуката за избор на овој вид на превоз, се основа за креирање на модели за 
нивото на услуга на велосипедските токови, (идејата и пристапот кон истражување 
во предметната докторска дисертација се подредени токму во насока на 
унапредување на овој процес), како еден од начините за промовирање и потенцирање на 
нивната позитивна улога при решавање на бројни предизвици во развојот на градските 
средини. Споменатото е посебно важно за регионот каде преовладуваат градови со 
големина погодна за развој на велосипедизмот, а кои дополнително, се соочуваат со 
бројни еколошки проблеми, но, каде овој вид на превоз е најчесто на маргините на 
транспортната понуда, пред се, заради нискиот степен на безбедност и непостоењето на 
соодветна инфраструктура. 

2 .  А К Т УЕЛ Н ОС Т НА  Т Е МАТ А  Н А ДИ СЕ РТ АЦИ Ј АТА 

Во контекст на воведниот осврт кон темата, а во согласност со принципите на 

современите концепти за промовирање на одржливи облици за реализација на 

транспортната побарувачка, прокламирани во глобалните и европските документи за 

развој:  

• Global Mobility Report 2017, Tracking Sector Performance, World Bank Group, 

2017; 

• Towards a Single and Innovative European Transport System SINTRAS, 2017;  

• Mobilizing sustainable transport for development, analysis and policy 

recommendations from the United Nations Secretary General's High Level 

Advisory Group on Sustainable Transport, 2016; 

• долгорочниот европски план Transport 2050: Commission outlines ambitious 

plan to increase mobility and reduce emissions [IP/11/372, 28/03/2011],  
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резултатите од  многуте истражувања реализирани во поново време и насочени кон 

промовирање на концептот на т.н. чисти и зелени градови, како и целите на:  

• Национална Транспортна Стратегија;  

• Национална стратегија за одржлив развој во Република Македонија;  

Комисијата за оценка на предметната докторска дисертација смета дека темата  
„Идентификување на релевантни фактори и развој на модел  за oпределување на 
nивото на услуга на велoсипедските тoкoви вдoлж градските сooбраќајници“, се 
одликува со висок степен на актуелност.   

Дополнително, структурата и содржината на трудот, добиените резултати, 
остварениот придонес, укажуваат на фактот дека анализираната тема е: 

• погодна за научно истражување;  

• досега мошне малку истражувана на европско и светско ниво, а во регионот 
воопшто неистражувана; 

• теоретски и практично применлива во полето на техничко-технолошките науки, за 
областа Сообраќајно инженерство и проектирање, Сообраќајно проектирање на 
патна инфраструктура, Транспорт и животна средина. 
 

3 .  С Т РУК Т У РА НА  Д ИС Е РТ АЦ ИЈ АТА  
 

Генерално, содржината на дисертацијата е изложена во следните делови: 

 ПОГЛАВЈЕ 1 – ВОВЕД 

 ПОГЛАВЈЕ 2 - ПРОБЛЕМ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ, НАУЧНА  
ХИПОТЕЗА 

 ПОГЛАВЈЕ 3 - ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА 

 ПОГЛАВЈЕ 4 - ГЕОМЕТРИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРАДСКИТЕ 
СООБРАЌАЈНИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ 

 ПОГЛАВЈЕ 5 - ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА ОДНЕСУВАЊЕТО НА 
ВЕЛОСИПЕДИСТИТЕ 

 ПОГЛАВЈЕ 6 - ПРИБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ 

 ПОГЛАВЈЕ 7 – МЕТОДОЛОГИЈА ЗА АНАЛИЗА НА НИВО НА  УСЛУГА НА 
ВЕЛОСИПЕДСКИ ТЕКОВИ 

 ПОГЛАВЈЕ 8 - ФОРМИРАЊЕ МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗА НА НИВО  НА УСЛУГА НА 
ВЕЛОСИПЕДСКИ ТЕКОВИ 

 ПОГЛАВЈЕ 9 - ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА, ПРИДОНЕС НА ДОБИЕНИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ И ПРЕДЛOЗИ ЗА ПOНАТАМOШНИ ИСТРАЖУВАЊА 
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 ЛИТЕРАТУРА 

 ДОДАТОК 1 

 

Во рамките на ВОВЕД - от како прво поглавије,  претставени се 
карактеристиките на современите урбани сообраќајно – транспортни системи, кај кои, во 
задоволувањето на превозната побарувачка, доминираат моторизираните превозни 
средства, односно моторните возила. Од друга страна, велосипедот е вид на превоз на кој, 
заради неговите перформанси, (чист, економичен, тивок, овозможува ефикасен и брз 
пристап до крајните дестинации), во одредени градски средини му припаѓа голем процент 
од реализацијата на патувањата. 

Во второто поглавије се прикажани проблемот, предметот, целите на 
истражување, научната хипотеза. Дополнително, наведени се и постапките и 
поединечните чекори кои треба да доведат до финална реализација на докторската 
дисертација. 

Во рамките на третото поглавије е направен преглед на постојната релевантна 
литература, а во однос на достигнатите научни и стручни сознанија, резултати и искуства 
во однос на карактеристиките на велосипедските токови, велосипедистите, нивната 
перцепција на основните чинители на влијание врз квалитетот на превозната услуга, 
различните модели за оценка на нивото на услуга, користената методологија. 

Геометриските карактеристики на градските сообраќајници наменети за користење 
од страна на велосипедите, се дел од четвртото поглавије. Дополнително, детално се 
опишани различни видови на градска сообраќајно – транспортна инфраструктура 
наменета за движење, управување, контрола и паркирање на велосипедите. 

Во петтото поглавије се третирани факторите што влијаат врз однесувањето на 
лицата кои управуваат со велосипедите. Освен деталните демографски карактеристики на 
различните групи на велосипедисти, претставени се и индивидуалните ставови и 
перцепции во однос на користењето на велосипедите, како и значењето, креирањето и 
употребата на велосипедските мапи, критериумите кои треба да се респектираат при 
дизајнирањето на инфраструктурата наменета за велосипедите. 

Во склоп на шестото поглавије е опишана методологијата за прибирање на 
податоци во однос на факторите на влијание за користење на велосипедите во градот 
Приштина. Освен карактеристиките на улиците во градот, претставени се и 
дополнителните потребни податоци за постојните токови на сообраќај, тековната состојба 
на велосипедската инфраструктура, резултатите на реалната перцепција на испитаниците 
во однос на факторите на влијание за користење на велосипедите. 

Во седмото поглавије е дадена методологијата за анализа на Нивото на Услуга на 
велосипедскиот сообраќај. Опишан е постоечкиот модел (Bicycle Level of Service Model -
Version 2.0), кој служи за одредување на нивото на услуга во урбани услови. Дефинирани 
се и факторите на влијание врз квалитетот на превозот, како и критериумите за нивен 
избор при оформување на конкретниот модел.  
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Во рамките на осмото поглавије е дадена постапката за креирање на моделот за 
анализа на нивото на услуга за велосипедскиот сообраќај. Извршено е тестирање на 
моделот на дел од градската мрежа на Приштина, анализирани се добиените резултати, 
истите се споредени со други слични модели. 

Во последното, деветто поглавије, сумирани се и претставени најважните 
заклучоци на трудот, неговиот научен придонес, предлозите за понатамошни 
истражувања.   

 

4 .  ОСТВАРУВАЊЕ НА  ЦЕЛИТЕ НА НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА  
 

Основната хипотеза, предметот и целите на истражувањето, се дел од 
Пријавата на докторската дисертација од  Декември  2011-та година,  утврдени врз 
основа на детално образложената тема и работните тези. 

Основна хипотеза на  докторската дисертација е: Моделот на одвивањето на 
велосипедските токови ќе овозможи утврдување на нивото на услуга на овој вид на 
превоз, врз основа на идентификуваните фактори на влијание карактеристични за 
градовите на регионот. 

Вo таа насoка се и предметoт и основната цел на истражување вo oваа дoктoрска 
дисертација: 

Предмет на истражување се фактoрите на влијание врз нивoтo на услуга на 
велoсипедските тoкoви, пoсебнo кoга станува збoр за градoвите вo региoнoт. 

Основна цел на истражувањето е, врз основа на идентификација и 
квантификација на релевантните фактoри и утврдување на начинoт на нивнo влијание, да 
се креира мoдел за oценка на нивoтo на услуга на превoзoт сo велoсипеди. Истата е 
насочена кон поттикнување на одржливиот развој на сообраќајно – транспортниот систем 
во градовите, преку зголемување на нивната ефикасност, економичност, безбедност и 
степенот на заштита на животната средина. 

Врз основа на преглед и детална анализа на предметната докторска дисертација, 
Комисијата за оценка на трудот оцени дека основната цел на дисертацијата е наполно 
остварена, односно, авторот креирал модел за оценка на нивото на услуга на 
велосипедските токови, а врз основа на реалната перцепција на велосипедистите. 
Дополнително, исполнети се и неколку поважни подцели поставени во Пријавата од 
Декември 2011. Станува збор за: 

� истражување на индивидуалните обележја на велосипедистите, 
сообраќајните, техничко – експлоатационите и амбиенталните карактеристики кои можат 
да влијаат врз реалната перцепција на квалитетот на превозната услуга од страна на 
велосипедистите во услови на хетероген сообраќаен ток;  
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� користење на соодветна методологија за прибирање на податоци на терен и 
нивна анализа; 

� определување на критериумите за оценка на условите за превоз, 
специфични за урбаното живеење во регионот; 

� конкретна примена на новосоздадениот модел на градските сообраќајници 
во Приштина, ( тринаесет улици) и проценка на нивото на услуга на велосипедските 
токови во градот. 

 

Дополнително, докторскиот труд се одликува со квалитетна подготовка и пристап 
кон неговата изработка, што се огледа во реализацијата на основните фази од 
изготвувањето на ваков вид на научно – истражувачки труд, (согласно релевантните 
референци), како и анализата на постојната литература потесно поврзана со предметната 
проблематика, за која цел е користен обемен материјал од преку 55 библиографски 
единици. 

5 .  РЕ З УЛ Т АТИ  О Д И СТ РАЖ УВ АЊ ЕТО 
 

Планираните резултати согласно Пријавата на докторската дисертација, се во 
потполност реализирани. Имено, 

� извршена е анализа на релевантната научна и стручна литература, а со цел да се 
претстават најновите сознанија во проблематиката која се третира во дисертацијата. На тој 
начин, формирана е основата и насоката за развивање на научната и стручната мисла во 
рамките на докторскиот труд; 

� идентификувани се и квантификувани факторите на влијание врз нивото на услуга 
на велосипедските токови, а врз основа на перцепцијата на корисниците на велосипедите 
во реални услови на движење; 

� сознанијата за добиените резултати во однос на значењето и влијанието на поедини 
чинители врз квалитетот на превозната понуда се употребени за креирање на модел за 
определување на нивото на услуга на велосипедистите, како прв успешен обид за примена 
на постапката на моделирање при вреднувањето на условите за одвивање на 
велосипедските токови во регионот и пошироко.  

 

Моделот ги нуди следниве можности: 

� проценка на нивото на услуга за велосипедските токови во градските 
средини, заснована исклучиво на перцепцијата на велосипедистите во реални услови; 

� употреба на статистички веродостојна и калибрирана алатка погодна за 
оценка на нивото на услуга при хетерогени сообраќајни текови; 

� погодност за креирање на велосипедски мапи со идентификување на правци 
кои нудат високо ниво на услуга на велосипедистите; 
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� вреднување на влијанието на одредени фактори врз перцепцијата на нивото 
на услуга на велосипедските токови, неопходно за планирање и намена на просторот во 
градот; 

� квалитативна оценка на нивото на услуга за велосипедистите вдолж  
мрежата на градски сообраќајници на Приштина, како неопходна основа за дефинирање 
на стратегијата за одржлив сообраќајно - транспортен систем во градот; 

 
� примена на овој модел во други градови на Косово и регионот, а кои се 

карактеризираат со исти/слични патни, сообраќајни и амбиентални услови; 
� зголемување на безбедноста при одвивање на велосипедските токови, како и  

промовирање на користењето на велосипедите како одржлив вид на превоз;  
 

Врз основа на горе споменатите факти, членовите на Комисијата за оценка на 
докторската дисертација, се на мислење дека идентификацијата и квантификацијата 
на релевантните фактори на влијание врз безбедноста и удобноста на возењето на 
велосипеди можат успешно да се вклучат во еден системски пристап во 
обезбедувањето на одржлив развој на градовите, односно, во планирањето, 
изградбата и одржувањето на инфраструктурата наменета за велосипедите, како и 
управувањето и контролата на нивното движење.  

Во прилог на квалитетот на научниот и апликативниот придонес на 
предметниот труд зборува и фактот што во текот на неговата изработка, кандидатот 
континуирано ги презентирал и публикувал добиените резултати: 

���� делот од истражувањата кој е поврзан со влијанието на релевантните 
фактори врз нивото на услуга на велосипедските токови на улиците во градот Приштина, 
насловено како: „Analysis of key factors that affect bicycle level of service” е објавен во 
научното списание  International Journal of Mechanical Enginereeng and Technology(IJMET), 

Volume 4, Issue 5, September - October (2013), pp. 244-249. 

���� делот од истражувањето, поврзан со техничко – експлоатационите 
карактеристики на сообраќајниците и нивното влијание врз нивото на услуги на 
велосипедскиот сообраќај, насловен: “Analysis of bicyclist`s perception on infrastructure 
and decision to bike”, објавен е во научното списание International Journal of Scientific & 

Engineering Research -IJSER (ISSN 2229-5518), Volume 8, Issue 12, December 2017 Edition. 

���� истражувањето коешто се однесува на изборот на фактори на влијание врз 
безбедноста при движењето на велосипедите вдолж урбаните сообраќајници, насловено: 
“Identification factors influencing bicyclist`s safety in urban conditions”,  

објавено во научно списание International Journal of Scientific & Engineering Research -

IJSER (ISSN 2229-5518) Volume 8, Issue 12, December 2017 Edition. 

���� анализата на разликите во перцепцијата на ризикот при возење на велосипед 
во зависност од возраста, полот и искуството во возењето, е претставена во трудот: 
“Analysis of perceptions of cycling safety in roads with mixed traffic depending on age, 
gender and riding experience”. Истиот беше испратен за објавување во научното списание 
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PROMET – Traffic & Transportation(Scientific Journal on Traffic and Transportation 

Research), во месец септември 2017. Трудот е сеуште во фаза на прегледување, при што, 
последната измена  беше направена на 13.01.2018 година. 

���� делот кој се однесува на  примената на моделот  за оценување на нивото на 
услуга на велосипедскиот сообраќај низ улиците на Приштина, насловен како: 
„Estimation of bicycle level of service model based on real perception of cyclists traveling 
in urban traffic and roadway conditions” е испратен на конференцијата "Transport for 

Today's Society" која ќе се одржи од 17-19 мај 2018 година на Технички факултет во 
Битола. 
 

6 .  О ЦЕНК А НА  О РИГ ИН АЛ НО СТ А Н А  ДИ СЕ РТ АЦИЈ АТ А 
  

Докторската дисертација на кандидатот м-р Мевлан Биџаку, дипл.сооб.инж., 
претставува оригинален научен труд. Во прилог на ова тврдење зборуваат и следните 
факти: 

o пристапот во изработката на докторската дисертација во однос на 
исполнувањето на основната цел  и подцелите, се одликуваат со висок степен на 
оригиналност; 

o изработката на дисертацијата има за последица добивање на нови, 
веродостојни, научни и  стручни сознанија, со можност за примена при: 

�  анализа на дизајнот на мрежата на градски сообраќајници; 

�   предлог и избор на мерки за обезбедување на повисоко ниво на складност 
помеѓу фактичките можности за одржлив урбан развој од една страна, како и 
барањата на велосипедистите од друга; 

�   примена на моделот во процесот на поставување на стандарди и нормативи 
за урбанистичко планирање. 

 

 

7. З АК Л У ЧНИ  СОГ Л Е ДУ ВА Њ А  
Врз основа на горе изнесените факти, а во однос на актуелноста и релевантноста 

на темата за докторска дисертација, оригиналноста во однос на исполнувањето на 
поставените цели,  применетата методологија на истражување и претставување на 
добиените резултати, нивниот научен и апликативен придонес, може да се заклучи 
дека кандидатот м-р Мевлан Биџаку, дипл.сооб.инж. со реализацијата на докторската 
дисертација со наслов, 

„Идентификување на релевантни фактори и развој на модел  за oпределување 
на нивото на услуга на велoсипедските тoкoви вдoлж градските сooбраќајници“ 
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оформил самостоен, конзистентен, оригинален научен труд, со значителен придонес 
во делот од сообраќајно – транспортното инженерство кој се однесува на 
вреднувањето на квалитетот на превозната услуга на велосипедските токови на 
урбаните сообраќајници.  

Долунаведената Комисија, има чест и задоволство да му предложи на Наставно-
научниот совет на Техничкиот факултет во Битола да го усвои предметниот Извештај и да 
му овозможи  на кандидатoт М-р Мевлан Биџаку, дипл.сооб.инж.  јавна одбрана на 
докторската дисертација: „ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА РЕЛЕВАНТНИ ФАКТОРИ И 
РАЗВОЈ НА МОДЕЛ  ЗА OПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НИВОTO HА УСЛУГА НА 
ВЕЛOСИПЕДСКИТЕ ТOКOВИ ВДOЛЖ ГРАДСКИТЕ СOOБРАЌАЈНИЦИ“ 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

 

1. Д-р Марија Маленковска Тодорова, с.р  
         редовен професор, Технички факултет, 

                                                                   Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

2. Д-р Никола Крстаноски, с.р 
редовен професор, Технички факултет, 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

3. Д-р Цветко Митровски, с.р 
         редовен професор, Технички факултет,  

                                                                         Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

4. Д-р Иво Дукоски, с.р  
                редовен професор, Технички факултет,  

                                                                        Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

5. Д-р Јасмина Буневска Талевска,с.р 
                 вонреден професор, Технички факултет, 

                                                                          Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
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Р Е Ф Е Р А Т 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 

 ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: НАУКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА-50600, ЈАВНИ 

СЛУЖБИ – 50902 И ДРУГО (ПРИМЕНЕТА ИНФОРМАТИКА ВО ЈАВЕН 

СЕКТОР) – 50903 НА ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И 

КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА 

 
 

Деканот на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – 
Битола, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола, на ден 13.11.2017 
година донесе Одлука бр. 04 – 663/1 за распишување на Конкурс за избор на еден 
наставник во сите наставно–научни звања од научните области: Јавни служби – 
50902, Наука за организација – 50600 и Друго (Применета информатика во јавен 
сектор) – 50903. Конкурсот е објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и 
„Коха“ на 14.11.2017 година.  

Врз основа на Конкурсот, Наставно-научниот совет на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии – Битола на седницата одржана на 
06.12.2017 година донесе Одлука бр. 02-736/3 година со која формира Рецензентска 
комисија за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања за научните 
области: Јавни служби – 50902, Наука за организација – 50600 и Друго (Применета 
информатика во јавен сектор) – 50903 во состав:  

1. Ред. проф. д-р Драган Груески – претседател, Факултет за информатички и 
комуникациски технологии – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ 
– Битола, Република Македонија (област Наука за организација – 50600)  

2. Ред. проф. д-р Љупчо Тодоровски – член, Факултет за администрација, 
Универзитет во Љубљана, Република Словенија (област: Друго – Применета 
информатика во јавен сектор – 50903) 

3. Вон. проф. д-р Бранко Димески – член, Правен Факултет – Кичево, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Македонија 
(област: Јавни служби – 50903). 

По разгледувањето на доставената документација, а врз основа на Законот за 
високо образование на РМ и Правилникот за критериумите и постапката за избор 
во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и општите акти на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии – Битола, Рецензентската комисија во 
состав: проф. д-р Драган Груески - редовен професор; проф. д-р Љупчо Тодоровски 
- редовен професор и д-р Бранко Димески - вонреден професор, со внимание ја 
разгледа поднесената пријава по Конкурсот и на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола, му го 
поднесува следниот: 
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И З В Е Ш Т А Ј 

 

На распишаниот конкурс од страна на Факултетот за информациски и 
комуникациски техноголии – Битола, објавен во дневните весници “Нова 
Македонија“ и „Коха“ на 14.11.2017 година, за избор на еден наставник во сите 
наставно-научни звања за научните области за научните области: Јавни служби – 
50902, Наука за организација – 50600 и Друго (Применета информатика во јавен 
сектор) – 50903, се пријавил само кандидатот 

1. д-р Мимоза Богданоска Јовановска, со адреса на живеење ул. „Прилепска“ 
бр.21/57 од Битола, доцент на Факултетот за информациски и 
комуникациски технологии – Битола.  

Врз основа на доставените документи од страна на кандидатката, а имајќи 
ги во предвид условите во Конкурсот и позитивните законски и подзаконски акти, 
Рецензенската Комисија ја дава следната констатација и оценка: 

Кандидатката д-р Мимоза Богданоска Јовановска, доцент, ги доставила 
уредно сите потребни документи и прилози според објавениот конкурс, и од нив се 
гледа дека таа во целост ги исполнува бараните услови според Законот за високо 
образование на Република Македонија, општите акти на Универзитетот, како и 
потребните општи и посебни услови по распишаниот конкурс од страна на 
Факултетот за информациски и комуникациски техноголии – Битола, за избор во 
звањето вонреден професор. 

 

БИОГРАФИЈА  

 

Кандидатката д-р Мимоза Богданоска Јовановска е родена на 29.01.1972 год. 
во Прилеп, Република Македонија. Основното образование, основното музичко 
образование и средното образование ги завршила во Битола, со континуиран 
одличен успех и реализиран просек од 5.00. 

Во академската 1990/1991 како редовен студент се запишала на 
Економскиот факултет во Прилеп на отсекот Економија на претпријатие. 
Дипломирала во 1995 година, диплома бр. 2308 со реализиран просек од 8.06 и се 
стекнала со звањето Дипломиран економист. Веднаш по дипломирањето се 
запишува и оформува педагошка доквалификација на Филозофскиот факултет – 
Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје со просечна оцена 
10.00. Истата година (1995) се запишала на магистерски студии на Институтот за 
социолошки и политичко-правни истражувања – Скопје при Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ – Скопје, на отсекот Кадровски менаџмент. Студиите ги 
завршила со реализиран просек од 9.83 и во 1999 година ја одбранила 
магистерската теза на тема: „Претпоставки и можности за планирање на средното 
стручно образование во Република Македонија“, со што се стекнала со звање 
Магистер по кадровски менаџмент, диплома бр. 112. Во текот на студирањето 
кандидатката е стипендист на Министерство за образование на Република 
Македонија, за школување на магистерски студии.  
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Во 2008 година запишала докторат на Факултетот за администрација при 
Универзитетот во Љубљана, Република Словенија. За време на изработката на 
докторската дисертација била корисник на стипендија за истражување - BASILEUS 
грант за мобилност на наставен кадар, реализиран на Факултет за јавна 
администрација - Љубљана, Универзитет во Љубљана, Словенија. Во 2012 година 
успешно ја одбранила докторската дисертација на тема „Оценување на е-влада 
преку анализа на интер-организациските мрежи во јавната администрација“ 
(Evaluating e-Government through Analysis of Inter-Organizational Networks in Public 
Administration), со што се стекнала со научен степен доктор по административни 
науки, диплома бр. 8778/13. Нострификација на дипломата е направена од страна 
на Министерството за образование и наука на Република Македонија со Решение за 
признавање на високообразовна квалификација стекната во странство, архивирана 
под бр. 14-390/2 од 25.01.2013 година со која на кандидатката ѝ се признава 
завршен трет циклус докторски студии и стекнат научен степен Доктор на науки од 
областа на администрацијата. 

 

Работно искуство и наставно-образовна дејност 

 

Во својот работен век, од дипломирањето до денес, кандидатката 
д-р Богданоска Јовановска има богато и разновидно работно искуство. 

 Во периодот од 1997-1999 година била активно вклучена во работата на 
Македонска национална опсерваторија - проект финансиран од Европската 
фондација за обука, Торино, Италија, каде изведува административни и научно-
истражувачки активности. Во периодот 2000-2002 година била вработена во 
администрацијата на компанијата Вирон – Битола. Во периодот 2002-2003 година 
работела во Тутунска Банка АД Скопје, експозитура Битола, Република 
Македонија и тоа на неколку позиции: кредитен аналитичар, консултант и 
обучувач за финансиска анализа на мали бизниси. Во 2003 година работи за 
Германско-Македонски фонд (GMF) финансиран од KfW Франфурт, Германија 
каде била ангажирана како консултант. Во истата година е ангажирана и како 
проектен менаџер на проект по Програмата PHARE. Во 2004 година се вработила 
во ПроКредит Банка, експозитура Битола, како кредитен аналитичар. Од 2004 
година до 2007 година работи во Ректоратот при Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, како администратор во кабинетот на Ректорот, а била 
ангажирана и на проекти. Во периодот од 1997 до 2007 година во континуитет била 
ангажирана како надворешен консултант на ДЕТРА, Центар за менаџмент – Скопје. 

Во 2007 година е избрана во звањето асистент, а во 2010 година е ре-

избрана за асистент по предмети од областа на менаџментот на Факултетот за 
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола (ФАМИС – 
Битола). Во овој период била активно вклучена и во работата на повеќе комисии на 
Факултетот (Комисија за набавки од мала вредност, Комисија за евалуација, 
Комисија за маркетинг и промоција), како и била назначена за Секретар на 
катедрата по Јавна администрација. Дополнително, била вклучена во проектот на 
холандската влада – SPARK, чија цел била поврзување на високо образование со 
стопанството, каде е ангажирана како предавач во поголем број обуки од областа 
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на менаџментот, развојот на комуникациски и претприемачки вештини, како и 
креирање на бизнис планови за нови идеи. На сопствена иницијатива, а под 
менторство на проф. д-р Весна Дамнјановиќ од ФОН – Белград, кандидатката 
Богданоска Јовановска го формира Case Study Club на ФАМИС – Битола, и 
подоцна како ментор со група напредни студенти учествувала на меѓународниот 
натпревар на студенти FUTUR 2008 година и државниот натпревар на Balkan Case 
Challenge во Скопје, а подоцна и на финалето во Виена организиран од WUS 
Австрија. Во 2011 година кандидатката Богданоска Јовановска била координатор 
на интерен проект помеѓу Case Study Club-от на ФАМИС – Битола и ДОО 
„Цермат“ – Битола на тема „Алтернативни начини на промоција на производи“ со 
што активно работела на поврзување на Факултетот со бизнис заедницата. Во 
периодот 2008-2009 година иницирала договори за обезбедување студентска пракса 
во Словенечка амбасада во Скопје и Бизнис старт-ап центарот во Битола. Во 2009 
година го вклучила ФАМИС – Битола во Програмата за мобилност на студенти и 
наставен кадар во земјите од југоисточна Европа – CEEPUS.  

Во 2013 година била избрана за доцент на ФАМИС – Битола, во областите 
Наука за организација и Јавни служби. Како доцент реализирала настава по повеќе 
предмети и тоа: Информатичко општество, Менаџмент на информациски системи 
во јавен сектор, Лидерство и тимска работа, E-влада, Комуникација и односи со 
јавноста. За дел од предметите за кои изведувала настава (Лидерство и тимска 
работа и Менаџмент на информациски системи во јавен сектор и Комуникација и 
односи со јавноста) изработила скрипти – авторизирани предавања за потребите на 
студентите. Во делот на изведување на наставата и вежбите секогаш се залагала за 
воведување на нови методи и активно вклучување на студентите на часовите. 
Подоцна, со трансформацијата на факултетот, како доцент на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии – Битола (ФИКТ – Битола) 
реализирала настава по предметите: Концепти на информатичко општество, 
Компјутерски посредувана комуникација и социјални мрежи, Виртуелни 
општества, и е-Влада и е-Владеење, како и Анализа на социјални мрежи – предмет 
на втор циклус на студии. За потребите на наставата по Концепти на информатичко 
општество изработила скрипта – авторизирани предавања. Во периодот од 
стекнување со академското звање доцент до денес кандидатката била ментор и 
член на бројни дипломски работи, како и член во комисии за магистерски и 
докторски дисертации. Во периодот од изборот во звање – доцент кандидатката 
Богданоска Јовановска има реализирано две гостувачки предавања и тоа во 2014 
година на Економскиот факултет во Сплит, Универзитет во Сплит, Република 
Хрватска, и во 2015 година на Факултетот за администрција, Универзитет во 
Љубљана, Република Словенија. За реализација на гостувачките предавања 
финансиски била поддржана од програми за поддршка на наставници и тоа: 
CEEPUS програмата за мобилност и Министерство за образование на Република 
Словенија. 

Паралелно со реализацијата на наставна дејност на ФИКТ – Битола, 
кандидатката Богданоска Јовановска била назначена и извршува и други 
активности од значење за Факултетот, и тоа како Координатор за меѓународни 
програми за мобилност на студенти и наставен кадар, Координатор на 
инкубатор/акцелератор БИТХаб-Битола, Kоординатор и проектен менаџер на ИПА 
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проект од Програмата за прекугранична соработка со Република Грција – 
„Креирање можности за вработување на младите кадри во прекуграничната област” 
EMPLOYOUTH, а била и член на организацискиот одбор на меѓународната 
Конференција за применет интернет и информатички технологии чие шесто 
издание било во организација на Факултетот во 2016 година. 

Како координатор за меѓународни програми за мобилност на студенти и 
наставен кадар (ЕРАЗМУС ПЛУС и CEEPUS) на двата факултета, кандидатката 
Богданоска Јовановска бележи видни резултати. Во наведениот период (2009 - 
2017) овозможува мобилност на вкупно 33 outgoing студенти (14 студенти на 
ФАМИС - Битола и 19 студенти на ФИКТ - Битола) и 4 incoming студенти, 
студенти кои дошле на размена на ФИКТ - Битола. Во истиот период реализирани 
се outgoing мобилност на 13 професори од ФАМИС – Битола и ФИКТ Битола, како 
и 6 incoming професори кои реализирале гостувачки предавања со поддршка на 
наведените програми.  

Од 2017 година е избрана за рецензент на списанието Journal of Public 
Administration and Governance (ISSN 2161-7104). 

 Кандидатката д-р Мимоза Богданоска Јовановска, од моментот на 
започнувањето на академската кариера, па до денес, се истакнува со својот 
сериозен и ангажиран однос кон наставата и другите наставни и образовни 
обврски, активно учество при осовременувањето на наставниот процес преку 
имплементирање на современи наставни методи со што стекнала висок углед како 
помеѓу студентите, така и помеѓу своите соработници, професори и колеги.  

 

Научно-истражувачка дејност 

 

Кандидатката д-р Мимоза Богданоска Јовановска во периодот помеѓу изборот 
за доцент и овој избор, се јавува како автор и коавтор на 16 трудови, автор на 
скрипта – авторизирани предавања, била рецензент на книга, а учествувала и на 
повеќе научни собири, конференции и симпозиуми, во земјата и во странство.  

 
Научни трудови 

 
1. Andonovska-Trajkovska, D., Neshkovska, S., Bogdanoska Jovanovska, M. (2017). 

Some Key Aspects Regarding Today’s University Students. Proceedings of 
International Scientific Conference 2017. The Education at the Crossroads – 
Conditions, Challenges, Solutions and Perspectives. Macedonian Scientific Society. 
November 10, 2017. Bitola. Macedonia.  

Трудот се однесува на дилемата дали и во колкава мера високото образование 
денес е компатибилно со новиот профил на студентите. Методолошката рамка на 
спроведеното истражување опфаќа реализација на прашалници наменети на 
студентите и професорскиот кадар. 
 

2. Bogdanoska Jovanovska, M. and Koltovska Nechovska, D. (2017). Smart Cities: 

Transport Challenges of the Macedonian Capital City. HOLISTICA – Journal of 
Business and Public Administration. Volume 8. Issue 1 (April 2017). Published 
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Трудот дава преглед на активностите и постигнувањата на градот Скопје во 
воведувањето на концептот Паметен град во делот на сообраќајните решенија како 
што се е-возила, адаптивни системи за контрола на сообраќајот и решенија за 
јавен сообраќај. Презентирањето на функционалноста, од една страна, но и 
недостатоците кои се поврзани со правните регулативи во делот на е-влада како 
составен сегмент на концептот Паметни градови се во фокусот на овој труд. 

3. Damnjanovic, V. and Bogdanoska Jovanovska, M. (2017). Using Case Study as 

Active Learning Method in Macedonia. International Journal FENESTRA. Center 
for local Initiatives – Bitola. Vol. 3. pp. 50-60 

Во овој труд даден е опис на методот за интерактивно учење наречен метод на 
студија на случај или попознат како case study method. Идентификуваната 
ситуација во високото образование во Република Македонија покажува простор за 
подобрување на односот помеѓу студентот и наставникот, потреба од активен 
пристап и мотивација во текот на реализацијата на наставата со употреба на 
методот за студија на случај, така што би се постигнала поголемо постигнување на 
студентот. Трудот ги сумира најдобрите практики од светот и прикажува листа на 
придобивките за студентите и наставниците. 

4. Bogdanoska Jovanovska, M. (2016). Demarcation of the Field of e-Government 

Assessment. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2016: Issue No. 48 
E/June, pp. 19-36. Journal with Impact Factor: 0,271.  
http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/481  

Фокусот на овој труд е разјаснување на полето на оценувањето на е-Влада 
засновано врз исцрпен преглед на триесет и шест пишувани документи, студии и 
чланоци. Трудот дава внимателно направен преглед и класификација на одбраната 
литература според четири димензии со намера да направи јасно разграничување 
помеѓу тремините: мерење на е-влада, оценување на е-влада и бенчмаркинг на е-
влада, затоа што многу често овие термини се користат како синоними. 

5. Bogdanovska-Jovanovska M., Blazeska-Tabakovska N., Vlahu-Gjorgievska E. 
(2016). Public Service Interface Solution Based on Back Office Interconnection for 

e-Government Development: A Macedonian Case Study. In Proceedings. XV 
International Symposium SymOrg 2016. June 10-13, 2016. Zlatibor. Serbia. pp. 
1102-1108. http://symorg.fon.bg.ac.rs/proceedings/2016/papers.html 

 

Трудот ја обработува темата поврзана со орјентацијата на е-влада кон граѓанинот 
така што ќе се понудат по кориснички насочени интерфејси. Во трудот е 
предложено едно такво решение за еден јавен сервис наменет за граѓаните во 
рамките на е-влада како дел од развојот на концептот за паметен град. 
Предложеното решение се темели на позадинско (back office) поврзување на сите 
вклучени страни во процесот на реализација на конкретeн јавен сервис кој се 
однесува на категорија life events „животни настани“.  
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6. Hasanu M., Ambaroska H., Blazeska-Tabakovska N., Bogdanoska Jovanovska M. 
(2016). Design of Prototype Expert System as a University Knowledge Management 

Tool for Academic Teaching Activity Evaluation. In Proceedings. 6th International 
Conference on Applied Internet and Information Technologies. June 3-4 2016. 
Bitola, Macedonia. pp. 43-50. ISBN-10 9989-870-75-6. ISBN-13 978-9989-870-
75-0 

Трудот ја обработува темата на менаџмент на знаење во информатичкото 
општество. Фокусот е ставен на универзитетите како организации кои имаат 
потреба од менаџирање на знаењето и кои се појавуваат како најсоодветен пример 
за тоа. Понудениот модел на информациски систем наменет за менаџирање на 
знаењето во универзитетот дава опис на прототипот на експертски систем неменет 
за оценување на активностите на универзитетските професори, како алатка за 
зајакнување на резултатите кои се постигнуваат на ниво на универзит.  
 
7. Vlahu-Gjorgievska E., Blazeska-Tabakovska N., Bogdanovska-Jovanovska M., 

Kolevska K. (2015). Development of the University’s Library Information System 

Model as an asset of the e-Society. In Proceedings. 4th International Conference on 
Applied Internet and Information Technologies. 23 October 2015. Zrenjanin. 
Serbia. pp: 127-130. ISBN 978-86-7672-260-0 
http://www.tfzr.uns.ac.rs/aiit/archives/AIIT2015/eProceedings.pdf 

Овој труд разработува информациски систем на ниво на универзитет во кој 
студентите, професорите и административниот кадар ќе имаат брз и едноставен 
пристап до информации независно од бројот на корисници, локацијата и времето 
на пристап, со можност за понатамошно процесирање. Трудот предлага модел за 
Универзитетски библиотечен информациски систем (University’s Library 
Information System - ULIS) кој ќе ги интегрира информациите од типот на интерни 
книги, предавања, прирачници, презентации, трудови или резултати од 
истражувања на ниво на универзитетот.  
 

8. Bogdanoska Jovanovska, M., Stojanovska, E. and Mitkovski, M. (2015). The future 

of non formal education and the case of R. Macedonia. International Journal 
Academic Thoughts Review Romania. http://cexa.org/en/publications/academic-
thoughts-review/atr-volume-1-2014/ 

Трудот се фокусира на значењето на неформалното образование, со осврт на 
неговата застапеност и можностите за истото во Република Македонија. 
Компаративната анализа направена помеѓу формалното и неформалното 
образование е исто така опфатена во рамките на трудот, во правец на посочување 
на предностите кои во иднина би ги имало неформалното образование пред се од 
аспект на можноста за користење на отворените образовни ресурси.  

9. Bogdanoska Jovanovska, M. and Grozdanovska, M. (2015). Massive open on-line 

courses - the future of e-learning. International Journal FENESTRA. Center for 
local Initiatives – Bitola. Vol. 1. pp. 86-90 
https://drive.google.com/file/d/0B8bObL0Dc75fX3BCU1N4MzI4TzQ/view 
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Трудот дава преглед на масовните отворени онлајн курсеви посочувјќи ги нивните 
можности за учење. Фокусот на трудот е ставен на предностите кои ги нудат овие 
курсеви, а кои пак се основа за овозможување на процесот на е-учење. 

10. Bogdanoska Jovanovska, M. (2014). Document-Flow Networks in Public 

Administration as Base for Evaluating e-Government: a Case Study. Horizons – 
International Scientific Journal. Year X, Vol. 14. University St. Kliment Ohridski – 
Bitola, RM. AD Kiro Dandaro – Bitola. pp. 165-179. ISSN 1857-856X. 

Во рамките на овој труд предлoжен е нов пристап за оценување на степенот на 
развој на е-влада преку мерење на позадинското (back office) поврзување на 
институциите од јавниот сектор. Ваквиот пристап предлага следење и оценување 
на мрежата креирана при протокот на документи помеѓу институциите на јавната 
администрација во процесот на реализација на јавните услуги. Употребливоста на 
пристапот е тестиран преку студија на случај за јавни услуги во областа на 
урбанизмот во Македонија. 

11. Bogdanoska Jovanovska, M., Ristevski, B. and Manevska, V. (2014). Social 

Network Analysis as a Tool for Business Process Reengineering: an Overview. In 
Proceedings. 6th ICT Innovation Conference 2014, Ohrid, Macedonia, 9-12 
September. pp. 66-75. ISSN 1857-7288. Publication Indexed by Web of Science. 

Трудот ги прикажува предностите и користа на користењето на методот за 
Анализа на социјалните мрежи за време на креирање на бизнис моделите (Business 
Process Modeling - BPM) како дел од процесот на реинженеринг на бизнис 
моделите (Business Models Reengineering – BMR). Во трудот е посочен пример на 
рееинженеринг на бизнис процесите во јавниот сектор при реализација на јавните 
сервиси. Реинженерингот се однесува на позадинските (back office) активности 
кои се реализираат помеѓу институциите во јавниот сектор во време на 
воведување на е-влада. 

12. Bogdanoska Jovanovska, M. and Ratkovič, T. (2014). E-skills for non-IT workers in 

Public Administration in the Process of e-Government Development. In 
Proceedings. XIII International Symposium SymOrg 2014, New Business Models 
and Sustainable Competitiveness. Zlatibor, Serbia. 6-10 June, 2014. pp. 807-8013. 
http://symorg.fon.bg.ac.rs/proceedings/html/papers.html 

Трудот дава осврт на предизвиците со кои се соочуваат земјите во развој во раните 
фази на воведување на концептот е-влада, пред се кои се однесуваат на ниското 
ниво на информатичка писменост и развој на е-вештини на вработените во јавниот 
сектор. Целта на трудот е да се откријат варијаблите кои имаат најголемо влијание 
на развојот на е-влада во овие земји, со посебен фокус на т.н. соодветен микс на 
специфични е-вештини кои се бараат од вработените во јавниот сектор. 

13. Ratković, T., Bogdanoska Jovanovska, M. and Anñelković Labrović, Ј. (2014). 
International Performance Management – Issues and Challenges. In Proceedings. 
XIII International Symposium SymOrg 2014, New Business Models and 
Sustainable Competitiveness. Zlatibor, Serbia, 6-10 June, 2014. pp. 814-819. 
http://symorg.fon.bg.ac.rs/proceedings/html/papers.html 
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Трудот го опфаќа и разработува проблемот поврзан со интернационализацијата на 
човечките ресурси. Освртот кој е направен ги опфаќа пред се проблемите со кои се 
соочуваат мултинационалните компании во врска со ова прашање. Препораките 
дадени во трудот се резултат на анализа на најдобри практики за проценка на 
резултатите на човечките ресурси во интернационален контекс.  

14. Bogdanoska Jovanovska, M. and Manevska, V. (2013). Social Network Analysis as 

a tool for e-Government Maturity Measurement. In Proceedings. 3rd International 
Conference on Application of Information and Communication Technology and 
Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2013), December 6-7th, 2013. 
UNWE. Sofia. Bulgaria. pp. 299-306. ISBN 978-954-644-586-5 

Трудот се фокусира на можноста методот на Анализа на социјалните мрежи да се 
користи како алатка за мерење на степенот на развој на е-влада Целта на трудот е 
да се посочи можност за креирање на квантитативни индикатори за мерење на 
развојот на е-влада врз основа на набљудување на јавната администрација како 
мрежа од државни институции кои работат во правец на реализација на јавни 
сервиси.  

15. Bogdanoska Jovanovska, M., Erman N., and Todorovski Lj. (2013). Indicators of 

intensity and development of e-government back-office. Modern approaches, 
metrics and indicators for monitoring and evaluating public policies. Monograph. 
Faculty of Administration. University of Ljubljana. pp. 203-228. 

Трудот нуди нова методологија наменета за воспоставување и мерење на протокот 
на документи при реализација на јавните сервиси, која што понатаму овозможува 
добивање на квантитативни податоци релевантни за оценување на поврзаноста на 
институциите во јавниот сектор при испораката на јавните сервиси. Целта на 
трудот е да се истражи можноста од креирање индикатор за мерење на развојот на 
е-влада преку користење на методот за Анализа на социјалните мрежи како алатка. 
 
Скрипта – авторизирани предавања 

1. д-р Мимоза Богданоска Јовановска. Концепти на информатичко општество. 
(2016). Авторизирани предавања. ФИКТ – Битола. 

Рецензии 

1. Рецензент на книга: doc. dr. sc. Mario Jadrić i doc. dr.sc. Maja Ćukušić 
(urednici) 2015. Informacjisko-komunikacijske tehnologije u cjeloživotnom 
učenju. Recenzenti: izv. Prof. dr.sc.Viktorija Florjančić i doc. dr. Mimoza 
Bogdanoska Jovanovska. Ekonomski Fakultet – Split.  

 
Уредувачки одбор 

1. Михајловски, Ѓ. (2017). Обликување името Република Македонија на 
државата. Второ дополнително издание. Македонско научно друштво. 
Битола 

2. Меѓународно списание ФЕНЕСТРА. Центар за локални иницијативи – 
Битола, 2014 година, 2015 година, 2016 година 
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Конференции, симпозиуми и летни школи 

1. International Scientific Conference 2017. The Education at the Crossroads – 
Conditions, Challenges, Solutions and Perspectives. Macedonian Scientific Society. 
November 10, 2017. Bitola. Macedonia.  

2. Workshop on the role of Science/Technology Parks and Incubators in Innovation 
Ecosystems, Promoting Technology Transfer and Innovation, Focus on the Danube 
and Adriatic-Ionian Macro Regions and the Western Balkan countries. NOESIS - 
Thessaloniki Science Center and Technology Museum. 23-24 May 2017, 
Thessaloniki, Greece. 

3. MASHAV- Israel’s Agency for International Development Cooperation. 2017. 
Startup Accelerators in the Entrepreneurial Ecosystem. Ministry of Foreign Affairs, 
June 18-30. Jerusalem. 

4. IV Smart Cities Conference 2016. December 8, 2016. Bucharest, Romania.  

5. XV International Symposium SymOrg 2016. Reshaping the Future through 
Sustainable Business Development and Entrepreneurship. June 10-13, 2016. Zlatibor. 
Serbia. 

6. 6th International Conference on Applied Internet and Information Technologies. June 
3-4, 2016. Bitola, Macedonia. 

7. 9th International Faculty Professional Development Summer School Distance 
Learning Approaches and Techniques in Public Administration education. 
Lomonosov Moscow State University, School of Public Administration in Moscow 
(Russia). May 25-29, 2015. Moscow. Russian Federation.  

8. 4th International Conference on Applied Internet and Information Technologies. 23 
October 2015. Zrenjanin. Serbia. 

9. XIV International Symposium SymOrg 2014. New Business Models and Sustainable 
Competitiveness. 6-10 June, 2014. Zlatibor. Serbia.  

10. International Conference. VI ICT Innovation Conference, Ohrid, Macedonia, 9-12 
September, 2014. 

 

Визитинг предавања 

1. Економски факултет – Сплит, Универзитет во Сплит, 
Хрватска, октомври 2014 година 

2. Факултет за јавна администрација во Љубљана, 
Словенија, мај 2015 година 

Учество во проекти 

1. COST Action CA15130. Study Abroad Research in European Perspective (SAREP), 
Horizon 2020 

2. Internationalization of the University of Ljubljana, Министерство за образование 
на Република Словенија 
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Стручна и апликативна дејност 

 

Учество во проекти  

1. Creating Employment Opportunities of Young Graduates in the CB Area – 
EMPLOYOUTH, Програма за прекугранична соработка со Република Грција, 
INTERREG IPA CBC PROGRAMME GREECE – THE FORMER YUGOSLAV 
REPUBLIC OF MACEDONIA 2014-2020, креиран во 2016, позиција: проектен 
менаџер 

2. Обука и советување за претприемништво – изработка на бизнис план, проект 
во рамките на Програмата за поддршка за вработување на млади, финансиран 
од Европската унија, а во реализација на Македонска развојна фондација за 
претпријатија и Агенција за вработување на Република Македонија, 2017 
година, Битола, позиција: обучувач. 

3. Дизајн и имплементација на информациски систем во ФИКТ, интерен проект 
на Факултет за информатички и комуникациски технологии, 2014-2017 година 

4.  Учење за претприемничката култура во Америка, проект финансиран од 
Амбасадата на Америка во РМ, во реализација на Центар за локални 
иницијативи – Битола, 2015-2016 година, позиција: проектен координатор. 

5. Фасилитирани сесии за онлајн курсеви за проектен менаџмент во соработка со 
Средното училиште за бизнис администрација САБА – Битола, интерен проект 
на Центар за локални иницијативи – Битола, 2015 година, Битола, позиција: 
проектен координатор. 

6. Promotion of open educational resources as part of the Open Education Week in 
Macedonia, интерен проект на Центар за локални иницијативи – Битола, 2015 
година, Битола, позиција: проектен координатор.  

7. Зошто да одите во странство, кога можете да останете и да инвестирате во (да 
ја развивате) вашата држава?, проект поддржан од Амбасадата на САД во 
Македонија, имплементиран од Здружението на граѓани ЦЕФЕ Македонија, 
ФОРУМ 16-Битола и Центарот за одржливост и напредна едукација – Битола, 
2015 година, Битола, позиција: говорник. 

8. Лобирање и учество на граѓанското општество во развој и имплементација на 
јавните политики – градење дијалог. Делегација на ЕУ, 2014 година, Битола, 
позиција: предавач. 

 

Заклучок на Комисиите за самоевалуацијата   

 
Во периодот од 2013 година до 2017 година доцент д-р Мимоза Богданоска 

Јовановска била два пати предмет на оценување од страна на студентите и тоа 
еднаш од страна на универзитетската Комисија за самоевалуација во академската 
2015/2016 година, и еднаш во академската 2016/2017 година од страна на 
факултетската Комисија за самоевалуација. 

Резултатите добиени од страна на универзитетската Комисија за 
самоевалуација за доц. д-р Мимоза Богданоска Јовановска покажале просечна 
оценка од 4.43, што значи дека е позитивно оценета од студентите и тоа по основ 
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дека реализира квалитетна настава, дека ги стимулира студентите на активност, 
како и дека обезбедува соодветна основна и дополнителна литература и користи 
современа образована технологија во наставата. Односот кон студентите е на 
завидно ниво и оценува според објективни критериуми, така што оценката е одраз 
на знаењето и постигнувањата на студентите.  

Во продолжение ќе бидат прикажани добиените податоци по спроведената 
студентска анкета, реализирана од страна на универзитетската Комисија за 
самоевалуација. 

 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

Комисија за самоевалуација 
РЕЗУЛТАТИ ОД ОЦЕНУВАЊЕТО НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА 

ДЕЈНОСТ НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР 
(СТУДЕНТСКА АНКЕТА) 

 
Период на спроведување на анкетата: Ноември, 2015  
Единица на Универзитетот: Факултет за ИКТ - Битола  
Име и презиме на предметниот наставник: Доц. д-р Мимоза Богданоска - 

Јовановска  

 
ВКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНКА: 4,43  

Вкупен број анкетирани студенти: 1 

 
Ред. 

број  
Прашање 

 

 

Средна 

вредност 
Ред. 

број  
Прашање Средна 

вредност 

1. Наставникот е соодветно 
подготвен за реализација 
 на наставата  

5 8. Наставникот обезбедува 
соодветна основна и 
дополни-телна литература  

3 

2.  За време на наставата, 
наставникот е посветен 
и предизвикува интерес 
кај студентите  

4 9.  Наставникот применува 
современи технологии во 
реализацијата на наставата 
(компјутери, софтверска 
поддршка, информациски 
бази и др.)  

4 

3.  Наставникот користи 
современи методи на 
наставна работа  

5 10.  Личната култура и 
односот на наставникот се 
на соодветно ниво  

5 

4.  Наставникот ги 
мотивира и вклучува 
студентите во 
наставниот процес  

5 11.  Наставникот е отворен и 
достапен за консултации и 
соработка со студентите  

4 

5.  Наставникот стимулира 
дополнителна активност 
за студентите 
(изработка на домашна 
работа, проекти, 
семинарски трудови, ...)  

5 12.  Испитните/колоквиум-
ските прашања се во 
рамките на предмет-ната 
програма и предвидената 
основна литература  

5 

6.  Дополнителните 
активности се во 

5 13.  Содржината и структурата 
на испитните/ 

4 
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функција на 
зголемување и 
проширување на 
знаењата од предметот  

колоквиумските прашања 
овозможуваат објективно 
оценување  

7.  Наставникот го 
реализира предвидениот 
фонд на часови  

4 14.  Оценката е одраз на 
знаењата и 
постигнувањата на 
студентите  

4 

 

Резултатите добиени од страна на факултетската Комисија за 
самоевалуација за доц. д-р Мимоза Богданоска Јовановска покажале просечна 
оценка од 4.46, што значи дека е позитивно оценета од студентите и тоа по основ 
дека реализира квалитетна настава, дека ги стимулира студентите на активност, 
како и дека обезбедува соодветна основна и дополнителна литература и користи 
современа образована технологија во наставата. Односот кон студентите е на 
завидно ниво и оценува според објективни критериуми, така што оценката е одраз 
на знаењето и постигнувањата на студентите.  
 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 Врз основа на претходно изнесените и анализирани биографски податоци, 
видот и степенот на образование, постигнатите резултати во наставната и 
истражувачката работа, дополнителните ангажмани и постигнувањата во 
исполнувањето на работните обврски на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии – Битола, евидентни од доставените документи, како и 
извештајот од спроведената самоевалуација, Рецензентската комисија едногласно и 
со особено задоволство констатира дека кандидатката доцент д-р Мимоза 
Богданоска Јовановска ги исполнува сите услови предвидени со Законот за 
високото образование на Република Македонија и другите позитивни правни акти, 
во изминатиот период (од изборот во доцент) покажала забележителни резултати 
во сите полиња релевантни за изборот во повисоко наставно-научно звање (како во 
областа на наставата, така и во научно-истражувачката и проектна активност) и 
како личност е квалитетна и исполнителна во реализацијата на работните задачи, за 
што доказ е и високата оценка добиена на анкетата спроведена меѓу студентите во 
текот на процесот на самоевалуација. 

 Соодветно на претходно наведеното, Рецензентската комисија има чест да 
му предложи на Наставно-научниот совет при Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии - Битола да ја избере кандидатката доцент д-р Мимоза 
Богданоска Јовановска, во наставно-научното звање ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР, на 
неопределено и со полно работно време, во областите Јавни служби – 50902, Наука 
за организација – 50600 и Друго (Применета информатика во јавен сектор) – 50903. 
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РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

1. Ред. проф. д-р Драган Груески – претседател, с.р. 

Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Р. Македонија 

 

2. Ред. проф. д-р Љупчо Тодоровски – член, с.р. 

Факултет за администрација – Љубљана 

Универзитет во Љубљана, Р. Словенија 

 

3. Вон. проф. д-р Бранко Димески – член, с.р. 

Правен факултет – Кичево 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Р. Македонија 
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Р Е Ф Е Р А Т  
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД 

НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 50302 - ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИЈА И 50329 - 

ДРУГО (ПРЕТПРИЕМНИЧКА ЕКОНОМИЈА; БИЗНИС) НА ФАКУЛТЕТОТ 

ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА  

 
 

Врз основа на член 63, а во врска со член 132 од Законот за високо 
образование, како и член 43, 44 и 45 од Правилникот за критериумите и постапката 
за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички 
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Наставно-научниот 
совет на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола на 
седницата одржана на ден 19.12.2017 година донесе Одлука бр. 02-785/6 од 
19.12.2017 година, за формирање Рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во сите наставно-научни звања од научните области: 50302 – Применета 
економија и 50329 – Друго (Претприемничка економија; Бизнис) во следниот 
состав:  

1. Ред. проф. д-р Пеце Недановски, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје, Економски факултет, Претседател,  

2. Ред. проф. д-р Кирил Постолов, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје, Економски факултет, Член, и  

3. Вонр. проф. д-р Моника Марковска, Универзитет „Св. Климент 
Охридски“– Битола, Факултет за информатички и комуникациски 
технологии, Член.  

На објавениот конкурс во весникот „Нова Македонија“ и „Коха“ од 
6.12.2017 година, се пријави само кандидатот доц. д-р Божидар Миленковски. Врз 
основа на пријавата и по разгледувањето на доставената документација, 
Рецензентската комисија го поднесува следниот: 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј  
 

                                  1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ  

 
Кандидатот д-р Божидар Миленковски е роден на 1.06.1979 година во Битола 

каде завршува основно и средно образование. Своето образование го продолжува 
на Економскиот факултет во Скопје каде се стекнува со звањето дипломиран 
економист. Студиите ги завршува со просечна оцена 9,22 и во април 2004 година 
на промоцијата на дипломирани економисти на Економскиот факултет – Скопје, 
прогласен е за најдобар студент на департмeнтот по Менаџмент.  

Последипломски студии кандидатот запишува на Факултетот за 
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола. Студиите ги 
завршува со просечна оцена 9,5. Со одбраната на магистерскиот труд 
,,Претприемништвото и иновативноста - основни механизми на економијата на 
знаење, како нова економска парадигма и развојна компонента на регионалната 
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економска политика”, се стекнува со звање - магистер на науки од областа на 
јавната администрација. Докторската дисертација со наслов: ,,Претприемништвото 
и интелектуалниот капитал како фактори на конкурентноста во ерата на 
економијата на знаење”, д-р Миленковски ја одбрани на Економскиот институт при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на 7.2.2013 година, со што 
стекнува со научен степен доктор на економски науки.  

По дипломирањето, кандидатот извесен период работи во фирмата 
„Синпекс“ од Битола, како комерцијален менаџер за програматa John Deere, а од 
1.9.2007 година работи на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
најпрвин како соработник, а потоа и наставник на група предмети од областа на 
економијата и менаџментот.  

Д-р Миленковски активно се служи со англискиот јазик. Исто така, поседува 
основни познавања од германски и грчки јазик, како и неопходни компјутерски 
вештини од Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) и Internet. Кандидатот 
располага со комуникациски вештини, способност за работа во тим, вештини за 
подготовка и презентација на научни трудови, како и способност за научно и 
аналитичко истражување. 
 

2. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ  

 
Својата академска кариера кандидатот ја започнува во 2007 година на 

Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи (ФАМИС) 
при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, како соработник. Во 
периодот 2007-2013 година тој е вклучен во наставните активности по 
дисциплините: Јавни финансии, Инвестиции, Основи на економијата, Економија на 
растот и развојот, Финансиски менаџмент, Претприемништво и Вовед во 
менаџмент.  

По докторирањето во 2013 година, д-р Миленковски е избран во звање 
доцент од кога континуирано е ангажиран во изведување на настава, најпрвин на 
Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи (ФАМИС) – 
Битола, а потоа на Факултетот за информатички и комуникациски технологии од 
Битола по предметите: Е-бизнис, Претприемништво и мал бизнис, Менаџмент на 
мал бизнис, Вовед во бизнис на прв циклус студии, како и Претприемништво и е-
трговија на втор циклус студии.  

Во досегашниот период, кандидатот д-р Миленковски дава значаен 
придонес во стручно и научно оспособување на млади кадри: дипломци, 
магистранти и докторанти. Имено, тој се јавува како ментор на 31 (триесет и еден) 
дипломски труд, а во 42 (четириесет и два) дипломски труда се јавува како член во 
комисија за одбрана. Исто така, членува во комисии за оценка и одбрана на 10 
(десет) магистерски трудови (во фаза на менторирање има 2 магистерски труда), 
како и во комисии за оценка и одбрана на 5 (пет) докторски дисертации.  

Потврда за успешната реализација на наставно-образовната дејност 
претставува позитивната оценка од процесот на самоевалуација, при што 
кандидатот се стекнал со вкупна просечна оценка 4,52 (од максимална оцена 5). 
Поконкретно резултатите од спроведената анкета меѓу студентите во текот на 
ноември 2015 година, за оценување на наставно-образовната дејност на 
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академскиот кадар, во случајот на д-р Миленковски, подетално се презентирани во 
продолжение:  

• Соодветна подготвеност на наставникот за реализација на наставата - 
средна вредност: 4,78;  

• За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес 
кај студентите - средна вредност: 4,56;  

• Наставникот користи современи методи на наставна работа - средна 
вредност: 4,44;  

• Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес - 
средна вредност: 4,44;  

• Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите 
(изработка на домашна работа, проекти, семинарски трудови, ...) - средна 
вредност: 4,78;  

• Дополнителните активности се во функција на зголемување и 
проширување на знаењата од предметот - средна вредност: 4,22;  

• Наставникот го реализира предвидениот фонд часови - средна вредност: 
4,56;  

• Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература - 
средна вредност: 4,22;  

• Наставникот применува современи технологии во реализацијата на 
наставата (комјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.) - 
средна вредност: 4,22;  

• Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво - средна 
вредност: 4,67;  

• Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со 
студентите - средна вредност: 4,44;  

• Испитните/колоквиумските прашања се во рамки на предметната 
програма и предвидената основна литература - средна вредност: 4,67;  

• Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања 
овозможуваат објективно оценување - средна вредност: 4,56;  

• Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите - средна 
вредност: 4,67.  

 
3. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ  

3.1. Објавени научни и стручни трудови 

 
Во претходниот период кандидатот д-р Божидар Миленковски се јавува 

како автор и коавтор на повеќе научно-истражувачки трудови, објавени во земјата 
и странство. Основен предмет на негов истражувачки интерес се: економијата на 
знаење, претприемништвото, социјалното претприемништво, конкурентноста, 
интелектуалниот капитал, иновативноста, информациските системи и 
управувањето со знаење, како и нивното значење и улога во создавањето 
конкурентска предност. Д-р Миленковски во своите трудови користи систематска 
анализа и методологија на истражување која му овозможува осветлување на 
релациите помеѓу претприемништвото, иновативноста и интелектуалниот капитал, 
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со цел нивно детерминирање како основни фактори кои им овозможуваат на 
современите претпријатија и организации отварање процеси на иновирање, во 
контекст на постигнување конкурентска предност во услови на современата 
економија заснована на знаење. Кандидатот Миленковски во своите истражувања 
истакнува дека, новиот облик на производство и новите информатичко-
комуникациски технологии се засноваат на информациите, знаењето, иновациите и 
индивидуалната креативност, како фактори за општа продуктивност и организација 
на производството преку промена на предметот и внатрешната динамика на 
економските процеси во целина. Во ваква констелација, не-индустриското 
производство својата предметност ја искажува преку производство на идеи, 
иновации и знаење. Новиот облик на производство и новите технологии се 
ослободени од крутоста, статичноста и нефликсибилноста на конвенционалните 
фактори на производство. Oва, пред сè, се должи на уникатните карактеристики на 
знаењето како економско добро.  

Конкурентската предност заснована на знаење бара постојано вложување во 
истражување и развој, образование и развој на вработените, нова технологија и сл. 
Претпријатијата односно организациите кои користат одреден облик на знаење 
(интелектуален капитал) во своето работење и притоа водат грижа за практикување 
претприемнички начин на водење на бизнисот (иновативност, креативност, ризик) 
влијаат врз зајакнување на својата конкурентност. Истражувачкиот интерес на д-р 
Миленковски е фокусиран на актуелни проблематики, кои во Р. Македонија се 
малку истражувани. Интелектуалниот капитал, иновациите, социјалното 
претприемништво во основа се проблематики кои се застапени во најголем дел од 
неговите истражувачки трудови. Ова претставува потврда дека кандидатот се 
насочил кон остварување научен придонес во современи и значајни тематски 
подрачја што имаат директна или индиректна поврзаност со целокупниот 
општествен и економски развој на Р. Македонија.  
 Во продолжение наведени се објавените научно-истражувачки трудови на д-
р Миленковски за периодот 2013-2017 година (од изборот во звањето доцент до 
денес), во кои тој се јавува како автор или коавтор:  

1. Milenkovski Bozidar, Markovska Monika, Dimeski Branko (2017), Social 

Entrepreneurship and Public Sector Entrepreneurship: Common Aspects and 

Relationships (abstract), International Scientific Conference on Business and 
Economics: “Building Bridges between Business Research and Industry 
Needs”, South East European University, Tetovo, Macedonia, 17-18 
February, Book of Abstracts, p. 78-79;  

2. Mиленковски Божидар, Марковска Моника, Додовски Сашо (2016), 
Социјалното претприемаштво како алатка за поттикнување на 

младинското претприемаштво, Четврта меѓународна научна 
конференција „Современите менаџерски предизвици и организациските 
науки”, предметен фокус: ,,Од организациска интеграција кон поголема 
ефективност”, ISBN, Бизнис академија Смилевски - БАС и БАС 
Институт за менаџмент, 4-6 ноември, Битола, стр. 439-446;  

3. Мilenkovski Bozidar, Markovska Monika, Dodovski Sasho (2016), The role 

of student practice in function of improvement of entrepreneurship in Republic 

of Macedonia, 10-th scientific conference “The Power of Knowledge”, Agia 
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Triada, Greece, International Journal Vol. 14.2, ISSN 1857-92, стр. 548-553, 
7-9 October;  

4. Dodovski Sasho, Markovska Monika, Мilenkovski Bozidar (2016), 
Developing control system of managerial performance in the Republic of 

Macedonia, 10-th scientific conference “The Power of Knowledge”, Agia 
Triada, Greece, International Journal Vol. 14.3, ISSN 1857-92, стр. 891-896, 
October 7-9;  

5. Milenkovski Bozidar, Markovska Monika (2016), ICT in the modern economy 

based on knowledge, XIV International Scientific Conference “Management 
and Engineering’ 16”, Sozopol, Bulgaria, June 19-23, Conference 
Proceedings, Vol. I, p. 15-21;  

6. Milenkovski Bozidar, Jovanova Danche (2015), The Role of the Globalization 

and Information-Communication Technologies in the Modern Business Work, 
Horizons (international scientific journal), Series A, Vol. 18, University “St. 
Kliment Ohridski”, Bitola, ISSN: 1857-9884, September, p. 45-53;  

7. Gruevski Dragan, Milenkovski Bozidar, Cvetkovska Mirjana (2015), 
Diagnosis of the Potential for Successful Implementation of a Knowledge 

Management System in a University Unit Member, TEM Journal, ISSN: 2217-
8309, e-ISSN: 2217-8333, Vol. 4, No. 2, pp. 197-206, May;  

8. Марковска Моника, Миленковски Божидар (2014), Улогата на 

иновацискиот менаџмент во постигнување компаниска конкурентска 

предност, Трета меѓународна научна конференција ,,Современите 
менаџерски предизвици и организациските науки”,  предметен фокус: 
,,Стратегиски фокусирана организација и одржлива компаниска 
конкурентност”, ISBN 978-608-4729-03-7, Бизнис академија Смилевски - 
БАС и БАС Институт за менаџмент, Битола, 24-25 октомври, стр. 567-
578;  

9. Milenkovski Bozidar, Markovska Monika (2014), The Role of Education in 

the Knowledge Economy, XII International Scientific Conference 
Management and Engineering, Sozopol, Bulgaria, June 22-25, Vol. 1, p. 
1036-1042;  

10. Gruevski Dragan, Milenkovski Bozhidar, Cvetkovska Mirjana (2014), 
Knowledge management as an integral component of the SMEs’ 

organizational development in the Republic of Macedonia, European Journal 
of Business and Management, www.iiste.org, ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 
2222-2839 (Online), Vol. 6, No. 16, p. 86-93;  

11. Ristovska Mirjana, Milenkovski Bozidar (2013), Inter-relationship of 

democracy and human rights in the modern state, International Scientific 
Conference “The Balkans between Past and Future: Security, Conflict 
Resolution and Euro-Atlantic Integration will take place”, Ohrid, Macedonia, 
ISBN 978-608-4532-35-4, pp. 241-251, published 21.12.2013;  

12. Миленковски Божидар, Марковска Моника (2013), Развојот на малите и 

средните претпријатија и претприемништвото во ЕУ (апстракт), 
Меѓународна научна конференција со наслов: ,,Регионална економска 
соработка во процесот на глобализација”, Економски факултет при 
Државниот Универзитет во Тетово, 6-7 декември, стр. 95-96;  



46 
 

13. Миленковски Божидар (2013), Улогата на знаењето во создавањето 

одржлива компаниска конкурентска предност, Втора меѓународна 
научна конференција ,,Современите менаџерски предизвици и 
организациските науки”, со предметен фокус: ,,Придонесот на човечките 
ресурси и организациските промени во одржливата компаниска 
конкурентност”, ISBN 978-608-4729-00-6, БАС и БАС Институт за 
менаџмент, Битола, 1-3 ноември, стр. 190-198.  

 
3.2. Учество на научни конференции, симпозиуми и семинари 

 
Во периодот од 2013 до 2017 година, д-р Миленковски учествувал на повеќе 

научни конференции, симпозиуми и семинари и тоа:  
1. First International Scientific Conference on Business and Economics, South 

East European University, Tetovo, Macedonia, 17-18.2.2017;  
2. Четврта меѓународна конференција: ,,Современите менаџерски 

предизвици и организациските науки”, БАС Институт за мнаџмент 
Битола и Бизнис Академија Смилевски БАС-Скопје, Битола, 4-6.11.2016;  

3. Tenth International Scientific Conference: “The Power of Knowledge”, 
Institute of Knowledge Management, Skopje, Agia Triada, Greece, 07-09 
October, 2016,  

4. XIV International Scientific Conference “Management and Engineering 16”, 
Sozopol, Bulgaria, Technical University Sofia, Bulgaria, June 19-23, 2016;  

5. Seminar: “How to get money for your idea in 7 days or less?”, CEFE 
Macedonia & Economic Chamber of Macedonia, Bitola, R. of Macedonia, 
June 18, 2016;  

6. Пленарна конференција ,,Дигиталната економија како тајно оружје на 
претприемачот”, Регионална стопанска комора - Битола, 12.5.2016;  

7. Конференција ,,Малите и средни претпријатија за регионален економски 
развој”, Младински културен центар - Битола (МКЦ – Битола) во 
соработка со Европската бизнис асоцијација (ЕБА), Битола, 3 ноември 
2015;  

8. Seminar: “Trends in the Global Economy”, KB First Pension Fund and 
Economic Chamber of Macedonia, Skopje, R. of Macedonia, October 29, 
2015;  

9. Трета меѓународна научна конференција ,,Современите менаџерски 
предизвици и организациските науки”, предметен фокус: ,,Стратегиски 
фокусирана организација и одржлива компаниска конкурентност”, 
Бизнис академија Смилевски - БАС и БАС Институт за менаџмент, 
Битола, Република Македонија, 24-25.10.2014;  

10. Втора меѓународна научна конференција ,,Современите менаџерски 
предизвици и организациските науки”, предметен фокус: ,,Придонесот 
на човечките ресурси и организациските промени во одржливата 
компаниска конкурентност”, Бизнис академија Смилевски - БАС и БАС 
Институт за менаџмент, Битола, Република Македонија, 1-3.11.2013;  

11. International Scientific Conference “The Balkans between Past and Future: 
Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration will take place”, 
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Faculty of Security – Skopje, Ohrid, Macedonia, June 5-8, 2013.  
 

3.3. Изработка и јавна одбрана на докторски и магистерски труд  

 
1. ,,Претприемништвото и интелектуалниот капитал како фактори на 

конкурентноста во ерата на економијата на знаење”, докторска 
дисертација, Економски институт, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - 
Скопје, 7.2.2013;  

2. ,,Претприемништвото и иновативноста - основни механизми на 
економијата на знаење, како нова економска парадигма и развојна 
компонента на регионалната економска политика”, магистерски труд, 
Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи - 
Битола, Универзитет ,,Св. Климент Охридски” - Битола, 25.2.2011 год. 

 
3.4. Студиски престои  

 
Во текот на последните пет години, кандидатот реализирал два студиски 

престои и тоа: 
1. како стипендист на германската служба за академска размена (DAAD), 

во периодот од 1.07.-1.10.2013 година, престојувал на Универзитетот во 
Трир, Германија, и  

2. како стипендист на проектот за академска размена помеѓу ЕУ и 
државите од Западен Балкан (Basileus IV), во периодот од 1.12.2013 до 
30.08.2014 година престојува на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски” 
во Софија, Бугарија.  

 
4. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ  

И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 

 
Својот ангажман во доменот на стручно-апликативната дејност, кандидатот 

го насочува кон повеќе активности: 
1. Учество во изработка на ,,Локална стратегија за намалување на 

младинската невработеност кај ромите преку претприемништво во 
општина Битола (2018-2020)”, во рамки на Проект: ,,Активно учество во 
намалување на младинската невработеност кај Ромите”, имплементиран 
од Младински културен центар и Баирска светлина, Битола, 25.8.2017;  

2. Изработка на документ ,,Ефективост и квалитет на практичната работа 
на студентите на универзитетите во Македонија во согласност со 
потребите на пазарот“, Младински културен центар, Битола, Ноември 
2016;  

3. Учество во изработка на Стратегиски план за промоција на Факултетот 
за информатички и комуникациски технологии од Битола за академската 
2016-2017 година, ФИКТ, Битола, 2016;  

4. Учество во проект: ,,Дизајн и имплементација на информациски систем 
во ФИКТ“, Битола, 2014/15, 

5. Учество во проект: ,,Дизајн и имплементација на информациски систем 
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за менаџмент на знаење во ФАМИС“, Битола, 2013, 
6. Учество во проект: ,,Проблемот на премостувањето на малите бизниси и 

можностите за негово надминување низ синергирањето и тимската 
работа“, Битола, 2013.  

Во овој контекст треба да се потенцира фактот дека во периодот од 
19.9.2014 година до денес, доц. д-р Миленковски ја обавува функцијата 
Раководител на Центарот за трансфер на технологии при Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии од Битола.  
 

4.1. Учество на обуки  

 
Во анализираниот период (2013-2017), кандидатот активно учествува во 

неколку обуки:  
1. ,,Продажни вештини и техники”, Здружение на граѓани ЦЕФЕ 

Македонија, Скопје, 13.7.2017;  
2. “Out of the box размислување - креативност и иновативност како 

предуслов за одржување на конкурентност на компаниите”, Концепт, 
Институт за бизнис и корпоративно образование, Скопје, 5.4.2017;  

3. ,,Обука за претприемачки вештини по ЦЕФЕ методологија”, Здружение 
на граѓани ЦЕФЕ Македонија, Битола, 24-28.7.2016;  

4. ,,Работилница за менторирање“ (Mentoring Workshop), CEED, 
Swisscontact SECO Entrepreneurship Program, Skopje, February 22, 2016;  

5. ,,Неконвенционални начини на финансирање на малите и средните 
претпријатија“, Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија во соработка со 
Стопанската комора на Република Македонија, Скопје, 14.11.2015;  

6. ,,Oбука за креативно претприемништво“ (Creative Enterprise Toolkit), 
Swiss Foundation for Technical Cooperation and British Council, Skopje, 
October 26-29, 2015;  

7. ,,Вештини за надминување на психолошките бариери за успех на 
претриемачот“, Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија, Битола, 12-
13.9.2015;  

8. „Обука за анализа на ризици, пазарен потенцијал, финансиска проекција 
и заштита на права од интелектуална сопственост“, Фонд за иновации и 
технолошки развој, Битола, 11.9.2015.  

 
4.2. Гостувачки предавања  

 
Во рамки на дејностите од поширок интерес, кандидатот има реализирано 

неколку гостувачки предавања и тоа: 
1. „Интелектуалниот капитал во економијата на знаење“, oрганизирано од 

Центарот за европски развој и интеграција, Битола, 22.11.2017;  
2. „Претприемништвото - предизвик за успех кај младите луѓе“, 

организирано од Иаесте Македонија (меѓународна организација за 
размена на студенти од техничките факултети) и Ротаракт Клуб Битола - 
Широк Сокак, Битола, 16.11.2017;  

3. „Психолошки карактеристики на претприемачите“, организирано од 
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Students for Liberty Macedonia, Битола, 17.12.2016;  
4. „Улогата на локалните власти во поддршката на младинското 

претприемништво како алатка за економски развој и вработувања“, во 
организација на Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија, Битола, 27-
28.10.2016;  

5. „Социјално претприемништво - можности и перспективи“, организирано 
од Ротаракт - Широк Сокак, Битола, 6.10.2016;  

6. „Претприемништвото во ЕУ“, организирано од Здружението за европска 
интеграција - Европска гледна точка, Битола, 11.4.2016;  

7. „Современите економски трендови“, организирано од Центарот за 
европски развој и интеграција, Битола, 9.12.2015.  

 
4.3. Стипендии, признанија, стручни ангажмани  

 
Доц. д-р Божидар Миленковски, во рамките на дејностите од поширок 

интерес, обавувал низа стручни ангажмани и има добиено неколку стипендии и 
признанија:  

1. Иаесте Македонија (меѓународна организација за размена на студенти од 
техничките факултети) и Ротаракт Клуб Битола - Широк Сокак, 
Благодарница за поддршка и успешна соработка во рамки на 
одбележувањето „Меѓународен ден на студенти“, Битола, 16.11.2017;  

2. ESFL Leadership Forum, Certificate for Lecture and Contribution to the 
ESFL Leadership Forum, 2016, December 17th 2016, Bitola, Republic of 
Macedonia;  

3. Центар за европски развој и интеграција, Битола, Благодарница за 
придонес во реализацијата на Школата за лидерство и јавни политики 
Политеа, декември 2015;  

4. Здружение на граѓани за напредно современо образование ,,Волвокс”-
Битола, 2015, Претседател на надзорен одбор;  

5. Македонска академија на науките и Уметностите, Скопје, Промоција на 
Стратегијата за претприемачко учење на Република Македонија 2014-
2020, 15.12.2014, учесник;  

6. Факултет за информатички и комуникациски технологии, Универзитет 
„Св. Климент Охридски“ - Битола, 19.9.2014-24.1.2017, Центар за 
трансфер на технологии, Раководител;  

7. Basileus IV (проект за академска размена помеѓу ЕУ и државите од 
Западен Балкан), 1.12.2013-30.8.2014, стипендист;  

8. DAAD, Германија, 1.7.2013-1.10.2013, стипендист, 
9. Македонско научно друштво - Битола, септември 2011, член;  
10. Вusiness Ѕtart-Up Сentre (BSC) и Бизнис Академија Смилевски - Битола, 

Изработена и наградена студија на случај ,,Нипан трејд” за македонското 
претприемништво, 2010;  

11. Министерство за образование и наука на Република Македонија, 1998-
2002, стипендист (стипендија за талентиран студент), 

12. Министерство за образование и наука на Република Македонија, 1994-
1998, стипендист (стипендија за талентиран средношколец).  
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5. КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 

 
 Од приложените документи, како и од анализата на досегашните активности 
во врска со работното искуство, наставно-образовната, научно-истражувачката и 
стручно-апликативната дејност, може да се констатира дека доц. д-р Божидар 
Миленковски постигнал резултати во согласност со пропишаните услови и 
критериуми предвидени со Конкурсот за избор на наставник во сите наставно-
научни звања, од научните области: 50302 – Применета економија и 50329 – Друго 
(Претприемничка економија; Бизнис) на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.  

Кандидатот е доктор на економски науки и ги исполнува условите 
предвидени во членот 125 од Законот за високо образование. Тој е автор и коавтор 
на поголем број научни и стручни трудови објавени во домашни и странски научни 
и стручни списанија. Учествувал на повеќе домашни и меѓународни научни 
конференции, симпозиуми, семинари и обуки. Д-р Миленковски се одликува со 
посветеност кон работата и исполнување на поставените задачи, за што сведочи 
неговата активна вклученост во наставно-образовната дејност на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии - Битола.  

Имајќи ги предвид горенаведените констатации, како и досегашното работно 
искуство и постигнатите резултати во наставно-образовната и научно-
истражувачката дејност, Рецензентската комисија со задоволство му предлага на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии од Битола, да го избере кандидатот д-р Божидар Миленковски во 
звањето вонреден професор за научните области: 50302 – Применета економија и 
50329 – Друго (Претприемничка Економија; Бизнис) на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии, при Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола. 
 
 
    Скопје, 25.01.2018 год.,     Рецензентска комисија 
 

1. Ред. проф. д-р Пеце Недановски,  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје, Економски факултет, 
Претседател, с.р.  

 
2. Ред. проф. д-р Кирил Постолов,  

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје, Економски факултет, Член, с.р.  
 

3. Вон. проф. д-р Моника Марковска,  
Универзитет „Св. Климент Охридски“, 
Битола, Факултет за информатички и 
комуникациски технологии, Член, с.р.  
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Со Одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје, бр. 08-5/181 

од 28.12.2017. година, одредени сме во Комисија за оценка на докторската дисертација на 

тема „Криминолошки аспекти на илегалното производство, криумчарење и нелегална 

трговија со синтетски дроги во државите од Западен Балкан (истражувачки период 2000-

2010 година)“, од кандидатот, м-р Шејнаси Мемети. По прегледувањето на дисертацијата, 

имаме чест на Наставно-научниот совет да му го поднесеме следниов 

 

                                                  И   З   В   Е   Ш   Т   А   Ј 

За оценка на докторската дисертација на кандидатот, м-р Шејнаси Мемети, под наслов 

„Криминолошки аспекти на илегалното производство, криумчарење и нелегалната 

трговија со синтетски дроги во државите од Западен Балкан (истражувачки период 2000-

2010 година)“ 

 

1. Основни биографски податоци за кандидатот 

Кандидатот, м-р Шејнаси Мемети, роден е на 10.08.1957 година,  во село Липково, 

Куманово. По националност е Албанец, а државјанин е на Република Македонија.Тој е 

татко на две деца, со постојано место на живеење во Скопје, ул. „Струмичка“, бр.16/2-6. 

Кандидатот, своето високо образование го оформил на Факултетот за безбедност – Скопје, 

каде дипломирал во 1981 – та година, односно припаѓа на првата генерација на студенти 

на овој факултет. Во 2011 година, кандидатот успешно ги завршил постдипломските 

студии на Факултетот за безбедност – Скопје, одбранувајќи ја својата дипломска работа 

под наслов „Криумчарењето и нелегалната трговија со синтетски дроги во Република 

Македонија“,  стекнувајќи се со магистерската титула. 

М-р Шејнаси Мемети, во досегашниот период ги има објавено следниве трудови: 

- „Разузнвачка служба – аналитичко информативна дејност“, објавен во Алнманахот 

на Факултетот за безбедност- Скопје, во 2009. година; 

- „Поимно разграничување на термините поврзани со исламскиот фубдаментализам 

во контекст на безбедносните ризици и опасности“, објавен во Зборникот на 

трудови од Меѓународната конференција во Охрид, во организација на Факултетот 

за безбедност – Скопје, во 2012. Година; 

- „Улогата на медиумите во градењето на позитивно општествено мислење за 

безбедносните структури“, објавен во Зборник на трудови од конференција на 

Европскиот универзитет во Скопје, 2012. година. 

- „Полициското работење во функција на сузбивање на криумчарењето и 

недозволената трговија со синтетски дроги во Република Македонија во периодот 

2004-2008 година“, објавен во Зборник на конференција одржана во организација 

на Европскиот универзитет во Скопје, 2012. година. 
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Кандидатот, остварил учество и на трибината што ја организирал Европскиот 

центар за безбедносни студии „Џорџ К.Маршал“ посветена на темата „Ал Каеда по 

смртта на Бин Ладен“, одржана во Домот на АРМ во Скопје, во 2012. Година. 

 

Во поглед на работното искуство, м-р Шејнаси Мемети, од 1981 – 1998. година бил 

вработен во МВР на РМ, додека од 1998. година до денеска е вработен во ПОДУ – 

АР на РМ, при што обавувал и раководни функции.Сега е на работното место 

советник во организационата единица ДРМТОК во рамките на ПОДУ-АР на РМ. 

Кандидатот, за време на работата во ПОДУ – АР на РМ, има посетувано и 

завршено повеќе стручни семинари во земјава и во странство (Германија), што се 

однесувале на разузнавачките аспекти на откривањето и спречувањето на 

тероризмот и организираниот криминал. 

 

2. Приказ и оценка на дисертацијата 

Докторската дисертација на кандидатот, м-р Шејнаси Мемети, под наслов, 

„Криминолошки аспекти на илегалното производство, криумчарење и нелегална трговија 

со синтетски дроги во државите од Западен Балкан (истражувачки период 2000-2010)“, е 

во обем од 361 страница, стандарден проред, при што содржи 49 фотографии, 33 табели и 

4 графикони, а користени биле 109 библиографски единици и 138 интернет страници, како 

и законски акти (10) од државите на Западен Балкан.Трудот е структуриран на следниов 

начин: Воведен дел , скица на истражувачкиот проект, општ дел,  посебен дел  

(интерпретација и анализа на резултатите од спроведеното сопствено емпириско 

истражување), заклучоци и предлози. 

Општиот дел на трудот е составен од 12 целини што се посветени на следниве аспекти на 

темата: поим и дефинирање на кривичното дело „илегално производство“; поим и 

дефинирање на кривичното дело „Криумчарење“; поим и дефинирање на кривичното дело 

„Недозволена трговија“; дефинирање и определување на поимот „дрога“; синтетски дроги; 

кривично-правно одредување  на кривичните дела „илегално производство“, 

„криумчарење“ и „недозволена трговија“;меѓународно-правно регулирање на проблемот 

со илегалното производство, криумчарење и недозволена трговија со синтетски и други 

дроги (со посебен осврт врз меѓународните конвенции поврзани со оваа материја); 

криминолошки аспекти  на илегалното производство, криумчарење и недозволена 

трговија“; социолошки аспекти на илегалното производство, криумчарење и недозволена 

трговија со синтетски дроги, како социопатолошка појава; феноменологија на 

криминалитетот на илегалното производство, криумчарење и недозволена трговија со 

синтетски дроги; обем и динамика на илегалното производство, криумчарење и 

недозволена трговија со синтетски дроги во земјите на Западниот Балкан и компаративен 

преглед на запленетите синтетски дроги во светот, Европа и во земјите на Западниот 

Балкан во периодот 2000-2010 година. 
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Во првиот сегмент од општиот дел, кандидатот, детално ги елаборира аспектите што се 

однесуваат на илегалното производство на синтетски дроги, а се работи за хемиските 

супстанци што се користат за илегално производство на синтетски дроги – прекурзори. 

Понатаму, кандидатот, се задржува на објаснување на поимите „психотропна супстанца“, 

„препарат“, „производство“, „промет“, „супстанци“, „средства за производство на опојна 

дрога“, „зависност“, „зависник од опојни дроги“ и „злоупотреба на опојни дроги или 

недозволена употреба на опојни дроги“.Посебно внимание, во овој дел од трудот, 

кандидатот, посветува и на прашањето за производство на синтетски дроги во илегални 

лаборатории во Европа, светот и во земјите од Западниот Балкан.Се разбира, акцентот е 

ставен врз Западниот Балкан, при што се констатира дека во периодот 2000-2010 година, 

водечко место во илегалното производство на синтетски дроги , според откриените 

илегални лаборатории, зазема Република Србија.Значајна е констатацијата, дека се повеќе 

на светско ниво се зголемува користењето на природни и  синтетски дроги, кое 

последниве децении достигнува 3-4 насто од светската популација. 

Кандидатот, во овој дел на трудот, посветува и една точка на прашањето на употребата на 

синтетските дроги во функција на одредени терористички групации, при што наведува 

примери со производство на синтетската дрога „каптагон“ наменета за терористите од 

ИСИЛ-групацијата на Блискиот Исток.Имено, презентирани се податоци за откриени 

илегални лаборатории во Грција, од каде по тајни коридори преку Турција, оваа синтетска 

дрога се транспортирала до крајните корисници на Блискиот Исток. 

Сметаме, дека, кандидатот, укажува на еден многу важен аспект на производството и 

пласирањето на синтетските дроги што директно се одразува врз загрозувањето на 

сеопштата безбедност на светски план. 

Вториот сегмент од општиот дел на трудот е посветен на елаборирање на кривичното дело 

„криумчарење“, при што, кандидатот, што е многу значајно од криминолошки аспект, се 

задржува на модалитетите на шверцување на синтетските и природните дроги.Во таа 

смисла, објаснети се илегалните префрлања на синтетските дроги со користење авион, 

чамци, помали подморници, како и пренесувањето со криење на дрогата во делови од 

човечкото тело, во чевли и во шишиња за алкохолни пијалаци. 

Во овој дел од трудот, кандидатот, се осврнува и врз илегалните патишта (рути) преку кои 

се транспортираат синтетските дроги, при што ги наведува државите што се 

најкарактеристични како „транзитни земји“.Во таа смисла, разбирливо, посебно се 

задржува на балканската рута на синтетските дроги, што се користи за нивен илегален 

транспорт од државите на средна и западна Европа кон Блискиот Исток и југоисточна 

Азија.Во овој дел на трудот, презентирани се и мапи на илегалните рути на синтетските 

дроги, како на светски план, така во однос на „балканските патишта на дрогата“. 

Во овој дел на трудот, се укажува и на уште едно значајно прашање во однос на 

криумчарењето на дрогите, а тоа е користењето (злоупотребувањето) на интернетот за 

договарање и реализирање на илегалниот транспорт и продажбата на синтетските 

дроги.Кандидатот, презентира  пет прилози во овој сегмент, во кои, меѓу другото, се 
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наведени и интернет адресите што се користеле и се користат за криумчарење на 

синтетските дроги. 

Третиот сегмент од општиот дел на трудот, посветен е на поимот на „недозволената 

трговија“, при што се разработени аспектите на облиците на недозволената трговија со 

дроги, делувањето на криминалните мрежи во реализацијата на недозволената трговија, 

патиштата на илегалната трговија и поделбата на нарко пазарот. 

Недозволената трговија со дроги е позната како „нарко-бизнис“, а, кандидатот, го 

презентира кривично-правното одредување според КЗ на РМ, но дава и пошироко 

криминолошко одредување на оваа синтагма, потенцирајќи ги двата важни аспекти, дека 

се работи за индивидуална и масовна појава.Со право, кандидатот, укажува на огромниот 

одлив на финансиски средства од легалната сфера, како резултат на илегалната трговија со 

синтетски дроги, за што презентира и податоци од Канцеларијата за сузбивање на 

криминалот со дрога при ООН. 

Сметаме дека од криминолошки аспект, кандидатот, со право акцент става и врз 

карактеристиките на криминалните организации, што се битен чинител за реализирање на 

илегалната трговија со синтетски дроги (производство-дистрибуција-складирање-улична 

продажба на дрогите – наплата на продадените количества дроги).Поврзано со ова е и 

прашањето на поделбата на нарко-пазарот на светски и регионален план, а што е поврзано 

со побарувачката и конзумирањето на дрогите, вклучително и синтетските.Во трудот се 

презентирани податоци за запленети количества на синтетски дроги во европските земји и 

државите од Западниот Балкан, што го осветлуваат оваа многу важно прашање поврзано 

со илегалната трговија. 

Четвртиот сегмент од општиот дел на трудот, кандидатот, го посветува на елаборација на 

поимот „дрога“, при што се задржува на објаснување на поимот „наркоманија“, поделбата 

на дрогите и нивната класификација, а се задржува и на поделбата според зависноста и 

типовите на зависност. 

Кандидатот, детално ја презентира класификацијата на дроги што се користи во САД, а е 

сочинета во 1970 –тата година и со минимални измени е прифатена во повеќе земји од 

светот. 

Петтиот сегмент од општиот дел на трудот, кандидатот, го посветува на поопширно 

елаборирање на синтетските дроги, како централно прашање, при што станува збор за: 

амфетамински дроги -  амфетамин, метамфетамин, екстази, ЛСД, каптагон, катинон и 

метакатинон. Овие синтетски дроги се најприсутни на светскиот илегален пазар на 

синтетски дроги, но и на илегалниот пазар на државите од Западниот Балкан.Покрај за 

нив, кандидатот, дава објаснување и за синтетската дрога позната како „крокодил“ што е 

карактеристична за нарко-пазарот во Русија, а е со погубно дејство спрема нејзините 

конзументи. 

Наведените синтетски дроги се третирани опширно преку аспектите на нивното 

појавување на нарко-пазарот (историјат на синтетската дрога), нивното синтетизирање, 
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делувањето кон конзументот и обемот на распространетост според податоците за 

извршени запленувања од страна на надлежните органи во повеќе земји од светот. 

Шестиот сегмент од општиот дел на трудот, посветен е одредувањето на кривично-

правното одредување на илегалното производство, криумчарењето и недозволената 

трговија во КЗ на Република Македонија.Кандидатот, во таа рамка, ги третира кривичното 

дело предвидено во чл.276 ст.1 од КЗ на РМ („недозволено производство“), чл.215 од КЗ 

на РМ („неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, 

психотропни супстанци и прекурзори“), чл.278 ст.1 од КЗ на РМ („криумчарење“), чл.3 

ст.1 20 од Царинскиот закон на РМ („криумчарење“) и кривичното дело „недозволена 

трговија“, предвидено во чл.277 од КЗ на РМ. 

Во овој дел од трудот, кандидатот, посебна точка посветува на третирање на поврзаноста 

(блискоста) на кривичните дела „криумчарење“ и „недозволена трговија“ со кривичното 

дело „неовластено производство  и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни 

супстанци и прекурзори“. 

Во овој сегмент на трудот, кандидатот, ја презентира кривично-правната нормираност на 

илегалното производство, криумчарењето и нелегалната трговија со синтетски дроги во 

државите од Западниот Балкан, односно во Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, 

Албанија и Косово.Воедно, во овој дел од трудот, се презентира, исто така, и краток 

компаративен осврт на третирањето на наведените кривични дела во државите од 

Западниот Балкан. 

Седмиот сегмент од општиот дел на трудот, посветен е на третирање на меѓународно-

правната регулација на проблемот со илегалното производство, криумчарењето и 

нелегалната трговија со синтетски и други дроги, со посебен осврт врз меѓународните 

конвенции поврзани со оваа проблематика. 

Во овој сегмент се третирани следниве прашања: меѓународната заедница и нејзините 

активности во однос на сузбивањето на проблемот со дрогите; соработката на државите во 

борбата против криминалот со дрогите како глобален проблем, преку објаснување на 

меѓународните договори и конвенции поврзани со дрогите, меѓународните конвенции за 

прекурзори и за улогата на Европскиот центар за следење на дрогата и зависноста од 

дрогите. 

Во рамките на овој сегмент, кандидатот, посебно ги истакнува аспектите на 

билатералната, регионалната и универзалната соработка помеѓу државите на планот на 

борбата против нарко-криминалот, бидејќи ниту една земја, сама за себе, не е во можност 

ефикасно да се спротивстави на овој криминал што има многу штетни последици на 

индивидуален план, општествено поле, економско-финансиски  и безбедносен план. 

Во поглед на меѓународните договори и конвенции поврзани со дрогите, кандидатот, дава 

историски преглед, тргнувајќи од 1909. година, кога била одржана Шангајската 

конференција од која е произлезен и првиот меѓународен документ во однос на 

криумчарењето и контролата на опојните дроги, што бил потпишан на предлог на САД и 
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1912. година, кога била донесена „Хашката конвенција“ за мерките против нарко-

криминалот, со учество на дванаесет држави од светот.Кандидатот, разбирливо, најмногу 

се задржува на Декларацијата во врска со контролата на трговијата и злоупотребата на 

дрогите и психотропните супстанци, донесена во 1984.година од страна на Генералното 

собрание на ООН и Конвенцијата на ООН против незаконскиот промет на опојни дроги и 

психотропни супстанци, донесена во Виена, 1988. година.Кандидатот, посочува дека 

Република Македонија ги има ратификувано Единствената конвенција на ООН за 

наркотични дроги од 1961. Година и Протоколот за дополнување на оваа конвенција од 

1972. година; Конвенцијата за психотропни супстанци од 1971 година и Конвенцијата 

против нелегалната трговија со наркотични дроги и психотропни супстанци од 1988. 

година, донесена во Виена. 

На крајот од овој сегмент на трудот, кандидатот, се задржува на улогата на Европскиот 

центар за следење на дрогата и зависноста од дрогите (EMCDDA), што е формиран во 

Лисабон,1995 година, потенцирајќи дека сите држави од Западниот Балкан се стапени во 

членство на овој Центар, со исклучок на Косово, додека најголема соработка има 

остварено Србија со основање на посебна Комисија што исклучиво е ангажирана на 

работата со овој европски центар. 

Осмиот сегмент на општиот дел е посветен на криминолошките аспекти на илегалното 

производство, криумчарење и недозволена трговија со синтетски дроги.Кандидатот, од 

етиолошки аспект, истакнува дека треба да се имаат во вид објективните и субјективните 

причини што придонесуваат за јавувањето и реализирањето на илегалното производство, 

криумчарењето и недезволената трговија со синтетски дроги. 

Илегалното производство, криумчарењето и недозволената трговија со синтетски дроги, 

секако мора да се набљудува и третира во рамките на пошироките појави на организиран 

криминал и криминал – воопшто, а во рамките на севкупните општествени состојби на 

државен, регионален и светски план.Пред се, големо влијание имаат потешките 

општествени нарушувања во вид на кризи (економско- финансиски, криза на правната 

држава, морална криза, пораст на корупцијата...), што во изминатиот и актуелниот период 

се карактеристични и за земјите од Западниот Балкан. 

Кандидатот, посебно се задржува на презентирање на ставовите на криминолозите 

Габриел Тард и Давид Фарингтон, елаборирајќи околу надворешните и внатрешните 

причини за јавување на овој криминал. Се укажува на одредени „недостатоци во 

општеството“ што имаат влијание врз поединецот за вклучување во криминалните 

активности, а се карактеристични и за состојбите во државите од Западниот Балкан.Ова, 

особено, доколку се има во вид турболентниот период на транзицијата, вооружените 

судири, општествената и индивидуалната нестабилност, од една страна, и недоволниот 

развој на легалните структури во државите со големо присуство на корупцијата.Сметаме, 

дека кандидатот со право укажува на овие причини за јавување и на илегалното 

производство, криумчарењето и недозволената трговија со синтетски дроги во земјите од 

Западниот Балкан. 
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Во овој сегмент од општиот дел, исто така, кандидатот презентира и дел од заклучокот на 

Меѓународната конференција за борба против дрогата (IDEK), одржана во Рио Де 

Жанеиро (2010.година), во кој се вели дека самата економска криза ја помага експанзијата 

на криминалот поврзан со криумчарењето и недозволената трговија со дрога и дека и во 

наредните 5 години би требало да се очекува овој криминал да се зголеми. 

Како една од причините за јавување на овој криминал, кандидатот, ја наведува можноста – 

сторителите да заработат енормни финансиски средства, презентирајќи податок  од ООН 

(2005. година) дека криумчарењето и недозволената трговија на дроги (во тие рамки и 

синтетски дроги) доведувало до финансискигодишен  приход од 700 милијарди долари на 

светско ниво.  

Во деветтиот сегмент од општиод дел на трудот, кандидатот, се задржува на пошироките 

социолошки аспекти на илегалното производство, криумчарењето и недозволената 

трговија  со синтетски дроги.Овде, кандидатот, тргнува од првите социолошки теории во 

однос на криминалитетот, потоа ги третира психолошките пристапи, влијанието на 

општествената средина и, особено, на теоријата на аномијата, посебно потенцирајќи го 

учењето на Емил Диркем.Воедно, се потенцира и новата теорија на опортунитет, 

присутна, пред се, помеѓу американските социолози и криминолози, што се обидува да ги 

објасни врските меѓу општествено-економскиот развој и криминалитетот низ дадени 

околности што потекнуваат  од секојдневното живеење на луѓето. 

На крајот од овој сегмент на општиот дел на трудот, кандидатот, се навраќа на факторите 

што влијаат врз илегалното производство, криумчарењето и недозволената трговија со 

синтетски дроги, воопшто и во државите од Западниот Балкан (микросоцијални и 

макросоцијални фактори). 

Кандидатот, го потенцира значењето на интеракцијата на објективните и субјективните 

чинители, што ги предизвикуваат социопатолошките појави, вклучително наркоманијата. 

Во десеттиот сегмент од општиот дел на трудот, кандидатот, ги третира феноменолошките 

аспекти на илегалното производство, криумчарењето и нелегалната трговија со синтетски 

дроги.Овде, се елаборираат прашањата на организацијата на криминалната група, 

методите и средствата на криминалното дејствување, поврзаноста со чинители во 

странски држави, финансиската поддршка и нивната територијална разместеност. 

Во овој сегмент на трудот, детално се елаборира прашањето на синџирот на илегалното 

производство, криумчарењето и недозволената тргвовија со синтетски дроги, при што се 

истакнува релацијата: производители – транспортери (увозници) – синдикати (групи за 

дистрибуирање – улични дилери. Се прави и спецификација на уличните дилери (капетан 

– поручник – војник), според одговорноста и задачите што ги реализираат на криминален 

план. 

Понатаму, кандидатот, ја презентира поделбата на криминалните групи што се вклучени 

во нарко-криминалот, според ИНТЕРПОЛ, а се однесува на криминални организации од 
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традиционален тип, професионализирани криминални организации, хомогени криминални 

групи на меѓународен план и интернационални терористички организации. 

Што се однесува до прашањето на меѓусебната поврзаност на криминалните организации 

на  светски и регионален план, кандидатот, истакнува дека самото поврзување е резултат 

на потребата од побрзо и побезбедно транспортирање на дрогите, нивно ефикасно 

дистрибуирање, складирање и продавање и навремено наплатување.Воедно, подоцна е 

потребно „перење“ на стекнатитет огромни финансиски средства преку легализирање во 

инвестирање во недвижнини, стопански објекти спортски манифестации и 

клубови...заради што е неопходна поврзаност со локални банди, банкарски лоби групи и 

други криминални организации низ целиот свет, како и корумпирање на политичари, 

државници и разни политички групации. 

Единаесеттиот сегмент од општиот дел на трудот е посветен на обемот и динамиката на 

илегалното производство, криумчарењето и недозволената трговија со синтетски дроги во 

државите од Западниот Балкан.Кандидатот, презентира прегледи на запленета синтетска 

дрога и пријавени кривични дела во Србија, Босна и Херцеговина, Албанија (според 

расположивите официјални податоци што му биле достапни) и во Република Македонија, 

при што констатира, на пример, дека во Србија количеството на запленети синтетски 

дроги било неспоредливо поголемо во однос на Македонија.Од друга страна, за разлика од 

Македонија, каде се запленети само количества на екстази, во Србија се запленети повеќе 

видови синтетски дроги.Воедно, во Србија е регистрирано постоење на илегални 

лаборатории за производство на синтетски дроги, додека во Македонија такви илегални 

лаборатории во дадениот период не биле откриени. 

Во дванаесеттиот сегмент од општиод дел на трудот, кандидатот, презентира 

компаративен преглед на запленети синтетски дроги на светски план, во Европа и во 

земјите од Западниот Балкан во периодот 2000-2010 година. 

Во овој дел на трудот, кандидатот преку табели ја презентира состојбата со запленетите 

количества синтетски дроги, според годината на откривањето и запленувањето и видот на 

синтетската дрога.Кандидатот, доаѓа до констатација дека убедливо најголеми количества 

на синтетска дрога во периодот 2000-2010 година,  се откриени во Србија, како и дека во 

оваа држава се откриени и запленети најмногу видови синтетски дроги.Доминира 

синтетската дрога екстази, но присутни се и амфетаминот, метамфетаминот и ЛСД 

(станува збор за Република Србија).Во трудот посебно се нагласува дека од добиените 

официјални податоци може да се констатира дека во истражувачкиот период не се 

регистрирани воопшто заплени на синтетски дроги во Албанија, додека во Косово се 

регистрирани заплени на синтетски дроги во многу мали количини само во годините 2000-

2005. 

Кандидатот, констатира дека помеѓу земјите од Западниот Балкан не постои соодветна 

квалитетна соработка на планот на разменување податоци за запленувањето и видовите на 

запленетите синтетски дроги, со што би се унапредило навременото стручно и научно 
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следење на оваа проблематика и взаемното изнаоѓање ефикасни решенија на полето на 

сузбивањето на нарко-криминалот. 

Комисијата оценува дека кандидатот во општиот дел на прегледен начин ги елаборирал 

прашањата поврзани со криминолошките аспекти на илегалното производство, 

криумчарење и нелегална трговија со синтетски дроги во земјите на Западниот 

Балкан.Детално се задржува на одредувањето и елаборирањето на видовите на синтетски 

дроги, кривично-правните, криминолошките аспекти, со презентирање компаративен 

приод во однос на третирањето на нарко-криминалот во однос на синтетските дроги во 

земјите од Западниот Балкан.Особено се, и по обем и по квалитет, третирани 

феноменолошките аспекти на илегалното производство, криумчарењето и нелегалната 

трговија со синтетски дроги, додека при елаборирањето на етиолошките аспекти има 

одреден екстензивен пристап со повторувања на констатации, на што Комисијата става 

забелешка. 

Посебниот дел од трудот, претставува презентација на резултатите од сопственото 

истражување на кандидатот во однос на периодот 2000-2010 година, при што е користен 

анкетен прашалник, а испитаниците  се по случаен избор од редот на стручната јавност, 

вработени во државни институции од областа на безбедноста, распределени во четири 

групи според нивната возраст (од 20-30 години; од 31-40 години; од 41-50 години и над 51 

година).Испитаниците одговарале на 24 прашања поврзани со илегалното производство, 

криумчарење и нелегална трговија со синтетска дрога.Што се однесува до националната 

структура на испитаниците, 75% од вкупниот број биле Македонци, 16% Албанци и 9% од 

друга националност (Срби, Црногорци и Бошњаци).Кандидатот, презентира 24 табели 

како илустрација на добиените одговори и донесува соодветни заклучоци.Притоа, 

кандидатот изведува заклучок дека преку истражувањето била потврдена главната 

хипотеза, а, имено, дека современите модус операнди на извршување на илегалното 

производство, криумчарење и нелегална трговија со синтетски дроги налагаат потреба од 

усовршување  и потрага по современи оперативно-тактички мерки кои се применуваат во 

методиката со цел ефикасно откривање и спречување на кривичното дело.Понатаму, 

кандидатот, изведува заклучок и по дванаесетте помошни хипотези, при што констатира 

дека дел од нив се потврдени, дел се делумно потрдени , а дел не се потврдени. 

Кандидатот, врз основа на истражувањето, презентира сопствени заклучоци во однос на 

илегалното производство, криумчарењето и нелегалната трговија со синтетски дроги во 

земјите од Западниот Балкан, потенцирајќи дека за ова криминално дело придонесуваат 

општествената состојба на поизразена невработеност, сиромаштија, лоша социјална 

состојба, слаби перспективи за младите генерации и свртувањето кај дел од нив кон 

брзото збогатување на нелегален начин со вклучување во нарко-криминалот со синтетски 

дроги.Воедно, кандидатот, заклучува дека и самата географска состојба на овој дел од 

Балканот придонесува за се поголемото присуство на синтетските дроги и формирање 

криминални групи за илегален транспорт на овие дроги спрема Блискиот Исток. 

Кандидатот, на крајот од овој дел на трудот, дава поголем број сопствени предлози и 

препораки (насоки) во однос на проучувањето, откривањето и спречувањето на 



61 
 

илегалното производство, криумчарењето и нелегалната трговија со синтетски дроги во 

земјите од Западниот Балкан, при што доминира неговото залагање за спроведување 

навремени и продлабочени истражувања на оваа проблематика, како основен чекор кон 

реализирање квалитетна дејност на општествените чинители, пред се, на планот на 

превенцијата.Посебно, кандидатот, предлага формирање координативни тела во државите 

од Западниот Балкан за следење на оваа проблематика и создавање соодветен центар за 

известување на службите во дотичните држави во однос на навременото откривање и 

спречување на илегалното производство, криумчарење и нелегална трговија со синтетски 

дроги. 

3. Мислење и предлог  

Комисијата смета дека кандидатот, м-р Шејнаси Мемети, изработил оригинален 

докторски труд, што ги задоволува потребните услови предвидени на Факултетот за 

безбедност- Скопје, со што дава  придонес во научното проучување на оваа значајна 

криминолошка и, пошироко, безбедносна проблематика, поврзана со состојбите на 

илегалното производство, криумчарењето и нелегалната трговија со синтетски дроги во 

земјите од Западниот Балкан.Комисијата има чест на Наставно-научниот совет на 

Факултетот за безбедност – Скопје да му предложи да го прифати овој Извештај за оценка 

на докторската теза на м-р Шејнаси Мемети под наслов „Криминолошки аспекти на 

илегалното производство, криумчарење и нелегална трговија со синтетски дроги во 

земјите од Западниот Балкан (истражувачки период 2000-2010 година)“ и да закаже негова 

јавна одбрана.  

Скопје, 22.01.2018.                                   

   

                                                                                      К   О   М   И   С   И   Ј   А 

                                                                                Проф.д-р Борис Мургоски, претседател, с.р. 

                                                                                Проф.д-р Томе Батковски, член, с.р. 

                                                                                Проф.д-р Миодраг Лабовиќ, член, с.р. 

                                                                                Проф.д-р Марјан Николовски, член, с.р. 

                                                                                Доцент д-р Љупчо Тодоровски, член, с.р.  
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    До  
       Наставничкиот совет  

     Високата медицинска школа - Битола 
 

 
  Р Е Ф Е Р А Т 

 
За избор на наставник од научното поле Сестринство, научна област Друго, за  

наставна дисциплина Ургентни состојби во медицината 
 

Наставничкиот совет на Високата медицинска школа Битола, на седницата одржана на ден 
12.01.2018 година донесе одлука бр.08-38/5,  за формирање на Рецензентска комисија за 
изготвување на Реферат за избор на наставник, еден извршител,  од научното поле 
Сестринство (305), научна област Друго (30511), за  наставната дисциплина Ургентни 
состојби во медицината. 

 
Рецензентската комисија е во состав:  
 
1. Проф. д-р Домника Рајчановска- претседател 

2. Проф. д-р Викторија Продановска Стојчевска, член  

3. Проф.д-р Владо Ѓорѓиески, член 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

На конкурсот објавен во весникот „Нова Македонија” и „Коха“ од 15.12.2017 година, за избор 
на наставник однаучна област Друго (30511), научното поле Сестринство (305), за  
наставната дисциплина Ургентни состојби во медицината, се јави еден кандитат: 

 
 

1. Проф.  д-р Изабела Филов 
 
 

По анализа на доставената документација Рецензентската комисија, го доставува следниот 
извештај:  

 
1. Проф. д-р Изабела Филов 

 
Биографија 
 
Родена на 29.07.1967г. во Битола 

   Основно и средно училиште завршила во Битола 
   1986-1993: Медицински факултет на Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ Скопје 
   E-mail:belafilov@gmail.com 
   Tel:+38975367052 
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     Постдипломски едукации 

 
1996-2000г.Специјализација од областа психијатрија на Медицински факултет Универзитет 
„Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Катедра за психијатрија, по што се стекнува со звање 
Специјалист психијатар  

 
1997-2007г.Постдипломски студии наМедицински факултет Универзитет „Св.Кирил и 
Методиј“ Скопје, Катедра за психијатрија, На 28.06.1997, со одбрана на магистерски труд од 
областа на Судска психијатрија „Форензичко-психијатриска психолошка проценка на 
параноидни состојби кај извршители на кривично дело убиство“,се стекнува со звање 
Магистер по медицински науки 

 

1998г. Психотераписка едукација од Трансакциона анализа 
 

2002г.Сертификат за„Заштита на хуманото учество вобиомедицински и бихејворални 
истражувања“ на Колумбија универзитет, Њујорк, САД 

 

2008г. Пријава на докторска дисертација од областа на Судска психијатрија на тема  
"Проценка на ризикот од насилство помеѓу лицата со ментални растројства" 

 
2011г.Одбрана на докторска дисертација на тема„Поценка на ризикот од насилство меѓу 
индивидуите со ментални растројства“, на Медицински факултет Скопје, Катедра за 
психијатрија и медицинска психологија, по што се стекнува со звање Доктор на медицински 
науки 

 
Движења низ професијата 

 
1995г.Се вработува како лекар од општа пракса во ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар 

 
2000г. Назначена за раководител на болничко одделение при ЈЗУ Психијатриска болница 
Демир Хисар  

 
2002г. Студиски престој на Одделот за неврологија на Колумбија универзитет, Њујорк, САД, 
како лекар истражувач 
 
2002г. Назначена за раководител на Центарот за ментално здравје, Прилеп  

 
2002-2007г.Активно вклучена во активностите за реформи во психијатријата и процесот на 
децентрализација и деинституционализација во психијатриските болници. Учество на 
семинари и предавања во организација на Светска здравствена организација, како предавач 
од областа на менталното здрваје  во заедницата и антистигма предавања  
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М И С Л Е Њ Е  И  З А К Л У Ч О К 
 
 
Рецензентската комисија ги разгледа приложените документи на кандидаткатапроф. д-р 
Изабела Филов, пријавена на конкурсот за избор на наставник во научната област Друго 
(30511), научно поле Сестринство (305), Наставна дисциплина Ургентни состојби во 
медицината и констатира дека  кандидатката ги исполнува условите за избор во наставно звање 
по Законот за високо образование и Правилникот за единствените критериуми и постапка за 
избор во наставно – научни, наставни, наставно – стручни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 
 
Проф. д-р Изабела Филов е актуелен професор на Високата медицинска школа Битола по 
наставната дисциплина Ургентни состојби во медицината. Кандидатката има 17 годишни 
клиничко искуство како специјалист психијатар во Психијатриска болница, кадестекнала 
сеопфатни клинички искуства од областа ургентна медицина и тоа од секојдневната 
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Од останатите академски активности на кандидатката се издвојуваат следните: таа е 
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искуства со наставните и научни активности, што ѝ дава квалитет на нејзината работа.  
Рецензентската комисија согледувајќи ги сите квалитети и искуства на кандидаткатана полето 
на струката, наставата и науката, одлучи на Наставничкиот совет на Високата медицинска 
школа, Битола,  да и го даде следниот  
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медицината, научно поле Сестринство (305), научна област Друго (30511), во наставното 
звање Професор на висока стручна школа. 
 

 
Рецензентска комисија 
 
 

1. Проф. д-р Домника Рајчановска- претседател  с.р 
 

2. Проф. д-р Викторија Продановска Стојчевска, член с.р 
 

3. Проф.д-р Владо Ѓорѓиески, член  с.р 
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Дo Наставничкиот совет на          
Високата медицинска школа Битола       
 

РЕФЕРАТ 
 
За избор на НАСТАВНИК во Научното поле: Образование, Научна област: 
Дефектологија на Високата медицинска школа во Битола 
 

Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, на својата редовна 
седница одржана на 12.01.2018. година, со одлука бр. 08-38/ 6, донесе Решение за 
формирање Рецензентска комисија за изработка на Реферат за избор на наставник во 
Научната област: Дефектологија во состав: 
 
   1. Проф. д-р Наташа Чичевска Јованова, претседател 
   2. Проф. д-р Даниела Димитрова Радојичиќ, член 
   3. Вонр. проф. д-р Зоран Киткањ, член 
 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

На распишаниот конкурс објавен во весниците „Нова Македонија“ и ,,Коха,, од 15. 
12.2017. година за избор на наставник во Научната област Дефектологија, се пријави 
следниот кандидат: 

 
1. Д-р сци. Билјана Степановска 

 
1.1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 
 

БИЛЈАНА СТЕПАНОВСКА  е родена  на 12.03.1968. година во Битола.  

         Основно и средно образование со континуиран одличен успех завршува во Битола, а 
Високото образование на Дефектолошкиот факултет при Универзитетот во Белград го 
завршува во1990. година. Како успешен студент во текот на студирањето била вклучена 
во повеќе истражувачки проекти.  

         Во мај 1998. година го одбранила магистерскиот труд на тема „Особини на 

дислексичните деца на млада училишна возраст„. 
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         Во јули 2000. година Билјана Степановска дипломираше на Факултетот за учители и 
воспитувачи во Битола. 

      Од ноември 1996. година вработена е како Дипл. Дефектолог- Логопед на 
Одделението за ментално здравје на деца и млади при Клиничката болница Д-р Трифун 
Пановски - Битола. Добрата теоретска подготовка и повеќегодишното практично искуство 
во процесот на рехабилитација и овозможија успешна тимска работа не само во нејзиниот 
оддел туку и пошироко во педијатриската служба, развојното советувалиште, одделението 
за физикална  терапија и рехабилитација, невролошкото и психијатриското одделение, 
ОРЛ и др.  

         Билјана Степановска е член на комисиите за распоредување на лицата со посебни 
потреби. 

         Со Одлука на Наставничкиот совет при Високата медицинска школа - Битола од 
13.07.2006.г. избрана е за наставник - предавач по предметот Основи на дефектологија 

         Има солидни познавања на англиски јазик, како и познавање на Windows, Microsoft 
Word , Microsoft Excel и Internet.         

         Во јануари. 2008.година во Скопје на Филозофскиот факултет- Институт за 
дефектологија ја одбранила докторската дисертација на тема „Анализа на процесот на 

пишување кај децата со тешкотии во читањето и пишувањето„. 

         Од јануари 2009. година како стручњак од пракса предава на Институтот по 
дефектологија на Филозофскиот факултет во Скопје при Универзитетот Св. Кирил и 
Методиј. 

         До сега има објавено повеќе научни и стручни трудови во списанието 
„Дефектолошка теорија и практика„; во „Просветен работник„, како и трудови 
презентирани на научни конгреси и конференции со меѓународно учество.        

 
Досегашно работно искуство 
       Работното искуство го започнала во Клиничката болница „Д-р Трифун Пановски„ 
Битола каде работи од ноември 1996. година во Службата за ментално здравје на деца и 
млади. Од 2006 до 2010 година е ангажирана во Високата медицинска школа - Битола како 
предавач по предметот Основи на дефектологија. Во 2009. год. ангажирана е  како 
стручњак од пракса на Институтот по дефектологија при Филозофскиот факултет во 
Скопје- Универзитет Св. Кирил и Методиј. 
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Наставна активност  
       Во 2006 год. избрана е за предавач на Високата медицинска школа во Битола по 
предметот Основи на дефектологија. Од 2009. година како стручњак од пракса ангажирана 
е по предметите Фонопедија, Логопедија и Методика на логопедската работа на 
Институтот по дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје- Универзитет 
Св.Кирил и Методиј.  
 
Научна активност 
        Кандидатката го одбранила својот магистерски труд на Дефектолошкиот факултет во 
Белград под наслов „Особини на дислексичните деца на млада училишна возраст“ и се 
стекнала со звањето Магистер на дефектолошки науки. 
        Докторската дисертација е изработена под менторство на наставникот проф. д-р Зора 
Јачова на тема „Анализа на процесот на пишување кај децата со тешкотии во 

читањето и пишувањето„ при што се стекнува со звањето Доктор на дефектолошки 
науки на Институтот за дефектологија на Филозофскиот факултет во Скопје. 
        Во 2006. год. избрана е за предавач на Високата медицинска школа во Битола.  Од 
2009. година како стручњак од пракса ангажирана е по предметите Фонопедија, 
Логопедија и Методика на логопедската работа на Институтот по дефектологија при 
Филозофскиот факултет во Скопје- Универзитет Св.Кирил и Методиј.  
        Автор е и коавтор на 11 труда. Авторските трудови се објавени во интернационални и 
домашни  списанија.  
 
 
СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ 
 

1. Посебно внимание и подучување и од квалификувани специјалисти ( Наставникот 
и дислексијата) - Просветен работник, 27 ноември 1995.г. 

2. Успехот на дислексичните деца на тродимензионалниот тест за читање, 
Дефектолошка теорија и практика 1-2, Скопје 1999 г. Стр 71-77 (ISSN 1409-6099) 

3. Латерализованост дислексичне деца - Први стручно-научни конгрес  
Дефектолошког факултета Универзитета у Београду са међународним учешћем, 
Београд, 10-11 новембра 1998.г. 

4. Однесување на дислексичните деца - Учество на меѓународната конференција- 10 
години на Институтот за Дефектологија во Охрид, 17-20 Септември 2003.год. 

5. Невролошки наод кај деца со развојна дислексија - ИВ Конгрес на педијатрите на 
Македонија со интернационално учество одржан од 18-22 Септември 2007.г. 
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6. Учество во работилницата на Едукаеид во Скопје, 8-9 Октомври 2007.год. на тема 
„ Спроведување на функционална дијагноза во праксата на Комисиите за проценка 
за преземање грижа за деца и возрасни лица со посебни потреби„ 

7. Визуелното функционирање на децата со тешкотии во читањето и пишувањето, 
Учество на меѓународната конференција- Улогата на дефектологот во 
институционалниот и вонинституционалниот третман на децата со посебни 
потреби, одржан на 02-03 октомври 2008. год. во Скопје 

8. Интелектуалниот статус на децата со тешкотии во читањето и пишувањето, 
Македонско друштво за наука, Битола, Декември 2011 год. 

9. Писмениот состав кај децата со тешкотии во читањето и пишувањето, Современи 
аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лица со инвалидност, 
Четврта меѓународна конференција , Охрид 17-19 Октомври 2013.г. 

10. Аудитивното функцонирање  на децата со тешкотии во читањето и пишувањето, 
Прв симпозиум за первазивни развојни нарушувања, Научните достигнувања во 
функција на практиката, Струга 15-17 мај 2014.г. 

11. Споредба на македонскиот модел на инклузивно образование со моделот на некои 
европски земји, Меѓународна конференција - Социјална и образовна инклузија и 
кохезија-теорија, практика и перспективи, Македонско друштво за наука, Битола, 
17-18 октомври 2014.г. 

 
ЗАКЛУЧОК  И  МИСЛЕЊЕ 
 

    Рецензентската комисија анализирајќи ја целокупната приложена документација на 
пријавениот  кандидат  го донесе следниот заклучок: 

Пред. д-р Билјана Степановска врз основа на изнесените податоци од приложената 
документација и земајќи ја во предвид наставно-образовната и стручна активност,  во 
целост ги исполнува законските услови и предвидените услови според Конкурсот. 

Пред. д-р Билјана Степановска покажува постојан развој во областа на нејзините 
професионални интереси и успешно ги обединува теоретската и практичната дејност во 
својот работен ангажман.  

Поради погоре изнесено, како членови на Рецензентската комисија имаме чест и 
задоволство да му предложиме на Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во 
Битола да ја избере пред. д-р Билјана Степановска во наставното звање ВИШ 
ПРЕДАВАЧ за научната област дефектологија. 
 
Скопје, 24.1.2018    РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 
                                               
                                          

1. Проф. д-р Наташа Чичевска Јованова, претседател 
                                                           

2. Проф. д-р Даниела Димитрова Радојичиќ, член 
   

3. Вонр. проф. д-р Зоран Киткањ, член 
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