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Бр. ______________
5.8.2013
Скопје
Предмет: Материјали за Билтенот за објавување на интернет страницата на УКиМ
Согласно член 132, став 5 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ” бр.
35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011 и 123/2012), на интернет
страницата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, од бројот 1059 од 15 август 2013
година, ќе се објавуваат:
 рефератите за избор во наставно-научни, научни и соработнички звања;
 рецензиите за подобност на темата и оспособеноста на кандидатот за вршење
научна работа;
 прегледите на одобрените докторски дисертации, прифатените магистерски и
специјалистички теми;
 рецензиите на учебници и учебни помагала, како и
 рефератите за доделување на звањето почесен професор и титулата почесен доктор
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.
По објавување на материјалите на интернет страницата, факултетите и институтите за
своите потреби, истите треба да ги отпечатат во материјална форма за да можат да ги достават на
членовите на наставно-научниот, односно научниот совет. Поради тоа, потребно е сите
материјали што се предвидени за објавување во Билтенот на Универзитетот, благовремено да ги
доставувате во електронска форма. Поради усогласеност и униформност на текстовите потребно
е материјалите за објавување да се доставуваат како Microsoft Word 2003 документи во кои
исклучиво ќе се користи системскиот фонт Georgia. Овој фонт содржи богато множество на
кирилични (македонски, српски, руски), латинични (со различни видови на надредени знаци),
грчки и други знаци. Варијанта на овој фонт со коригирани знаци во италик формата за
македонските букви ‘д’, ‘п’, ‘т’, ‘г’ може да се најде интернет страницата на УКиМ, во делот
Документи -> Билтен на Универзитетот. Исто така, таму може да се најде софтверско решение
со кое може да се испрограмира тастатурата на персонален сметач при притискање на копчето ‘`’
и копчињата ‘е’ и ‘и’ во македонска поддршка да се добијат знаците ‘ѐ’, и ‘ѝ’ соодветно.
Поради запазување на роковите за објавување на материјалите во Билтенот, но и на
интернет страницата, ве молиме, рефератите, откако ќе бидат лекторирани, да ги доставите во
оригинална верзија (лекторирана со потписите), а електронската верзија со внесените корекции
да ја доставите на е-адресата: bilten@ukim.edu.mk.
Неблаговремено доставените материјали и оние кои нема да бидат напишани согласно
упатството нема да бидат објавени во тој број,туку ќе бидат поместени за објавување во наредниот
број од Билтенот, односно откако ќе биде добиена бараната верзија.
Ви благодариме за соработката.
Со почит,
УКИМ - Ректорат
Изготвил:Т.Б.
Одобрил:К.М.
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ПРЕГЛЕД
НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ ЗА изработка на магистерски трудови на Архитектонскиот
факултет во Скопје
Назив на темата
Ре
Име и презиме на
д.
кандидатот
бр.

на македонски јазик

на англиски јазик

1.

Мартина
Николовска

Пред големата вода,
пејзажен хотел на
примерот на
Љубаништа,
Охридско Езеро

In Front of the Big
Water, a Landscape
Hotel on the Example
of Ljubanishta, Lake
Ohrid

2.

Сара
Јованоска

Од студентско
сместување до
студентско домување

From a Student
Accommodation to a
Student Housing

Фармацевтска
индустрија: Центар за
биофармација и
производство и
истражување на
лекови и додатоци во
исхраната
Трансформации на
урбани празнини –
“Tреска”//
Преосмислување,
конектирање,
оживување
Дефинирање на
карактерот на
“меката” граница на
градот: Скопје и
источната периурбана
граница
Архитектурата како
медиум за просторна
интерпретација на
идејата за
премостување на
метаболичкиот јаз во
социолошки контекст

Pharmaceutical
Industry: Center for
biopharmacy and
production and
research of medicines
and nutritional
supplements

3.

Елена
Гавриловска

4.

Катерина
Пановска

5.

6.

Давид
Костадиноски

Борјан
Менкиноски

Urban voids
transformation –
“Treska” // Rethink,
Reconnect, Revive
Defining the character
and creating a soft
edge of a city: case
study of eastern peri urban boundary of
Skopje
Architecture as a
medium for spatial
interpretation of the
idea of bridging the
metabolic rift in a
sociological context

7

Име и
презиме на
менторот

Проф. д-р
Минас
Бакалчев
Вонр.
проф. д-р
Саша
Тасиќ

Датум и
бр. на
Одлука
на
ННС/НС
за
прифаќа
ње на
темата
08-6/53
од
6.6.2022
08-6/53
од
6.6.2022

Вонр.
проф. д-р
Горан
Мицковски

08-6/53
од
6.6.2022

Проф. д-р
Дивна
Пенчиќ

08-6/53
од
6.6.2022

Вонр.
проф. д-р
Слободан
Велевски

08-6/53
од
6.6.2022

Проф. д-р
Огнен
Марина

08-6/53
од
6.6.2022
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7.

Анастазија
Стевковска

Алтернативен модел
на динамично
живеење како
катализатор на
соживот во урбана
средина

An alternative model
of dynamic living as a
catalyst for
coexistence in an
urban environment
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ (ДИСЦИПЛИНИ): ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИЈА
И ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА, ПО ПРЕДМЕТОТ УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМИТЕ,
НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Економскиот факултет – Скопје објавен во весниците Слободен печат и Коха на 11.5.2022 година,
за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните области
(дисциплини) применета економија и економска теорија, по предметот: Управување со
системите, и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-916/9, донесена на
27.5.2022, формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р Предраг Трпески, редовен професор
на Економскиот факултет во Скопје, д-р Владимир Филиповски, редовен професор на
Економскиот факултет во Скопје и д-р Борче Треновски, вонреден професор на Економскиот
факултет во Скопје.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во
научните области: применета економија и економска теорија, по предметот: Управување со
системите, во предвидениот рок се пријави ас. д-р Маријана Цветаноска Митев.
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатката ас. д-р Маријана Цветаноска Митев е родена на 19.6.1989 година, во
Струга. Средно образование завршила во Струга во СОУ Гимназија „Д-р Ибрахим Темо”. Со
високо образование се стекнала на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на
Економскиот факултет во Скопје. Дипломирала на 27.6.2012 година, со просечен успех 9,19.
Кандидатката активно се служи со англискиот јазик.
Во учебната 2012/2013 се запишала на втор циклус (магистерски) студии на
Економскиот факултет во Скопје. Студиите ги завршила на 27.6.2014 година, со просечен успех
9,00. На 27.6.2014 година го одбранила магистерскиот труд на тема: Фискалната
децентрализација во Република Македонија – случајот на Општина Охрид.
Докторска дисертација пријавила во септември 2019 година на Економскиот факултет
во Скопје. Дисертацијата на тема: Улогата на човечкиот капитал во економскиот раст со
посебен осврт на Република Северна Македонија ја одбранила на 20.9.2021 година, пред
Комисија во состав: проф. д-р Предраг Трпески, акад. д-р Таки Фити, проф. д-р Владимир
Филиповски, проф. д-р Борче Треновски и проф. д-р Билјана Ташевска. Со тоа се стекнала со
научниот степен доктор на економски науки.
На 20.12.2017 година е избрана во звањето асистент докторанд на Економскиот факултет
во Скопје, во областа група предмети од областа економска теорија.
Во моментот е вработена како асистент докторанд на Економскиот факултет во Скопје.
Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр. 1158 од 1.12.2017 година.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени во Билтен бр. 1158 од
1.12.2017 година, како и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на
кандидатката до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од
важност за изборот.
2. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТКАТА
ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА

Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Економски факултет – Скопје,
кандидатката д-р Маријана Цветаноска Митев изведува вежби на прв циклус студии по
предметите Статистика за бизнис и економија и Основи на сметководство. Исто така, била
вклучена во дел од активностите за изведување настава по предметите Основи на економијата и
Управување со системите. Успешно ги реализира предавањата и вежбите преку примена на
современи наставни практики и преку отворена интеракција со студентите.
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Во функција на наставно-образовната дејност, кандидатката одржувала консултации со
студенти од прв циклус во склоп на предметите во чиј работен состав е член. Кандидатката, исто
така, учествува во изготвување на испитни прашања, дежурства и спроведување на испити и
колоквиуми на Економскиот факултет во Скопје.
Конкретните активности кои припаѓаат во наставно-образовната дејност, релевантни за
изборот, се наведени во табелата во Образец 2 од Правилникот за избор, со датуми и други
релевантни податоци, дадена во прилог на овој Извештај.
Научноистражувачка дејност
Д-р Маријана Цветаноска Митев има објавено вкупно 26 научни трудови, од кои 2 труда
објавени во научни списанија со импакт-фактор (фактор на влијание), 8 труда во меѓународни
научни списанија индексирани во Ebsco, 1 труд во научно списание во кое трудовите што се
објавуваат подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор, 8 труда во зборници
на рецензирани научни трудови презентирани на меѓународни научни собири и 6 труда во
зборници на трудови на високообразовна институција. Коавтор е на еден дел од монографија.
Учествувала на 13 меѓународни научни собири со усна презентација. Дополнително, има
презентирано и објавено 6 апстракти на трудови во зборници на апстракти од меѓународни
научни собири.
Други активности кои припаѓаат во научноистражувачката дејност, релевантни за
изборот (називите на трудовите, проектите и сл.), се наведени во табелата во Образец 2, дадена
во прилог на овој Извештај.
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Маријана Цветаноска Митев реализирала богата стручно-апликативна активност.
За анализираниот период, активно била вклучена во промоцијата на Економскиот
факултет во Скопје преку посета на средни училишта и други промотивни настани. Исто така,
била член на организациски одбор за активности поврзани со реализација на меѓународна
научна конференција во организација на Економскиот факултет во Скопје, како и на
Меѓународна летна школа организирана од страна на Економскиот факултет во Скопје.
Дополнително, била член на организациски одбор и на уште 3 настани и активности во рамки на
Економскиот факултет во Скопје.
Стручно усовршување во странство остварила со студиски престој во Австрија, на
Универзитетот во Грац, во периодот ноември – декември 2020 година.
Особена активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес. За
анализираниот период била активно вклучена во работата на повеќе комисии, одбори и работни
групи при Економскиот факултет во Скопје:
- член на Комисија за спроведување анкета за односот на наставниците и
соработниците спрема наставата (2018/2019 – 2021/2022);
- учество во активности за упис на студенти на прв циклус студии во следните
учебни години: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022;
- член на Комисија за подготовка на елаборат за повторна акредитација на
студиската програма Економски науки, 2016 и 2019 година;
- член на Избирачки одбор за претставници на Факултетско собрание и
претседател, во рамките на Економски факултет – Скопје, 2019 година;
- член на Комисија за определување на дисциплиснки мерки на студентите на
Економскиот факултет во Скопје.
Во периодот 18 – 29 октомври 2021, д-р Маријана Цветаноска Митев учествувала на
регионалниот курс одржан од UNCTAD: UNCTAD 44th regional Course on Key Issues on the
International Economic Agenda for countries with economies in transition, кој успешно го завршила,
за што поседува и сертификат.
Други активности кои припаѓаат во стручно-апликативната дејност и дејноста од
поширок интерес, релевантни за изборот, се наведени во табелата во Образец 2 од
Правилникот за избор, со датуми и други релевантни податоци.
Оценка од самоевалуација
Кандидатката д-р Маријана Цветаноска Митев во континуитет добива позитивна оценка
од анонимно спроведената анкета на студентите на Економскиот факултет во Скопје.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставнообразовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од
поширок интерес на д-р Маријана Цветаноска Митев.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Маријана Цветаноска Митев поседува
научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
ги исполнува сите услови да биде избрана во звањето доцент во научните области: применета
економија и економска теорија, по предметот Управување со системите.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Скопје, д-р Маријана Цветаноска Митев да
биде избрана во звањето доцент во научните области: применета економија и економска теорија,
по предметот Управување со системите.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Предраг Трпески, с.р.
Проф. д-р Владимир Филиповски, с.р.
Проф. д-р Борче Треновски, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат: Маријана Лубе Цветаноска Митев
Институција: Економски факултет – Скопје
Научна област: применета економија и економска теорија
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – ДОЦЕНТ
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв
и втор циклус за секој циклус посебно, односно има
остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на
интегрираните студии од првиот и вториот циклус *
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 9,19.
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,00.
Просечниот успех изнесува 9,1 за интегрираните
студии.
2

Научен степен – доктор на науки од научната област за која
се избира
Назив на научната област: економска теорија; поле:
економски науки; подрачје: општествени науки.

3

3.1/1

3.1/2

ДА

Објавени најмалку четири научни труда** во референтна
научна публикација согласно со ЗВО во последните пет
години пред објавувањето на конкурсот за избор
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку
една електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот
совет за високо образование
1. Назив на научното списание: Youth & Society
2. Назив на електронската база на списанија: Scopus
3. Наслов на трудот: The Impact of Education on Youth
Employability: The Case of Selected Southeastern European
Countries
4. Година на објава: 2022
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку
една електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот
совет за високо образование
1.
Назив на научното списание: Management research
and practice
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ
2.
3.

3.1/3

3.2

Назив на електронската база на списанија: Ebsco
Наслов на трудот: The impact of foreign direct
investments od economic growth and trade: A panel
approach of selected Western Balkan countries
4.
Година на објава: 2021
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку
една електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот
совет за високо образование
1.
Назив на научното списание: Proceedings of the
Faculty of Economics in East Sarajevo - Journal of
Economics and Business
2.
Назив на електронската база на списанија: Ebsco
3.
Наслов на трудот: Public debt and economic growth
- The case on Republic of North Macedonia
4.
Година на објава: 2020

Исполнетост
на општите
услови
да/не

ДА

Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на
меѓународни академски собири каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три
земји
1. Назив на зборникот: Proceedings of X scientific conference
with international participation Jahorina Business Forum
2021 South East Europe in the vortex of the 2020 crisis,
disruptive innovations, policies and measures for
sustainable economic growth
2. Назив на меѓународниот собир: X scientific conference
with international participation Jahorina Business Forum
2021 South East Europe in the vortex of the 2020 crisis,
disruptive innovations, policies and measures for
sustainable economic growth
3. Имиња на земјите: Босна и Херцеговина, Германија,
Романија, Северна Македонија, Словенија, Србија,
Унгарија, Црна Гора
4. Наслов на трудот: The impact of health on economic
growth: A panel approach of selected Western Balkans
countries
5. Година на објава: 2021

4

Познавање на најмалку еден странски јазик, определен со
општ акт на Универзитетот, односно на самостојната висока
стручна школа
1. Странски јазик: англиски јазик
2. Назив на документот: Уверение за познавање на
англиски јазик според Европската јазична рамка на
Советот на Европа
3. Издавач на документот: Филолошки факултет „Блаже
Коневски“ при УКИМ
13
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

4. Датум на издавање на документот: 6.5.2022 год.
5

Има способност за изведување на високообразовна дејност

ДА

Членови на Комисијата
Проф. д-р Предраг Трпески, претседател, с.р.
Проф. д-р Владимир Филиповски, член, с.р.
Проф. д-р Борче Треновски, член, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И НАСТАВНОСТРУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат:
Маријана Лубе Цветаноска Митев
Институција: Економски факултет – Скопје
Научна област: применета економија и економска теорија
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред. број
Назив на активноста:
Поени
1
Одржување на вежби
20,7
[неделен број на часови * број на работни недели во
семестар * бодување]
 Основи на сметководство
2011/2012: (2*15*0,03) = 0,9
2015/2016: (4*15*0,03) = 1,8
2016/2017: (2*15*0,03) = 0,9
2017/2018: (6*15*0,03) = 2,7
2018/2019: (6*15*0,03) = 2,7
2019/2020: (4*15*0,03) = 1,8
2021/2022: (6*15*0,03) = 2,7
 Статистика за бизнис и економија
2011/2012: (2*15*0,03) = 0,9
2015/2016: (2*15*0,03) = 0,9
2016/2017: (4*15*0,03) = 1,8
2019/2020: (2*15*0,03) = 0,9
2020/2021: (6*15*0,03) = 2,7
2
Консултации со студенти
11,3
[број на студенти * бодување]
Прв циклус студии
 Економија на инвестициите
2021/2022: (36*0,002=0,072)
 Економија на трудот
2020/2021: (42*0,002=0,084)
2021/2022: (42*0,002=0,084)
 Макроекономија
2019/2020: (204*0,002=0,408)
2020/2021: (180*0,002=0,36)
2021/2022: (141*0,002=0,282)
 Микроекономија
2019/2020: (91*0,002=0,182)
2020/2021: (91*0,002=0,182)
2021/2022: (52*0,002=0,104)
 Основи на сметководство
2011/2012: (100*0,002 = 0,2)
2015/2016: (250*0,002 = 0,5)
2016/2017: (250*0,002 = 0,5)
2017/2018: (330*0,002 = 0,7)
2018/2019: (330*0,002 = 0,7)
2019/2020: (200*0,002 = 0,4)
2021/2022: (280*0,002 = 0,6)
 Основи на економијата
2019/2020: (719*0,002=1,438)
2020/2021: (654*0,002=1,308)
2021/2022: (703*0,002=1,406)
 Статистика за бизнис и економија
15
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2011/2012: (100*0,002 = 0,2)
2015/2016: (150*0,002 = 0,3)
2016/2017: (280*0,002 = 0,6)
2019/2020: (110*0,002 = 0,2)
2020/2021: (130*0,002 = 0,3)
Управување со системите
2020/2021: (23*0,002=0,046)
2021/2022: (10*0,002=0,02)

Вкупно

32

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред. број
Назив на активноста:
1
Дел од монографија
1. Трпески, П., Фити, Т., Цветаноска, М. (2020).
Елинор Остром. Во: Т.Фити (редактор).
Нобеловци
по
економија
1969-2020.
Економски факултет – Скопје, Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Скопје
(4*0,8=3,2)
2
Трудови со оригинални научни резултати,
објавени во научно списание кое има импактфактор за годината во која е објавен трудот, во
кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку
една електронска база на списанија со трудови
достапна на интернет, како што се: Ebsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal
Citation Report, SCImago Journal Rank или
друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование:
1. Mamuchevska Bojadjieva, D., Cvetanoska, M.,
Kozheski, K., Mujcinovic, A. & Gasparovic, S.
(2022). The Impact of Education on Youth
Employability: The Case of Selected Southeastern
European Countries. Youth & Society 54(2S), pp.
29S-51S.
SCOPUS (8+2,923)*0,6=6,554
2. Trpeski, P., Janeska, V., Cvetanoska, M. and
Lozanoska, A. (2017). Unemployment and a Stock
– Flow Model on the Labour Market in the
Republic of Macedonia. Economic Studies, 26(2),
pp. 41-64.
SCOPUS (8+0,219)*0,6=4,931
3
Трудови со оригинални научни резултати,
објавени во научно списание кое нема импактфактор за годината во која е објавен трудот, во
кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку
една електронска база на списанија со трудови
достапна на интернет, како што се: Ebsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal
Citation Report, SCImago Journal Rank или
друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
16

Поени
3,2

11,5
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1.

4

Cvetanoska Mitev, M. and Trpeski, P. (2022). The
impact of health expenditure on economic growth
in North Macedonia – Application of Lucas
Model. Proceedings of the Faculty of Economics
in East Sarajevo - Journal of Economics and
Business 24.
(EBSCO) (5*0,9=4,5)
2. Trpeski, P., Cvetanoska, M. and Kozheski, K.
(2021). The impact of foreign direct investments
od economic growth and trade: A panel approach
of
selected
Western
Balkan
countries. Management research and practice
13(3), pp. 23-31.
(EBSCO) (5*0,8=4)
3. Trpeski, P., Kozheski, K., Cvetanoska, M. &
Merdzan, G. (2020). Public debt and economic
growth - The case on Republic of North
Macedonia. Proceedings of the Faculty of
Economics in East Sarajevo - Journal of
Economics and Business 21, pp. 11 – 20.
(EBSCO) (5*0,6=3)
4. Trpeski, P., Eftimov, Lj., and Cvetanoska, M.
(2016). Labor Productivity And Real Wages In
Macedonia: An Overview Before And After The
Global Economic Crisis. European Scientific
Journal 12(10), pp.352-365.
(EBSCO) (5*0,8=4)
5. Trpeski, P. and Cvetanoska, M. (2018). Main
determinants of Youth Labour Market in selected
SEE countires and the case of Macedonia.
Proceedings of the Faculty of Economics in East
Sarajevo - Journal of Economics and Business 16,
pp.79-87.
(EBSCO) (5*0,9=4,5)
6. Trpeski, P. and Cvetanoska, M. (2018). The
Impact of the Main Determinants and Changes in
Agricultural Labour Productivity in Macedonia.
European Scientific Journal 14(10), pp. 119-135.
(EBSCO) (5*0,9=4,5)
7. Trpeski, P., Gockov, Gj., and Cvetanoska, M.
(2018). Income Distribution and its determinants
in the Republic of Macedonia. Knowledge –
International Journal 26(1), pp.173-179.
(EBSCO) (5*0,8=4)
8. Trpeski, P. and Cvetanoska, M. (2018). An
empirical investigation of selected factors
determining labour productivity in Macedonia.
Knowledge – International Journal 28(1), pp.8997.
(EBSCO) (5*0,9=4,5)
Труд со оригинални научни резултати, објавен 4,5
во научно списание во кое трудовите што се
објавуваат подлежат на рецензија и кое има
меѓународен уредувачки одбор во кој
учествуваат членови од најмалку три земји,
при што бројот на членови од една земја не
17
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5

може да надминува две третини од вкупниот
број членови
1. Cvetanoska, M. and Trpeski, P. (2019). The impact
of human capital on economic growth in
Macedonia. Journal of Contemporary Economic
and Business Issues, 6(1), pp. 21- 31.
(5*0,9=4,5)
Трудови со оригинални научни/стручни 35
резултати,
објавени
во
зборник
на
рецензирани
научни,
презентирани
на
меѓународни академски собири каде што
членовите на програмскиот или научниот
комитет се од најмалку три земји
1. Cvetanoska, M. & Trpeski, P. (2021). The impact
of health on economic growth: A panel approach
of selected Western Balkans countries. In R.Bozic
(eds), X scientific conference with international
participation Jahorina Business Forum 2021:
South East Europe in the vortex of the 2020 crisis,
disruptive innovations, policies and measures for
sustainable economic growth (pp. 181-191).
Bosnia and Herzegovina: Faculty of Economics
Pale, University in East Sarajevo.
(5*0,9=4,5)
2. Cvetanoska, M. & Trpeski, P. (2020). Higher
education and economic growth in North
Macedonia: evidence from causality testing and
Covid-19 challenges. In M.Santa (eds), Economic
and Business Trends Shaping the Future (Book of
Proceedings), 1st International
Scientific
Conference (pp. 199-209). Faculty of EconomicsSkopje, Ss. Cyril and Methodius University.
Skopje.
(5*0,9=4,5)
3. Trpeski, P. & Cvetanoska, M. (2019). Gross fixed
capital
formation
and
productivity
in
Southeastern Europe. In J.Simurina, I.Nacinovic
Braje and I.Pavic (eds), Proceedings of FEB
Zagreb 10th International Odyssey Conference
on
Economics
and
Business (pp.277288). Croatia: Faculty of Economics & Business,
University of Zagreb.
(5*0,9=4,5)
4. Trpeski, P., Cvetanoska, M. & Kozheski, K.(
2019). Physical capital investments and labour
productivity across countries-Panel approach. In
D. Dukic, T. Studzieniecki and J. Grzinic
(eds), Economic and Social Development (Book of
Proceedings), 49th International Scientific
Conference on Economic and Social Development
Development – "Building Resilient Society" (pp.
403-411). Croatia: Varazdin Development and
Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia /
University North, Koprivnica, Croatia / Faculty of
Management University of Warsaw, Warsaw,
Poland / Faculty of Law, Economics and Social
18
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Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat,
Morocco / Polytechnic of Medimurje in Cakovec,
Cakovec.
(5*0,8=4)
5. Cvetanoska, M. and Trpeski, P. (2019). Education
and its effects on the labour market in
Macedonia. In R.Bozic (eds), Proceedings of VIII
Scientific
Conference
with
International
Participation Jahorina Business Forum 2019:
Market, ethics and economic policy in the light of
the modernization of economy and society (pp.
55-65). Bosnia and Herzegovina: Faculty of
Economics Pale.
(5*0,9=4,5)
6. Trpeski, P. and Cvetanoska, M. (2016). Labour
productivity and economic growth in selected SEE
countires after the great recession of 2008. In
V.Stojanovic Aleksic (eds). Proceedings of the 4th
International
Scientific
Conference
on
Contemporary Issues in Economics, Business and
Management (pp.175-183). Faculty of Economics
in Kragujevac, Republic of Serbia.
(5*0,9=4,5)
7. Trpeski, P., and Cvetanoska M., (2015). Fiscal
Decentralization and the role of Local
Government in Local Economic Development in
the Republic of Macedonia. In I.Vrankic, G.kozina
and V.Kovsca (eds), Economic and Social
Development (Book of Proceedings), 9th
International Scientific Conference on Economic
and Social Development Development (pp. 106116). Varazdin
Development
and
Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia /
University North, Koprivnica, Croatia.
(5*0,9=4,5)
8. Bozhinovska T., Cvetanoska M., and Denkovski,
D. (2015). Company’s Innovativeness in
Transition Economies: the case of Macedonia. In
J.Ateljevic
and
J.Trivic(eds),
Economic
Development
and
Enterpreneurship
in
Transition Economies: Assessment of the last 25
years, going beyond the ‘transition’ (Book od
Proceedings), 4th Redete Conference (pp. 11781189). Faculty of Economics, University of Banja
Luka, Republic of Srpska, Bosnia and
Herzegovina.
(5*0,8=4)
Трудови објавени во зборник на трудови на 11,6
в.о. институција
1. Цветаноска Митев, М. и Трпески, П. (2021).
Влијанието на трошоците за образование врз
економскиот раст во Северна Македонија –
примена на моделот Лукас. Годишник на
Економскиот факултет – Скопје, Том 56, стр.
307-321. Економски факултет – Скопје.
(2*0,9=1,8)
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2. Цветаноска, М. и Трпески, П. (2020).
Каузалноста
помеѓу
здравјето
како
детерминанта на човечкиот капитал и
економскиот раст во Северна Македонија.
Годишник на Економскиот факултет –
Скопје, Том 55, стр. 283-297. Економски
факултет – Скопје.
(2*0,9=1,8)
3. Цветаноска, М. (2018). Образовната структура
на вработените и здравјето како детерминанти
на човечкиот капитал во Македонија.
Годишник на Економскиот факултет –
Скопје, Том 53, стр. 607-621. Економски
факултет – Скопје.
(2*1=2)
4. Цветаноска,
М.
(2017).
Анализа
на
вработеноста на младите на пазарот на труд во
Македонија – Годишник на Економскиот
факултет – Скопје, Том 52, стр. 551-577.
Економски факултет – Скопје.
(2*1=2)
5. Цветаноска,
М.
(2016).
Анализа
на
продуктивноста на трудот во секторот
земјоделство во Република Македонија –

7

8

Годишник на Економскиот факултет –
Скопје, Том 51, стр. 553-565. Економски
факултет – Скопје.
(2*1=2)
6. Цветаноска, М. (2015). Локалниот економски
развој во Република Македонија – централна
надлежност при процесот на фискална
децентрализација:
Реалност
или
само
пренесен
авторитет?
Годишник
на
Економскиот факултет – Скопје, Том 50, стр.
651-667. Економски факултет – Скопје.
(2*1=2)
Рецензија на научен/стручен труд
0,2
1. Рецензент на научен труд со наслов: Gross
Domestic Product and Foreign Direct
Investment: Empirical Evidence fromVietnam, за
“European Scientific Journal”, 2019 (1*0,2=0,2)
Учество на научен/стручен собир со реферат – 13
усна презентација
1. XI scientific conference with international
participation Jahorina Business Forum 2022:
“Economic lessons learnt from the 2008 and 2020
crisis: experiences and recommendations for
enterpreneurial
nations”,
Bosnia
and
Herzegovina: Faculty
of
Economics
Pale,
University in East Sarajevo, Јахорина, 24-25
март 2022 год. (1*1)
2. X scientific conference with international
participation Jahorina Business Forum 2021:
“South East Europe in the vortex of the 2020
crisis, disruptive innovations, policies and
measures for sustainable economic growth”.
20
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Bosnia and Herzegovina: Faculty of Economics
Pale, University in East Sarajevo, Јахорина,
Босна и Херцеговина, 25-26 март 2021 год. (1*1)
1st International
Scientific
Conference
–
“Economic and Business Trends Shaping the
Future”, Faculty of Economics-Skopje, Ss. Cyril
and Methodius University. Skopje, Скопје,
Северна Македонија, 12-13 ноември 2020 год.
(1*1)
IX scientific conference with international
participation Jahorina Business Forum 2020:
“Real and Financial Sector in the Light of New
Technologies, New World Trends and New
Challenges”, Bosnia and Herzegovina: Faculty of
Economics Pale, University in East Sarajevo,
Јахорина, Босна и Херцеговиза, 23-25 март
2020 год. (1*1)
49th International Scientific Conference on
Economic and Social Development Development
–
"Building
Resilient
Society", Varazdin
Development and Entrepreneurship Agency,
Varazdin, Croatia / University North, Koprivnica,
Croatia / Faculty of Management University of
Warsaw, Warsaw, Poland / Faculty of Law,
Economics and Social Sciences Sale - Mohammed
V University in Rabat, Morocco / Polytechnic of
Medimurje in Cakovec, Cakovec. Croatia, Загреб,
Хрватска, 13 – 14 декември 2019 год. (1*1)
10th International Conference “FEB Zagreb 10th
International Odyssey Conference on Economics
and Business, Faculty of Economics & Business,
University of Zagreb, Croatija, Опатија,
Хрватска, 12-15 јуни 2019 год. (1*1)
VIII Scientific Conference with International
Participation Jahorina Business Forum 2019:
Market, ethics and economic policy in the light of
the modernization of economy and society. Bosnia
and Herzegovina: Faculty of Economics Pale,
Јахорина, Босна и Херцеговина, 27-29 март
2019 год. (1*1)
XIX
International
Scientific
Conference
“Knowledge in practice”, Knowledge Management
Institute – Skopje, Банско, Бугарија, 14 – 16
декември 2018 год. (1*1)
MHRO 18 International HR Conference:
Transforming the business for the future: Building
a modern HR organization,Faculty of Economics
– Skopje, Скопје, Македонија, 4 – 5 октомври
2018 год. (1*1)
Eighteen International Scientific Conference “The
teacher of the future”, Knowledge Management
Institute – Skopje, Агиа Триада, Грција, 27-29
септември 2018 год. (1*1)
VII Scientific Conference with International
Participation Jahorina Business Forum 2018:
Sustainable
Tourism
and
Institutional
Environment, Bosnia and Herzegovina: Faculty of
21
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Economics Pale, University in East Sarajevo.
Јахорина, Босна и Херцеговина, 22 – 24 март
2018 год. (1*1)
12. 4th International Scientific Conference on
Contemporary Issues in Economics, Business and
Management. Faculty of Economics in
Kragujevac, Republic of Serbia, Крагујевац,
Србија, 9 – 10 ноември 2016 год. (1*1)
13. 9th International Scientific Conference on
Economic and Social Development Development.
Varazdin Development and Entrepreneurship
Agency, Varazdin, Croatia / University North,
Koprivnica, Croatia. Истанбул, Турција, 9 – 10
април 2015 год. (1*1)
Апстракти
објавени
во
зборник
на 5,1
меѓународна конференција
1. Cvetanoska Mitev, M. and Trpeski, P. (2022). The
impact of health expenditure on economic growth
in North Macedonia – Application of Lucas
Model, in Book of abstracts of the XI scientific
conference
with
international
participation Jahorina Business Forum 2022:
“Economic lessons learnt from the 2008 and
2020 crisis: experiences and recommendations
for enterpreneurial nations”, Bosnia and
Herzegovina: Faculty of Economics Pale,
University in East Sarajevo. (1*0,9)
2. Cvetanoska, M. & Trpeski, P. (2021). The impact
of health on economic growth: A panel approach
of selected Western Balkans countries, in Book of
abstracts of the X scientific conference with
international participation Jahorina Business
Forum 2021: South East Europe in the vortex of
the 2020 crisis, disruptive innovations, policies
and measures for sustainable economic growth.
Bosnia and Herzegovina: Faculty of Economics
Pale, University in East Sarajevo. (1*0,9)
3. Trpeski, P., Kozheski, K., Cvetanoska, M. &
Merdzan, G. (2020). Public debt and economic
growth - The case on Republic of North
Macedonia, in Book of abstracts of the IX
scientific
conference
with
international
participation Jahorina Business Forum 2020:
“Real and Financial Sector in the Light of New
Technologies, New World Trends and New
Challenges”, Bosnia and Herzegovina: Faculty of
Economics Pale, University in East Sarajevo.
(1*0,6)
4. Cvetanoska, M. and Trpeski, P. (2019). Education
and its effects on the labour market in
Macedonia, in Book of abstracts of the VIII
Scientific
Conference
with
International
Participation Jahorina Business Forum 2019:
Market, ethics and economic policy in the light of
the modernization of economy and society.
Bosnia and Herzegovina: Faculty of Economics
Pale. (1*0,9)
22
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5. Cvetanoska, M. and Trpeski, P. (2019). The
impact of human capital on economic growth in
Macedonia, in Book of abstracts of the MHRO 18
International HR Conference: Transforming the
business for the future: Building a modern HR
organization, Faculty of Economics – Skopje.
(1*0,9)
6. Trpeski, P. and Cvetanoska, M. (2018). Main
determinants of Youth Labour Market in selected
SEE countires and the case of Macedonia, in Book
of abstracts of the VII Scientific Conference with
International Participation Jahorina Business
Forum 2018: Sustainable Tourism and
Institutional
Environment,
Bosnia
and
Herzegovina: Faculty of Economics Pale,
University in East Sarajevo. (1*0,9)
Вкупно
117,1
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред. Назив на активноста:
број
Учество во промотивни активности на факултетот
1
1. Учество во промотивни активности на Економскиот
факултет во Скопје реализирано преку посета и
презентации во средните училишта во Скопје и низ
Републиката (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022)
(7*0,5=3,5)
2. Учество во „Отворени денови на Економски факултет
– Скопје” (2016, 2017, 2018, 2019) (4*0,5=2)
3. Учество во промотивни активности на Економскиот
факултет во Скопје, на настанот „Запознај го УКИМ”,
во просториите на Филозофски факултет (2018, 2019)
(2*0,5=1)
Дејности од поширок интерес
2
Член на организационен или програмски одбор на
научен/стручен собир
1. Член на организациски одбор на Е-конференција
„Економски разговори: Македонската економија во
изолација – креирање на економски политики во
услови на COVID-19”, одржана по електронски пат на
Економски факултет – Скопје, на 24.4.2020 година
(0,5)
2. Член на организациски одбор на настани за
одбележување јубилеј 70 години Економски факултет
– Скопје (0,5)
3. Член на организациски одбор на јавната трибина
„Економски разговори – јавните финансии на
крстопат”, одржана на Економски факултет – Скопје,
на 21.5.2018 година (0,5)
3
Член на организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/стручен собир
1. Член (секретар) на Организациски одбор на Втората
меѓународна научна конференција “Economic and
Business Trends Shaping the Future”, во организација
на Економски факултет – Скопје, 2021 година (1)
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4

5

2. Член на Организациски одбор на Меѓународната
летна школа на Економски факултет – Скопје во
учебната 2019/2020 година под наслов: Enhancing and
managing competitive economics and business
environment: Challenges for the South and Eastern
European countries and the Black Sea region, септември
2020 година (1)
Студиски престој во странство (до три месеци)
0,5
1. Остварен истражувачки престој на Универзитетот во
Грац (University of Graz), Австрија, во периодот 15.11 –
14.12.2020 година (0,5)
Член на факултетска комисија
4,5
1. Член на Комисија за спроведување анкета за односот
на наставниците и соработниците спрема наставата
(2018/2019-2021/2022) (0,5)
2. Учество во активности за упис на студенти на прв
циклус студии во следните учебни години:
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022
(4*0,5=2)
3. Член на Комисија за подготовка на елаборат за
повторна акредитација на студиската програма
Економски науки, 2016 и 2019 година (2*0,5=1)
4. Член на избирачки одбор за претставници на
Факултетското собрание и претседател, во рамките на
Економски факултет – Скопје, 2019 година (0,5)
5. Член на Комисија за определување на дисциплиснки
мерки на студентите на Економскиот факултет во
Скопје (0,5)
Вкупно
15

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР
ВО ЗВАЊЕ
Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
32
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
117,1
СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
15
Вкупно
164,1
Членови на Комисијата
Проф. д-р Предраг Трпески, претседател, с.р.
Проф. д-р Владимир Филиповски, член, с.р.
Проф. д-р Борче Треновски, член, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ (ДИСЦИПЛИНА) ТРГОВСКО ПРАВО, ПО
ПРЕДМЕТОТ ТРГОВСКО ПРАВО,
НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски
факултет – Скопје, објавен во весниците Слободен печат и Коха на 11.5.2022 година, за избор на
наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област (дисциплина) трговско
право, по предметот Трговско право, и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр.
02-916/10, донесена на 27.5.2022, формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р Димитар
Гелев, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, д-р Горан Коевски,
редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје и д-р Катерина ТошевскаТрпчевска, вонреден професор на Економскиот факултет во Скопје.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во научната
област (дисциплина) трговско право, по предметот Трговско право, во предвидениот рок се
пријави ас. д-р Љубен Коцев.
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатот ас. д-р Љубен Коцев е роден на 17.4.1992, во Скопје. Средно образование
завршил во Скопје во СУГС „Раде Јовчевски-Корчагин“. Со високо образование се стекнал на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во
Скопје. Дипломирал на 11.9.2013 година, со просечен успех 8,65.
Кандидатот активно се служи со англиски јазик и има основни познавања од германски
и француски јазик.
Во учебната 2013/2014 се запишал на втор циклус (магистерски) студии на деловно
право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Студиите ги завршил на 1.7.2015
година, со просечен успех 9,42. На 1.7.2015 година го одбранил магистерскиот труд на тема:
Концептот на суштествена повреда на договорот според Конвенцијата на Обединетите
нации за договорите за меѓународна продажба на стоки (1980) како основ за раскинување на
договорот.
Докторска дисертација пријавил во август 2020 година на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје. Дисертацијата на тема: Арбитрабилност на споровите од областа
на конкурентското право ја одбранил на 15.4.2022 година, пред Комисија во состав: проф. д-р
Јадранка Дабовиќ Анастасовска, проф. д-р Тони Дескоски, проф. д-р Горан Коевски, проф. д-р
Татјана Зороска Камиловска и проф. д-р Ненад Гавриловиќ. Со тоа се стекнал со научниот степен
доктор на правни науки.
На 20.12.2017 година е избран во звањето асистент докторанд на Економскиот факултет
во Скопје, во областа група предмети од областа на правото.
Д-р Љубен Коцев во моментот е вработен како асистент докторанд на Економскиот
факултет во Скопје. Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр. 1158 од 1.12.2017 година.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, објавени во Билтен бр. 1158 од
1.12.2017 година, како и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот
до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот.
2. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ ОД
ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА

Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Економски факултет – Скопје,
кандидатот д-р Љубен Коцев изведува настава и вежби на прв циклус студии по предметите
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Трговско право и Мултилатерална трговска регулатива. Успешно ги реализира предавањата и
вежбите преку примена на современи наставни практики и преку отворена интеракција со
студентите.
Во функција на наставно-образовната дејност, кандидатот одржувал консултации со
студенти од прв циклус во склоп на предметите во чиј работен состав е член. Кандидатот, исто
така, учествува во изготвување на испитни прашања, дежурства и спроведување на испити и
колоквиуми на Економскиот факултет во Скопје.
Кандидатот е активно вклучен во подготовката на тимот на студенти на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ кој учествува на најголемиот натпревар за меѓународна трговска
арбитража Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, уште од 2015 година. Низ
годините, тимот има добиено бројни награди.
Конкретните активности кои припаѓаат во наставно-образовната дејност, релевантни за
изборот, се наведени во табелата во Образец 2 од Правилникот за избор, со датуми и други
релевантни податоци, дадена во прилог на овој Извештај.
Научноистражувачка дејност
Д-р Љубен Коцев има објавено вкупно 12 научни трудови, од кои 4 труда во меѓународни
научни списанија индексирани во Ebsco, 1 труд во научно списание, 4 труда во зборници на
рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни научни собири и 3 труда во зборник
на трудови на високообразовна институција. Дополнително, има презентирано и објавено 2
апстракта на трудови во зборници на апстракти од меѓународни научни собири.
Кандидатот одржал 8 секциски предавања на научни собири со меѓународно учество.
Дополнително, д-р Љубен Коцев е учесник како член во 1 меѓународен научен проект.
Други активности кои припаѓаат во научноистражувачката дејност, релевантни за
изборот (називите на трудовите, проектите и сл.), се наведени во табелата во Образец 2, дадена
во прилог на овој Извештај.
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Љубен Коцев реализирал богата стручно-апликативна активност.
За анализираниот период, активно бил вклучен во промоцијата на Економскиот
факултет во Скопје преку посета на средни училишта и други промотивни настани. Исто така, бил
член на организациски одбор за активности поврзани со реализација на меѓународна летна
школа организирана од страна на Економскиот факултет во Скопје.
Остварил стручно усовршување во странство со 6 студиски престои со траење до 3 месеци
во Германија, Кина, Швајцарија и Франција и еден студиски престој во траење од повеќе од 6
месеци во Хамбург, Германија.
Особена активност кандидатот покажува во дејностите од поширок интерес. За
анализираниот период бил активно вклучен во работата на повеќе комисии, одбори и работни
групи при Економскиот факултет во Скопје:
- член на комисија за упис на студенти на прв циклус студии (учебни 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 година);
- член на Пописна комисија на Економскиот факултет во Скопје (2018 година);
- член на Комисија за јавни набавки на Економскиот факултет во Скопје (2019 – 2021
и 2021 – 2023 година);
- член на Комисија за спроведување на анкета за односот на наставниците и
соработниците кон наставата (2019 – 2023 година);
- член на Одбор за организација на настани кои ќе го одбележат јубилејот 70 години
Економски факултет – Скопје (2019);
- член на Комисија за промоција на Економскиот факултет во Скопје (2020 година);
- член на Избирачки одбор за спроведување на изборите за претседател и членови на
Факултетското студентско собрание на Економскиот факултет во Скопје (2019/2020
и 2020/2021 година);
- член на група за подготовка на документација за изработка на проект (елаборат) за
акредитација на студиска програма по MBA Strategic Human Resource Management
(2020).
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За својата посветеност, д-р Љубен Коцев се здобил и со индивидуално признание на 22.
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot - Honorable Mention in the competition for
Best Individual Oralist in Vienna, "Martin Domke Award."
Други активности кои припаѓаат во стручно-апликативната дејност и дејноста од
поширок интерес, релевантни за изборот, се наведени во табелата во Образец 2 од Правилникот
за избор, со датуми и други релевантни податоци.
Оценка од самоевалуација
Кандидатот д-р Љубен Коцев во континуитет добива висока просечна оценка од над 9,70
од анонимно спроведената анкета на студентите на Економскиот факултет во Скопје. Високите
оценки од анкетите за самоевалуација зборуваат дека кандидатот поседува способност и
несебично се вложува во изведувањето на наставно-образовната дејност на Економскиот
факултет во Скопје.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната,
научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес на
д-р Љубен Коцев.
Комисијата особено го вреднува придонесот на кандидатот во преземањето активности
за подготовката на тимот на студенти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за учество на
најголемиот натпревар за меѓународна трговска арбитража, Willem C. Vis International
Commercial Arbitration Moot, што овозможува подигнување на реномето и препознатливоста на
Универзитетот во меѓународни рамки.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот (вкупно
пресметани 118,82 поени, од кои во наставно-образовната дејност – 27,62 поени, во
научноистражувачката дејност – 68,2 поена и во стручно-апликативната дејност – 23 поени),
Комисијата заклучи дека д-р Љубен Коцев поседува научни и стручни квалитети и според Законот
за високото образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти-докторанди на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги исполнува сите услови да биде избран во
звањето доцент во научната област трговско право, по предметот Трговско право.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Скопје, д-р Љубен Коцев да биде избран
во звањето доцент во научната област трговско право, по предметот Трговско право.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Димитар Гелев, с.р.
Проф. д-р Горан Коевски, с.р.
Проф. д-р Катерина Тошевска-Трпчевска, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат: Љубен Александар Коцев
Институција: Економски факултет – Скопје
Научна област: трговско право
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – ДОЦЕНТ
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите
на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно
има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум)
на интегрираните студии од првиот и вториот циклус
*
ДА
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,65.
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,42.
Просечниот успех изнесува 8,89 за интегрираните
студии.
2

Научен степен – доктор на науки од научната област
за која се избира
Назив на научната област: трговско право; поле:
правни науки; подрачје: општествени науки.

3

3.1/1

ДА

Објавени најмалку четири научни труда** во
ДА
референтна научна публикација согласно со ЗВО во (за повеќе од 4
последните пет години пред објавувањето на научни труда конкурсот за избор
види образец
2)
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во
најмалку една електронска база на списанија со
трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation
Report, SCImago Journal Rank или друга база на
списанија која ќе ја утврди Националниот совет за
високо образование
1. Назив на научното списание: Iustinianus Primus
Law Review
2. Назив на електронската база на списанија: EBSCO
3. Наслов на трудот: (De)localization of Arbitration –
Onlive v. Offline Arbitration – E-arbitration in time of
Covid 19
4. Година на објава: 2021
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Ред.
број
3.1/2

3.2/1

ОПШТИ УСЛОВИ
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во
најмалку една електронска база на списанија со
трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation
Report, SCImago Journal Rank или друга база на
списанија која ќе ја утврди Националниот совет за
високо образование
1. Назив на научното списание: Iustinianus Primus
Law Review
2. Назив на електронската база на списанија: EBSCO
3. Наслов на трудот: The Birth and Rise of the
International Commercial Courts in Paris – Boosting
Litigation of Alternative to Arbitration (co-author)
4. Година на објава: 2019
________
Зборник
на
рецензирани
научни
трудови,
презентирани на меѓународни академски собири каде
што членовите на програмскиот или научниот
комитет се од најмалку три земји
6. Назив на зборникот: ECLIC 4 EU 2020 – Lessons
from the past and solutions for the future
7. Назив на меѓународниот собир: EU and
Comparative law Issues and Challenges –
International Scientific Conference
8. Имиња на земјите: Хрватска, Англија, Канада,
Унгарија, Австрија, Словенија, Србија, БиХ,
Естонија,
Словачка,
Северна
Македонија,
Шпанија, Португалија, Бразил и Италија
9. Наслов на трудот: Actions for Damages for Breach of
EU Competition Law – Efficient Market Protection
through Private Enforcement – With Emphasis on
North Macedonia
10. Година на објава: 2020

3.2/2

Зборник
на
рецензирани
научни
трудови,
презентирани на меѓународни академски собири каде
што членовите на програмскиот или научниот
комитет се од најмалку три земји
1. Назив на зборникот: Economic and Business Trends
– Shaping the Future
2. Назив на меѓународниот собир: International
Scientific Confernce – 70 Years Faculty of Economics
– Skopje
3. Имиња на земјите: Полска, Северна Македонија,
Турција, САД, Србија, Црна Гора, БиХ, Албанија,
30
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да/не
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

Португалија, Канада, Аргентина, Австрија, Ирска,
Словенија, Франција, Швајцарија, Германија,
Хрватска, Обединетото Кралство
4. Наслов на трудот: The Impact of COVID-19 on the
performance of international commercial contracts
for the sale of goods – force majeure and hardship
5. Година на објава: 2020
4

Познавање на најмалку еден странски јазик,
определен со општ акт на Универзитетот, односно на
самостојната висока стручна школа
5. Странски јазик: англиски јазик
6. Назив на документот: Уверение за познавање на
англиски јазик на ниво Ц2 според Заедничката
европска референтна рамка за јазиците на Советот
на Европа (CEEFR)
7. Издавач на документот: Филолошки факултет
„Блаже Конески”, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј”
8. Датум на издавање на документот: 29.4.2022
година

5

Има способност за изведување на високообразовна
дејност

ДА

ДА

* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој од
универзитетите во Република Македонија во моментот на стапување во сила на
Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија
бр.82/2018), нема да се применуваат одредбите од Законот кои се однесуваат на
просекот, односно дека лицата треба да имаат остварено просечен успех од
најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно,
односно имаат остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на
интегрираните студии од првиот и вториот циклус. Во овој случај, полето под
реден број 1 не се пополнува.
За кандидатот/ите кој има повеќе од 4 (четири) научни труда во референтна
научна публикација, рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе, ќе
ги оцени и ќе ги вреднува во Образец 2.
**

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Димитар Гелев, с.р.
Проф. д-р Горан Коевски, с.р.
Проф. д-р Катерина Тошевска-Трпчевска, с.р
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И НАСТАВНОСТРУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат: Љубен Александар Коцев
Институција: Економски факултет – Скопје
Научна област: трговско право
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
број
1.

Назив на активноста:

Поени

Одржување на настава (прв циклус студии)

1,92

Мултилатерална трговска регулатива
- Академска 2018/2019 година 6*2*0,04=0,48
- Академска 2019/2020 година 6*2*0,04=0,48
- Академска 2020/2021 година 6*2*0,04=0,48
- Академска 2021/2022 година 6*2*0,04=0,48
2.

Одржување на вежби (прв циклус студии)

10,8

- Трговско право
Академска 2018/2019 година 6*15*0,03=2,70
Академска 2019/2020 година 6*15*0,03=2,70
Академска 2020/2021 година 6*15*0,03=2,70
Академска 2021/2022 година 6*15*0,03=2,70
3.

Настава во школи и работилници
- Предавач на Петта летна школа “5th Itinerant Summer
University in the Balkans", организирана од Правниот
факултет „Јустинијан Први” во Скопје, Université Paris
Nanterre и Universität Münster, одржана во Скопје (5 –
6.5.2022), на тема "Decentralized enforcement of
competition law – new trends and challenges" [1 поен]
- Предавач на Втора летна школа “2nd Itinerant Summer
University in the Balkans", организирана од Правниот
факултет „Јустинијан Први” во Скопје, Université Paris
Nanterre и Universität Münster, одржана во Скопје (9 –
12.09.2015), на тема "The concept of "fundamental breach"
under the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of goods (CISG)." [1 поен]
- Предавач на работилница за "Willem C. Vis International
Commercial Arbitration Moot" – The UN Convention on
Contracts for the International Sale of Goods from 1980
(CISG); Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје;
(2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, и 2021 година) [7
поени]

4.

Консултации со студенти

9

5,9

Трговско право
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - (609 +
471 + 456 + 476 ) * 0,002= 4,02
33

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022

Мултилатерална трговска регулатива
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 – (64 +
61 + 65 + 33) * 0,002= 0,45
Меѓународни трговски трансакции
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 – (71 +
70 + 44 + 29) * 0,002= 0,43
Меѓународни организации и интеграции
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 – (93 +
58 + 66 + 61) * 0,002= 0,56
Единствен пазар на ЕУ
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 – (79 +
67 + 36 + 37)*0,002= 0,44
Вкупно

27,62

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста:
број
1.
Учесник во меѓународен научен проект

Поени
5

1. Учесник во меѓународен научен проект: “Promoting
Mechanism for Alternative Dispute Resolution and
Mediation in North Macedonia – INVESTinADR” [5 поени]
2.

Трудови со оригинални научни резултати, објавени
во научно списание кое нема импакт-фактор за
годината во која е објавен трудот, во кое трудовите
што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е
индексирано во најмалку една електронска база на
списанија со трудови достапна на интернет, како што
се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal
Citation Report, SCImago Journal Rank, MathSciNet
(Mathematical Reviews), Zentralblatt fur Mathematik и
Реферативный журнал "Математика" или друга база
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за
високо образование
1. Deskoski T. Dokovski V. Kocev Lj. (2021). (De)Localization
of Arbitration: Online vs. Offline Arbitration - E- Arbitration
in times of COVID19. Iustinianus Primus Law Review. Vol.
12 Issue 2. [5*0,8 = 4 поени]
2. Deskoski T. Dokovski V. Kocev Lj.(2019). The Birth and Rise
of International Commercial Courts in Paris - Boosting
Litigation or Alternative to Arbitration. Iustinianus Primus
Law Review. Vol. 10 Issue 2. [5*0,8 = 4 поени]
3. Kocev, Lj. (2018). Determining the Applicable Law on
Privileges in International Commercial Arbitration.
Iustinianus Primus Law Review Vol 17. [5 поени]
4. Kocev, Lj. (2018). The New International Chambers of the
Paris Courts - Innovative Way for Resolution of Commercial
Disputes. Knowledge International Journal, 28(1), 241-246.
[5 поени]
34
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3.

Труд со оригинални научни резултати, објавен во
научно/стручно списание
1.

4.

3

Кocev Lj. (2021). Copyright Protection v. Free Movement of
Goods Within the Internal Market of the EU. Economics.
Law. Innovation. Issue 4, 55-63. [3 поени]

Трудови со оригинални научни/стручни резултати,
објавени во зборник на рецензирани научни
трудови, презентирани на меѓународни академски
собири каде што членовите на програмскиот или
научниот комитет се од најмалку три земји

18

1. Kocev Lj. (2020). The impact of COVID-19 on the
performance of international commercial contracts for the
sale of goods – force majeure and hardship. Economic and
Business Trends Shaping the Future, Proceedings to the
International Scientific Conference, Faculty of Economics –
Skopje. [5 поени]
2. Kocev Lj. (2020). Actions for Damages for Breach of EU
Competition Law - Efficient Market Protection Trough
Private Enforcement - With Emphasis on North Macedonia.
EU and Comparative Law Issues and Challenges Series
(ECLIC). Josip Juraj Strossmayer University of Osijek,
Faculty of Law Osijek. ISSUE 4 [5 поени]
3. Kocev Lj. (2019). Arbitrability of Competition Law Disputes.
Iustinianus Primus Law Review – Special Issue –
Proceedings from the Annual International Conference – 30
years after the fall of the Berlin Wall, November 2019. [5
поени]
4. Kocev Lj. Kierkova I. Toshevska Trpchevska K. Makrevska
Disoska E. (2019). Enhancing regional cooperation througn
custom digitalization in CEFTA - 2006. Proceedings of FEB
Zagreb 10th International Odyssey Conference on
Economics and Business. Faculty of Economics & Business
University of Zagreb.Croatia, 2019 [5x0,6=3 поени]
5.

Tрудови објавени во зборник на трудови на в.о.
установа
1. Коцев Љ. (2021). Концептот на „суштествена повреда“
на договорот согласно со член 25 од Конвенцијата на
Обединетите нации за договорите за меѓународна
продажба на стоки. Годишник на Економски факултет
– Скопје. Vol. 56, 153-170. [2 поена]
2. Коцев Љ. (2020). Основи за раскин на договорот за
продажба според Конвенцијата на Обединетите нации
за договорите за меѓународна продажба на стоки
(1980). Годишник на Економски факултет – Скопје. Vol.
55, 107-122. [2 поена]
3. Коцев, Љ. (2018). Примена на “Конвенцијата на
Обединетите нации за меѓународна продажба на стоки”
во меѓународната трговија. Годишник на Економски
факултет – Скопје. Vol. 53, 187-201. [2 поена]
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6.

Секциски предавања на научен/стручен собир со
меѓународно учество

16

1. 12-13.11.2020 - "The impact of COVID-19 on the
performance of international commercial contracts for the
sale of goods – force majeure and hardship" усна
презентација на International Scientific Conference
“Economic and Business Trends Shaping the Future”,
Faculty of Economics – Skopje . [2 поена]
2. 10-11.09.2020 - "Actions for Damages for Breach of EU
Competition Law - Efficient Market Protection Trough
Private Enforcement - With Emphasis on North Macedonia"
усна презентација на ECLIC International Scientific
Conference “EU 2020 – lessons from the past and solutions
for the future“, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
[2 поена]
3. 21.05.2020 - "Copyright Protection vs Free Movement of
Goods Within the Internal Market of the EU" усна
презентација на WCO VII International Online iCustoms
Conference, St. Petersburg, Russia. [2 поена]
4. 8.11.2019 - "Arbitrability of Competition Law Disputes" усна
презентација на Faculty of Law Iustinianus Primus Annual
International Conference "30 years after the Fall of the
Berlin Wall", Skopje, Macedonia. [2 поена]
5. 22-24.10.2019 - "Customs Digital Integration in CEFTA2006 усна презентација на Wold Customs Organization
Annual PICARD Conference, Skopje, Macedonia. [2 поена]
6. 12-15.06.2019 - "Enhancing Regional Cooperation Through
Customs Digitalization in CEFTA-2006" усна презентација
на “FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on
Economics and Business”, Opatija, Croatia. [2 поена]
7. 14-16.12.2018 - "The New International Chambers of the
Paris Courts- Innovative Way for Resolution f Commercial
Disputes" усна презентација на XIX International
Scientific Conference "Knowledge in Practice", Bansko,
Bulgaria. [2 поена]
8. 29-30.06.2018 - "Digitalization and trade facilitation within
the CEFTA-2006" усна презентација на London School of
Economic - CEFTA Academic Network Workshop,
“Enhancing research on trade in the CEFTA region”,
Belgrade, Serbia. [2 поена]
7.

Апстракти објавени во зборник на меѓународна
конференција
1. Actions for Damages for Breach of EU Competition Law Efficient Market Protection Trough Private Enforcement With Emphasis on North Macedonia" Book of Abstracts of
the International Scientific Conference “EU 2020 – lessons
from the past and solutions for the future“, Josip Juraj
Strossmayer University of Osijek [1 поен]
2. Arbitrability of Competition Law Disputes. Book of
Abstracts of the Annual International Conference
"Transition of Legal Systems - 30 years after the Fall of the
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8.

Berlin Wall", Faculty of Law Iustinianus Primus Skopje. [1
поен]
Рецензија на научен/стручен труд
1. Рецензија на труд за Economic and Business Trends
Shaping the Future, Proceedings to the International
Scientific Conference, Faculty of Economics – Skopje, 2020.
Вкупно

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста:
број
1.
Учество во промотивни активности на факултетот

0.2

68,2

Поени
3

1. Промотивни активности на Економскиот факултет во
Скопје – посета на средни училишта во град Скопје (2018,
2019, 2020 и 2022 година). [2 поена]
2. Промотивни активности на Економскиот факултет во
Скопје – „Запознај го УКИМ“ (2018 и 2019 година). [1
поен]
Дејности од поширок интерес
2.
Член на организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/ стручен собир

3.

1. Член на Организациски одбор за активности поврзани со
реализација на меѓународна летна школа “Enhancing and
managing competitive economics and business environment:
Challenges for the South and Eastern European countries and
the Black Sea Region.” (2020). [1 поен]
Студиски престој во странство (до три месеци)
-

-

-

-

-

4.

1

3

15.10-15.11.2021, Сарбрикен, СР Германија, University of
Saarland, Europa Institut, DAAD Leonhard Euler program
2021/22. [0,5 поени]
15.1-15.2.2020, Сарбрикен, СР Германија, University of
Saarland, Europa Institut, DAAD Program for Research Stay.
[0,5 поени]
9-14.7.2019, Сјамен, НР Кина, 2019 XMU International
Summer School of Intellectual Property, hosted by
Intellectual Property Research Institute of Xiamen University.
[0,5 поени]
2-5.7.2018. Женева, Швајцарија, Interdisciplinary PhD
School, Globalization and Global Governance in an
interdisciplinary perspective, Global Studies Institute,
University of Geneva. [0,5 поени]
6-24.7.2015, Париз, Франција, Summer University of the
Fondation pour Le Droit Continental (Civil Law Initiative).
[0,5 поени]
7-24.7.2014, Париз, Франција, International Academy for
Arbitration Law. [0,5 поени]

Студиски престој во странство (повеќе од 6 месеци)
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5.

1. 8.2016-.8.2017, Bucerius Law School, Хамбург, СР
Германија, специјалистички магистерски студии [2
поени]
Член на факултетска комисија

7

1. Член на Комисија за упис на студенти на прв циклус
студии (учебни 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и
2021/2022 година. [2 поени]
2. Член на Пописна комисија на Економскиот факултет во
Скопје (2018 година). [0,5 поен]
3. Член на Комисија за јавни набавки на Економскиот
факултет во Скопје (2019 – 2021 и 2021 – 2023 година). [1
поен]
4. Член на Комисија за спроведување на анкета за односот
на наставниците и соработниците кон наставата (2019 –
2023 година). [0,5 поени]
5. Член на Одбор за организација на настани кои ќе го
одбележат јубилејот 70 години Економски факултет –
Скопје (2019). [0,5 поени]
6. Член на Комисија за промоција на Економскиот факултет
во Скопје (2020 година) [0,5 поени]
7. Член на Избирачки одбор за спроведување на изборите за
претседател и членови на Факултетското студентско
собрание на Економскиот факултет во Скопје (2019/2020
и 2020/2021 година). [1 поен]
8. Член на група за подготовка на документација за
изработка на проект (елаборат) за акредитација на
студиска програма по MBA Strategic Human Resource
Management (2020). [0,5 поени]
9. Секретар на Катедра за надворешна трговија (2019-2022
година). [0,5 поени]
6.

Меѓународна награда за научни и уметнички
постигнувања
Април 2015, Honorable Mention in the competition for
Best Individual Oralist in Vienna, "the Martin Domke
Award" at the 22nd Willem C. Vis International Commercial
Arbitration Moot [7 поени]
Вкупно

7

1.

23

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО
ЗВАЊЕ
Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
27,62
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
68,2
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
23
Вкупно
118,82

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Димитар Гелев, с.р.
Проф. д-р Горан Коевски, с.р.
Проф. д-р Катерина Тошевска- Трпчевска, с.р.

38

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022

ПРЕГЛЕД

НА ПРИФАТЕНИ ТЕМИ ЗА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ
– СКОПЈЕ

Ред
.
Бр.
1.

Име и
презиме на
кандидатот
Анита
Илиевска
Крстевска

2. Тања
Дрвошанов
а
3. Горана
Радошевиќ

4. Ристе
Костовски

Назив на темата
на македонски јазик

„Детекција и превенција
на стопански криминал
во Република Северна
Македонија“

“Detection and
prevention of
commercial crime in
the Republic of
North Macedonia“
„Даночно затајување и “Tax Fraud and
евазија на данокот на Value Added Tax
додадена вредност“
Evasion“
„Примена на кризен "Application of crisis
менаџмент
во management in
претпријатијата
во companies in the
Р.С.Македонија“
Republic of North
Macedonia“
„Влијанието на јавните “The Impact of
расходи
врз Public Expenditures
економскиот раст“
on Economic
Growth“

5. Драган
Бојковски

„Офшор банкарство:
макро прудентни
аспекти и трендови“

6. Наташа
Ристеска

„Финансиската криза од
2007/08
година
наспроти
Ковид-19
кризата – анализа на
ефекти врз избрани
макроекономски
варијабли”

7. Мишко
Митровски

на англиски
јазик

“Offshore banking:
macro prudent
aspects and trends”

“The financial crisis
of years 2007/2008
versus Covid-19
crisis - analysis of
the effects on
selected
macroeconomic
variables”
„Крипто средствата и “Crypto assets and
нивните
функции, their functions, past,
минато, сегашност и present and future“
иднина”
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Име и
презиме на
менторот
проф. д-р
Атанаско
Атанасовск
и

Датум и
бр. На
одлука на
ННС/НС за
прифаќањ
е на темата
31.5.2022
година
бр. 02-826/2

проф. д-р
Атанаско
Атанасовск
и
проф. д-р
Љубомир
Дракулевск
и

31.5.2022
година
бр. 02-917/3

проф. д-р
Сузана
Макрешанс
ка
Младеновск
а
проф. д-р
Ѓорѓи
Гоцков

31.5.2022
година
бр. 02-866/2

проф. д-р
Ѓорѓи
Гоцков

31.5.2022
година
бр. 02-868/2

проф. д-р
Трајко
Славески

31.5.2022
година
бр. 02-871/2

31.5.2022
година
бр. 02-872/2

31.5.2022
година
бр. 02-827/2
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ПРЕГЛЕД

НА ПРИФАТЕНИ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ НА
ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Назив на темата
Ре
дБ
р.

Име и
презиме на
кандидатот

1.
М-р Албиона
Демири

на македонски
јазик

на англиски
јазик

„Причините и
последиците од
настанувањето на
големите светски
економски кризи
со посебен осврт на
последиците од
светската
пандемија (Ковид19) врз
македонската
економија“

“The causes and
consequences of
the appearance of
the big world
economic crises
with special
emphasis on the
consequences of
the world
pandemic (Covid19) on
Macedonian
economy“
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Име и
презиме на
менторот

Датум и бр.
На одлука на
ННС/НС за
прифаќање
на темата

проф. д-р
Љубе
Трпески

02.06.2022
година
Бр. 02-840/3
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ПРЕГЛЕД
на теми за изработка на магистерски труд прифатени од
Наставно-научниот совет на Машински факултет во Скопје
на седницата одржана преку видеоконференциска платформа на 02 јуни
2022 година
МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ

Ред.
бр.

Име и
презиме на
кандидатот

Назив на темата

на македонски јазик
1.

Кристијан
Ташевски

Развој на интелигентен
транспортен систем и на
електрична количка за
лица со попреченост

на англиски
јазик
Development of
Intelligent Transport
System and
Wheelchair for
People with
Disabilities
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Име и презиме
на менторот

Датум и бр.
на Одлука на
ННС/НС за
прифаќање
на темата

проф. д-р Дарко
Данев

02-726/2
02.06.2022 год.
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ПРЕГЛЕД
на тема за изработка на докторска дисертација прифатена од Наставнонаучниот совет на Машинскиот факултет во Скопје на седницата одржана
преку видеоконференциска платформа на 02 јуни 2022 година
1.

Ред.
бр.

ДОКТОРСКИ ТРУДОВИ

Име и
презиме на
кандидатот

1.

Маја
Аначкова

2.

Никола
Манев

Назив на темата
на македонски
јазик
Анализа на системи
за активна контрола
на акустична средина
со примена на
адаптивни
алгоритми
Моделирање на
управувањето на
дизел мотор со
внатрешно
согорување за
намалување на
емисиите

Име и презиме
на менторот

Датум и бр. на
Одлука на
ННС/НС за
прифаќање на
темата

на англиски јазик
Analysis of Active
Noise Control Systems
with Application of
Adaptive Algorithms

Проф. д-р Златко
Петрески

02-78/4
02.06.2022 год.

Modelling Diesel
Internal Combustion
Engine Control
towards Reducing
Exhaust Emissions

Проф. д-р Даме
Димитровски

02-167/4
02.06.2022 год.
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РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА ЕДНО ЛИЦЕ ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ ВО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ:
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА И КАРДИОЛОГИЈА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО
СКОПЈЕ
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Медицински
факултет – Скопје, објавен во весниците „Нова Македонија” и „Коха” од 9.3.2022 година, за
избор на едно лице во сите научни звања во научните области: интерна медицина и
кардиологија, и врз основа на Oдлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-1573/11, донесена на
5.4.2022, формирана е Рецензентска комисија во состав: проф. д-р Сашко Кедев, проф. д-р Јорго
Костов проф. д-р Емилија Антова, проф. д-р Татјана Миленковиќ и проф. д-р Весна
Герасимовска.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на едно лице во сите научни звања во научните области:
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА И КАРДИОЛОГИЈА, во предвидениот рок се пријавија: ас. д-р Јане
Талески, ас. д-р Билјана Зафировска Талеска, д-р Оливер Бушљетиќ и ас. д-р Марија Ѓеракароска
Радовиќ.

1. Ас. д-р Јане Талески
БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Ас. д-р Јане Талески е роден на 22 март 1981 г. во Прилеп. Основно образование завршил
во родниот град, додека средното образование го завршил во Битола со одличен успех.
Дипломирал на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј “во
2007 со просечен успех 8,64. На Универзитетската клиника за кардиологија се вработил
во декември 2012 година, на Одделот за електростимулација и електрофизиологија.
Специјализација по интерна медицина завршил во март 2014 година, а супспецијализација по кардиологија во мај 2019 година. Од март 2016 година е асистент по
предметите Интерна медицина и Интерна пропедевтика на Медицинскиот факултет, при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”, додека со докторските студии започнува во октомври 2017
година.
На 7.3.2022 година се стекнал со научниот назив доктор на медицински науки –
клиничка медицина со одбрана на докторската дисертација со наслов: „Влијанието на срцевата
ресинхронизациона терапија (СРТ) врз преткоморните и коморните аритмии кај пациенти со
срцева слабост”.
Активно ги владее англискиот и хрватскиот јазик.
2.
НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА
КАНДИДАТОТ ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА
Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Медицински факултет,
кандидатот д-р Јане Талески изведува вежби на првиот циклус студии на студиските програми:
Општа медицина, Фармакологија и Стоматологија.
Учествува како предавач на различни состаноци, симпозиуми и работилници во
земјава и во странство, во организација на Европското здружение за срцев ритам, Европското
кардиолошко здружение, ЛКМ, Здружението на кардиолози на РМ, Медицински факултет –
Скопје на РМ.
Научноистражувачка дејност
Д-р Јане Талески досега учествувал во неколку интернационални и национални
научни проекти, како коистражувач. Како автор или коавтор има објавено 11 in-extenso трудови
во меѓународни научни списанија, од кои во 6 е прв автор.
Стручно-применувачка дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Јане Талески активно е вклучен во стручно-апликативната работа на ЈЗУ
Универзитетска клиника за кардиологија – Скопје. Врши и здравствена дејност од областа на
кардиологијата и интерната медицина.
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Д-р Јане Талески, како дел од Одделението за аритмии, активно е вклучен во процесот
на електрофизиолошки испитувања и имплантација на електростимулатори и/или
кардиовертери.
Д-р Јане Талески е клучен дел од тимот кој во тек на 2021 г. започна за прв пат во
нашата држава со радиофреквентна аблација на преткоморна фибрилација, како и воведување
на неколку останати комплексни електрофизолошки процедури во нашата држава.
Во тек на 2013 година поминал едномесечна едукација од полето на срцевата
електрофизиологија и електростимулација во UCLA-универзитетскиот клинички центар, во Лос
Анџелес, САД. Под менторство на проф. д-р Ноел Боел, со чија поддршка во 2014 година го
објавува својот прв труд под наслов “Arrhythmias in the heart transplant patient” – објавен во
списанието “Arrhythmia and Electrophysiology Review”.
Во август 2018 година, во соработка со проф. д-р Ноел Боел, во списанието “Innovations
in Cardiac Rhythm Managemen” го објавува трудот “Scoring system assessment of cephalic vein access
for device implantation”, за употреба на нов скор систем со употреба на претпроцедурална
венографија при имплантација на срцеви имплантабилни уреди, кој беше за прв пат објавен во
светската литература.
Во тек на 2016 година поминал 2 недели едукација во Универзитетскиот клинички
центар – „AKH”, во Виена, каде што активно учествуваше во работниот процес при Одделот за
срцева електрофизиологија. Во текот на истата година поминал 10-дневна едукација од типот на
“Hands-on training”, на Клиниката за кардиологија при Универзитетскиот клинички центар во
Братислава, каде што активно ги запознава техниките за имплантација на срцевата
ресинхронизациона терапија.
Во текот на 2017 година извршувал 6-месечна едукација во полето на срцева
електрофизиологија и електростимулација, со посебен акцент на усовршувањето на техниките
за инвазивен третман на комплексните срцеви аритмии во Клиничко-болничкиот центар
„Сестре Милосрднице“ во Загреб, под менторство на проф. д-р Шиме Манола и д-р Никола
Павловиќ. Во текот на последниот месец од едукацијата, го положил испитот на Европското
здружение за срце и ритам за инвазивна електрофизиологија на срце, при што се стекнал со
европски сертификат, како прв и единствен во нашата држава.
Во јануари 2021 година, во списанието „Cureus”, објавува труд под наслов „Strategies to
promote long-term cardiac implant site health”, за кој ја добива и меѓународната награда од областа
на кардиологијата за најдобар труд од областа на имплантацијата на срцеви уреди.
Во тек на 2021 година го објавува трудот „Sex-related differences regarding cephalic vein
lead access for CIEDs (cardiac implantable electronic devices) implantation”, во списанието
„International Journal of Arrhythmia”.
Членува во поголем број професионални/стручни национални интернационални
асоцијации. Како активен член на Европското здружение за срце и ритам, и сертифициран
електрофизиолог, во тек на 2018 година е избран како нејзин амбасадор за нашата држава,
истата функција сè уште активно ја извршува.
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ
Кандидат: Јане Добре Талески
(име, татково име и презиме)
Институција: Медицински факултет, Скопје, Универзитетска клиника за кардиологија.
(назив на факултетот/институтот)
Научна област: ИНТЕРНА МЕДИЦИНА И КАРДИОЛОГИЈА

Ред.
број
1

2

3
3.1

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОРАБОТНИК
Исполнетост
ОПШТИ УСЛОВИ
на општите
услови да/не
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор
циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен
успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот
ДА
и вториот циклус *
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,64
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,83
Научен степен – доктор на науки од научната област за која се
избира
ДА
Назив на научната област: медицина; поле: интерна медицина;
подрачје: кардиологија.
Објавени најмалку четири научни труда** во референтна научна
публикација согласно со ЗВО во последните пет години пред
ДА
објавувањето на конкурсот за избор
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база
на списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
5.

3.2

3.3

Назив на научното списание:
International Journal of Arrhythmia
6. Назив на електронската база на списанија: Web of science
7. Наслов на трудот: Sex-related differences regarding cephalic vein
lead access for CIEDs implantation.
8. Година на објава: 2021
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база
на списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
1. Назив на научното списание: J Innov Card Rhythm Manag
2. Назив на електронската база на списанија: Index Medicus &
Medline, PubMed
3. Наслов на трудот: Scoring System Assessment of Cephalic Vein
Access for Device Implantation.
4. Година на објава: 2018
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база
на списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
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Ред.
број

3.4

3.5

4

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови да/не

1. Назив на научното списание: Cureus
2. Назив на електронската база на списанија: Index Medicus &
Medline, PubMed
3. Наслов на трудот: Strategies to Promote Long-Term Cardiac
Implant Site Health
4. Година на објава: 2021
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база
на списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
1. Назив на научното списание: Acta Clinica Croatica
2. Назив на електронската база на списанија: Medicus & Medline,
PubMed, Scopus
3. Наслов на трудот: Left ventricular lead placement for pacing and
sensing in a patient with arrhythmogenic right ventricular
cardiomyopathy undergoing ICD implantation.
4. Година на објава: 2019
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база
на списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
1. Назив на научното списание: Open Access Maced J Med Sci
2. Назив на електронската база на списанија:
Medicus & Medline, PubMed
3. Наслов на трудот: Electrocardiographic Parameters as Predictors of
Response to Cardiac Resynchronization Therapy
4. Година на објава: 2018
Познавање на најмалку еден странски јазик, определен со општ
акт на Универзитетот, односно на самостојната висока стручна
школа
9. Странски јазик: англиски јазик
10. Назив на документот: Cambridge English level 1 Certificate ESOL
International, Preliminary English test-pass Level 1/ниво Б2 според
Европска јазична рамка на Советот на Европа
11. Издавач на документот: Универзитет на Кембриџ
12. Датум на издавање на документот: 30.6.2015

5

Има способност за изведување на високообразовна дејност

ДА

ДА

Членови на Рецензентската комисија
Проф. д-р Сашко Кедев, с.р.
Проф. д-р Јорго Костов, с.р.
Проф. д-р Емилија Антова, с.р.
Проф. д-р Татјана Миленковиќ, с.р.
Проф. д-р Весна Герасимовска, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ
Кандидат: Јане Талески
Институција: Катедра за интерна медицина, Медицински факултет, УКИМ, Скопје
Научна област: интерна медицина – кардиологија
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
број
1

Назив на активноста:

Поени

Одржување на настава-вежби (2016-2022)
неделен број на часови * бр. на работни недели во
семестар (15) * по бодување (0,03/0,06)

Интерна медицина – вежби, Општа медицина
9 x 15 x 12 x 0.03 =48,6
Клиничко испитување – вежби, Општа медицина
6 x 15 x 12 x 0.03 =32,4
Интерна медицина – вежби, стоматолози
3 x 15 x 12 x 0.03 =16,2
1.1 Интерна медицина – вежби, Фармација
1 x 15 x 12 x 0.03 =5,4
Ургентна медицина – вежби (3)
1 x 15 x 12 x 0.03 =5,4
Геријатриска медицина и палијативна нега- вежби
2 x 15 x 12 x 0.03 =10,8
Одржување на вежби за здравствена клиничка пракса VI
семестар – менторство
3 x 7 x 8 x 12 x 0.06=120,96

1.2

2

3

4
4/1

4/2
4/3

Консултации со студенти во рамки на здравствена клиничка
практика
18 x 12 x 0.02
Консултации со студенти (30 студенти X 0,002 X 12 семестри)
Eдукатор на здравствена едукација
Едукатор на специјализанти по кардиологија и интерна
медицина
7 специјализанти (вклупно 12 месеци) (2019-2022)
(12 месеци x 4 недели х 7 часа неделно x 0.08)
Ментор и едукатор во здравствена едукација за базична
електрокардиогафиja на матични лекари, Проект на МЗ во
траење од 3 години еднодневни работилници, најмалку 5
работилници (по 4 часа) по 15-20 лекари од ПЗЗ , х 0.08
(одржани на лекари од ПЗЗ)=15 x 4 x 0,08
Настава во школи и работилници
Едукација со активно учество, во полето на техниките за
имплантација на срцева ресинхронизациона терапија,
составена од два дела и тоа: “CRT virtual lab – Bucharest,
Romania” од 16-18.05.2016г.
“CRT hands on training – NUSCH Bratislava hospital, Slovakia” од
23-27.05.2016г. под менторство на Dr. Peter Margitfalvi.
Работилница со активно учество на тема „Како да им
пристапеме на комплексните аритмии, предводена од “Hein J.J
Wellens” (Берлин, Р Германија, 1-5.6.2014 г.)
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239,76

4,32
+
0,72

26.88

4,8

1,0

1,0
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4/4

4/5

4/6

4/7

4/8
4/9
4/10
4/11
4/12
5
5/1

Работилница со активно учество на тема, базична инвазивна
eлектрофизиологија на срце, организиран од Европското
здружение за срце и ритам – (Европски центар за срце- Sophia
Antipolis, р. Франција 27-29.10.2011 г.).
Работилница со активно учество на тема, напредна инвазивна
eлектрофизиологија на срце, организиран од Европското
здружение за срце и ритам – (Европски центар за срце- Sophia
Antipolis, р. Франција 12-14.2.2015 г.)
Работилница со активно учество на тема “Клинички принципи
на пејсмејкер”, организирана од Медтроник, 15-16 мај 2012 г. во
Tolochenaz-Лозана, Швајцарија.
Работилница со активно учество на тема “Надминување на
предизвиците поврзани со пејсмејкерот во секојдневната
пракса”, организирана од Медтроник, 11-12 октомври 2012 г. во
Tolochenaz-Лозана, Швајцарија
Работилница со активно учество на тема „Имплантација на
срцева ресинхронизациона терапија: Како да го подобриме
нашиот резултат”, организирана од Медтроник, 29-30.1.2016 г.
Работилница на тема „Практични совети за стимулација од
Hiss”, организирано од Медтроник, 1-2.4.2019 г., во Цирих,
Швајцарија.
Работилница на тема: Expert meeting in Berlin 2014 7-8 Feb.2014.
Берлин, Германија.
Работилница на тема. ICD principles in Clinical Practice. 28-29
Nov.2013. Загреб, Хрватска
Работилница. 22nd Prague Workshop on Catheter Ablation. Април
2019, Прага, Чешка Република.
Научно-популарна статија во стручно методско
списание
Како порано да ја препознаеме и да ја детектираме
преткоморната фибрилација. Alkaloid.com.mk
Вкупно

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста:
Број
Објавени оригинални научни трудови

1.

1/1

1/2

1/3
1/4

Трудови со оригинални научни резултати, објавени во
научно списание кое има импакт-фактор за годината во
која е објавен трудот, во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку
една електронска база на списанија со трудови достапна
на интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank
или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование.
Hamon D, Taleski J, Vaseghi M, Shivkumar K, Boyle NG.
Arrhythmias in the heart transplant patient. Аrrhythm electrophysiol
rev. 2014;3(3):149-155. (60% од 8 поени +if) =4,8+2,728
Taleski J, Manola Š, Radeljić V, Bulj N, Delić Brkljačić D, Pavlović N.
Left ventricular lead placement for pacing and sensing in a patient with
arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy undergoing icd
implantation. Acta clin croat. 2019;58(2):391-393 (60% од 8
поени+IF) =4,8+0.78
Taleski J, Zafirovska B. Strategies to Promote Long-Term Cardiac
Implant Site Health. Cureus. 2021 Jan 3;13(1): e12457. (90% од 8
поени+IF= 7.2+1,15)
Jane Taleski, Svetlana Stankovik, Dejan Risteski, Filip Janusevski,
Bekim Pocesta, Zan Zimbakov & Lidija Poposka. Sex related
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Поени
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2.

2/1

2/2

2/3

2/4

3.

3/1

3/2
4.
4/1

differences regarding cephalic vein access for CIEDs implantation. Int
J Arrhythm 22, 19 (2021). (60% од 8 поени+IF= 4.8+1,11)
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во
научно списание кое нема импакт-фактор за годината во
која е објавен трудот, во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку
една електронска база на списанија со трудови достапна
на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of
science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank,
MathSciNet (mathematical Reviews), Zentralblatt fur
Mathematik
Taleski J., Poposka L, Janusevski F, Pocesta B, Boskov V, Boyle NG.
Scoring system assessment of cephalic vein access for device
implantation. J innov card rhythm manag. 2018;9(8):3284-3290.
(80% од 5 поени)
Poposka L, Boskov V, Risteski D, Taleski J., Georgievska-Ismail L.
Anticoagulation management in patients with pacemaker-detected
atrial fibrillation. Open access Maced J med sci. 2016;4(2):243247 (60% oд 5 поени)
Poposka L, Boskov V, Risteski D, Taleski J., et al.
Electrocardiographic parameters as predictors of response to cardiac
resynchronization therapy. open access Maced J med sci.
2018;6(2):297-302
Poposka L, Lazarova E, Pocesta B, Taleski J., Zlatanovic N,
Fortomaroska B, Hadjiev V, Georgievska-Ismail Lj. Macedonian
national registry of atrial fibrilation, basic characteristics of the
patients. Physioacta, vol 8-no.2, 2014g. UDK:616.125008.313(497.7) (60% од 5 поени)
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно
списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е објавено во земја членка на Европската Унија
и/или ОЕЦД9
BZ Taleska, J Taleski - Value of routine urine examinations
including microalbuminuria in “newly detected” hypertensive
patients. E-journal of Cardiology Practice. Vol. 17, N° 19 - 21 Aug
2019. (90% од 5 поени)
J Taleski, BZ Taleska - Different treatment options and prevention of
SCD in athletes with frequent ventricular extrasystoles. E-journal of
Cardiology Practice. Vol. 17, N° 13 - 26 Jun 2019 (90% од 5 бодови)
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно
списание
Д-р Јане Талески.
Електрофизиологија на срце и
Електрофизиолошки процедури – Vox Medici 09.2015.
(60% од 5 поени)

3,0

3,0

3,0

3,0

4,5

4,5

1,8

5. Пленарни и секциски предавања на научен/стручен собир со
меѓународно учество
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5

Предавање. Rate and incidence of pacemaker dependency after
implantation in the Мacedonian population (Pacing Roma 29.1102.12.2016y.)
Предавање. Macedonian International Congress of Cardiology Ohrid
2018. Typical аtrial flutter, not always a piece of cake (3-6.10.2019г.)
Модератор на сесија. Македонски кардиолошки конгрес 2019. 2
сесии
Предавање. What is new in the field of atrial fibrillation. Session
Arrhytmias. Highlights in Cardiovascular Diseases symposium-online10.2021.
Модератор на сесија. Arrhytmias. Highlights in Cardiovascular
Diseases symposium-online-10.2021.
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6. Секциски предавања на научен/стручен собир
6/1 Предавање на стручен состанок за интернисти: Нарушувања во
срцев ритам и третман низ практични примери – вебинар,
14.12.2021
6/2 Предавање на стручен состанок: Препораки и водичи за
медикаментозен третман на преткоморната фибрилација (место
на IC класа на антиаритмици во тертман на преткоморни и
коморни аритмии, on-line-webex, едукативно предавање, 9.2020)
6/3 Предавање на стручен состанок: Менaџмент на пациенти со АФ
при превенција на мозочен удар. Дали треба да се грижиме и за
бубрезите? (едукативно предавање во организација на
здружението на невролози на Македонија, Скопје 11.2019)
6/4 Предавање на стручен состанок: Третман на покачен крвен
притисок (едукативно предавање за матични лекари и
интернисти, Прилеп, Р Македонија, 4.2019)
6/5 Предавање на стручен состанок: Предизвици во дијагнозата и
третманот на преткоморната фибрилација (едукативно
предавање, хотел „Александар палас“, Скопје, Македонија,
10.2018)
6/6 Предавање на стручен состанок: Sandoz Cardio AcademyVentricular Tachyarythmia (едукативно предавање, кардио-денови,
Охрид, Македонија 11.2018)
6/7 Предавање на стручен состанок: Ургентни состојби во
кардиологијата - третман на коморна тахикардија, 11.6.2018,
Скопје.
6/8 Стручно предавање на утрински состанок на Катедра за интерна
медицина, 2.12.2021.
6/9 Стручно предавање на утрински состанок на Катедра за интерна
медицина, 12.11.2015
6/10 Предавање на стручен состанок: Употреба на НОАК кај постари
пациенти со преткоморна фибрилација, 25.10.2021
6/11 Предавање на стручен состанок: Оптимален менаџмент на
пациенти со не-валвуларна АФ, со посебен фокус на пациенти со
АФ и АКС, 25.11.2020
7. Учество на меѓународен научен/стручен собир со реферат и
апстракт објавен во зборник на конференција
7/1 Апстракт објавен во зборник -J.Taleski. Rate and incidence of
pacemaker dependentsy after implantation in the Мacedonian
population (PACING Roma 29.11-02.12.2016y.)
7/2 Постер презентација – J.Taleski, L.Poposka, D.Risteski,et sl.
Improving the safety and efficiency of CIED implantation procedures
with pre-procedural contrast-enhanced venography (EHRA,
Europace, Lisbon March 2019, abstract:p518)
7/3 Постер-презентација – V.Boshkov, J. Taleski, F.Janushevski. Rate
and incidence of pacemaker dependent patients after pacemaker
implantation – на V македонски кардиолошки конгрес, Abstract
book (Скопје, 4-7.6.2014 г.).
7/4 Постер-презентација
-J.Taleski,
V.Boshov,
F.Janushevski.
Implantation of a single lead VDD pacing system through a persistent
left superior vena cava – на V кардиолошки конгрес на Македонија
abstract book (Скопје, 4-7.06.2014 г.).
7/5 Постер-презентација – Radiofrequency catheter ablation as
treatment for atrial flutter at patient with dilatated cardiomyopathy
(на V кардиолошки конгрес на Македонија, abstract book, Скопје
4-7.6.2014г.).
Постер-презентација – J.Taleski. Pre-procedural contrast
7/6 enhanced Venography, increases succesful and safety rate of
pacemaker implantation procedures, VI кардиолошки конгрес на
Македонија (Oхрид, 3-6.10.2019г. / abstract book p82)
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7/7

7/8
7/9

7/10
7/11
7/12
7/13

7/14

8.
8/1
8/2
8/3
8/4

8/5

8/6

Постер-презентација – Brugada syndrome unmasked with high
temperature (case report) на VIII конгрес на Хрватското
кардиолошко здружение, со меѓународно учество. October 21-24,
2010, Opatija, Croatia. lijec vjesn. 2010;132 suppl 4:3-176
Постер-презентација – Аnticoagulation in patients with atrial
fibrilation and it’s correlation to current guidelines – ( 2nd cardiology
highlights – 29.9.11-2.10.11 г., Дубровник, Хрватска).
J. Taleski; B. Zafirovska; L. Poposka; E. Srbinovska. Importance of
additional echocardiographic parameters in selecting a CRT responder
patient. European Journal of Heart Failure Supplements
(2013) 12, S326–S345.Постер презентација
Andova V, Zafirovska B, Jovkovski A, Taleski J. Comparison of
treatment in Pulmonary embolism (International cardiology
Congress in Ohrid 2010 Abstract book). poster presentation.
Постер презентација- J.Taleski. Cardiac implantable electronic
device implant procedures. Abstract book. Macedonian congress of
cardiology 2019 Ohrid. P73
Постер презентација. Lidija Poposka, Elizabeta Srbinovska,
Dejan Risteski, Jane Taleski, Sasko Kedev. First Macedonian
Registry on Atrial Fibrillation. Cardiol Croat. 2013;8(9):298.
Постер презентација. Poposka L, E. Srbinovska, J. Taleski, V.
Boskov, D. Risteski, F. Janushevski. ECG parameters as predictors of
response to cardiac resynchronization therapy. EHRA EUROPACE
Cardiostim 2017.
Постер презентација. L.Poposka, J.Taleski, D.Risteski, B.
Pocesta. Left bundle branch block morphology differences as predictor
of response to cardia resynchronization therapy. March 2019. EHRA
Europace.
Учество во научни проекти и студии
Учесник и коистражувач во Ability Diabetes Global trialмеѓународна клиничка студија од февруари 2022 година
Учесник и коистражувач во EURObservational Research Programme
(EORP) Atrial fibrillation international Registry
Учесник и коистражувач во DYSCOVERY- меѓународен научен
проект EpiS Discovery студија од 2021 година
Учесник и коистражувач во национален проект: Континуирано
амбулантско ЕКГ-мониторирање со апарат-едноканален систем,
временски неограничено, во споредба со конвенционална ЕКГ
холтер метода, 2018-2021
Учесник и коистражувач во СТЕП
- проспективна,
мултицентрична, неинтервенциска епидемиолошка студија за
артериска хипертензија со цел да се оценет ефикасноста и
придржувањето на пациентот кон терапијата за артериска
хипертензија и кардиоваскуларните ризици –БРОЈ НА СТУДИЈА:
КЕПСУ 06/2020 – СТЕП/МК (KEPSU 06/2020–STEP/MK)
Учесник и коистражувач во прв Македонски регистар за атријална
фибрилација.
вкупно

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста:
број
Завршена специјализација во областа на медицинските науки и
здравството - интерна медицина 2
1 Завршена субспецијализација во областа на медицинските науки
и здравството – кардиологија 1
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2

3

5

6

6/1

6/2

6/3

6/4

6/5

Практикум - коавтор. Доц. д-р Лидија Попоска, ас. д-р Јане
Талески. Нарушувања во срцевиот ритам и спроведување,
(прирачник за специјалисти по интерна медицина, 8.2020 г.)
Член на Работна група за спроведување на едукации за базична
електрокардиографија за матични и семејни лекари во Р
Македонија, проект на Министерство за здравство, 2016 година
(решение бр. 10-4871/2 од 26.5.2016 год)
Воведување нова лабораториска/клиничка метода во
областа на медицинските науки и здравството
1. Првпат во државата воведена процедура – аблација на
преткоморна фибрилација со мапинг систем
2. Првпат во државата воведена процедура – трансептална
пункција
3. Првпат во државата воведена процедура – аблација на
коморни екстрасистоли
4. Првпат во државата воведена процедура – аблација на
коморна тахикардија
5. Првпат во државата воведена процедура – аблација на
атријална тахикардија-левострана
6. Екстракција на електроди на веќе поставен систем за
пејсинг-член на тим
Прв пат воведена оригинална метода:
Скоринг систем според пред-процедурална венографија за
имплантација на кардиолошки имплантабилни уреди, труд
објавен 2020.
Клиничка или научно-апликативна студија во областа
на медицинските науки и здравството – учесник
(collaborator)
Учесник во меѓународен научен проект “Impact of clinical
phenotypes on management and outcomes in European atrial
fibrillation patients: a report from the ESC-EHRA EURObservational
Research Programme in AF (EORP-AF) General Long-Term
Registry” BMC Med. 2021 Oct 20;19(1):256.
Учесник во меѓународен научен проект “ESC-EHRA EORP-AF
Long-Term General Registry Investigators. Impact of renal
impairment on atrial fibrillation: ESC-EHRA EORP-AF Long-Term
General Registry”. Eur J Clin Invest. 2022 Jan 9:e13745.
Учесник во меѓународен научен проект “EORP-AF Long-Term
General Registry Investigators. Association between antithrombotic
treatment and outcomes at 1-year follow-up in patients with atrial
fibrillation: the EORP-AF General Long-Term Registry”. Europace.
2019 Jul 1;21(7):1013-1022.
Учесник во меѓународен научен проект “EORP-AF Long-Term
General Registry Investigators; Steering Committee (National
Coordinators). Contemporary stroke prevention strategies in 11 096
European patients with atrial fibrillation: a report from the
EURObservational Research Programme on Atrial Fibrillation (EORPAF) Long-Term General Registry”. Europace. 2018 May
1;20(5):747-757.
Учесник во меѓународен научен проект “ESC-EHRA EORP-AF
Long-Term General Registry Investigators. Impact of malignancy on
outcomes in European patients with atrial fibrillation: A report from
the ESC-EHRA EURObservational research programme in atrial
fibrillation general long-term registry”. Eur J Clin Invest. 2022
Mar 19:e13773.
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Дејности од поширок интерес
7/1

Студиски престој во период од >6 m Zagreb

7/2

Студиски престој во период од 1 недела во Австрија
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9
10
11
12
12/1

12/2
12/3
13
14

15
15/1
15/2
15/3
15/4
15/5
15/6

Студиски престој во период од 1 месеци во UCLA-Ronald Regan
Medical center, LA, USA
Студиски престој во Братислава 1 недела – имплантација на
срцеви имплантабилни уреди
Меѓународна награда за научни постигнувања. First place
award for best paper in the publishing competition on Strategies to
Promote Long-Term Cardiac Implant Site Health: Taleski J,
Zafirovska B. Strategies to Promote Long-Term Cardiac Implant Site
Health. Cureus. 2021 Jan 3;13(1):e12457. doi: 10.7759/cureus.12457.
PMID: 33552775
Награда од струкова организација положен испит на
Европското здружение за срцеви аритмии-сертифициран
електрофизиолог
Награда од струкова организација. Благодарница за
ангажман за Covid19 од Лекарска комора на Македонија
Добитник на Good Clinical Practice (GCP) Training Certificate,
07.02.2022 година
Член на организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/стручен собир
Член на организационен одбор на меѓународен собир годишниот конгрес на Македонското здружение на кардиолози
2014 и 2019 година (2х1)
Член на организационен одбор на симпозиум “Highlights in
cardiovascular diseases” на Македонското здружение на
кардиолози со меѓународно учество, октомври 2021 година
Член на организационен одбор на симпозиум “Highlights in acute
coronary syndrome” на Македонското здружение на кардиолози со
меѓународно учество, 4-5.9.2018 година
Изготвување и пријавување на научен/образовен
национален проект-соработник. Континуирано амбулантско
ЕКГ мониторирање 2018-2021
Национален координатор за одредена стручна област.
Амбасадор за интервентна кардиологија во Р. Македонија од
помладите лекари во Европската Асоцијација за Срцев ритам EHRA YIA 2020-2022
Членство во извршно тело на меѓународна организација
која поддржува /организира научноистражувачка
дејност
Член на Европското кардиолошко здружение
Член на Европската асоцијација за срцев ритам
Член на работна група за срцева клеточна електрофизиологија
при Европското кардиолошко здружение
Член на работната група за Acute Cardiac Care association во
Европското кардиолошко здружение
Член на работната група за Council of Stroke во Европското
кардиолошко здружение
Член на работната група за Council for Cardiology Practice во
Европското кардиолошко здружение
вкупно
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ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО
ЗВАЊЕ
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Вкупно

Поени
289,48
111,16
47,3
26,8
474,74

Членови на Рецензентската комисија
Проф. д-р Сашко Кедев, с.р.
Проф. д-р Јорго Костов, с.р.
Проф. д-р Емилија Антова, с.р.
Проф. д-р Татјана Миленковиќ, с.р.
Проф. д-р Весна Герасимовска, с.р.
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2. Ас. д-р Билјана Зафировска Талевска
Биографски податоци и образование
Ас. д-р Билјана Зафировска Талеска е родена на 6 мај 1983 г. во Скопје, каде што со
одличен успех го завршила основното и средното образование и во 2007 г. дипломирала на
Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ со просечен успех 9,15. По
дипломирањето поминала 4-месечна едукација во единиците за интервентна кардиологија и
интензивна коронарна нега во University Hospitals и Ветеранската болница Louis Stokes Medical
center во Кливленд, Охајо, и ги положила тестовите за нострификација на медицинската
диплома во Соединетите Американски Држави.
По враќањето од САД, од септември 2009 година, почнала да волонтира во
Лабораторијата за интервентна кардиологија при Универзитетската клиника за кардиологија,
каде што се вработила во март 2011 г. Во истата година учествувала во Executive fellowship
program за интервентна кардиологија во институтот Crossroads во Брисел.
На Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје ја
завршила специјализацијата по интерна медицина во јуни 2014 г. и од март 2016 г. е избрана за
асистент докторанд по предметите Интерна медицина и Интерна пропедевтика. Во октомври
2017 г. ги започнала III циклус – докторски студии од областа кардиологија, а во март 2019 г. ја
завршила супспецијализацијата по кардиологија. На 7 март 2022 г. ја одбранува својата
докторска дисертација од областа на интервентната кардиологија под наслов „Проценка на
безбедност и успех на трансулнарен пристап со истострана радијална оклузија за перкутани
ангиографски процедури”.
Активно ги владее англискиот и шпанскиот јазик.
Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Медицински факултет,
кандидатката д-р Билјана Зафировска Талеска изведува вежби на првиот циклус студии на
студиските програми: Општа медицина, Фармакологија и Стоматологија.
Учествувала како предавач и модератор на повеќе конгреси – национални и
интернационални, на темите од областа на нејзиниот потесен стручен и научен интерес. Едни од
најважните се предавањата одржани на најголемиот Европски кардиолошки конгрес во 2016,
2017, 2020 и 2021 г., како и на најважните конгреси од интервентната кардиологија, како што е
EuroPCR, каде што усно предавање имаше во 2013, 2018 и 2021 г., а во 2016 и 2017 г., на покана
на организирачкиот одбор на AIM Radial-Advanced International Masterclass, имаше покането
предавање.
Научноистражувачка дејност
Д-р Билјана Зафировска Талеска има објавено 23 научни трудови in extenso од областа
на клиничката кардиологија, од кои во 5 е прв автор, 12 се во научни списанија со импакт-фактор
и 11 во меѓународни научни списанија. Повеќе важни трудови поврзани со темата на пристап за
перкутани коронарни и периферни процедури беа објавени во наjпознатите списанија за
интервентна кардиологија, како што се: EuroIntervention, Catheterizations and Cardiovascular
Interventions, European Heart Journal и American Journal of Cardiology.
Д-р Билјана Зафировска учествувала во 16 меѓународни научни проекти и студии, како
координатор и како коистражувач.
Стручно-применувачка дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Билјана Зафировска Талеска е активно вклучена во стручно-апликативната работа
на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија – Скопје. Врши и здравствена дејност од областа
на кардиологијата и интерната медицина.
Како дел од тимот на проф. Кедев учестуваше во истражувањето и објавувањето на
повеќе трудови за процедурите поврзани со пристапот при перкутани коронарни интервенции
кои за прв пат се изведоа во светски рамки и станаа познати во кардиолошката интервентна
заедница. Првиот од позначајните трудови за употребата на трансулнарниот пристап го објави
во 2014 г. како коавтор во труд на проф. Сашко Кедев, кој е објавен во едно од најпознатите
светски списанија за интервентна кардиологија, Catheterizations and Cardiovascular Interventions.
Тоа е прв труд на таа тема објавен во светската литература.
Еден од нејзините најважни трудови е трудот во кој за прв пат се изнесуваат резултатите
и се препорачува примената на претпроцедуралната радијална ангиографија кај СТЕМИпациенти. На оваа тема беше интервјуирана од познатиот портал TCTMD по усната презентација
на Европскиот кардиолошки конгрес во Рим, 2016 г. Во 2021 година го објави и трудот за
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примената на трансулнарниот пристап со поставување на два воведника во истата рака, кој доби
многу позитивни критики од познати светски интервентни кардиолози.
Членува во поголем број професионални/стручни национални интернационални
асоцијации. Како активен член на Европското здружение за перкутани коронарни интервенции,
во тек на 2021 г. е избрана како нејзин амбасадор во нашата држава и таа функција сè уште
активно ја извршува.
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ
Кандидат: Билјана Страшо Зафировска Талеска
(име, татково име и презиме)
Институција: Медицински факултет, Скопје, Универзитетска клиника за кардиологија.
(назив на факултетот/институтот)
Научна област:
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОРАБОТНИК
Исполнетост
Ред.
ОПШТИ УСЛОВИ
на општите
број
услови да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор
циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен
успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот
и вториот циклус *
ДА

2

Просечниот успех на прв циклус изнесува: 9,15.
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 10,00.
Научен степен – доктор на науки од научната област за која се
избира
ДА

3
3.1

3.2

3.3

Назив на научната област: медицина; поле: интерна медицина;
подрачје: кардиологија.
Објавени најмалку четири научни труда** во референтна научна
публикација согласно со ЗВО во последните пет години пред
објавувањето на конкурсот за избор
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база
на списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
1. Назив на научното списание:
Catheterization and Cardiovascular Interventions
2. Назив на електронската база на списанија:_
Index Medicus & Medline, PubMed
3. Наслов на трудот: Ipsilateral transulnar artery approach
catheterizations after failure of the radial approach-Are two
sheaths in the same arm safe?
4. Година на објава: 2021
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база
на списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
1. Назив на научното списание: Catheterization and
Cardiovascular Interventions
2. Назив на електронската база на списанија: Index Medicus &
Medline, PubMed
3. Наслов на трудот: Finding the optimal access for proximal upper
limb artery (PULA) interventions: Lessons learned from the PULA
multicenter registry.
4. Година на објава: 2021
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база
на списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
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Ред.
број

3.4

3.5

4

5

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови да/не

Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
1. Назив
на
научното
списание:
Cardiovascular
Revascularization Medicine
2. Назив на електронската база на списанија: Web of science
3. Наслов на трудот: Total wrist access for angiography and
interventions: Procedural success and access site crossover in a
high volume transradial center
4. Година на објава: 2018
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база
на списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
1. Назив на научното списание: Catheterization and
Cardiovascular Interventions
2. Назив на електронската база на списанија: Medicus & Medline,
PubMed
3. Наслов на трудот: Benefit of routine preprocedural radial artery
angiography in STEMI patients
4. Година на објава: 2018
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база
на списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
1. Назив на научното списание: EuroIntervention
2. Назив на електронската база на списанија:
Web of science
3. Наслов на трудот: Coronary and structural heart interventions
from 2010 to 2015
4. Година на објава: 2017
Познавање на најмалку еден странски јазик, определен со општ
акт на Универзитетот, односно на самостојната висока стручна
школа
1. Странски јазик: англиски јазик
2. Назив на документот: Cambridge English level 1 Certificate ESOL
International, Preliminary English test-pass Level 1/ниво Б2
според Европска јазична рамка на Советот на Европа
3. Издавач на документот: Универзитет на Кембриџ
4. Датум на издавање на документот: 30.6.2015
Има способност за изведување на високообразовна дејност
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ
Кандидат: Билјана Зафировска Талеска
Институција: Катедра за интерна медицина, Медицински факултет, УКИМ, Скопје
Научна област: интерна медицина – кардиологија
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред. број
1

Назив на активноста:

Поени

Одржување на настава – вежби (2016 – 2022)
неделен број на часови * бр. на работни недели во
семестар (15) * по бодување (0,03/0,06)
Интерна медицина – вежби, Општа медицина
9 x 15 x 12 x 0.03 =48,6
Клиничко испитување – вежби, Општа медицина
6 x 15 x 12 x 0.03 =32,4
Интерна медицина – вежби, стоматолози
3 x 15 x 12 x 0.03 =16,2
1.1 Интерна медицина – вежби, Фармација
1 x 15 x 12 x 0.03 =5,4
Ургентна медицина – вежби
1 x 15 x 12 x 0.03 =5,4
Геријатриска медицина и палијативна нега – вежби
2 x 15 x 12 x 0.03 =10,8
Одржување на вежби за здравствена клиничка пракса VI
семестар – менторство
3 x 7 x 8 x 12 x 0.06 = 120,96

1.2

2

3
4
4/1
3/2
4/3

239.76

Консултации со студенти во рамки на здравствена клиничка
практика
18 x 12 x 0.02
Консултации со студенти (30 студенти X 0,002 X 12 семестри)
Eдукатор на здравствена едукација
-Едукатор на специјализанти по кардиологија и интерна
медицина
8
специјализанти (вклупно 20 месеци) (2019-2022)
(20 месеци x 4 недели х 7 часа неделно x 0.08)

4,32
+
0,72

-Едукатор на специјализанти по анестезиологија (2 по еден
месец)
(2 месеци х 4 недели х 7 часа неделно х 0.08)
Ментор и едукатор во здравствена едукација за базична
електрокардиогафиja на матични лекари, Проект на МЗ во
траење од 3 години еднодневни работилници, најмалку 5
работилници (по 4 часа) по 15-20 лекари од ПЗЗ , х 0.08
(одржани на лекари од ПЗЗ)=15 x 4 x 0,08
Настава и учество во школи и работилници
Executive fellowship program in Interventional Cardiology Module
1, 2 and 3 at the Crossroads institute во Брисел и Скопје-2011
година. 3 работилници
CARDIO CLUSTER EVENT “Highlights in Clinical Cardiology” -7
работилници- Rome,13/15 May 2016
Работилница за клинички истражувања во склоп на EuroPCR
2013 година

4.48
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4/4
4/5
4/6
4/7
4/8
5
5/1
5/2
5/3

Работилница за фракционална проточна резерва: FFR
workshop Advanced International Mastercalss AIM Radial
21.9.2016, Будимпешта
Работилница за фракционална проточна резерва: FFR
workshop AIM radial 20.09.2017 Штутгарт
Работилница организирана од Европското кардиолошко
здружение “Cardiovascular Pharmacotherapy in Women”
Од ESC Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy,
17.2.2022
Работилница за Respiration machine-stationary, Evita 4, Drager
Medical од Simed international, 28.1.2011
Работилница “The future of Asprin in the preventions of
cardiovascular and cerebrovascular Effect”, 26.11.2016, Амстердам
Научно-популарна статија во стручно методско
списание
Билјана Зафировска Талеска. Гастропротекција кај
пациенти со кардиоваскуларни заболувања. Vox medici
15.12.2020. LKM br 109
Билјана Зафировска Талеска. Улогата на Прасугрелот во
третман на пациенти со акутен коронарен синдром. Vox medici
03.2022. LKM br 114
Билјана Зафировска Талеска. Росувастатин-Моќниот
статин. Платформа PhEA med.net
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
вкупно

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред. број
Назив на активноста:

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
311,88

Поени

Објавени оригинални научни трудови

1.

1,0

121.577

Трудови со оригинални научни резултати, објавени во
научно списание кое има импакт-фактор за годината
во која е објавен трудот, во кое трудовите што се
објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано
во најмалку една електронска база на списанија со
трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation
Report, SCImago Journal Rank или друга база на
списанија која ќе ја утврди Националниот совет за
високо образование.
Kedev S, Zafirovska B, Dharma S, Petkoska D. Safety and
Feasibility of Transulnar Catheterization When Ipsilateral Radial
Access Is Not Available. Catheter Cardiovasc Interv. 2014 Jan
1;83(1):E51-60. (60% од 8 поени +IF) =4,8+2,044
Kedev S, Jovkovski A, Zafirovska B. Bilateral trans-radial
approach in stenting of occluded right axillary artery. J
Cardiothorac Surg. 2014 Aug 23;9:138. (80% од 8 поени +IF)
=4,8+1.47
Kedev S, Petkoska D, Zafirovska B, Vasilev I, Bertrand OF. Safety
of Slender 5Fr Transradial Approach for Carotid Artery Stenting
With a Novel Nitinol Double-Layer Micromesh Stent. Am J
Cardiol. 2015 Sep 15;116(6):977-81. (60% од 8 поени+IF)
=4,8+3,81
Kedev S, Zafirovska B, Petkoska D, Vasilev I, Bertrand OF.
Transradial Subclavian Artery Percutaneous Interventions After
Bilateral or Single Access. Am J Cardiol. 2016 Sep 15;118(6):91823. (60% од 8 поени+) =4,8+3,73
Sasko Kedev, MD, PhD; Biljana Zafirovska, MD; Oliver Kalpak,
MD; Slobodan Antov, MD; JorgoKostov, MD, PhD; Igor Spiroski,
MD; HristoPejkov, MD, PhD; MarjanBoshev, MD; Ivan Vasllev,
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1/6

1/7

1/8

1/9

1/10

1/11

1/12

2.

2/1

MD; AleksandarJovkovski, MD; HajberTaravari, MD; Danica
Petkoska, MD; DarkoKitanoski, MD; on behalf of the Macedonian
Working Group onInterventional Cardiology, University Clinic of
Cardiology, Skopje, Macedonia: coronary and structural heart
interventions from 2010 to 2015, EuroIntervention 2017;13:Z51Z54 IF 4.417 (60% од 8 поени + IF = 4,8 + 4.417)
Sasko Kedev, Biljana Zafirovska, Slobodan Antov, Jorgo Kostov,
Igor Spiroski, Marjan Boshev, Ivan Vasilev, Aleksandar Jovkovski,
Hajber Taravari, Darko Kitanoski, Danica Petkoska, Kalon K.L Ho.
Total wrist access for angiography and interventions: Procedural
success and access site crossover in a high volume transradial
center. Cardiovascular Revascularization Medicine 19
(2018) 570-574; (60% од 8 поени + IF= 4,8 + 1,25)
Biljana Zafirovska, Slobodan Antov, Jorgo Kostov, Igor Spiroski,
Ivan Vasilev, Aleksandar Jovkovski, Darko Kitanoski, Danica
Petkoska, Olivier F. Bertrand, Sasko Kedev. Benefit of routine
preprocedural radial artery angiography in STEMI patients.
Catheter CardiovascInterv. 2018; 1-7; IF 2,692 (60% од 8
поени + ИФ = 4,8 + 2.602)
Zafirovska B, Otljanska M, Petkoska D, Kedev S. Risk Factor
Distribution and Long-Term Outcomes in Young Patients
Undergoing Percutaneous Coronary Intervention in Macedonia.
Acta clinica Croatica, Vol. 58 No. 4., 2019. (60% од 8 поени +
IF= 4,8 + 0,78=5,58)
Zafirovska B, Jovkovski A, Vasilev I, Taravari H, Kitanoski D,
Petkoska D, Paljoskovska S, Kostov J, Ho KKL, Kedev S. Ipsilateral
transulnar artery approach catheterizations after failure of the
radial approach-Are two sheaths in the same arm safe? Catheter
Cardiovasc Interv. 2021 May 28. doi: 10.1002/ccd.29778 (60%
од 8 поени + IF = 4,8 + 2.692)
Nardai S, Zafirovska B, Pataki Á, Nemes B, Tóth J, Deák M, Kedev
S, Bertrand OF, Pirlet C, Merkely B, Ruzsa Z. Finding the optimal
access for proximal upper limb artery (PULA) interventions:
Lessons learned from the PULA multicenter registry. Catheter
Cardiovasc Interv. 2021 Sep 29 (60% од 8 поени + IF = 4,8 +
2.692)
Kitanoski D, Postadzhiyan, Velchev V, Stoyanov N, Zimbakov Z,
Spiroski I, Bushljetikj O, Pejkov H, Kostov J, Kalpak O, Zdravkovski
I, Vasilev I, Taravari H, Jovkovski A, Vavlukis M, Kedev S,
Zafirovska B. Comparison of distal radial with conventional radial
access in patients with ST-segment elevation myocardial infarction,
undergoing primary percutaneous coronary intervention.
Interventional Cardiology, Volume 14, Issue 1(2022). IF= 1,34
(60% од 8 бодови+IF = 4,8+1,34=6.14)
Taleski J, Zafirovska B. Strategies to Promote Long-Term Cardiac
Implant Site Health. Cureus. 2021 Jan 3;13(1): e12457. (90% од 8
поени+IF= 7.2+1,15)
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во
научно списание кое нема импакт-фактор за годината
во која е објавен трудот, во кое трудовите што се
објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано
во најмалку една електронска база на списанија со
трудови достапна на интернет, како што се: Ebsco,
Emerald, Scopus, Web of science, Journal Citation
Report,
SCImago
Journal
Rank,
MathSciNet
(mathematical Reviews), Zentralblatt fur Mathematik
Zafirovska B, Petkoska D, Antov S, Vasilev I, Jovkovski A, Kalpak
O, Kostov J, Spiroski I, Pejkov H, Bosev M, Taravari H, Kitanoski D,
Kedev S. Radial artery anomalies in the Macedonian population
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2/2

2/3

2/4

3.

3/1

3/2
3/3

4.
4/1

4/2

5.
5/1

during transradial angiography procedures. Sanamed 2016;
11(2):87-92 (60% oд 5 поени)
Vavlukis M, Zafirovska B, Antova E, Pocesta B, Shehu E, Taravari
H, Kotlar I, Kitanovski D, Petkoska D, Vasilev I, Janusevski F,
Bojovski I, Kedev S. The Impact of Glyco-Metabolic Status in
Patients Treated for Acute Coronary Syndrome. Pril (Makedon
Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2018 Jul 1;39(1):37-50. (60% од
5 поени)
Kedev S, Zafirovska B, Srbinovska-Kostovska E, Antov S, Nikolic
A, Dzemali O, Bunc M. Minimalistic Approach for Transcatheter
Aortic Valve Implantation (TAVI): Open Vascular Vs. Fully
Percutaneous Approach. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med
Nauki). 2019 Oct 1;40(2):5-14. (60% од 5 поени)
Bushljetikj O, Zafirovska B et al. High risk percutaneous coronary
intervention of left main bifurcation stenosis in a peritoneal dialysis
patient. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2021
Oct 26;42(2):71-78. (60% од 5 поени)
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во
научно списание вo кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое има меѓународен
уредувачки одбор во кој учествуваат членови од
најмалку три земји, при што бројот на членови од една
земја не може да надминува две третини од вкупниот
број на членови
Kalpak O, Pejkov H, Kalpak G, Jovanovska M, Zafirovska B,
Kedev S. Crossover Alternatives of Default Right Radial Artery
Access for Acute Myocardial Infarction Intervention.
Makedonski medicinski pregled. Revue médicale
macedonienne 71(1). Mac Med Review 2017; 71(1): 38-43. (60% од
5 поени)
Boshev Marjan, Taravari Hajber, Jovkovski Aleksandar, Vasilev
Ivan, Zafirovska Biljana, Kitanovski Darko. (2017). Radial
Artery Anomalies and their Implications to Percutaneous
Coronary Interventions. Journal of Cardiology and Current
Research. 8. 10.15406/jccr.2017.08.00293. (60% од 5 поени)
Andova, V., Otljanska, M., Taravari, H., Jovkovski, A., Kostova, N.,
Caparoska, E., Zafirovska, B. A Case of Tacotsubo
Cardiomyopathy - How We Uncovered the Diagnosis. Journal of
Advances in Medicine and Medical Research.2020
August.32(13),1-6. (60% од 5 поени)
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во
научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка
на Европската Унија и/или ОЕЦД9
B Zafirovska Taleska, J Taleski - Value of routine urine
examinations including microalbuminuria in “newly detected”
hypertensive patients. E-journal of Cardiology Practice. Vol.
17, N° 19 - 21 Aug 2019. (90% од 5 поени)
J Taleski, B Zafirovska Taleska - Different treatment options
and prevention of SCD in athletes with frequent ventricular
extrasystoles. E-journal of Cardiology Practice. Vol. 17, N° 13
- 26 Jun 2019 (90% од 5 бодови)
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во
научно/стручно списание
Атеросклероза на коронарните крвни садови локална или
системска инфламација? Х. Пејков, С. Кeдев, С. Панов, Е.
Србиновска, Б. Зафировска, И. Ланг. Vox Medici 09.2015.
(60% од 3 поени)
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Перкутани коронарни интервенции – пристап преку рака за
сите пациенти. И. Спироски, М. Бошев, Б. Зафировска, С.
Кедев. Vox Medici 09.2015 (60 % од 3 поени)

1,8

6. Пленарни и секциски предавања на научен/стручен собир со
меѓународно учество
6/1 Предавање – Euro PCR- Paris 2013 Congress
-4 предавања:
(1)
Bilateral Transradial approach in stenting of occluded right
Axillary artery, Interactive case corner #7.
(2)
Bilateral radial and ulnar access for PCI of proximal
circumlex and ostial right coronary artery chronic total occlusions,
in the session- When there is no access site, remember that the
4x2=8
arteries lead to the heart.
(3)
Radial access in carotid artery stenting of right internal
carotid artery in acute carotid syndrome, without touching the
aortic arch in the session - Tips and tricks in carotid artery stenting
(4)
Percutaneous retrieval of embedded large foreign body
from right ventricle through the femoral vein in the session Macedonia shares its most educational cases.
6/2 Предавање–Macedonian
International
Congress
of
Cardiology. Skopje 2014 - Radial artery anomalies – Variations,
Incidence of anatomical variants located from wrist to aorta and
2
their impact on transradial angiography procedures. Dedicated
Transradial Session – part II.
6/3 Invited speaker - Advanced International Masterclass. AIM
Radial 2016 Budapest Congress: Benefit of Pre-procedural
3
Radial artery angiography in STEMI patients
6/4 Предавање: European Society of Cardiology ESC Congress
2
2016 Rome. Radial artery anomalies in STEMI interventions.
6/5 Предавање пленарно: European Society of Cardiology ESC
Congress 2017 Barcelona. Radial vs. Ulnar artery anomalies in
3
STEMI patients: 6-year results from routine wrist angiography.
6/6 Invited speaker. Advanced International masterclass. AIM
Radial 2017 Stuttgart. Radial vs. Ulnar artery anomalies in
3
STEMI patients: 6-year results from routine wrist angiography.
6/7 Предавање: Macedonian International Congress of
Cardiology Ohrid 2018. Benefit of Pre-procedural radial
2
angiography in STEMI patients.
6/8 Предавање: Euro PCR 2018 Congress Paris. Total wrist
2
access for Carotid artery Stenting.
6/9 Предавање: 20th Congress of the Macedonian Medical
association 2020. ESC Guidelines for the management of acute
2
myocardial infarction in patients presenting with ST-segment
elevation.
6/10 Предавање: Highlights in Cardiovascular Diseases
symposium-online-10.2021. Ipsilateral transulnar artery
2
approach catheterizations after failure of the radial approach-Are
two sheaths in the same arm safe?
6/11
Предавање: Euro PCR 2021 Digital Edition. Complex left
2
main bifurcation (lesion 1,1,1) PCI with OCT control.
6/12
Предавање: ESC European Society of Cardiology Congress
2021 - The Digital Experience. Sex differences in transradial
2
access site characteristics and crossover in STEMI.
6/13
Предавање: 86th Annual Scientific Meeting of the
Japanese Circulation Society (JCS2022), March, 2022.
2
Gender differences in transradial access site characteristics and
their influence on TRA failure in STEMI interventions.
6/14
Модератор на сесија. Highlights in Cardiovascular Diseases
2
symposium-online-10.2021. Joint Session of Macedonian working
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6/15

group on Cardiovascular Prevention and Serbian Working group
on Prevention and Cardiovascular Rehabilitation.
Модератор на сесија, Македонски кардиолошки конгрес,
2019, 4 сесии.

7. Секциско предавање на научен/стручен собир
7/1 Cardio Days East (10-11).11.2018 "Sandoz Cardio Academy"
Третман на хипертензија кај постари лица – Strumica 10.11.2018
– стручнo предавањe за кардиолози и интернисти.
7/2 Презентација “Sandoz Cardio Academy-Bermuda Triangle in
Cardiology DAE” на тема “exchanging experience of secondary
prevention of CV diseases”, Охрид, 10.2017
7/3 Предавање на стручен состанок за кардиолози “Urgent
conditions in cardiology”, на тема: Акутен коронарен синдром.
09.12.2021
7/4 Предавање на стручен состанок за кардиолози на тема:
Антикоагулантен пристап кај преткоморна фибрилација „ESC
конгрес 2020: клучни пораки од новите водачи“, Скопје
02.12.2020
7/5 Предавање на стручен состанок за интервентни кардиолози на
тема. Кардио разговори. Да зборуваме за Пинетра. Приказ на
случај. 14.10.2020 и 16.10.2020
7/6 „Заедно на отворен пат”. Предавање со приказ на случај на
едукативен состанок за кардиолози: Резултати од големи
студии за Прасугрел -Triton Timi 38, 16.6.2020 година
7/7 Предавање на стручен состанок за кардиолози на тема.
Интензивен медикаментозен третман со високи дози на
Розувастатин кај пациент со акутен коронарен синдром, 2017
7/8 Предавање на стручен состанок за матични лекари и
интернисти “Guidelines and recommendation in hypertensive
patients with additional comorbidities as CKD, diabetes,arrhythmia
and CAD” на тема- Третман на Хипертензија со коронарна
болест. Прилеп, 17.4. 2019
7/9 Предавање на стручен состанок за кардиолози на тема
”Diabetes new approach as risk factor in CV diseases, what can we
do more” со тема-Третман на стабилна коронарна болест и
дијабет. Скопје, 28.11.2019.
7/10 Предавање на стручен состанок за кардиолози “Do your part
protect the heart” на тема -Hear failure and Coronary artery
disease” Акутна срцева слабост предизвикана од stunned
myocardium при акутен миокарден инфаркт, Скопје, 10.3.2020
7/11 Предавање на стручен состанок за матични лекари и
интернисти ”Primary care as driver for successful management of
CVD” на тема: Третман на хипертензија со КАБ. Скопје
14.12.2020
7/12 Предавање на стручен состанок за кардиолози „Ургентни
состојби во кардиологијата”, на тема: „Хипертензивна криза”.
Скопје, 11.6.2018.
7/13 Предавање на стручен состанок за кардиолози на тема “Улогата
на Еплеренонот во третман на срцева слабост по акутен
миокарден инфаркт”, декември 2021, Скопје
7/14 Стручно предавање на утрински состанок на Клиника за
Кардиологија. Радијални наспроти улнарни артериски
аномалии кај STEMI-пациенти. 13.11.2019, Скопје
7/15 Модератор на сесија од стручен состанок на тема „Срцето и
мозокот – што ги поврзува”, 18.7.2019, Скопје
7/16 Модератор на сесија од стручен состанок на тема: „Мозочен
удар – кардиолошки и невролошки аспекти,”19.7.2019, Скопје
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7/17

Стручно предавање за интернисти: Моксонидин во третман на
хипертензија. Eduction and sharing experience with Moxonidine
in treatment of hypertension, 25.5.2017.

1

8. Учество на научен/стручен собир со реферат
8/1

8/2

8/3

8/4

8/5

8/6

8/7

8/8
8/9

8/10

8/11

8/12

B Zafirovska Taleska, D Petkoska, A Jovkovski, I Vasilev, H
Taravari, D Kitanoski, S Kedev. Sex differences in transradial access
site characteristics and crossover in STEMI. European Heart
Journal, Volume 42, Issue Supplement_1, October 2021, ehab724.
2159.
Z Ruzsa, N Sandor, J Toth, M Deak, B Zafirovska, B Nemes, C.H
Pirlet, B Merkely, O.F Bertrand, S Kedev. Comparison of different
access sites (radial, brachial and femoral) for subclavian artery
intervention. European Heart Journal, Volume 41, Issue
Supplement_2, November 2020, ehaa946.2385.
Transulnar Aproach for PCI after failed ipilateral TRA: 2 sheaths in
same arm, is it safe? B Zafirovska Taleska, A Jovkovski, I
Vasilev, H Taravari, D Petkoska, S Kedev. European Heart
Journal, Volume 41, Issue Supplement_2, November 2020,
ehaa946.2504.
Biljana Zafirovska Taleska. ESC Guidelines for the
management of acute myocardial infarction in patients presenting
with
ST-segment
elevation.
MLD
Congress
2020.
Cong2020.mld.mk. Abstract book.
Zafirovska B, Vasilev I, Jovkovski A, Kitenoski D, Taravari H,
Kedev S. Benefit from pre-procedural routine wrist artery
angiography in angiography procedures: seven-year results from a
high-volume transradial access centre. Abstract book AICT ASIA
PCR Asia19A-POS019
B Zafirovska Taleska, D Petkoska, A Jovkovski, I Vasilev, D
Kitanovski , S. Kedev. Transulnar approach vs. left radial access in
STEMI patients: experiences from a single high-volume center.
European Heart Journal, Volume 40, Issue Supplement_1,
October 2019, ehz746.1109
D.Petkoska, B Zafirovska Taleska, I Vasilev, S Antov, S Kedev.
Subclavian CTO stenting using bilateral retrograde wrist approach
. European Heart Journal, Volume 40, Issue Supplement_1,
October 2019, ehz745.1090
Zafirovska B, Petkoska D, Kedev S. Total wrist access for carotid
artery stenting. Abstract book Euro PCR 2018. Euro18A-OP144
B. Zafirovska Taleska, D. Petkoska, I. Vasilev, A. Jovkovski, H.
Taravari, M. Boshev, D. Kitanovski, S. Kedev;Radial vs. Ulnar artery
anomalies in STEMI patients: 6 year results from routine Wrist
artery angiography. 5993., European Heart Journal, Volume
38, Issue suppl_1, 1 August 2017. ehx493.5993
D. Petkoska, B. Zafirovska Taleska, I. Vasilev, S. Antov, S.
Kedev; Transradial approach for carotid artery stenting in
octogenerians. P5207. European Heart Journal, Volume 38,
Issue suppl_1, 1 August 2017, ehx493.P5207
D. Petkoska, I. Vasilev, B. Zafirovska Taleska, S. Antov, O.
Bertrand, S. Kedev; Transradial bilateral or single access in iliac
artery percutaneous interventions: early and late results. P5216.
European Heart Journal, Volume 38, Issue suppl_1, 1 August
2017, ehx493.P5216
B. Zafirovska Taleska, D. Petkoska, I. Vasilev, O. Kalpak, M.
Boshev, A. Jovkovski, H. Taravari, D. Kitanovski, S. Kedev. Radial
artery anomalies in STEMI patients. European Heart Journal
(2016) Volume 37, Issue suppl 1, 1-189 August 2016
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8/13

8/14
8/15

8/16

8/17

8/18
8/19

8/20

8/21

8/22
8/23

8/24

8/25

8/26
8/27

B. Zafirovska, D. Petkoska, S. Antov, I. Vasilev, S. Kedev.
Subclavian CTO stenting using Bilateral retrograde radial approach.
European Heart Journal (2016) Volume 37, Issue suppl 1, 1189 August 2016.
D. Petkoska, B.Zafirovska, S. Antov, I. Vasilev, S. Kedev.
Transradial carotid artery stenting in high-risk patients.
European Heart Journal (2016) 37 (suppl 1): 599-983
I. Vasilev, B. Zafirovska, D. Petkoska, S. Antov, J. Kostov, I.
Spiroski, H. Pejkov, O. Kalpak, S. Kedev. Transulnar approach in
STEMI patients: experiences from a single high-volume center.
European Heart Journal (2016) 37 (suppl 1): 985-1393
D. Petkoska, B. Zafirovska, A. Jovkovski, S. Kedev. Bilateral
retrograde radial approach in stenting of occluded subclavian
artery. European Society of Cardiology Congress 2013 Amsterdam
– Published European Heart Journal 34(suppl 1):P349-P349 ·
August 2013
Pancholy S., Zafirovska B, Antov S, Kalpak O, Kedev S. Predictors
of Upper Extremity Arterial Tortuosity Encountered During
Transradial Access: Results From A Large National Registry. Pub.
Journal of the American College of Cardiology 66(15):B176 ·
October 2015 TCT-432
B.Zafirovska, A.Jovkovski, S.Kedev. Radial artery anomalies –
Variations. Cardiology Congress Skopje 2014. Abstract book.
J. Taleski; B. Zafirovska; L. Poposka; E. Srbinovska. Importance
of additional echocardiographic parameters in selecting a CRT
responder patient. European Journal of Heart Failure
Supplements (2013) 12, S326–S345.
Kedev S, Antov S, Kalpak O, Kostov J, Pejkov H, Spiroski I,
Petkovska D, Zafirovska B, Jovkovski A, Kaeva S. Single Center
Registry of Percutaneous Ulnar Artery Approach for Coronary
Intervention as an Alternative to TRA. J Am Coll Cardiology
2011;58(20):TCT-529.
Kedev S, Kalpak O, Antov S, Kostov J, Spiroski I, Pejkov H, Petkoska
D, Jovkovski A, Zafirovska B. Percutaneous ulnar artery approach
for coronary intervention: an alternative to transradial access. 29th
Cardiovascular surgical symposium. Zurs/Austria FebruaryMarch 2011
Andova V, Zafirovska B, Jovkovski A. Comparison of treatment in
Pulmonary embolism (International cardiology Congress in Ohrid
2009 Abstract book). poster presentation.
Kalpak O, Pejkov H, Spiroski I, Kostov J, Zafirovska B, Kalpak G,
Antov S, Kedev S. Ulnar rather than femoral for artery access
crossover. J Am Coll Cardiology Vol. 68.No. 18. Suppl B.2016. TCT
368
Zafirovska B, Kedev S. Gender differences in transradial access
site characteristics and their influence on TRA failure in STEMI
interventions. 86th Annual Scientific Meeting of the Japanese
Circulation Society (JCS2022), March, 2022.Abstract book
Pejkov, B Zafirovska, O Kalpak, S Kedev. The Incidence of
Anatomical Variations from Wrist to Aorta and their Impact on
Transradial Interventional Procedures. JIC, Vol.27.Suppl A.
January 2015
O Kalpak, S Antov, J Kostov, H Pejkov, I Spiroski, M Boshev,
I Vasilev, B Zafirovska, S Kedev. Total Wrist Access for Primary
Percutaneous Coronary Intervention: A Real-World Single Center
registry of 2624 Consecutive Patients with Acute STEMI; JIC 2015,
Vol. 27, Supplement A, 8A-9
Pancholy N, Patel A, Zafirovska B, Patel T, Kedev S,
Pancholy S. Predictors of failed radial artery cannulation for

66

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022
transradial access: Insights from a large International registry: C069. CCI 2016/4. Vol.87. AIM RADIAL 2016
Kedev S, Zafirovska B, Petkovska D, Kalpak O, Dharma S, Antov
8/28 S. The transulnar approach in patients with ipsilateral radial artery
occlusion. SCAI 2013 12-194
Учество во научни проекти и студии
9. Национален координатор на меѓународен научен проект
Национален координатор на меѓународна студија: DISCO
9/1 RADIAL (DIStal Versus COnventional RADIAL Access for Coronary
Angiography and Intervention) студија
Национален координатор на меѓународен научен проект:
CLEAR SYNERGY (Colchicine and Spironolactone in Patients With
9/2
STEMI / SYNERGY Stent Registry) студија од октомври 2018
година
10. Учесник/коистражувач во меѓународни научни проекти
10/1

10/2

10/3
10/4
10/5

10/6
10/7
10/8
10/9
10/10
10/11
10/12
10/13
10/14
10/15
10/16

Учесник меѓународен научен проект: TOTAL студија
(Randomized Trial of Primary PCI with or without Routine Manual
Thrombectomy)
Учесник и коистражувач во меѓународен научен проект:
MASTER DAPT студија (Management of High Bleeding Risk
Patients Post Bioresorbable Polymer Coated Stent Implantation
With an Abbreviated Versus Prolonged DAPT Regimen) студија од
април 2018 година.
Учесник и коистражувач на меѓународна студија: CLEAR
SYNERGY (Colchicine and Spironolactone in Patients With STEMI
/ SYNERGY Stent Registry), од октомври 2018 година
Учесник и коистражувач во меѓународна студија: Bio-marker
Syb study of CLEAR SYNERGY (Colchicine and Spironolactone in
Patients With STEMI), од 2021 година
Учесник и коистражувач на меѓународен научен проект: DISCO
RADIAL (DIStal Versus COnventional RADIAL Access for Coronary
Angiography and Intervention) студија
Учесник и коистражувач во меѓународен научен проект: ESC
регистар- EORP. European Society of Cardiology Registry on Non
ST Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI Registry) – 31.1121.12.2019.
Учесник и коистражувач во меѓународен научен проект:
DYSCOVERY- EpiS Discovery студија од 2021 година
Учесник и коистражувач во меѓународен научен проект: Ability
Diabetes Global trial- февруари 2022 година
Учесник и коистражувач во меѓународен научен проект
Performance I. Evaluation of the 3-in-1 Neuroguard IEP System for
Carotid Artery Stenosis.
Учесник и коистражувач во меѓународен научен проект
Performance II. Protection Against Emboli During Carotid Artery
Stenting Using the Neuroguard IEP System.
Учесник во меѓународен научен проект STENT FOR LIFE
регистарот 02.2017
Учесник во меѓународен научен проект: Complete vs Culpritonly Revascularization to Treat Multi-vessel Disease After Primary
PCI for STEMI (COMPLETE), март 2017 година
Учесник во меѓународен научен проект RAS registry клиничка
студија.
Учесник и коистражувач во меѓународен научен проект: Realworld Study of a Dual-layer Micromesh Stent in Elective Treatment
of Carotid Artery Stenosis (ROADSAVER) од 2018 година.
Учесник во JetCTO registry меѓународен регистар, јануари 2022
Учесник и коистражувач во национален проект: Континуирано
амбулантско ЕКГ-мониторирање со апарат – едноканален
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систем,
временски
неограничено,
во
споредба
со
конвенционална екг холтер метода, 2018 – 2021
Учесник и коистражувач во СТЕП - проспективна,
мултицентрична, неинтервенциска епидемиолошка студија.за
артериска хипертензија со цел да се оценет ефикасноста и
10/17 придржувањето на пациентот кон терапијата за артериска
хипертензија и кардиоваскуларните ризици –БРОЈ НА
СТУДИЈА: КЕПСУ 06/2020 – СТЕП/МК (KEPSU 06/2020–
STEP/MK)
Учесник во проект за превод и стручна редактура на клинички
10/18
упаства NICE со број 07-7113/1 Министерство за здравство
Учесник и коистражувач во национален проект. Третман на
10/19
акутен коронарен синдром. РАКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТОТ:
проф. д-р САШКО КЕДЕВ; установа: МАНУ, 2018-2020
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
вкупно
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Назив на активноста:
Ред. број
1

2
2/1

2/2

2/3
3
3/1

3/2
3/3
4
5

3
3
311.57

Поени

Завршена специјализација во областа на медицинските науки
и здравството – интерна медицина 2
Завршена субспецијализација во областа на медицинските
науки и здравството – кардиологија 1
Експертска активност – евалуација, стручна ревизија
Рецензент на трудот од “Does myocardial bridge appear more
frequently and diffusely on radial access coronary angiography?",
поднесен во BMC Cardiovascular Disorders, септември 2021
година
Рецензент на трудот “Giant Aneurysm of Coronary Artery Fistula
Successfully Treated by Surgical Repair” од авторите Yuko Harada,
Atsuo Mori, Mitsuharu Mori, Tatsuji Yoshimoto. Април 2021
Рецензент на трудот од "Agreements between mean arterial
pressure from radial and femoral artery measurements in refractory
shock patients" поднесен во март 2022 во Scientific ReportsNature Research.
Превод
Превод: Џебни препораки на Европското кaрдиолошко
здружение за третман на пациенти со акутен миокарден
инфаркт со СТ-сегмент елевација, 2020, организирано од
Македонското кaрдиолошко здружение
Превод: Препораки на Европското кaрдиолошко здружение за
третман на пациенти со акутен миокарден инфаркт со СТсегмент елевација, 2020, целосен текст, организирано од
Македонското кaрдиолошко здружение
Превод на NICE-препораки, 08.2013 19x0.5
Член на Работна група за спроведување на едукации за
базична електрокардиографија за матични и семејни лекари
во Р Македонија, проект на Министерство за здравство -2016
година (решение бр. 10-4871/2 од 26.5.2016 год.)
Автор на едукативна брошура за акутен миокарден
инфаркт за матични лекари, април 2021 година
Воведување нова лабораториска/клиничка метода во
областа на медицинските науки и здравството
1.

6

3

Првпат воведена оригинална метода – рутинска
претпроцедурална радијална ангиографија, објавен труд
2018 година, член на тим.
2. Првпат во државата воведена процедура – трансулнарен
пристап со истострана радијална оклузија за перкутани
интервенции објавен труд 2014, член на тим.
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3. Првпат воведена процедура – трансулнарен пристап со
поставување на два воведник во истата рака, поради
неуспех на трансрадијален пристап, објавен труд, 2021член на тим.
4. Првпат воведена процедура – постпроцедурална патентна
хемостаза – трудови објавени во периодот 2018 – 2022.
5. Првпат воведена процедура – дистален радијален
пристап-DISCO RADIAL меѓународен проект, член на
тим.

4
4

Дејности од поширок интерес
7

Уредник на меѓународно научно/стручно списание. Deputy
Editor in Chief. South East European Journal of Cardiology
(SEEJCA)

8/1

Студиски престој во период од 1 недела во Универзитетска
клиничка болница „Дубрава“, Оддел за интервентна
кардиологија, 2021

8/2
9
9/1
9/2

9/3
9/4

10

11

12/1
12/2

13
14/1
14/2

Студиски престој во период од 3,5 месеци во University
Hospitals Cleveland and VA Stokes Medical Hospital Кливленд,
Охајо, 2009 година
Член на организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/стручен собир
Член на меѓународен организационен одбор на AIM RADIAL
Advanced International Masterclass, 2017 година во
Будимпешта, Р Унгарија
Член на организационен одбор на меѓународен собир годишниот конгрес на Македонското здружение на
кардиолози, 2014 и 2019 година (2х1)
Член на организационен одбор на симпозиум “Highlights in
аcute coronary syndrome” на Македонското здружение на
кардиолози со меѓународно учество, октомври 2021 година
Член на организационен одбор на меѓународен собир годишниот конгрес на MLD 2020
Меѓународна награда за научни постигнувања како
учесник во тим. First place award for best paper in the publishing
competition on Strategies to Promote Long-Term Cardiac Implant
Site Health: Taleski J, Zafirovska B. Strategies to Promote LongTerm Cardiac Implant Site Health. Cureus. 2021 Jan
3;13(1):e12457. doi: 10.7759/cureus.12457. PMID: 33552775
Државна награда за научни постигнувања. Award of
exelence “Epsa Urumova” for the published paper: Vavlukis M,
Zafirovska B, Antova E, Pocesta B, Shehu E, Taravari H, Kotlar I,
Kitanovski D, Petkoska D, Vasilev I, Janusevski F, Bojovski I, Kedev
S. The Impact of Glyco-Metabolic Status in Patients Treated for
Acute Coronary Syndrome. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd
Med Nauki). 2018 Jul 1;39(1):37-50. doi: 10.2478/prilozi-20180022
Награда од струкова организација. Благодарница за
ангажман за Covid19 од Лекарска комора на Македонија
Награда од струкова организација. Сертификат за
положени испити за нострификација USMLE STEP1, STEP 2 во
САД.
Добитник на Good Clinical Practice (GCP) Training Certificate,
07.02.2022 година
Изготвување и пријавување на научен/образовен
национален
проект
– соработник. Континуирано
амбулантско ЕКГ-мониторирање, 2018 – 2021
Изготвување и пријавување на научен/образовен
национален проект – МАНУ, 2020 – 2022
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15

16
16/1
16/2
16/3
16/4
16/5
16/6
16/7
16/8
16/9

Национален координатор за одредена стручна област.
Амбасадор за интервентна кардиологија во Р. Македонија од
помладите лекари во Европската асоцијација за перкутани
кардиоваскуларни процедури - EAPCI YIA, 2021 – 2023
Членство во извршно тело на меѓународна
организација која поддржува /организира
научноистражувачка дејност
Член на Европското кардиолошко здружение
Член на Европската асоцијација за перкутани коронарни
интервенции при Европското кардиолошко здружение
Член на Работната група за Acute Cardiac Care association во
Европското кардиолошко здружение
Член на Работната група за Council of Stroke во Европското
кардиолошко здружение
Член на Работната група за Cardiovascular Pharmacotherapy во
Европското кардиолошко здружение
Член на работната група за Aorta and Peripheral Vascular
diseases во Европското кардиолошко здружение
Член на работната група за Coronary Pathophysiology &
Microcirculation во Европското кардиолошко здружение
Член на работната група за Council for Cardiology Practice во
Европското кардиолошко здружение
Член на работната група за Council on Hypertension во
Европското кардиолошко здружение
Вкупно

3

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
79

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ
Поени
311,88

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Вкупно

311,57
46,8
32,2
702,45

Членови на Рецензентската комисија
Проф. д-р Сашко Кедев, с.р.
Проф. д-р Јорго Костов, с.р.
Проф. д-р Емилија Антова, с.р.
Проф. д-р Татјана Миленковиќ, с.р.
Проф. д-р Весна Герасимовска, с.р.
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3. Д-р Оливер Бушљетиќ
Биографија Оливер Бушљетиќ
Биографски податоци и образование
Роден е на 13.6.1969 г. Основно и средното училиште завршил во Скопје, а со високо
образование се стекнал на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје. Дипломирал во 1994 година, со просечен успех 9,8, а во 1995 година го положил
државниот испит. На Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје се вработил во 1997
година. Истата година започува со специјализација по интерна медицина на Медицинскиот
факултет во Скопје и ја завршува во 2001 година.
Како стипендист на Европското кардиолошко здружение, 2000 година престојува на
одделот за кардиологија во “Ospedale Riuniti di Bergamo”во Бергамо, Италија, каде го изведува
тренингот по интервентна кардиологија.
Во 2006 година започнал со супспецијализација по кардиологија, која ја завршил во
2008 година.
Во периодот 2009 – 2010 година работел во здравствената установа „Сунце” во Загреб,
Република Хрватска. Во 2010 година, во Клиничкиот центар „Дубрава“, Загреб, ја завршил
постдипломската школа за периферен ултразвук.
Од 2010 до 2018 г. работел во Клиничката болница „Аџибадем Систина” во Скопје. Таму
учествувал во спроведување на мерките за добивање на сертификат “Joint Commission
International”.
Од 2018 година до денес, вработен е на Универзитетската клиника за кардиологија во
Скопје.
Во 2003 година е избран за помлад асистент по предметот Интерна медицина на
Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Во 2020 година ги завршил докторските студии со одбрана на докторска дисертација со
наслов: „Морфолошки и функционални карактеристики на левата преткомора и комора кај
возрасна популација”.
Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Медицински факултет, изведувал
вежби по интерна медицина и интерна пропедевтика, на студенти по општа медицина и
стоматологија.
Научноистражувачка дејност
Бил главен истражувач во меѓународната клиничка студија “MARINER” а учесник во
друга меѓународна и друга национална клиничка студија.
Има објавени голем број трудови во стручни списанија и апстракти во зборници на
трудови од конгреси во земјата и во странство. Учествува како модератор и предавач на повеќе
конгреси, симпозиуми и работилници во земјата и во странство.
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Од 2018 г. до денес, раководител е на Одделот за акутна кардиолошка нега, при
Клиниката за кардиологија во Скопје, и ја унапредува работата на Одделот со воведување на нова
организација, нови методи и терапии и нов оперативен програм кој овозможува Одделот да
функционира “paperless”.
Во 2018 година завршил обука за транскатетер аортална валвуларна имплантација и
станува сертифициран оператор за ТАВИ-процедури. Истата година престојувал и на
Универзитетската клиника за ангиологија во Салцбург, Австрија, за обука за интервентни
периферни интервенции.
Во периодот 2004 – 2006 година, повеќе пати престојувал на Одделот за кардиологија,
Општа болница – Задар, каде што работел на развојот на интервентната кардиологија во овој
регион.
Активно е вклучен во работата на неколку комисии на ЈЗУ Универзитетска клиника за
кардиологија во Скопје и Министерството за здравтсво.
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ
Кандидат: Оливер Звонимир Бушљетиќ
(име, татково име и презиме)
Институција:
Медицински факултет, Скопје
(назив на факултетот/институтот)
Научна област: КАРДИОЛОГИЈА И ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОРАБОТНИК
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и
втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено
просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните
Да
студии од првиот и вториот циклус *
2

3
3.1

Просечниот успех на прв циклус изнесува: 9,77
Научен степен – доктор на науки од научната област за која се
избира
Назив на научната област: клиничка медицина;
поле: кардиологија;
подрачје: ехокардиографија.
Објавени најмалку четири научни труда** во референтна
научна публикација согласно со ЗВО во последните пет години
пред објавувањето на конкурсот за избор
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат
на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо
образование
31.1.
1. Назив на научното списание: Прилози Македонска
академија на науките и уметностите
2. Назив на електронската база на списанија: Index Medicus
&Medline
3. Наслов на трудот: Comparison of Two-Dimensional and
Three-Dimensional Echocardiography in Determination of
Left Ventricle Volumes and Ejection Fraction in Adult
Population
4. Година на објава: 2017
3.1.2
1. Назив на научното списание: Прилози Македонска
академија на науките и уметностите
2. Назив на електронската база на списанија: Index Medicus
&Medline
3. Наслов на трудот: HIGH RISK PERCUTANEOUS
CORONARY
INTERVENTION
OF
LEFT
MAIN
BIFURCATION STENOSIS IN A PERITONEAL DIALYSIS
PATIENT
4. Година на објава: 2021
3.1.3
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

1.

Назив на научното списание: Nephrology Dialysis
Transplantation
2. Назив на електронската база на списанија: Journal of
citation report/Index Medicus
3. Наслов на трудот: Association of the chronic kidney disease
urinary proteomic predictor CKD273 with clinical risk factors
of graft failure in kidney allograft recipients
Година на објава: 2021
3.1.4.
1. Назив
на
научното
списание:
Biomedicine
&
Pharmacotherapy
2. Назив на електронската база на списанија: SCImago
3. Наслов на трудот: Impact of renin-angiotensin system
inhibitors on mortality during the COVID Pandemic among
STEMI patients undergoing mechanical reperfusion: Insight
from an international STEMI registry
Година на објава: 2021
3.2

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат
на рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој
учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на
членови од една земја не може да надминува две третини од
вкупниот број на членови
1. Назив на научното списание: Journal of Morphological
Sciences
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и
припадност по земји): 25 (Bosna i Hercegovina-3, Hrvatska -1,
Ermenia-1, Srbija-5, Ucraine-1, USA-2, Северна Македонија-10,
Crna Gora-2)
3. Наслов на трудот: CAROTID ARTERY STENTING OF
INTERNAL CAROTID ARTERY “NEAR OCCLUSION” STENOSIS
– CASE REPORT
4. Година на објава: 2021

4

5

Познавање на најмалку еден странски јазик, определен со
општ акт на Универзитетот, односно на самостојната висока
стручна школа
1. Странски јазик: англиски
2. Назив на документот: BULATS Cambridge English-ниво С1
3. Издавач на документот: British Council Macedonia
4. Датум на издавање на документот: 2018
Има способност за изведување на високообразовна дејност

Да

ДА

ДА

Членови на Рецензентската комисија
Проф. д-р Сашко Кедев, с.р.
Проф. д-р Јорго Костов, с.р.
Проф. д-р Емилија Антова, с.р.
Проф. д-р Татјана Миленковиќ, с.р.
Проф. д-р Весна Герасимовска, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО,
НАСТАВНО И НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ
Кандидат: Оливер Бушљетиќ
Институција: Медицински факултет
Научна област: кардиологија и интерна медицина
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста:
бр.
1
Одржување на вежби
Интерна медицина (2003-2009 година)=6 год=12 сем
(3 вежби/неделно х 15 недели/во семестар х 0,03) х 12 семестри = 16,2

Поени
49,8
16,2

Интерна пропедевтика/клиничко испитување (2009-2009 година=6
год=12 сем
(3х15х0,03)х12=16,2

2.

3.

16,2

Интерна медицина за стоматолози (2003-2009 год.)=6 год= 12 сем
Стоматолози (3 х 15 х 0,03) х 12= 16,2

16,2

Консултации со студенти (2003-2009 год.) = 12 семестри
(50 студенти х 0,002 х 12 сем = 1,2
Ментор и едукатор на здравствена едукација (2018-2021)
кандидати (0,08):
23 специјализант со вкупно 38 месеци=
Број на месеци едукаторство х 4 (број на недели) х 7 сати неделно х 0,08
38 х 4 х 7 х 0,08. 85,12
Научно-популарна или наставно-историска статија во стручнометодско списание

1.2
85,12

1,0

1. Д-р О. Бушљетиќ. Акутен срцев удар со елевација на СТ-сегментот. Лекарски.
Информативно-едукативно гласило на МЛД. Декември/јануари 2020/2021,
бр.124/125

1,0
135,92

Вкупно:
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста:
бр.
1.
Учесник во национален научен проект

Поени
1x3=3

1. Постмаркентишко неинтервенциско клиничко ипитување: Терапевтска
ефикасност, безбедност и профилактички ефекти на телмисартан во однос на
валсартан кај пациенти со блага и умереа артериска хипертензија
Одобрена од етичка комисија на Мед. фак., УКИМ, Одлука бр. 03-1475/4
28.3.2019
Оливер Бушљетиќ, подистражувач.
2.

Главен истражувач и подистражувач во меѓународен научен
проект
1. International clinical study RIVAROXDVT3002
2016-2019
Principal investigator
2. International clinical study FENOPRA-III-12-1
2016-2018
Sub investigator
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3

Трудови со оригинални научни резултати, објавени во научно
списание кое нема импакт-фактор за годината во која е објавен
трудот, во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и
кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија
со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco, Emerald,
Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal
Rank, MathSciNet (Mathematical Reviews), Zentralblatt fur
Mathematik и Реферативный журнал "Математика" или друга база
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо
образование

2x4,5=9

1. Bushljetikj O, Georgievska-Ismail L. Comparison of Two-Dimensional and
Three-Dimensional Echocardiography in Determination of Left Ventricle Volumes
and Ejection Fraction in Adult Population. Prilozi (Makedon Akad Nauk Umet Odd
Med Nauki). 2017 Dec 1;38(3):105-112.

4,5

2. Bushljetikj O (1), Zafirovska Taleska B (1), Zimbakov Z (1), Arnaudova Dezulovic
F (1), Rambabova-Bushljetik I (2), Spasovski G (2). HIGH RISK PERCUTANEOUS
CORONARY INTERVENTION OF LEFT MAIN BIFURCATION STENOSIS IN A
PERITONEAL DIALYSIS PATIENT. CONTRIBUTIONS. Sec. of Med. Sci., XLII 2,
2021 MASA
4

Трудови со оригинални научни резултати, објавени во научно
списание кое има импакт-фактор за годината во која е објавен
трудот, во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и
кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија
со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco, Emerald,
Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago, Journal
Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот
совет за високо образование
1. Irena Rambabova-Bushljetik, Jochen Metzger, Justyna Siwy, Saso Dohcev,
Oliver Bushljetikj, Venko Filipce, Lada Trajceska, Harald Mischak, Goce
Spasovski. Association of the chronic kidney disease urinary proteomic predictor
CKD273 with clinical risk factors of graft failure in kidney allograft
recipients, Nephrology
Dialysis
Transplantation,
2021;,
gfab297, https://doi.org/10.1093/ndt/gfab297
8x0,6+5,99=10,79
2. De Luca G, Cercek M, Okkels Jensen L, Bushljetikj O, Calmac L, Johnson T,
Gracida Blancas M, Ganyukov V, Wojakowski W, von Birgelen C, IJsselmuiden A,
Tuccillo B, Versaci F, Ten Berg J, Laine M, Berkout T, Casella G, Kala P, López
Ledesma B, Becerra V, Padalino R, Santucci A, Carrillo X, Scoccia A, Amoroso G,
Lux A, Kovarnik T, Davlouros P, Gabrielli G, Flores Rios X, Bakraceski N, Levesque
S, Guiducci V, Kidawa M, Marinucci L, Zilio F, Galasso G, Fabris E, Menichelli M,
Manzo S, Caiazzo G, Moreu J, Sanchis Forés J, Donazzan L, Vignali L, Teles R,
Agostoni P, Bosa Ojeda F, Lehtola H, Camacho-Freiere S, Kraaijeveld A, Antti Y,
Visconti G, Lozano Martínez-Luengas I, Scheller B, Alexopulos D, Moreno R, Kedhi
E, Uccello G, Faurie B, Gutierrez Barrios A, Scotto Di Uccio F, Wilbert B, Cortese G,
Dirksen MT, Parodi G, Verdoia M.
Impact of renin-angiotensin system inhibitors on mortality during the COVID
Pandemic among STEMI patients undergoing mechanical reperfusion: Insight from
an international STEMI registry. Biomed Pharmacother. 2021 Jun;138:111469. doi:
10.1016/j.biopha.2021.111469.

4,5

9,331

9,345

8x0,6+6,529=11,33
3. Mitevska I, Bushljetikj O, Grueva E, et al. Delayed Presentation of Acute ST
Segment Elevation Myocardial Infarction Complicated with Heart Failure in the
3,0
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Period of COVID-19 Pandemic - Case Report. Clin Case Rep Open Access.
2020;3(2):147.
SCImago IF 0,21
5

8x0,6+0,21 = 5,1
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во научно
списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија
и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат членови
од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не
може да надминува две третини од вкупниот број на членови
1. Bushljetikj О (1), Ljubica Georgievska-Ismail Lj (2). CORRELATION OF
MEASUREMENT OF LEFT ATRIAL VOLUMES WITH TWO- AND THREEDIMENSIONAL ECHOCARDIOGRAPHY IN ELDERLY. Physioacta 2018;12(2):6371.
2. Bushljetikj O, Zdravkovski I, Manev N, Zimbakov Z. CAROTID ARTERY
STENTING OF INTERNAL CAROTID ARTERY “NEAR OCCLUSION” STENOSIS
– CASE REPORT. JMS 2021; 4(1):145-149
3. Saso Dohcev, Sotir Stavridis, Aleksandar Trifunovski, Dimitar Trajkovski, Oliver
Bushljetikj, Goce Spasovski. COVID infection as devastating post-translpant
complication. BANTAO Journal 2020;18(1):43-47
4. Elena Grueva Nastevska, Irina Kotlar, Elma Kandic, Vladislav Gruev, Ana
Chelikikj, Emilija Lazarova, Irena Mitevska, Oliver Busljetic. Fulminant
Myocarditis in COVID-19 – case report. Macedonian Pharmaceutical Bulletin
(Mac.Pharm.Bull.) 2021. 67(1)
5. Frosina Arnaudova Dezhulovikj, Savetka Paljoskovska Jordanova, Danica
Petkovska Spirova, Oliver Busljetic, Zan Zimbakov. Deep vein thrombosis of the
upper extremities due to sport injury – a case report. Mak Med Pregled
2021;75(1):97-101.
6. D Kitanoski, A Postadzhhiyan, V Velchev, N Stoyanov, Z Zimbakov, I Spiroski, S
Kedev, O Busljetik. Distal Radial Access. Occlusion of the radial artery after
percutaneous coronary intervention with radial access. Bulgarian cardiology tom
XXVII, 2021, No 4.
Doi: 10.3897/bgcardio.27.e76435

6.

Секциски предавања на научен-стручен собир
1. Мултидисциплинарен состанок на тема: Третман на преканцерози на
грлото на матката – инфертилитет и гинеколошки малигноми – артериска
хипертензија кај жени
Здр. на лекари – Охрид, Здр. за цервикална патологија и колпоскопија, Здр.
на гинеколози и опстетричари
КМЕ акредитиран од ЛКМ
Наслов на презентација:
Артериска хипертензија кај жени
Д-р О. Бушљетиќ
9.11.2018 г.
2. Advisory board - НОАК во секојдневната пракса
Наслов на презентација:
Воведување на Ривароксабан по ПКИ кај пациенти со АФ
Д-р О. Бушљетиќ
31.5.2019 г.
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3. Стручен состанок , КМЕ аредитиран од ЛКМ, на тема: Апиксабан во
третман на АФ и ВТЕ (ефикасност и безбедност во едно)
30.10.2019 г.
Наслов на презентација: Нови перспективи во превенција на мозочен удар
кај пациенти со АФ
Д-р О. Бушљетиќ
4. Стручен состанок во организација на здружение по анестезиологија,
реанимација и интензивно лкување на Македонија
КМЕ акредитиран од ЛКМ
Употреба на НОАК во анестезиолошка пракса
Наслов на презентација:
Белодробен емболизам – третман со НОАК
Д-р Оливер Бушљетиќ
7.6.2019 г.
5. Онлајн стручен состанок за интернисти на тема: Тромемболизам и COVID19
Наслов на презентација:
Дијагностика на БЕ/ВТЕ кај пациенти со КОВИД инфекција
Д-р О. Бушљетиќ
21.5.2021
6. Стручен состанок на Здружение на Интернисти, КМЕ акредитиран од
ЛКМ, на тема:
Апиксабан во третман на АФ и ВТЕ
Наслов на презентација:
ВТЕ и НОАК – каде сме денес ?
Д-р О. Бушљетиќ
05.2021
7. Онлајн стручен состанок, КМЕ акредитиран од ЛКМ, на тема:
Современи лекови во кардиоваскуларната патологија
Наслов на презентација:
Дилеми во секојдневната пракса во лекувањето на кардиоваскуларните
заболувања
Д-р О. Бушљетиќ
26.9.2021
8. Онлајн стручен состанок КМЕ акредитиран: Антикоагулантна вртелешка
Вол.2: Недоречености во мултидисциплинарниот антикоагулантен пристап
кај преткоморна фибрилација
Наслов на презентацијата:
Пароксизмална фибрилација кај пациенти со перкутани коронарни
интервенции
Оливер Бушњетиќ
7.10.2020 г
9. Online Round Table: SGLT2 инхибиори во клиничка пракса – холистички
пристап во лечење на пациенти со Т2Д
Title of lecture Dr Oliver Bushletic: EMPEROR Reduced студија-резултати и
клинички импликации
28 октомври 2020
10. 20. Конгрес на Македонското лекарско друштво во соработка со
Медицинскиот факултет во Скопје, 10 – 20.11.2020
01А Симпозиум: Организација на национална мрежа за третман на акутен
срцев удар во Република Северна Македонија
Наслов на презентација: НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ТРЕТМАН НА АКУТЕН
СРЦЕВ УДАР СО СТ-ЕЛЕВАЦИЈА
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11. Стручен состанок (тркалезна маса):
APIXABAN – од клинички студии до презентација на случаи од секојдневната
пракса
Наслов на предавањето:
APIXABAN – од клинички студии до податоци од секојдневната пракса
Д-р сци. Оливер Бушљетиќ
16.11.2021, Скопје
12. Стручен состанок со интернисти и кардиолози на тема: Медикаментозен
третман на артериска хипертензија
Наслов на презентација:
Медикаментозен третман на артериска хипертензија
Д-р О. Бушљетиќ
Серија од 5 предавања (19.10 – 5.11.2021)

5х1=5

13. Онлајн стручен состанок со кардиолози на тема: Прасугрел – заедно на
отворен пат
Наслов на презентација:
Прасугрел – заедно на отворен пат
Д-р О. Бушљетиќ
Серија од 2 состанока (3.3 – 4.4.2021)

2х1=2

14.Стручен состанок, КМЕ акредитиран од Фармацевтска комора, на тема:
СРЦЕ и МОЗОК – сложени внатрешни врски
Наслов на презентација: Ривароксабан во лекување и превенција на венски
тромбемболизам
Д-р О. Бушљетиќ
2 состанока: 7.4.2021 и 14.4.2021

2х1=2

15. ZOOM-стручен состанок на тема:
Rivaroxaban во фокусот на венскиот тромбемболизам
Наслов на презентација:
Дијагноза и третман на белробна емболија
Д-р Оливер Бушљетиќ
10.6.2021
16. Онлајн тркалезна маса: Empagliflozin – како новите научни податоци ја
менуваат нашата перцепција
Наслов на предавањето: Empagliflozin – најновите факти во лечење на
срцевата инсуфицијенција
13 октомври 2021
17. Стручен состанок со интернисти, на тема: Дали сите бета-блокатори се
исти?
Наслов на презентација:
Дали сите бета-блокатори се исти?
Д-р Оливер Бушљетиќ
Серија од 9 предавања (15.10-6.11.2019 г)

9х1=9

18. Симпозиум на тема: Биохемиско и хематолошко мониторирање на
пациенти со КОВИД-19.
Македонски здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина.
Акредитиран од ЛКРСМ со 6 бода
Наслов на презентација: Срцеви биомаркери во секојдневната клиничка
пракса
Д-р Оливер Бушљетиќ
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24.12.2021
19. Национален симпозиум на тема:Правиме ли доволно за пациентите со
дијабетес и кардиоваскуларен ризик.
Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози и Национално
здружение на кардиолози. Акредитиран од ЛКРСМ со 6 бода
Наслов на презентација: Приказ на случај
Д-р Оливер Бушљетиќ
14.12.2021
20. Стручен состанок, со меѓународно учество, на тема: Ривароксабан моќен антикоагулант во превенција и третман на тромбоза и на
тромбемболиски компликации
Наслов на презентација: Ривароксабан во третман на длабока венска
тромбоза и белодробна тромбемболија
Д-р Оливер Бушљетиќ
2.3.2022
21. Стручен онлајн состанок на тема: Кардиолози во борба со КОВИД-19.
Наслов на презентација: Кортикостероиди во третман на КОВИД-19. Д-р
Оливер Бушљетиќ
22.2.2022
22. Предавач:
Стручни предавања на тема: Фармацевтот – мост помеѓу пациентот и
докторот
Оливер Бушљетиќ
6 предавања, 1.9 – 12.10.2018 г.
6х1=6
23.Стручни предавања: Третман на кардиоваскуларни болести
Оливер Бушљетиќ
3 предавања
9-12.2015 г.
3х1=3
24. Стручни предавања: Розувастатин – препораки и третман на
дислипидемија
9 предавања 13.4.2017 г. и 21.2 – 3.4.2018 г. 9х1=9
25.Стручни предавања: Цилесо во третман на интермитентна клаудикација
Оливер Бушљетиќ
2 предавања 27.2.2019 г и 17.09.2019 г 2х1=2
26.Серијал од 5 акредитирани работилници на тема: Статини во
кардиоваскуларна превенција – што можеме да научиме од клиничката
пракса?
Оливер Бушљетиќ
24.10.2017 – 22.11.2017 г 5х1=5
27.Серијал од 5 акредитирани работилници на тема: Индивидуален пристап
во примарна и секундарна превенција
Оливер Бушљетиќ
19.5.2016 – 17.11.2016 г. 5х1=5
28.РАБОТИЛНИЦА (КМЕ акредитирани од ЛКМ) ) во рамки на „Академија
за млади” на тема:
Примарна и секундарна превенција на кардиоваскуларни заболувања
Д-р Оливер Бушљетиќ
Серијал од 3 работилници (2019)

7.

3х1=3

Секциски предавања на научен-стручен собир со меѓународно
учество
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1. 4th NATIONAL MEETING ON INTERVENTIONAL CARDIOLOGY & FELLOW
COURSE IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY – with international participation
24-27 March 2011, Dubrovnik, Croatia
Transradial approach in complex lesions – Bushljetic O.
2. Expert Panel Meeting: NOAC for AF and VTE
Serbia, Montenegro, Macedonia
Title of presentation:
DOACs: Posology and patient profiling (problem of off-label dosing)
Dr O Bushljetik
16.05.2018 Podgorica, Montenegro
3. Session 5. National strategy for STEMI – round table
Title of presentation:
National STEMI strategy - how far we are and what we need to do?
O. Bushljetikj
Симпозиум со меѓународно учество „Новини во кардиологијата”, 1 –
3.10.2021 г., онлајн
Здружение на кардиолози на Македонија
4. Session 6. Coronary Heart Diseases
Title of presentation:
Complex Interventional Peripheral procedures – 10 months later
O. Bushljetikj
Симпозиум со меѓународно учество „Новини во кардиологијата”, 1 –
3.10.2021 г, онлајн
Здружение на кардиолози на Македонија
5. SYMPOSIUM " How to reach LDL - C target values?"
Наслов на презентацијата: Стареењето е мандаторно ... но како да го
забавиме
O. Bushljetikj
Симпозиум со меѓународно учество „Новини во кардиологијата”, 1 –
3.10.2021 .г, онлајн
Здружение на кардиолози на Македонија
6. Workshop with live cases (with international participation): Peripheral Vascular
Intervention Tips and Tricks
Ohrid, June 13-14, 2018
CME accredited from Doctor`s Chamber of Macedonia
Title of presentation:
Comprehensive approach to diagnosis and treatment of PAD
Oliver Bushljetikj
7. Symposium with international participation “Highlights in Acute Coronary
Syndrome” 4-5-th of SEPTEMBER, 2018
Lunched Symposium “UPDATE RECOMMENDATION AND INNOVATIVE LIPID
MANAGEMENT STRATEGIES”
Title of presentation: How low is low ?
Oliver Bushljetikj
8. Skopje Interventional Meeting (SIM) with international participation
November 23-24.2018, Skopje
Intredisciplinary Interventional Live Course
Title of presentation:
European guidelines on the diagnosis and treatment of PAD
Oliver Bushlljetikj
9. SYMPOSIUM "Rivaroxaban - collection of cases from Macedonian Clinical
practice"
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Наслов на презентацијата: Тројна терапија кај пациенти со АФ и КАБ –
прикази на случаи
O. Bushljetikj
Симпозиум со меѓународно учество „Новини во кардиологијата”, 1 - 3.10.2021
г., онлајн
Здружение на кардиолози на Македонија
10. 4-ти Дијабетолошки денови со меѓународно учество
Крушево, 29 – 31 март 2019 г.
КМЕ Национален конгрес категоризиран од ЛКМ
Наслов на презентација:
Ризик-фактори и компликации кај пациенти со шеќерна болест – од
превенција до сеопфтано клиничко иследување
Д-р О. Бушљетиќ
11. Expert Panel Meeting: Discuss the latest thinking on AF and VTE management
in a range of patients
MACEDONIA, SERBIA, MONTENEGRO join meeting
Title of presentation:
Evolving patient care in AF (focus on cardioversion)
Dr O Bushljetik
07.05.2019 Skopje, North Macedonia
12. Konferenca e I-rë ndërkombëtare për trajtimin e hershëm të Infarktit të
Miokardit
1st International Conference on Early Treatment of Myocardial Infarction
20. November. 2019 Pristina, KOSOVO
PCI network function in Acute Myocardial Infarction
Dr. Oliver Busljetik (Macedonia)
13. VI th Macedonian Congress of Cardiology with international participati0on
3-6 October, 2019, Ohrid
Session 1-2 Acute Myocardial Infarction with ST segment elevation – What to do,
and what not to do in STEMI ?
Title of presentation
STEMI Network in Republic of North Macedonia
O Bushljetikj
14. VI th Macedonian Congress of Cardiology with international participation
3-6 October, 2019, Ohrid
Session 2-3 Coronary and Structural Interventions I
Title of presentation:
TAVI in North Macedonia
O Bushljetikj
15. VI th Macedonian Congress of Cardiology with international participation
3-6 October, 2019, Ohrid
Panel for Acute Myocardial Infarction with ST segment elevation
16. VI th Macedonian Congress of Cardiology with international participation
3-6 October, 2019, Ohrid
Symposium “Прашања и одговори за превенција на кардиоваскуларни
заболувања”
Title of presentation:
Q and A for prevention of CVD
Dr O Bushljetikj
04.10.2019 г
17. VI th Macedonian Congress of Cardiology with international participation
3-6 October, 2019, Ohrid
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Symposium “Xarelto – a trendsetter in anticoagulation – which patients will
benefit the most”
Наслов на презентација:
Воведување на Ривароксабан по ПКИ кај пациенти со АФ
Др Оливер Бушљетиќ
05.10.2019 г
18. Ninth Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Intervention Course witn
international participation
24-26. January. 2020
Sofia, Bulgaria
Title of presentation: Bifurcational stenting – Who should do it ?
O. Bushljetikj
19. Expert Panel Scientific Meeting
Leading excellence fro stroke prevention in AF across broader range of patients
(Serbia, Montenegro, Macedonia)
Title of presentation:
Exploring clinical data in AF patients with ACS and/or undergoing PCI (focus on
AUGUSTUS study)
Dr O Bushljetik
Virtual 01 Oct 2020

8.

20. Orsiro® Mission SEE Webinar with international participation
March 31, 2021 at 16:00h CET
Optimizing PCI in challenging disease subsets: emerging evidence in the clinical
context
Title of presentation:
Importance of stent deliverability in angulated and severe calcified coronary
lesions
Dr Oliver Busljetic, North Macedonia (including discussion)
Апстракти објавени во зборник од конференции
1. В. Котевски, Х. Пејков, Б. Петровски, С. Кедев, С. Антов, Ж. Христовски, О.
Бушлетиќ, Ј. Костов, О. Калпак, Е. Лазарова, Institute for Heart Disease,
Clinical Center-Skopje, University “St Ciril and Metodius”, Skopje, Republic of
Macedonia, PCI in high risk patients and patients with ACS. International Journal
of Cardiovascular Interventions, Volume 4, Supplement 1, June 2001,
4th International Meeting on Interventional Cardiology, London, UK, June 24-27th,
2001.
2. В. Котевски, Х. Пејков, Б. Петровски, С. Кедев, С. Антов, Ж. Христовски, О.
Бушлетиќ, Ј. Костов, О. Калпак, Е. Лазарова, Institute for Heart Disease,
Clinical Center-Skopje, University “St Ciril and Metodius”, Skopje, Republic of
Macedonia, The acute results in patients with acute myocardial infarction.
International Journal of Cardiovascular Interventions, Volume 4, Supplement 1,
June 2001, 4th International Meeting on Interventional Cardiology, London, UK,
June 24-27th, 2001.
3. Kalpak O, Petrovski B, Kotevski V, Kedev S, Antov S, Georgiev A, Janakievski V,
Kostov J, Pejkov H, Busletic O, Hristovski Z, Bosevski M, Dimitrovski M, Boskov
V. Comparison of outcomes between different classes of left ventricular failure
after thrombolytic treatment for AMI. Second Macedonian congress of cardiology
with international participation: June 2002, Ohrid. Abstract book, p.43
4. Kostov J, Petrovski B, Kedev S, Kotevski V, Antov S, Kalpak O, Busqetic O,
Hristovski Z, Georgiev A, Pejkov H, Poposka L .Elective stenting - length, diameter
and expansion pressure as predictive variables; Second Macedonian Congress of
Cardiology with international participation:, June 2002, Ohrid. Abstract book,
p.23
5. Kotevski V, Petrovski B, Kedev S, Antov S, Sokolov I, Busletic O, Hristovski Z,
Pejkov H, Kalpak O.Georgiev A., Kostov J,; In stent Restenosis: case report;
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Second Macedonian congress of cardiology with international participation. June
2002 Ohrid, Abstract book ,p 1.3
6. Petrovski B., Kedev S., Kotevski V., Antov S., Hristovski Z, Bushletic O., Kostov
J., Zimbakov Z., Kalpak O., Direct Stenting - single center experience: Second
Macedonian congress of cardiology with int participation. June.2002.Ohrid
Abstract Book.p15 1 6/85
7. Petrovski B., Kedev S., Kotevski V., Antov S., Kalpak O. ,Hristovski Z, Bushljetic
O., Kostov J., Zimbakov Z.: Comparison of Coronary Direct Stenting, Stenting with
Predillatation and Balloon Angioplasty in Patients With Acute Myocardial
Infarction. Second Macedonian congress of cardiology with int participation.
June.2002. Ohrid Abstract Book.p15 1 6/86
8. Kedev S, Trajceski T., Petrovski B, Kotevski V, Antov S, Kalpak O, Bushljetic O.,
Spiroski I., Zimbakov Z, : Interventional Reperfusion at Elderly patients with
Acute Myocardial Infarction:; Second Macedonian Congress of cardiology with int
participation. June.2002.Ohrid Abstract Book.p16
9. Antov S, Kotevski V, Petrovski B, Kedev S, Gjorgov N, Lazarova E, Spiroski I,
Trajceski T, Bushletic O, Kalpak O, Hristovski Z : Value of Risk-Stratification in
Treatment of Acute Coronary Syndromes ; Second Macedonian congress of
cardiology with int participation. June.2002.Ohrid Abstract Book.p29 1 6/89
10. Georgiev A., Petrovski B., Kotevski V., Kedev S., Antov S., Hristovski Z,
Bushljetic O., Kostov J., Kalpak O.: Clinical observations from patients treated
with Thrombolysis for AMI in year 2000: Second Macedonian Congress of
Cardiology with Int participation.June.2002.Ohrid Abstract Book.p28
11. Bosevski M, Tosev S, Boskov V, Bushljetic O, Trajceski T, Kalpak O, Pejkov H.;
Detection of peripheral arterial disease in patients with coronary artery disease;.
Second Macedonian congress of cardiology with int participation.
June.2002.Ohrid Abstract Book.p185 1 6/92
12. Kotevski V, Petrovski B, Kedev S, Antov S, Sokolov I, Busletic O, Hristovski Z,
Pejkov H, Kostov J, Kalpak O.; Acute results from AMI patients’ treatment; Second
Macedonian congress of cardiology with international participation. 26-29 June
2002 Ohrid, Abstract book ,p 43 1 6/95
13. Sokolov I., Petrovski B., Kedev S., Kotevski V., Meskovska S., Kalpak O.,
Bushletic O., Kostov J., Lazarova E., Jovanov S.; Secondary Prevention with
Simvastatin Early after Acute Myocardial Infarction.; Second Macedonian
congress of cardiology with international participation:, June 2002, Ohrid
Abstract book p.19. 1 6/96
14. Bushljetic O., Businoska G., Peovska I., Pejkov H., Kostov J, Josimovski S.,
Bosevski M., Kalpak O., Georgiev A.; Angiography follow up of symptomatic
patients after coronary 1by-pass surgery.; Second Macedonian congress of
cardiology with international participation:, June 2002, Ohrid. Abstract book. P 24
1 6/9770. Busjetic O, Peovska I, Businovska G, Pejkov I, Bosevski M, Josimovski S,
Kostov J, Kalpak O, Georgiev A. Angiographic Control after Coronary Artery
Bypass Graft Surgery in Symptomatic Patients. Second International Congress on
cardiovascular disease, Ohrid, October 3-6, 2002 Macedonia
15. Котевски В., Петровски Б., Кедев С., Антов С., Бушлетиќ О., Георгиев А.,
Костов Ј., Калпак О. Coronary angioplasty in multivessel coronary artery disease.
The Golden Jubilee and 28th Annual Meeting, The Egyptian Society of Cardiology,
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62. Role of Guedzilla II Guide extension catheter in complex percutaneous coronary
Interventions
O. Bushljetikj, I.Vasilev
University Clinic for Cardiology, Medical Faculty, Ss’ Cyril and Methodius
University, Skopje, Macedonia
Симпозиум со меѓународно учество „Новини во кардиологијата”, 1 –
3.10.2021 г., онлајн
63. Using balloon assisted tracking technique – BTT in tortuous and calcified
lessons
O.Bushletikj,I.Spiroski,H.Taravari
University Clinic for Cardiology, Medical Faculty, Ss’ Cyril and Methodius
University, Skopje, Macedonia
Симпозиум со меѓународно учество „Новини во кардиологијата”, 1 –
3.10.2021 г., онлајн
64. Takotsubo cardiomyopathy - a rare reversible form of heart failure
A. Chelikikj, E. Grueva, Z. Petrovski,J. Nestorovska, E. Kandikj, О. Bushljetikj
University Clinic for Cardiology, Medical Faculty, Ss’ Cyril and Methodius
University, Skopje, Macedonia
Симпозиум со меѓународно учество „Новини во кардиологијата”, 1 –
3.10.2021 г., онлајн
65. Cardiogenic shock as a complication of acute myocardial infarction - a case
report
M. Otljanski, I. Zdravkovski, F. Janusevski, I. Mitevska, E. Grueva, O. Bushljetik
University Clinic for Cardiology, Medical Faculty, Ss’ Cyril and Methodius
University, Skopje, Macedonia
Симпозиум со меѓународно учество „Новини во кардиологијата”, 1 –
3.10.2021 г., онлајн
66. GHATI (GLOBAL HEART ATTACK TREATMENT INIATIATIVE) Register as an
evaluation of the treatment for myocardial infarction
I. Zdravkovski, E. Jashari, E. Kandic, O. Bushljetikj, A. Chelikikj, E. Shehu, S. Kaeva,
E. Vranjko, D. Petkovska, N. Manev, Z. Petrovski
University Clinic for Cardiology, Medical Faculty, Ss’ Cyril and Methodius
University, Skopje, Macedonia
Симпозиум со меѓународно учество “Новини во кардиологија”, 01-03.10.2021
г, Online
67. I Peovska-Mitevska, O Busljetik, E Grueva, I Kotlar, E Lazarova, M Bosevski.
Acute pulmonary embolism in COVID-19 pandemic: prevalence and intrahospital
outcome: a single center experience. EuroEcho 2021 Abstract 90022
68. ТРЕТМАН НА АКУТЕН СРЦЕВ УДАР СО СТ ЕЛЕВАЦИЈА - РЕАЛНОСТ
Жан Зимбаков1, Игор Здравковски1,Елма Кандиќ1,, Оливер Бушљетиќ1
1Универзитетска
клиника за кардиологија, Медицински факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, РС Македонија
20. Конгрес на Македонското лекарско друштво во соработка со
Медицинскиот факултет во Скопје
69. ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients
presenting with ST-segment elevation
Biljana Zafirovska Taleska1, Marija Vavlukis1, Zhan Zimbakov1, Oliver Bushljetikj1
1University Clinic for Cardiology, Medical Faculty, Ss’ Cyril and Methodius
University, Skopje, Macedonia
20ти Конгрес на Македонското Лекарско Друштво во соработка со
Медицинскиот Факултет - Скопје
2
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70. “STEMI” REGISTER
Elma Kandic1, Oliver Bushljetikj1, Enes Jashari1, Igor Zdravkovski1
1University Clinic for Cardiology, Medical Faculty, Ss’ Cyril and Methodius
University, Skopje, Macedonia
20. Конгрес на Македонското лекарско друштво во соработка со
Медицинскиот факултет во Скопје
71. УЧЕСТВО ВО GHATI (GLOBAL HEART ATTACK TREATMENT INIATIATIVE)
РЕГИСТАРОТ КАКО ЕВАЛУАЦИЈА НА ТРЕТМАНОТ ЗА МИОКАРДЕН
ИНФАРКТ
Игор Здравковски1, Енес Јашари1, Елма Кандиќ1,Оливер Бушљетиќ1
1Универзитетска
клиника за кардиологија, Медицински факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, РС Македонија
20. Конгрес на Македонското лекарско друштво во соработка со
Медицинскиот факултет во Скопје
72. ТРОМБ ВО ЛЕВА И ДЕСНА КОМОРА КАЈ ПАЦИЕНТ СО
БИВЕНТРИКУЛАРНА СРЦЕВА СЛАБОСТ-ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ
Ирина Котлар Велкова1, Елена Груева1, Оливер Бушљетиќ1, Жан Зимбаков1
1Универзитетска клиника за кардиологија, Медицински факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, РС Македонија
20ти Конгрес на Македонското Лекарско Друштво во соработка со
Медицинскиот Факултет - Скопје
73. СКРАТУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО ОД ДИЈАГНОЗА ДО ПРИМАРНА
ПЕРКУТАНА КОРОНАРНА СО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ВНАТРЕБОЛНИЧКИ
ПРОТОКОЛ ЗА БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАЦИЕНТИ СО АКУТЕН СРЦЕВ УДАР СО
СТ ЕЛЕВАЦИЈА
Марио Јованоски1, Оливер Бушљетиќ1, Ирина Котлар Велкова1, Жан
Зимбаков1
1Универзитетска
клиника за кардиологија, Медицински факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, РС Македонија
20. Конгрес на Македонското лекарско друштво во соработка со
Медицинскиот факултет во Скопје
74. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРИЕМ НА “СТЕМИ” ПАЦИЕНТИ ДО ТРАНСФЕР ВО
АНГИО-САЛА ВО РАБОТНИ И НЕРАБОТНИ ЧАСОВИ
Филонид Алиу1, Оливер Бушљетиќ2, Ирена Пеовска Митевска2,Ана Челикиќ1,
Жан Зимбаков2
1Општа болница Куманово, РС Македонија
2Универзитетска
клиника за кардиологија, Медицински факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, РС Македонија
20. Конгрес на Македонското лекарско друштво во соработка со
Медицинскиот факултет во Скопје
Вкупно:
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста:
бр.
1.
Завршена специјализација

248.68

2,0

2.

Завршена супспецијализација

1,0

3.
4.

Раководител на одделение
Експертски активности: евалуација, стручна ревизија, супервизија –
1. Работна група на Министерство за здравство, за евалуација и анализа на
интерни одделенија и интервентни одделенија во клинички центри за третман
на срцев удар во Република Северна Македонија

1,0

Решение број 17-3308/1 17.04.2018 г
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2. Координатор на КОВИД-центар при ЈЗУ Универзитетска клиника за
кардиологија – Скопје
Број 03-723/1 22.7.2021
3. Стручна комисија за контрола на имплентација на новиот програм по оддели
и проверка на функционалноста на новиот оперативен програм
Број 03-1403/1 11.8.2021
4. Стручна комисија за изработка, спроведување и контрола на спроведување на
болнички патеки/протоколи за бра дијагноза, прием и третман на пациенти со
акутен срцев удар со елевација на СТ-сегментот
Број 03-1404/1 11.8.2021
5. Работна група на Здружение на кардиолози на Северна Македонија за
Национална стратегија за акутен коронарен синдром
5.

Воведување нова лабораториска/клиничка или јавноздравствена
метода во областа на медицинските науки и здравството за првпат во
државата воведена метода
На ЈЗУУ Клиника за кардиологија во 2001 година во кардиолошката пракса
воведува нова метода на трансрадијален васкуларен пристап за инвазивни
коронарни процедури. Објавен и прв апстракт со резултати:
Бушлетиќ О., Петровски Б., Кедев С., Котевски В., Соколов И., Антов С.,
Христовски Ж., Институт за срцеви заболувања, Клинички центар Скопје,
Република Македонија, Трансрадијален пристап-ослободување од ангина
пекторис во еден ден. Книга на извадоци, 2. Македонски конгрес по
кардиологија со меѓународно учество, 26 – 29 јуни 2002, Охрид, Република
Македонија, 2002.
Вкупно

4.
4.1

4,0

13

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Член на организационен или програмски одбор на научен/стручен
собир со меѓународно учество:
1.

Организационен одбор: 2nd Macedonian Congress of Cardiology, 26-29
June 2002, Ohrid, Republic of Macedonia, 2002
2. Организационен одбор: Third Macedonian Congress of Cardiology, 21-24
June 2006, Ohrid, Republic of Macedonia, 2006
3. Член на Научен одбор на 20. Конгрес на МЛД, 10 – 20.11.2020
4. Член на Научен одбор на Симпозиум со меѓународно учество “Новини во
кардиологијата”, 1 – 3.10.2021 г.
5.

Член на Научен одбор: VI th Macedonian Congress of Cardiology, 3-6
October, 2019, Ohrid
5х1=5

4.2

Студиски престој во странство повеќе од 6 месеци
1. Клинички тренинг за интервентна кардиологија како стипендист на Европско
кардиолошко здружение
02-12.2000 Hospital Riuniti, Bergamo, Italy
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4.3

Студиски престој во странство до 3 месеци

3х0.5
=1,5

1. Doplerska ultrazvucna dijagnostika bolesti krvnih zila XXIII ,
- poslediplomski tecaj stalnog medicinsko usavrsavanja I. kategorije
Medicinski Fakultet Zagreb, Hrvatska
08.02-01.03.2010 Zagreb
2. Clinical observership in endovascular peripheral interventions
Department of Vascular – and endovascular Surgery
Paracelsus Medical University Salzburg
10-15.09.2018 Austria
3. Evolut PRO Team Approach to TAVI Training
Gottsegen Hungarian Institute of Cardiology
September 2018 Budapest, Hungary
8
Вкупно:
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА
ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ

Поени

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

135,92

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

248,68

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

13

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

8
Вкупно:

405,6

Членови на Рецензентската комисија
Проф. д-р Сашко Кедев, с.р.
Проф. д-р Јорго Костов, с.р.
Проф. д-р Емилија Антова, с.р.
Проф. д-р Татјана Миленковиќ, с.р.
Проф. д-р Весна Герасимовска, с.р.
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4. Ас. д-р Марија Ѓеракароска Радовиќ
Биографски податоци и образование
Кандидатката ас. д-р Марија Ѓеракароска Радовиќ е родена на 3.3.1984 година во Скопје.
Основно и средно образование завршила со одличен успех во Скопје.
На Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје се
запишала во учебната 2002/2003 година, а дипломирала во 2009 година со просечен успех на
студии 9,8. Стручниот испит успешно го положила во 2010 година и истата година започнала
специјализација по интерна медицина.
На Институтот за медицинска и експериментална биохемија се вработила во 2010
година.
Специјалистичкиот испит по интерна медицина го положила во 2014 година.
Во учебната 2014/15 година се запишала на Школата за докторски студии при
Универзитетот Св.Кирил и Методиј, Скопје-докторски студии по медицински науки и здравство.
Студиите ги завршила со просечен успех 10,0.
Од 2016 година е вработена на Универзитетската клиника за државна кардиохирургија –
Скопје.
Супспецијалистичкиот испит по кардиологија го положила во 2021, со што се стекнала
со звањето супспецијалист кардиолог.
На 14.7.2021 година ја одбранила докторската дисертација под наслов: „Предиктори за
појава на постоперативна атријална фибрилација кај пациенти по кардиохируршки
интервенции”, пред Комисија во состав: проф. д-р Сашко Јовев, проф. д-р Елизабета Србиновска
Костовска, проф. Маријан Бошевски, проф. д-р Христо Пејков и проф. д-р Весна Велиќ
Стефановска, со што се стекнала со научниот степен доктор на медицински науки – клиничка
медицина.
Во 2021 година е избрана во звањето асистент докторанд на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“, Медицински факултет – Скопје, во областа интерна медицина. Последниот реферат за
избор е објавен во Билтенот на УКИМ бр. 1228 од 15.12.2020 година.
Кандидатката активно се служи со англискиот јазик, за што има за што има сертификат
за познавање на англиски јазик на ниво В2- Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL
International (Preliminary) Level B2 од 15.2.2018 год.
Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Медицински факултет – Скопје,
кандидатката д-р Марија Ѓеракароска Радовиќ изведува вежби на прв циклус студии на
студиската програма на Медицинскиот факултет.
Научноистражувачка дејност
Д-р Марија Ѓеракароска Радовиќ како автор и коавтор има објавено 24 научни трудови,
од кои 3 во научнo списаниe со импакт-фактор (фактор на влијание), 3 труда во научни
списанија со меѓународен уредувачки одбор или индексирани во најмалку една електронска база
на списанија со трудови достапна на интернет и 18 труда во зборници од научни собири.
Кандидатката има активни и пасивни учества на конгреси, конференции, стручни состаноци,
работилници и симпозиуми во земјата и во странство.
Д-р Марија Ѓеракароска Радовиќ била соработник-истражувач во три научни меѓународни
проекти. Свое предавање одржала на научен/стручен собир во земјата.
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Марија Ѓеракароска Радовиќ е активно вклучена во стручно-апликативната работа на
Универзитетската клиника за државна кардиохирургија.
Стручно усовршување во странство остварила со студиски престој при Институтот за
кардиоваскуларни болести – Дедиње, Р Србија, во 2016 година.
Кандидатката е активно вклучена во периоперативниот третман и постоперативното следење на
пациентите со механичка циркулаторна поддршка и трансплантираните пациенти.
Член е на: Македонското лекарско друштво, Македонското здружение по кардиологија и
Европското здружение по кардиологија.
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ
Кандидат: Марија Јосиф Ѓеракароска Радовиќ
(име, татково име и презиме)
Институција:
Медицински факултет
(назив на факултетот/институтот)
Научна област: КАРДИОЛОГИЈА
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – ДОЦЕНТ/ НАУЧНО ЗВАЊЕ
– НАУЧЕН СОРАБОТНИК
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор
циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен
успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот
и вториот циклус *
ДА
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 9,8.
Просечниот успех на трет циклус изнесува: 10.
2

Научен степен – доктор на науки од научната област за која се
избира
ДА
Назив на научната област: кардиологија.

3

3.1

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

ДА

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база
на списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
1.
Назив на научното списание: JACC 2021 Nov 30;78(22):21312143 (English)
2. Назив на електронската база на списанија: Scopus, PubMed
Central, Google Scholar, CNKI scholar, Deep Dyve, Hinari
3. Наслов на трудот: Contemporary Management of Severe
Symptomatic Aortic Stenosis
4. Година на објава: 2021
ДА
1.
2.
3.
4.
1.
2.

Назив
на
научното
списание:
Circulation.
2019
Oct;140(14):1156-1169.
Назив на електронската база на списанија: Scopus, PubMed
Central, Google Scholar, CNKI scholar, Deep Dyve, Hinari
Наслов на трудот: Contemporary Presentation and Management
of Valvular Heart Disease: The EURObservational Research
Programme Valvular Heart Disease II Survey
Година на објава: 2019
Назив на научното списание: Arch Balk Med Union.
2021;56(4):422-430SEEJC 2021; 2 (1)
Назив на електронската база на списанија: Scopus, PubMed
Central, Google Scholar, CNKI scholar, Deep Dyve, Hinari
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

3.
3.2

Наслов на трудот: Does renal dysfunction improve the predictive
value of HATCH score for postoperative atrial fibrillation?
4. Година на објава: 2021
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој
учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на
членови од една земја не може да надминува две третини од
вкупниот број на членови
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

3.5

Назив на научното списание: Medicus 2020; 25(1): 39 (English)
Назив на електронската база на списанија: Scopus, PubMed
Central, Google Scholar, CNKI scholar, Deep Dyve, Hinari
Наслов на трудот: Perioperative characteristics oin diabetic vs.
non diabetic patients undergoing coronary artery bypass surgery.
Година на објава: 2020
Назив на научното списание: Arch Pub Health 2020; 12 (2): 5-14
(Macedonian)
Назив на електронската база на списанија: Scopus, PubMed
Central, Google Scholar, CNKI scholar, Deep Dyve, Hinari
Наслов на трудот: Predictors of atrial fibrillation
following coronary artery bypass surgery.
Година на објава: 2020
Назив на научното списание: Mac.Med.Review, 2018;72
(1):35-38
Назив на електронската база на списанија: Scopus, PubMed
Central, Google Scholar, CNKI scholar, Deep Dyve, Hinari
Наслов на трудот: Superior vena cava syndrome as first clinical
manifestation of lung adenocarcinoma.
Година на објава: 2018

Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на
меѓународни академски собири каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји
11. Назив на зборникот: Abstract book. ESPRM Congress Belgrade
Serbia 2020 p.154
12. Назив на меѓународниот собир: ESPRM Congress Belgrade
Serbia 2020
13. Имиња на земјите: Belgrade, Serbia
14. Наслов на трудот: Treatment of lymphedema as a secondary
complication after erysipelas in 15 years old boy.
15. Година на објава: 2020

3.6

4

ДА

ДА

Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува
Националниот совет за високо образование и научноистражувачка
дејност
1. Pathophysiology of Heart Disease од Leonard S. Lilly
2. Echocardiography. Paul Leeson, Andrew RJ Mitchell, aHarald
Becher
Познавање на најмалку еден странски јазик, определен со општ акт
на Универзитетот, односно на самостојната висока стручна школа
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

1. Странски јазик: англиски јазик
2. Назив на документот:_Cambridge English Level 1 Certificate in
ESOL International (Preliminary) Level B2
3. Издавач на документот: Cambridge English Language
Аssessment, Part of the University of Cambridge
4. Датум на издавање на документот: 15.2.2018
5

Има способност за изведување на високообразовна дејност

ДА

Членови на Рецензентската комисија
Проф. д-р Сашко Кедев, с.р.
Проф. д-р Јорго Костов, с.р.
Проф. д-р Емилија Антова, с.р.
Проф. д-р Татјана Миленковиќ, с.р.
Проф. д-р Весна Герасимовска, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ
Кандидат:
Марија Јосиф Ѓеракароска Радовиќ
Институција: ЈЗУ УК за државна кардиохирургија, Скопје
Медицински факултет, УКИМ
Научна област: кардиологија
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста:
Број
1.
Одржување на вежби (лабораториски, клинички,
аудиториски или
изработка на семинарски труд)
Одржување на вежби од прв циклус студии:
Медицинска хемија (Медицински факултет),
2010/11; 2011/12;2012/13; 2013/14; 2014/; 2015/16
180 часа х 0,03 х 5.5 години
Одржување на вежби од прв циклус студии: Биохемија 1
(Медицински факултет)
240 часа х 0,03 х 5.5 години
Одржување на вежби од прв циклус студии: Биохемија
2 (Медицински факултет)
160 часа х 0,03 х 5.5 години
Одржување на вежби од прв циклус студии: Клиничка
биохемија (Медицински факултет)
20 часа х 0,03 х 5.5 години
Одржување на вежби и семинари од прв циклус студии:
Тригодишни стручни студии за медицински сестри и
физиотерапевти (редовни и вонредни), (Медицински
факултет) 2011-2018
35 часа х 0,03 х 5,5 години
Одржување на вежби од прв циклус студии:
Медицинска хемија и биохемија (Стоматолошки
факултет)
120 часа х 0,03 х 5,5 години
Одржување на вежби од прв циклус студии:
Медицинска и клиничка биохемија (Природноматематички факултет),
Медицинска биохемија 45 часа х 0,03 х 5,5 години
Клиничка биохемија 12 часа х 0,03 х 5,5 години
1.1
Интерна медицина – кардиологија-вежби за студенти
по медицина 2021/22
1.2
2.
3.

Ургентна медицина – V семестар 2021/22
Консултации со студенти во рамките на здравствена
клиничка практика 1050x0.002x6
Позитивно рецензиран учебник/практикумкоавтор
Практикум за вежби по медицинска биохемија за
студентите по медицина, Медицински факултет, Скопје,
2015
Биохемија: за студенти на Високата школа за стручни
медицински сестри и физиотерапевти, Медицински
факултет, Скопје, 2014
Вкупно
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Број на
часови

Поени од
формулар

Вкупно
поени

180

0,03

29,7

240

0,03

39,6

160

0,03

26,4

20

0,03

3,3

35

0,03

5,77

120

0,03

19,8

45+12

0,03

9,4

16

0,03

0,48

4

0,03

0,12
2,1

4
4
144,67
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НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
број
1.

1.1

1.2

1.3

2.

2.1
2.2
2.3

3.
3.1

3.2

Назив на активноста (научноистражувачка):
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во
научно списание кое има импакт-фактор за годината во која е
објавен трудот, во кое трудовите што се објавуваат подлежат
на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago, Journal Rank или друга база
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо
бразование
Eugène M, Duchnowski P, Prendergast B, Wendler O, Laroche C, Monin JL,
Jobic Y, Popescu BA, Bax JJ, Vahanian A, Iung B; EORP VHD II Registry
Investigators Group. Contemporary Management of Severe Symptomatic
Aortic Stenosis. J Am Coll Cardiol. 2021 Nov 30;78(22):2131-2143. doi:
10.1016/j.jacc.2021.09.864. PMID: 34823655.
Iung B, Delgado V, Rosenhek R, Price S, Prendergast B, Wendler O, De Bonis
M, Tribouilloy C, Evangelista A, Bogachev-Prokophiev A, Apor A, Ince H,
Laroche C, Popescu BA, Piérard L, Haude M, Hindricks G, Ruschitzka F,
Windecker S, Bax JJ, Maggioni A, Vahanian A; EORP VHD II Investigators.
Contemporary Presentation and Management of Valvular Heart Disease: The
EURObservational Research Programme Valvular Heart Disease II Survey.
Circulation.
2019
Oct;140(14):1156-1169.
doi:
10.1161/CIRCULATIAHA.119.041080. Epub 2019 Sep 12.
Gjerakaroska Radovikj M, Severova G, Jovev S. Does renal dysfunction
improve the predictive value of HATCH score for postoperative atrial
fibrillation?
Arch
Balk
Med
Union.
2021;56(4):422-430.
https://doi.org/10.31688/ABMU.2021.56.4.05
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во
научно списание кое нема импакт-фактор за годината во која
е објавен трудот, во кое трудовите што се објавуваат подлежат
на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank, MathSciNet
(Mathematical Reviews), Zentralblatt fur Mathematik и
Реферативный журнал "Математика" или друга база на
списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо
бразование
Gjerakaroska Radovikj M, Srbinovska-Kostovska E, Jovev S and
Dameska S. Superior vena cava syndrome as first clinical manifestation of
lung adenocarcinoma. Mac.Med.Review, 2018;72 (1):35-38
Gjerakaroska Radovikj М, Srbinovska Kostovska E, Gjerakaroska
Savevska C, Jovev S. Predictors of atrial fibrillation following coronary
artery bypass surgery. Arch Pub Health 2020; 12 (2): 5-14
Vasil Papestiev, Sasko Jovev , Marija Gjerakaroska-Radovikj, Valentina
Andova , Ljubica Georgievska-Ismail. Perioperative characteristics in
diabetic vs non-diabetic patients undergoing coronary artery bypass surgery.
Medicus 2020; 25(1): 39
Апстракти објавени во зборник на конференција – национална со
меѓународно учество
Gjerakaroska M. University Clinic of Rheumathology, Medical Faculty,
Skopje. “Adult-onset Still’s disease with particular interest in the cutaneous
manifestations“.29th International medical scientific congress for students
and young doctors. Ohrid. 2006:52
Gerakaroska M, Gerakaroska C, Kacarski K, Krstevska Konstantinova M.
Growth 97ongres treatment of children born small for gestational age:

97

Поени

Вк.
поени

8+24.094=3
2.094

19.2

8+23.6

18.96

8+0.3

6.64

5x0,6

3

5x0.6

3

5x0,6

3

0,5
0,5

0,5
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3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
4.

5.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7
5.8

growth response. Book of abstracts. 30th International medical scientific
congress for students and young doctors. Ohrid. 2007:71
M. Geracarovska, E. Srbinovska Kostovska Rupture Chordae tendinea – a
case report. 6th Macedonian Congress of the Macedonian Society of
Cardiology with international participation, October, 2019
Gjerakaroska Radovikj М, Srbinovska Kostovska E. Interventional
procedures versus surgical treatment in patients with mitral regurgitation.
International symposium of cardiovascular imaging and COVID experience.
Abstract book. 2020: A19
Gjerakaroska Radovikj М, Jovev S., Srbinovska Kostovska E .
Papillary muscle rupture as a devastating complication of acute myocardial
infarction. Highlights in acute coronary syndrome. Poster pres. Abstract
book 2018
M. Gjerakaroska Radovikj, V. Papestiev, L. Kostovski, S. Jovev. Rational
use of anticoagulant therapy in COVID-19 patient. Highlights in
cardiovascular diseases. Abstract book. 2021:S4
L. Kostovski, M. Mancheva, M. Gerakaroska Radovic,
S. Jovev. LVAD for improved symptomatic heart failure-case report.
Highlights in cardiovascular diseases. Abstract book. 2021:A4
M. Mancheva, L. Kostovski, M. Gerakaroska Radovic. Dynamic lvot
obstruction as a reason of syncope. Abstract book. 2021:P1
Секциско предавање на научен стручен собир
Предавање на симпозиум со меѓународно учество: „Highlights in
cardiovasvular diseases/Новини во кардиологијата“: Anticoagulant
therapy in patients with COVID-19-1.10.2021
Учество на научни/стручни собири со меѓународно учество со
реферат – усна презентација:
Gjerakaroska M. University Clinic of Rheumathology, Medical Faculty,
Skopje. “Adult-onset Still’s disease with particular interest in the cutaneous
manifestations“.29th International medical scientific 98ongress for student
and young doctors. Ohrid. 2006
Gerakaroska M, Gerakaroska C, Kacarski K, Krstevska Konstantinova M.
Growth 98ongres treatment of children born small for gestational age:
growth response. 30th International medical scientific 98ongress for student
and young doctors. Ohrid. 2007
S. Jovanova, F. Arnaudova Dezhulovikj, M. Gjerakaroska, M. Nakovska.
Does atrial fibrillation predict worse prognosis in patients with
decompensated chronic heart failure? Third World Heart Failure Congress;
Istanbul, Turkey; 02-04 Dec 2013
F. Arnaudova-Dezhulovikj, S. Jovanova, L. Popovska, M. Gerakarovska,
M. Nakovska, S. Kedev. Heart failure with and without atrial fibrillation. Is
there clinical and echocardiographic difference? IX Congress of Croatian
Society of Cardiology, Opatija, 13-16 Oct 2012
S. Jovanova, F. Arnaudova Dezhulovikj, M. Gjerakaroska, M. Nakovska
- Co-morbidities frequencies in chronic heart failure patients with and
without atrial fibrillation . Euro Heart Failure Congress 2013. The annual
meeting of the heart failure association of the ESC, 25-28 May, Lisbon,
Portugal
Gjerakaroska Radovikj М, Jovev S., Srbinovska Kostovska E .
Papillary muscle rupture as a devastating complication of acute myocardial
infarction. Highlights in acute coronary syndrome. Macedonian Medical
Review 72 (Supplement 99), p.7, 2018
M. Geracarovska, E. Srbinovska Kostovska Rupture Chordae tendinea –
a case report. 6th Macedonian Congress of the Macedonian Society of
Cardiology with international participation, October, 2019
Gjerakaroska Radovikj М, Srbinovska Kostovska E. Interventional
procedures versus surgical treatment in patients with mitral regurgitation.
International symposium of cardiovascular imaging and COVID experience
in collaboration with EACVI heart imagers of tomorrow, Skopje, R. od
North Macedonia, October 2020
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6.

Учество на научни/стручни собири со меѓународно учество со
реферат – постер-презентација:

6.1

Arnaudova Dezhulovikj F, Jovanova S, Pemovska G, Gjerakarovska M,
Nakovska M, Kostova M. Heterogenous myocardial involment in patients
with acromegaly:Case studies. Cardiovascular Therapeutics, Suppl. 1 (2012):
90
Brezovska Kavrakova J., Gjerakaroska M. Department of ME
Biochemistry, Medical Faculty, Skopje, Macedonia. Bioluminescence
method for determination of adenosine triphosphate concentration in
patients with leukemias. 20th Meeting of the Balkan; Clinical Laboratory
Federation; 8th EFLM Symposium for Balkan Region; 18th Congress of
Medical Biochemists of Serbia. P050
Kostovska I, Cekovska S, Tosheska Trajkovska K, Gerakaroska M,
Bosilkova G, Bogdanska J.-Comparison of the results for the most
frequently appointed biochemical parameters obtained with manuel and
automated assay procedures. Balkan Journal of Clinical Laboratory 2013;
XXI, 1: 141, abs. PF032
Cekovska S, Kostovska I., Tosheska Trajkovska K, Bosilkova G, KrstevskaM,
Gerakaroska M., Tasic V. Variability of urinary N-acetyl –beta-Dglucosaminidase activity during stress tolerance test in individuals with
orthostatic proteinuria. 21st IFCC-EFLM Congress of clinical chemistry and
laboratory
medicine: Euro Med Lab Paris 2015, Paris, 21-24.06. 2015
I. Kostovska, Gerakaroska M., K. Tosheska-Trajkovska, S. Cekovska,
Bosilkova G. Evaluation budget for the measurement uncertainity of ALT in
serum. 21st IFCC-EFLM Congress of clinical chemistry and laboratory
medicine: Euro
Med Lab Paris 2015, Paris, 21-24.06. 2015.
Gjerakaroska Radovikj М, Jovev S., Srbinovska Kostovska E .
Papillary muscle rupture as a devastating complication of acute myocardial
infarction. Highlights in acute coronary syndrome. Macedonian Medical
Review 72 (Supplement 99), p.7, 2018
L. Kostovski, M. Mancheva, M. Gerakaroska Radovic,
S. Jovev. LVAD for improved symptomatic heart failure-case report.
Highlights in cardiovascular diseases. Online. 2021:A4
M. Mancheva, L. Kostovski, M. Gerakaroska Radovic. Dynamic lvot
obstruction as a reason of syncope. Online. 2021:P1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
6.8
7.
7.1

7.2

7.3

7.4

Апстракти објавени во зборник на меѓународна конференција
Arnaudova Dezhulovikj F, Jovanova S, Pemovska G, Gjerakarovska M,
Nakovska M, Kostova M. Heterogenous myocardial involment in patients
with acromegaly:Case studies. Cardiovascular Therapeutics, Suppl. 1 (2012):
90
S. Jovanova, F. Arnaudova Dezhulovikj, M. Gjerakaroska, M. Nakovska
University Clinic of Cardiology, Medical Faculty, Skopje, Macedonia. Does
atrial fibrillation predict worse prognosis in patients with decompensated
chronic heart failure? .Third World Heart Failure Congress; Istanbul,
Turkey; 02-04 Dec 2013; abstract published in Cardiovascular Therapeutics
Journal
F. Arnaudova-Dezhulovikj, S. Jovanova, L. Popovska, M. Gerakarovska,
M. Nakovska, S. Kedev. University Clinic of Cardiology, Medical Faculty,
Skopje, Macedonia. Heart failure with and without atrial fibrillation. Is
there clinical and echocardiographic differences?. IX Congress of Croatian
Society of Cardiology, Opatija, 13-16 Oct 2012 (abstract published in Cardiol
Croat. 2012;7(Suppl 1):47
S. Jovanova, F. Arnaudova Dezhulovikj, M. Gjerakaroska, M. Nakovska
University Clinic of Cardiology, Medical Faculty, Skopje, MacedoniaCo-morbidities frequencies in chronic heart failure patients with and
without atrial fibrillation . Euro Heart Failure Congress 2013. The annual
meeting of the heart failure association of the ESC, 25-28 May, Lisbon,
Portugal
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7.5

Brezovska Kavrakova J., Gjerakaroska M. Department of ME
Biochemistry, Medical Faculty, Skopje, Macedonia. Bioluminescence
method for determination of adenosine triphosphate concentration in
patients with leukemias. 20th Meeting of the Balkan; Clinical Laboratory
Federation; 8th EFLM Symposium for Balkan Region; 18th Congress of
Medical Biochemists of Serbia. P050
7.6
Kostovska I, Cekovska S, Tosheska Trajkovska K, Gerakaroska M,
Bosilkova G, Bogdanska J.-Comparison of the results for the most
frequently appointes biochemical parameters obtained with manuel and
automated assay procedures. Balkan Journal of Clinical Laboratory 2013;
XXI, 1: 141, abs. PF032
7.7
Cekovska S, Kostovska I., Tosheska Trajkovska K, Bosilkova G, KrstevskaM,
Gerakaroska M., Tasic V. Variability of urinary N-acetyl –beta-Dglucosaminidase activity during stress tolerance test in individuals with
orthostatic proteinuria. Euro Med Lab Paris 2015, Paris, 2015; Clin Chem
Lab Med 2015; 53,
Special supll. Abs. S1091.
7.8
I. Kostovska, Gerakaroska M., K. Tosheska-Trajkovska, S. Cekovska,
Bosilkova G. Evaluation budget for the measurement uncertainity of ALT in
serum. Euro Med Lab Paris 2015, Paris, 2015; Clin Chem Lab Med 2015; 53,
Special supll. Abs. S1127.
7.9
K. Tosheska-Trajkovska, Danica Labudovic, Irena Kostovska, Jasna
Bogdanska, Julijana Brezovska, Svetlana Cekovska, Marija Radovic,
Sonja Alabakovska. Lp (a) and apolipoprotein (a) phenotypes in healthy
Macedonian children.
Symposium of the International Atherosclerosis Society “Anitschkow Days”,
St. Petersburg, Russian Federation. June 2–4, 2016, Book of abstracts. P 56.
7.10 Daniela Gechevska, Cvetanka Gjerakaroska Savevska, Lidija Stojanoska
Matjanoska, Aneta Bajalska, Marija Gjerakaroska Radovic, Aleksandra
Hadzieva Pejchikj. Treatment of lymphedema as a asecondary complication
after erysipelas in 15 years old boy. Abstract book. ESPRM Congress
Belgrade Serbia 2020 p.154
Вкупно
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста
бр.
1.
Завршена специјализација во соодветната област
Специјализација по интерна медицина
2.
3.

4.

5.

1

1

1

1
1

1

81.3
поени
2
2

Завршена супспецијализација во соодветната област
Супспецијализација по кардиологија

1

Превод на дел од книга
Лисон Пол. Ехокардиографија. Арс ламина – публикации, 2013

1

Pathophysiology of Heart Disease од Leonard S. Lilly
Експертски активности: евалуација, стручна ревизија, супервизија,
технички извештаи, вешт наод и мислење, стручно мислење,
проценка на капитал, систематизација, методологија
Член на тим за самооценување во рамки на процесот на акредитација на ЈЗУ УК
за државна кардиохирургија – Скопје
Клиничка или научно-апликативна студија во областа на
медицинските науки и здравството
Учесник – помлад истражувач во „SUMMIT – клиничка студија, фаза III“, за
тестирање на долгорочните позитивни ефекти на лекот Reloviar во намалување
на белодробните и кардиоваскуларни компликации кај лица со ХОББ и
зголемен ризик за кардиоваскуларни заболувања, УК за пулмологија и
алергологија, 2012
Учесник – Principal investigator for a participating centre in the ESC Valvular Heart
Disease (VHD II) Survey within the EURObservational Research Programme
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6.

1.

Учесник – Principal investigator for a participating centre in the ESC Heart Failure III
Survey (HFIII) within the EURObservational Research Programme
Воведување нова лабораториска/клиничка или јавноздравствена
метода во областа на медицинските науки и здравството
Во 2020 за прв пат во државата воведена апликација на инхалаторна NO-терапија
кај пациенти по кардиохируршка интервенција
Вкупно

1
4

Дејности од поширок интерес
Награда „13 Ноември“ од областа на здравствената заштита за 2020 год. – учесник
во тим на доктори кои ја извршија првата трансплантација на срце во РСМ

4
13
2
2

2.

3.

Член на организационен или програмски одбор на меѓународен
научен/стручен собир
Член на научен одбор на Симпозиум со меѓународно учество: „Новини во
кардиологијата“, 2021 (онлајн)
Студиски престој во странство
-до 6 месеци
13-неделен студиски престој на Институт за кардиоваскуларни болести – Дедиње, Р
Србија
Вкупно

1
1
1

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ

Поени

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Вкупно

144,67
81,3
13
4
242,97
Членови на Рецензентската комисија
Проф. д-р Сашко Кедев, с.р.
Проф. д-р Јорго Костов, с.р.
Проф. д-р Емилија Антова, с.р.
Проф. д-р Татјана Миленковиќ, с.р.
Проф. д-р Весна Герасимовска, с.р.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Рецензентската комисија, по деталната анализа на целокупната доставена и
дополнително бараната документација, формалноправниот аспект на исполнувањето на
критериумите за избор, увидот и валоризирањето на научноистражувачката, наставнообразовната и стручно-применувачката активност на кандидатите, како и личното
долгогодишно познавање на кандидатите, го дава следниов предлог: ас. д-р Билјана Зафировска
Талеска се предлага за избор во звањето научен соработник во научните области: интерна
медицина и кардиологија, а ас. д-р Јане Талески, д-р Оливер Бушљетиќ и ас. д-р Марија
Ѓеракароска Радовиќ не се предложени за избор.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставнонаучниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, ас. д-р Билјана Зафировска Талеска да
биде избрана во звањето научен соработник во научните области: интерна медицина и
кардиологија.
Членови на Рецензентската комисија
Проф. д-р Сашко Кедев, с.р.
Проф. д-р Јорго Костов, с.р.
Проф. д-р Емилија Антова, с.р.
Проф. д-р Татјана Миленковиќ, с.р.
Проф. д-р Весна Герасимовска, с.р.

102

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022

РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА ЕДНО ЛИЦЕ ВО СИТЕ НАУЧНИ ЗВАЊА ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОД НАУЧНАТА
ОБЛАСТ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Медицински
факултет – Скопје, објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ од 9.3.2022 година, за избор
на лица во сите наставно-научни, научни и соработнички звања, и врз основа на Одлуката на
Наставно-научниот совет, бр. 02-1573/12, донесена на XL седница одржана на 5.4.2022 година,
формирана е Рецензентска комисија за избор на едно лице во сите научни звања по предметите од
научната област трансфузиологија, во состав: проф. д-р Татјана Макаровска Бојаџиева, проф. д-р
Миленка Благоевска и доц. д-р Емилија Велкова.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на едно лице во сите научни звања по предметите од
научната област трансфузиологија, во предвидениот рок се пријави ас. д-р Виолета Дејанова
Илијевска.
Д-р Виолета Дејанова Илијевска
Кандидатката д-р Виолета Дејанова Илијевска е родена на 21.2.1970 година во Скопје.
Основно и средно образование со одличен успех завршила во Скопје. Во 1996 година
дипломирала на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, со просек 9,08. Во Републичкиот завод за трансфузиологија во Скопје се
вработила во 1997 година. Завршила специјализација по трансфузиологија на
Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во 2002
година.
Наставно-образовна дејност
Ас. д-р Виолета Дејанова Илијевска во 2003 година е избрана во звањето помлад
асистент по Трансфузиологија на Катедрата за трансфузиологија на Медицинскиот
факултет во Скопје. Во 2007 година била преизбрана за помлад асистент по
Трансфузиологија, а во 2010 година била избрана за асистент по Трансфузиологија. Во
2020 година била избрана за асистент по Трансфузиологија на истата катедра и таа
функција ја врши и денес. Од самиот почеток е вклучена во изведувањето на
практичната настава по предметите: Трансфузиологија, за студенти на додипломски
студии по медицина и Дијагностички методи, за стручни студии за медицински сестри
и техничари – редовни и вонредни. Ментор е и едукатор на специјализанти по
трансфузиона медицина и специјализанти од други области на медицината.
Научноистражувачка и стручно-применувачка дејност
Ас. д-р Виолета Дејанова Илијевска била назначена за раководител на Центарот
за хемофилија во 2003 година.
Учествувала во клинички студии: во 2012 година била главен истражувач во клиничка
студија, фаза III, поддржана од Ново Нордиск, за ефикасност и безбедност на пегилиран
рекомбинантен концентрат на FIX со долготрајно дејство; во 2015 година била
национален лидер за клиничка студија, фаза III, поддржана од Bayer за венски
тромбоемболизам; во 2017 година била главен истражувач во клиничка студија, фаза III
B, поддржана од Octa pharma, за персонализирана профилакса со simoctocog alfa кај
лица со Haemophilia А.
Одбранила докторската дисертација со наслов „Kвалитет на живот кај возрасни со
хемофилија третирани со и без профилакса“ во 2019 година и се здобила со звањето
доктор на науки.
Автор и коавтор е на стотина научни трудови. Еден е од соработниците на
„Трансфузиологија“, практикум за вежби за студенти по општа медицина од 2011
година; „Основи на лабораториската трансфузиона медицина“ е учебник и практикум за
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тригодишни стручни студии, Дипломиран инженер по медицинско-лабораториска
дијагностика од 2021 година, каде што ас. д-р Виолета Дејанова Илијевска е еден од
авторите.
Учество во проекти: 2000 година, „Антифосфолипиден синдром причина или
последица за тромботични збиднувања“ и „Фибринолитичка активност на крвта кај
пациенти со оралнохируршки интервенции“; 2004 година, меѓународен
научноистражувачки проект со Р Словенија, „Тромбофилија – хередитарен синдром“;
2007 година, меѓународен проект финансиран од Novo Nordisk Hemophilia Fondation –
„Градење на капацитети за згрижување на лицата со хемофилија во РМ“; 2008 година,
меѓународен проект финансиран од Светската федерација за хемофилија – твинингпроект со Центарот за хемофилија во Бон, Германија; во 2011 година била координатор
на меѓународен проект финансиран од Novo Nordisk Hemophilia Fondation – „Основање
на Национален мултидисциплинарен центар за хемофилија во РМ“.
Стручни престои остварила од областа на тромботичните и хеморагичните
заболувањa. Во 2000 година била два месеца во Клиничкиот центар и Заводот за
трансфузија на крв во Љубљана, Словенија, како стипендист на словенечката влада. Во
2007 година била еден месец во Центарот за хемофилија и тромбоза во Милано, Италија,
стипендирана од Светската федерација за хемофилија. Во 2012 година била една недела
во Центарот за хемофилија во Бон, Германија. Во 2014 година била две недели во
Службата за клиничка трансфузиологија при Институтот за кардиоваскуларни болести
во Дедиње, Белград, Србија.
Посетува едукции на повеќе стручни тренинзи во земјата и во странство,
најчесто од областа на хеморагични и тромботични нарушувања на хемостазата. Како
позначајни може да се издвојат во последните пет години: Hemostasis Science Weeks,
Siemens Heathineers, 2021; 12th Haemophilia Global Summit, Pfizer Haemophilia, 2021; 3rd
Adriatic Haemophilia Summit, Zagreb, Croatia, 2019; Global Scientific Exchange Meeting,
Novo Nordisk, Amsterdam, The Netherlands, 10th Haemophilia Global Summit, Pfizer
Haemophilia, Berlin, Germany, 2019; 20th International Meeting of the Danubian League
against Thrombosis and Hemorrhagic Disorders, Antalya, Turkey, 2019; The Brussels
Hemophilia Preceptorship, Brussels, Belgium, 2019; 32nd European Haemophilia Consortium
Conference, Skopje, North Macedonia, 2019; CEE Haemophilia Expert Meeting, Takeda,
Ljubljana, Slovenia, 2019; 8th Haemophilia Academy, Budapest, Hungary, 2019; 31st European
Haemophilia Consortium Conference, Brussels, Belgium, 2018; CEE Haemophilia Expert
Meeting, Takeda, Sofia, Bulgaria, 2018.
Член е на: Здружение на трансфузиолози на РСМ; Светска федерација за
хемофилија (WFH), Европски конзорциум за хемофилија (EHC), Европско здружение за
хемофилија и сродни нарушувања (EAHAD), Национален комитет за хемофилија и
други вродени нарушувања на системот за коагулација при Министерството за
здравство.
Претседател е на Здружението на здравствени работници и соработници кои ги
згрижуваат лицата со хемофилија и други коагулопатии – „17ти АПРИЛ“. Македонски
претставник е во Дунавска лига за тромбоза и хеморагични нарушувања и била нејзин
претседател од 2017 до 2019 година.
Поседува признанија и благодарници од МЛД и Лекарската комора на РСМ,
како и од Здружението на хемофиличари и Националното здружение на граѓани со
хемофилија и ретки коагулопатии на РМ –ХЕМОЛОГ за покажаната професионалност,
стручност, пожртвуваност и максимална заложба во својата професија.

ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат: Виолета Иван Дејанова-Илијевска
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(име, татково име и презиме)
Институција:
Медицински факултет
(назив на факултетот/институтот)
Научна област: ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОРАБОТНИК
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв
и втор циклус за секој циклус посебно, односно има
остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на
ДА
интегрираните студии од првиот и вториот циклус *
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 9,08.
2
Научен степен – доктор на науки од научната област за
која се избира
ДА
Назив на научната област: клиничка медицина; поле:
трансфузиологија.
3
Објавени најмалку четири научни труда** во референтна
научна публикација согласно со ЗВО во последните пет
години пред објавувањето на конкурсот за избор
3.1
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку
една електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот
совет за високо образование
1.1. Назив на научното списание: Physioacta
1.2. Назив на електронската база на списанија:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/10899
1.3. Наслов на трудот: Emotional Life in Adult People With
Haemophilia.
1.4. Година на објава: 2017
2.1. Назив на научното списание: Scripta Medica
2.2. Назив на електронската база на списанија:
DOI:10.5937/scriptamed51-26499
2.3. Наслов на трудот: Multidisciplinary Approach to
Management of Hipofibrinogenaemia in Pregnancy, a Case Report.
2.4. Година на објава: 2020
3.1. Назив на научното списание: Emergency Medicine and
Critical Care.
3.2. Назив на електронската база на списанија:
https://www.ecronicon.com/ecec/pdf/ECEC-05-00543.pdf
3.3. Наслов на трудот: Rh D genotyping in pregnancy – Present
and Future.
3.4. Година на објава: 2021
4.1. Назив на научното списание: Global Journal of Transfusion
Medicine AATM.
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

4.2. Назив на електронската база на списанија: DOI:
10.4103/gjtm.gjtm_27_22
4.3. Наслов на трудот: Development of Transfusion Medicine in
Republic of North Macedonia.
4.4. Година на објава: 2022
4

5

Познавање на најмалку еден странски јазик, определен со
општ акт на Универзитетот, односно на самостојната
висока стручна школа
1.
Странски јазик: англиски
2.
Назив на документот: УВЕРЕНИЕ – ниво Ц1
3.
Издавач на документот: Филолошки факултет
„Блаже Конески“ – Скопје
4.
Датум на издавање на документот: 15.3.2022
Има способност за изведување на високообразовна дејност

ДА

Членови на Комисијата
Проф. д-р Татјана Макаровска-Бојаџиева, с.р.
Проф. д-р Миленка Благоевска, с.р.
Доц. д-р Емилија Велкова, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И НАСТАВНОСТРУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат: Виолета Иван Дејанова Илијевска
Институција: Институт за трансфузиона медицина на Република Северна
Македонија
Научна област: трансфузиологија
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред. број
Назив на активноста:
1.
Одржување на вежби (лабораториски и изработка
на семинарски труд)
2.
Ментор и едукатор на здравствена едукација
3.
Консултации со студенти
4.
Позитивно рецензиран универзитетски учебник
1.
Трансфузиологија“ – практикум за вежби за
студенти по општа медицина од 2011 година.
2.
„Основи на лабораториската трансфузиона
медицина“ – учебник и практикум за тригодишни
стручни
студии,
дипломиран
инженер
по
медицинско-лабораториска дијагностика од 2021
година.
Вкупно

Поени
7.6
100.8
3
2x8=16

127,4

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста:
број
1
Учесник во национални научни проекти
1.
2000 година, „Антифосфолипиден синдром
причина или последица за тромботични збиднувања“ и
2.
„Фибринолитичка активност на крвта кај пациенти
со оралнохируршки интервенции''
Учесник во меѓународни научни проекти:
1.
2004, меѓународен научноистражувачки проект со
Р Словенија: „Тромбофилија – хередитарен синдром“;
2.
2007, меѓународен проект финансиран од Novo
Nordisk Hemophilia Fondation – „Градење на капацитети за
згрижување на лицата со хемофилија во РМ“;
3.
2008, меѓународен проект финансиран од
Светската федерација за хемофилија – твининг-проект со
Центарот за хемофилија во Бон, Германија.
Национален координатор на меѓународен научен проект
1. 2011, координатор на меѓународен проект финансиран од
Novo Nordisk Hemophilia Fondation – „Основање на
Национален мултидисциплинарен центар за хемофилија
во РМ“.
2

Трудови со оригинални научни резултати, објавени во
научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки
одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји,
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3

при што бројот на членови од една земја не може да
надминува две третини од вкупниот број на членови9
1.
Nikolikj-Dimitrova E, Gavrilovski A, Dejanova3
Ilijevska V. Multidisciplinary Treatment of a Haemophilic
Person with Total Hip Replacement Surgery- A Case Report.
Maced J Med Sci. 6(1):59-64; Mar 15 2013.
2.
Sukarova Stefanovska E., Bozinovski Gj., Trajkova- 4,5
Antevska Z., Dejanova-Ilijevska V., Petkov G, PlaseskaKaranfilska D. Molecular characterization of F9 gene among
hemophilia B patients from Republic of Macedonia and South
East Bulgaria: Identification of 6 novel mutations. 3
Haemophilia, 2015; 21(2), e144–e146, 2015; DOI:
10.1111/hae.12620, 2015.
3
3.
Epidemiology of RhDalloimunisation in pregnancy in
R.Macedonia. E Velkova, V Dejanova-Ilijevska. Physioacta,
Journal of Macedonian Assotiation of Phisiologists and
3
Antropologists, vol 9, 2015, UDK:61, ISSN 1857-5587, 2015.
4.
Velkova E, Ismaili A, Useini S, Dejanova-Ilijevska
V, Mitevska L. Protocols for detection and prevention of RhD 3
alloimmunisation during pregnancy. Medicus 2015, Vol.20(2);
188-194. ISSN 1409-6366 UDC 61 Vol-20(2)-2015.
5.
V Dejanova-Ilijevska, E Kosevska, E Velkova, M
Blagoevska, A Ismaili. Self-Evaluation of Health among People
with Hemophilia as Indicator for Quality Life. Medicus, ISSN
1409-6366 UDC 61, Vol-21(2), 2016.
6.
V Dejanova-Ilijevska, E Kosevska, V VeljicStefanovska, E Velkova, S Bozinovska, E Popcevska, R
Koneska. Emotional Life in Adult People WithHaemophilia.
Physioacta Vol.11-No.2, 2017.
7.
Milcho J.Panovski, Igor V.Fildishevski, Ljubomir Lj.
Ognjenovic, Violeta I. Dejanova-Ilijevska. New Surgical
Technologies Could Facilitate Surgical Hemostasis in
Hemophilic Patients. Maced J Med Sci. 5(3):295-298; Jun 15
2017.
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во
зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на
меѓународни академски собири каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три
4
земји9
1.
Transfusion Institute – essentially or luxury ?The
current situation and perspectives in R Macedonia. E Velkova,
L Mitevska, V Dejanova – Ilijevska. 5th Anatolian Blood
Days, 2016, Turkey.

4

Рецензија на научен/стручен труд
0,2
First major elective orthopedic surgery in a patient with severe
haemophilia A and factor VIII inhibitors in Macedonia: case
report. Macedonian Journal of Anesthesia (Vo.5 No 1) ISSN
2545-4366, edition in 2021.

5

Пленарно предавање на научен/стручен собир
2
1.
Лабораториска дијагноза на коагулопатии. 43.
ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ на Сојуз на здруженија на
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6

7

8

медицински лаборанти и санитарни техничари на Р
Македонија, Охрид, Македонија, 8 – 11 октомври 2015.
Секциски предавања на научен/стручен собир
9x1=9
1.
Симпозиум за хемофилија, Скопје, 27.4.2012.
2.
Препораки за квалитетен живот кај лицата со
хемофилија и новини од Центарот за хемофилија – Скопје
(континуирана медицинска едукација –
работилница),
30.3 – 23.11.2012.
3.
Мултидисциплинарен тим за хемофилија, Штип,
Маврово, Скопје, Битола, февруари – март 2013.
4.
Хемофилија
и
инхибитори
–
клинички
импликации и современ пристап (континуирана
медицинска едукација – работилница), 28 мај 2013.
5.
Предизвици
во
третман
на
атријалната
фибрилација и венскиот тромбемболизам
(континуирана медицинска едукација – тркалезни маси),
Скопје, 2018.
6.
ПРЕДИЗВИЦИ И НОВИНИ ВО ТРЕТМАН НА
ХЕМОФИЛИЈА А (континуирана медицинска едукација –
симпозиум), Скопје, 27.2.2019.
7.
Актуелности во испитувања на хемостатските
нарушувања (континуирана медицинска едукација –
симпозиум), Скопје, 26.11.2020.
8.
Преглед и препораки за унапредување на третманот
на лицата со хемофилија А (континуирана медицинска
едукација – симпозиум), Скопје, 29.12.2010.
9.
First Macedonian Congress in Internal Medicine.
Symposium: Apixaban in the management of cancer-associated
VTE-The CARAVAGGIO study. Ohrid, RNM, May 20, 2022.
Пленарно предавање на научен/стручен собир со
3
меѓународно учество
1.
32nd European Haemophilia Consortium Conference,
Skopje, North Macedonia, 2019.
Секциски предавања на научен/стручен собир со
11x2=22
меѓународно учество
1.
3rd SEE Haemophilia Regional Meeting for Opinion
Leaders in Haemophilia, Baxter, Ohrid, Macedonia, 2012.
2.
Octapharma Academy Haemophilia Education.
Modern Management of Haemophilia, Kiev, Ukraine, 2012.
3.
4th Haemophilia Academy, Budapest, Hungary, 2015.
4.
1st Adriatic Haemophilia AB meeting, Belgrade, Serbia,
2015.
5.
5th Haemophilia Academy, Budapest, Hungary, 2016.
6.
6th Haemophilia Academy, Budapest, Hungary, 2017.
7.
2nd Adriatic Haemophilia Summit, Ljubljana, Slovenia,
2017.
8.
CEE Haemophilia Expert Meeting, Takeda, Sofia,
Bulgaria, 2018.
9.
8th Haemophilia Academy, Budapest, Hungary, 2019.
10.
3rd Adriatic Haemophilia Summit, Zagreb, Croatia,
2019.
11.
First Macedonian Congress in Internal Medicine.
Symposium: Apixaban in the management of cancer-associated
VTE-The CARAVAGGIO study. Ohrid, RNM, May 20, 2022.
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9

Учество на научен/стручен собир со реферат – усна
презентација
1x6=6
1.
V. Dejanova-Ilijevska, A.Gavrilovski, E.NikolicDimitrova, E.Velkova. Transfuziona medicina u ortopedsko
hiruskom zbrinjavanju osoba sa hemofilijom. Xti Kongres
anestezista, reanimatora i transfuzista Srbije. Zbornik
rezimea, str.58, Vrnjacka banja, Srbija, 2014.
2.
Dejanova-Ilijevska V. Multidisciplinary approach in
haemophilia in Macedonia-big step forward in haemophilia
care. IV Congress of transfusion medicine of Republic of
Macedonia with international participation, Abstract book, p.
6, Skopje, Macedonia, 2014.
3.
V.Dejanova-Ilijevska, A.Gavrilovski, E.NikolikjDimitrova, E.Velkova. Total knee replacement in person with
haemophilia A and inhibitors-first experience of the center.
18th International Meeting Danubian League against
Thrombosis and Haemorrhagic Disorders,Sarajevo, May 1416, 2015, Abstract book p. 48, 2015.
4.
V.Dejanova-Ilijevska, E.Velkova, T.Makarovska
Bojadzieva, R. Grubovic, E.Petkovic. Quality of Life Due to
Emotional Life in Adult People with Hemophilia in Macedonia.
20th International meeting of Danbuian League against
Thrombosis and Hemorrhagic Disorders & 16th International
Hemophilia Congress of Turkey, Antalya, Turkey, April 2019.

10

5.
V. Dejanova-Ilijevska, T Makarovska-Bojadzieva, E
Velkova, R Grubovic-Rastvorceva, E Petkovic, E BogdanovskaRistovska. Haemophilia care in R of North Macedonia, 5th
Congress of Macedonian Society for Transfusion Medicine with
International participants, Skopje, October 2019.
Апстракти објавени во зборник на меѓународен
научен/стручен собир со постерска презентација
80x0,5=40
1.
В. Дејанова, П. Герасимова, М. Благоевска.
Адекватен избор даваоца крви као први услов за
спровоџење хемовигилантности и обезбеџивање контроле
квалитета у транфузиолошкој делатности. Зборник
сажетка. I Конгрес трансфузиолога Југославије. с.15.
Београд, 1998.
2.
В. Горгевска. Д. Трајков, Т. Тимова, Л. Славкова, Б.
Гурчинова, В. Дејанова, В. Стефановска, М. Благоевска.
Млади и давалоштво крви – савремени приступ у
едукативно – информативнном систему. Зборник
сажетака. I Конгрес трансфузиолога Југославије. с. 74.
Београд, 1998.
3.
М. Благоевска, С. Илиевска, В.Дејанова, Г.
Андонов, Ј. Самоникова, В. Стефановска. Маркетиншке
активности у давалаштву крви – корак даље. Зборник
сажетака. I Конгрес трансфузиолога Југославије. с. 75.
Београд, 1998.
4.
З. Џиков, И. Дејанов, Ц. Тоидоровски, Ј. Тофоски, З.
Палчевски, С. Костовска, С. Панов, В.Дејанова, В.
Стефановска. Антифосфолипиден синдром акушерската
практика. I Конгрес на гинеколозите и опстетричарите на
македонија. Зборник на апстракти, с. 143. Скопје, 1998.
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5.
P. Gerasimova, V. Stefanovska, M. Sholjakova, V.
Dejanova. Proposed initiative for haemovigilance in the
Republic of Macedonia. 25th Congress of the International
Society of Blood Transfusion. Abstract book, abstract no. 1521.
Oslo, 1998.
6.
S. Kostovska, E. Todorovska, N. Dimovska, M.
Sholjakova, Z. Nikolova, T. Uzunovska, V. Dejanova, Z.
Fildisev. Investigation of haemostatic parameters in patients
under intensive therapy by blood and blood products. VIth
Regional European Congress of the International Society of
Blood Transfusion. Abstract books, p. 109, Jerusalem, 1999.
7.
E. Todorovska, S. Kostovska, V. Dejanova, M.
Blagoevska. Chromatographic isolation of ATIII rom human
plasma. VIth Regional European Congress of the International
Society of Blood Transfusion. Abstract books, p. 136,
Jerusalem, 1999.
8.
Dejanov I, Todorovski C, Dzikov Z, Dejanova V,
Kostovska S, Panov S, Dejanov P. Autoimmune nature of
thrombosis in pregnant women. VIth Regional European
Congress of the International Society of Blood Transfusion.
Abstracts books, p. 135, Jerusalem, 1999.
9.
Dejanov P, Dejanova V, Dejanov, I. High molecular
concentration and autoantibodies to von Willebrand factor as a
markers of prothombotic state. VIth Regional European
Congress of the International Society of Blood Transfusion.
Abstract books, p.136, Jerusalem, 1999.
10.
Тодоровски Ц, Џиков З, Јовковски В, Димитров Г,
Тодоровска И, Тофовски Г, Дејанова В. Хемостатски
аспекти на антифосфолипидниот синдром во разјаснување
на раните спонтани абортуси. XV конгрес на лекарите на
Македонија. Зборник на апстракти, с. 216, Охрид, 1999.
11.
P. Gerasimova I, V. Stefanovska, V. Dejanova I, M.
Soljakova. Le role du protocol preoperaroire dans la procedure
TAP-un pas en avant dans la Clinique transfusionnelle en
Republique de Macedoine. Transfusion Clinique et biologique,
Vol. 7, No 3, PO9-06. XX Congres de la Societe francaise de
transfusion sanguine, Paris, 2000.
12.
Дејанова В, Костовска С, Дејанова Б, Дејанов, П,
Тофовски Ј, Дејанов И. Превенција на трансфузионите
последици. I конгрес на трансфузиолозите на Македонија.
Зборник на апстракти, с. 166, Охрид, 2000.
13.
Georgieva A, Kostovska S, Neceva V, Dzekova-Stojkova
S., Dejanova V., Georgieva V. Activated protein C resistance
nad functional activity of protein S in patients with deep vein
thrombosis. 26th Congress of the International Society of blood
transfusion, International Journal of Transfusion Medicine, P
205, Vienna, 2000.
14.
Lj. Pockova, S. Kostovska, N. Dimovska, V. Dejanova,
E. Ambarkova-Vilarova, B. Blazevska. Distribution of A,B,O
blood groups of the blood donors in the blood transfusion
service, Veles, 27th Congress of the International Society of
Blood Transfusion, p. 19, Vancouver, British Columbia, 2002.
15.
S. Kostovska, V. Dejanova, J. Tofoski, J. Pejcheva, P.
Gerasimova, E. Ambarkova-Vilarova. EPH gestosis –
haemostatic disorders and treatment. 27th Congress of the
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International Society of Blood Transfusion, p. 59, Vancouver,
British Columbia, 2002.
16.
Lj. Pockova, S. Kostovska, E. Ambarkova- Vilarova, V.
Dejanova, B. Blazevska. The blood donation in Veles in the
last decade (1990-2000). 27th Congress of the International
Society of Blood Transfusion, P. 169, Vancouver, British
Columbia, 2002.
17.
Lj. Pockova, S. Kostovska, N. Dimovska, V. Dejanova,
E. Ambarkova-Vilarova. The prevalence of HBs Ag, anti-HCV,
anti-HIV and syphilis antibodies of the blood donors
population from 1990-2000 in Veles, Republic of Macedonia.
27th Congress of the international Society of Blood Transfusion,
p. 169, Vancouver, British Columbia, 2002.
18.
Neceva V, Kostovska S, Dejanova V, AmbarkovaVilarova E, Georgieva A. Micro-ELISA determinations of beta 2
glycoproteins I autoantibodies as markers for thrombosis. The
18th International Congress of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine, S197, T-EV-014 Kyoto, Japan, 2002.
19.
C. Dimova, S., Kostovska, V., Dejanova, V., Neceva,
B., Blazevska. The blood fibrinolytic activity during oral
surgical interventions. VIII European Congress of the
International Society of Blood Transfusion, Journal of Blood
Banks and Transfusion Society of Turkey, Vol 1, July 2003,
Suppl. P135, Istanbul, Turkey, 2003.
20.
Костовска С., Николовска-Бучковска В., Дејанова
В., Нецева В., Стојановска З. Промени на хемостатски
тестови кај болни со оклузија на крвните садови на ретина.
I македонски офталмолошки конгрес со меѓународно
учество, Мак. мед. прегл. год. 56 (суппл. 57), п.4.10, Охрид,
Република Македонија, 2003.
21.
Костовска С., Нецева В., Дејанова В., Поповска С.,
Георгиева Ј. Антифросфолипидни антитела кај жени со
патолошка бременост. Втор конгрес на гинеколози и
опстетричари од Република Македонија со меѓународно
учество, Македонско лекарско друштво, Зборник на
апстракти, С-100, Охрид, Република Македонија, 2003.
22.
Dejanova V., Kostovska S., Tofoski J., Neceva V.,
Pejceva J., Gerasimova P. Evaluation of haemostatic and
biochemical parameters in patients with preeclampsia. Втор
конгрес на гинеколози и опстетричари од Република
Македонија со меѓународно учество, Македонско лекарско
друштво, Зборник на апстракти, С-102, Охрид, Република
Македонија, 2003.
23.
Kostovska S., Neceva V., Pockova L., Pejceva J.,
Dejanova V. Antiphospholipid antibodies enclosed to
diagnosis of venous thrombosis. 18th International Congress on
Thrombosis, Abstracts, June 20-24, Ljubljana, 2004.
24.
Дејанова В., Костовска С., Филипче В.
Преваленција на HBS Ag и a-HCV кај лицата со хемофилија
во Република Македонија. II Конгрес на трансфузиолозите
на Македонија со меѓународно учество, Книга на
апстракти, с. 261, Охрид, Република Македонија, 2004.
25.
S. Kostovska, V. Dejanova, S. Glamocanin and R.
Apostolova. Treatment with Novoseven in person with
hemophilia with inhibitors to factor VIII – case study. XXXVI
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International Congress of the World Federation of Hemophilia,
Hemophilia The Official Journal of the World Federation of
Hemophilia, vol. 10, suppl. 3, oct. 2004, 12 PO 44, Bangkok,
Thailand, 2004.
26.
S. Kostovska, V. Filipche, V. Neceva, J. Pejceva, S.
Ilievska, V. Dejanova, N. Dimovska. Frequency of
transmisivevirus markers at hemophilians in correlation with
hepatic function. XXIXth International Congress of the
International Society of blood Transfusion, Vox Sanguinis, The
International Journal of Transfusion Medicine, Abstracts, vol.
91, suppl. 3, Sept. 2006, P-359, Cape Town, South Africa, 2006.
27.
R. Apostolovska, V. Dejanova. Laboratory diagnosis
and treatment of DIC. 3rd Serbia and Montenegro Transfusion
Medicine Congress with International participation, Journal of
Transfusion Medicine Society of Serbia and Montenegro, 2006:
52(2-3): 123-137, P 84, Belgrade, Serbia, 2006.
28.
Velkova VE., Drakulevski DS., Dejanova-Ilijevska
DV., Hristova-Dimceva HA., Makarovska-Bojadzieva MT.,
Angelovski
AJ.,
Nikoloska
NI.,
Veljanovski
VN.
Antiphospholipid syndrome and pregnancy – treatment and
prophylaxis. XXX International Congress of the ISBT. The
International Journal of Transfusion Medicine Vox Sanguinis,
vol. 95, suppl. 1, p. 140, P-196, Macao, SAR, China, 2008.
29.
Apostolovska R., Dimitrovski K., Dejanova V.,
Balkanov T., Neceva V., Useini S., Nikoloska I. Antithrombotic
therapy in atrial fibrillation in Macedonia. 15th International
Meeting Danubian League against Thrombosis and
Haemorrhagic Disorders, Abstract Book, p. 18, PP 24, Belgrade,
Serbia, 2009.
30.
Дејанова-Илијевска В. HemoRec – лесен и
флексибилен софтвер за обработка на податоци на лицата
со хемофилија во Република Македонија. III конгрес на
трансфузиолозите на Р. Македонија, Зборник на
апстракти, Макед. мед. преглед, год. 63 (супл.75), стр. 85,
усна презентација, Охрид, Р Македонија, 2009.
31.
Велкова Е., Дракулевски С., Макаровска-Бојаџиева
Т., Христова-Димчева А., Ангеловски Ј., Николова И.,
Дејанова-Илијевска В. АИХА во бременост и мултипли
антитела: опис на случај. III конгрес на трансфузиолозите
на Р Македонија, Зборник на апстракти, Макед. мед. прег.
Год. 63 (супл. 75), стр. 95. Охрид, Р Македонија, 2009.
32.
R. Apostolovska, T. Balkanov, V. Dejanova, K.
Dimitrovski, S.Atanasova, I Nikoloska, L. StojanovskaTrajkovska, V. Neceva. The management of elevated APL in
pregnancy. XXII Congress of the International Society on
Thrombosis and Haemostasis, Abstracts, J Thromb Haemost,
vol. 7, suppl. 2, PP-TH-221, Boston, USA, 2009.
33.
R. Apostolovska, S. Kostovska, V. Dejanova, V.
Neceva, T. Balkanov, S. Atanasova, S. Useini, I. Nikoloska.
Laboratory monitoring of heparinemy. XXII Congress of the
International Society on Thrombosis and Haemostasis
Abstracts, J Thromb Haemost, vol. 7, suppl. 2, PP-WE-426,
Boston, USA, 2009.
34.
S. Anastasovski, L.Anastasovska, V. Neceva. Gosic, M.
Frangov, A. Dojcinovski, V. Dejanova, I. Nikoloska, R.
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Apostolovska. Patients treated with oral anticoagulant therapy
and dental extraction. XXII Congress of the International
Society on Thrombosis and Haemostasis Abstracts, J Thromb
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2
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Проф. д-р Миленка Благоевска, с.р.
Доц. д-р Емилија Велкова, с.р.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидаткaта, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува научноистражувачката
и стручно-применувачката дејност, како и дејноста од поширок интерес на ас. д-р Виолета
Дејанова-Илијевска.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката, Комисијата
заклучи дека кандидатката ас. д-р Виолета Дејанова-Илијевска поседува научни и стручни
квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за посебните услови и
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и
демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги исполнува условите за избор.
Комисијата смета дека е значајно стекнатото искуство и остварените резултати во
наставната, научната и стручната дејност на кандидатката ас. д-р Виолета Дејанова-Илијевска во
текот на 20-те години поминати како специјалист трансфузиолог. Ас. д-р Виолета ДејановаИлијевска, врз основа на својата стручност, била координатор на меѓународен проект финансиран
од Novo Nordisk Hemophilia Fondation – „Основање на Национален мултидисциплинарен центар
за хемофилија во РМ“, со што дала особен придонес во унапредувањето на грижата за лицата со
хемофилија и други коагулопатии во нашата земја; главен истражувач во клинички студии за
хемофилија; национален лидер во клиничка студија за венски тромбоемболизам; како и асистент
и едукатор во областа на трансфузиологијата од основањeто на Катедрата за трансфузиологија до
денес.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставнонаучниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, ас. д-р Виолета Дејанова-Илијевска да биде
избрана во звањето научен соработник во научната област трансфузиологија.
Членови на Комисијата
Проф. д-р Татјана Макаровска-Бојаџиева, с.р.
Проф. д-р Миленка Благоевска, с.р.
Доц. д-р Емилија Велкова, с.р.
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РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА ДВЕ ЛИЦА ВО СИТЕ НАУЧНИ ЗВАЊА ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОД
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: ИНТЕРНА МЕДИЦИНА И НЕФРОЛОГИЈА НА
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Медицински факултет – Скопје, објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха” за
избор на 2 лица во сите научни звања по предметите од научните области: интерна
медицина и нефрологија, а врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, на XL
седница одржана на 5.4.2022 година, формирана е Рецензентска комисија во состав: др Билјана Герасимовска Китановска, редовен професор, Медицински факултет –
Скопје, д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ, доцент, Медицински факултет – Скопје, д-р
Игор Николов, виш научен соработник, Медицински факултет – Скопје, д-р Калина
Гривчева Старделова, редовен професор, Медицински факултет – Скопје и проф. д-р
Љубинка Дамјановска Крстиќ, вонреден професор, Медицински факултет – Скопје.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот објавен на 9.3.2022 година во весниците „Нова Македонија“ и
„Коха“, за избор на две лица во сите научни звања по предметите од научните области:
интерна медицина и нефрологија, се пријавија три кандидати: ас. д-р Никола
Ѓорѓиевски, насл. доц. д-р Звездана Петронијевиќ и ас. д-р Светлана Павлеска
Кузманоска.
Ас. д-р Никола Ѓорѓиевски
Биографски податоци
Д-р Никола Ѓорѓиевски е роден 1984 година во Скопје. Основно и средно
образование завршил во Скопје, континуирано со одличен успех. Во 2002 година,
избран е за најдобар ученик на генерација во средното медицинско училиште ДСМУ „Др Панче Караѓозов” во Скопје. На Медицинскиот факултет во Скопје при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј” се запишал во 2002 година, а дипломирал на 16.7.2008 година со
просечен успех 9,21 како прв дипломиран студент на генерација. По изведувањето на
лекарскиот стаж, со успех го положил стручниот испит и во февруари 2009 година се
здобил со лиценца за работа, а по завршувањето на студиите работел најпрво како
матичен лекар за подоцна да се вработи во Фондот за здравствено осигурување на
Македонија до март 2014 година. Од март 2014 година е вработен во ЈЗУ Универзитетска
клиника за нефрологија, при што во 2016 година е избран за асистент докторанд на
Катедрата за интерна медицина на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје. Во октомври 2019 успешно го положил специјалистичкиот
испит и се стекнал со називот специјалист по нефрологија. Својата докторска
дисертација под наслов „Примена на доплер ултразвук во следење на матурација на
артериовенска фистула за хемодијализа“, успешно ја одбранил на 13.1.2021 на
Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Научно-образовна дејност
Од 2016 година, кандидатот учествува во едукацијата на студентите и
специјализантите по интерна медицина и нефрологија на Медицинскиот и
Стоматолошкиот факултет во Скопје.
Научноистражувачка дејност
Како автор и коавтор учествувал во изработката на повеќе од 40-тина трудови
презентирани на домашни и меѓународни конгреси и симпозиуми. Во изминатиот
период, стручно се усовршувал во областа на васкуларните пристапи за хемодијализа,
при што посетил едномесечна обука во ноември 2015 година при Универзитетскиот
клинички центар – Љубљана, а во мај 2017 година успешно завршил едномесечен курс
под наслов „Доплер ултразвучна дијагностиканаболестина крвните садови“ при
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Медицинскиот факултет на Универзитетот во Загреб, Р Хрватска. Во текот на своето
работење воведува три нови методи од областа на васкуларните пристапи при
Универзитетската клиника за нефрологија во Скопје. Својата интернационална кариера
ја збогатува со учество во мултрицентрични студии. Учесник е во меѓународна студија
под наслов “AIM.SIM project“, координирана од страна на Одделот за биомедицински
биоинженеринг при Институтот за истражувачка фармакологија “Mario Negri“ во
Бергамо, Италија, под водство на проф. д-р Андреа Ремуци. Исто така, активен учесник
е и во научноистражувачкиот национален проект „Третман на хиперфосфатемија со
севаламер карбонат кај пациенти на хемодијализа: Асоцираност на FGF-23 со
кардиоваскуларен морбидитет и ефект на минерално коскена болест“, кој се изведува
на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија во Скопје, под водство на насл. доц. д-р
Ирена Рамбабова Бушлетиќ. Од март 2020 година е назначен за национален
координатор од Македонија при европскиот регистар на болните со бубрежна
заместителна терапија на ERA-EDTA (European Renal Association-European Dialysis and
Transplantation Association).
Стручно-применувачка дејност и дејност од поширок интерес
Кандидатот д-р Никола Ѓорѓиевски е член на: Македонското здружение за
нефрологија, дијализа, трансплантација и вештачки органи, МЛД, ERA-EDTA
(European Renal Association-European Dialysis and Transplantation Association) и
BANTAO.
Бил член на Комисија за остварување на правото за БПО (биолошко
потпомогнато оплодувањ -In vitro) во Фондот за здравствено осигурување на
Македонија во 2011 и 2012 година. Автор е на брошурите: „Изработка на обрасци за
превенција и рано откривање на нефролошки болни“ и „Изработка на обрасци за
преддијализни болни“, издадени од страна на ФЗОМ во 2014.
Бил на стручна медицинска едукација во Универзитетскиот клинички центар во
Љубљана, Р Словенија, на Интерно одделение – Нефрологија во 2015 година и на
Медицинскиот факултет при Универзитетот во Загреб, Р Хрватска, во 2017 година.
Добитник е на Благодарница за особен придонес и ангажираност при
справување со пандемијата предизвикана од коронавирусот COVID-19, доделена од
Лекарската комора на РС Македонија во 2021 година и Благодарница за особена
подршка и придонес во развојот и работењето на НЕФРОН и згрижувањето на бубрежно
болните во Македонија во 2021 година. Активно го владее англискиот јазик, а има и
базично познавање на словенечкиот јазик.

124

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022

ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат: Никола Митре Ѓорѓиевски
Институција: Медицински факултет – Скопје
Научна област: ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, НЕФРОЛОГИЈА
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОРАБОТНИК
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв
и втор циклус за секој циклус посебно, односно има
остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на
да
интегрираните студии од првиот и вториот циклус *
2

3
3.1

Просечниот успех на прв циклус изнесува: 9,21.
Научен степен – доктор на науки од научната област за која
се избира
Назив на научната област: медицински науки; поле:
нефрологија.
Објавени најмалку четири научни труда** во референтна
научна публикација согласно со ЗВО во последните пет
години пред објавувањето на конкурсот за избор
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот
совет за високо образование
3.1.1 (прв труд)
1. Назив на научното списание: Therapeutic Apheresis
and Dialysis
2. Назив на електронската база на списанија: Еbsco,
PubMed, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal
Citation Report, SCImago Journal Rank
3. Наслов на трудот: “The Impact Of Preoperative
Arterial And Venous Diameter On Achievement Of
The Adequate Blood Flow In Arteriovenous Fistula
For Hemodialysis”.
4. Година на објава: 2021 ( IF= 1,762)
3.1.2 (втор труд)
1. Назив на научното списание: Clinical Kidney Journal,
2.Назив на електронската база на списанија: Еbsco,
PubMed, Emerald, Scopus, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

3.Наслов на трудот: “Uric acid and left ventricular
hypertrophy: another relationship in hemodialysis
patients”
4.Година на објава: 2019 ( IF= 3,388)
3.1.3 (трет труд)
1. Назив на научното списание: Clinical Kidney Journal,
2.Назив на електронската база на списанија: Еbsco,
PubMed, Emerald, Scopus, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank
3.Наслов на трудот: “The ERA-EDTA Registry Annual
Report 2018: a summary”
4.Година на објава: 2020 ( IF= 4,452)
3.1.4 (четврти труд)
1. Назив на научното списание: Clinical Kidney Journal,
2.Назив на електронската база на списанија: Еbsco,
PubMed, Emerald, Scopus, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank
3.Наслов на трудот: “The ERA-EDTA Registry Annual
Report 2019: summary and age comparisons”
4.Година на објава: 2021 ( IF= 4,452)
3.1.5 (петти труд)
1. Назив на научното списание: Journal J Vasc Access.
2.Назив на електронската база на списанија: Еbsco,
PubMed, Emerald, Scopus, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank
3.Наслов на трудот: “ The use of AVF.SIM system for the
surgical planning of arteriovenous fistulae in
routine clinical practice.”
4.Година на објава: 2022 (IF= 2,283)
3.3

Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на
меѓународни академски собири каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји
1.

Назив на зборникот: Book of abstracts on 46 th
Interantional Conference of the European society of
Artefical organs (ESAO)
2. Назив на меѓународниот собир: 46 th Interantional
Conference of the European society of Artificial
organs (ESAO) 3-7 September 2019 Hanover,
Germany
3. Имиња на земјите: Germany France, UK, Spain,
Sweden, Austria, Belgium, Germany, Poland, Russia
4. Наслов на трудот: Primary failure of the arteriovenous
fistula in patients with chronic kidney disease stage
4/5
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Ред.
број
3.6

4

5

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува
Националниот
совет
за
високо
образование
и
научноистражувачка дејност
1. Наслов на преведеното капитално дело: Клиничко
упатство за пери и постоперативна нега на
артериовенска фистула и артериовенски графт
за хемодијализа кај возрасни. (Clinical practice
guideline on peri- and postoperative care of
arteriovenous fistulas and grafts for haemodialysis
in adults).
2. Година на објава: 2020
3. Издавач, место на издавање и година: Списание на
македонското лекарско друштво. Јournal of the
macedonian medical association issn: 0025-1097
Познавање на најмалку еден странски јазик, определен со
општ акт на Универзитетот, односно на самостојната висока
стручна школа
1. Странски јазик: англиски јазик
2. Назив на документот: Уверение за познавање на
англиски јазик на ниво Б2 според Европската јазична
рамка на Советот на Европа (CEFR)
3. Издавач на документот: Филолошки факултет „Блаже
Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје
4. Датум на издавање на документот: 15.2.2022
Има способност за изведување на високообразовна дејност

да

да
да

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Билјана Герасимовска Китановска, с.р.
Доц. д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ, с.р.
В. н. сор. д-р Игор Николов, с.р.
Проф. д-р Калина Гривчева Старделова, с.р.
Проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И НАСТАВНОСТРУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат: Никола Митре Ѓорѓиевски
Институција: Медцински факултет – Скопје
Научна област: интерна медицина, нефрологија
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред. број
Назив на активноста:
Поени
1
Одржување на настава – вежби (2016 – 2022)
1.1
Интерна медицина – вежби, Општа медицина,
5.4
5 (вежби) x 3 (часа) х 2 (семестри) x 6 (години) x 0.03
1.2
Клиничко испитување – вежби, Општа медицина
4.32
3 (вежби) х 4 (часа) х 2 (семестри) х 6 (години) х 0.03
1.3
Интерна медицина – вежби, Стоматолози
1.44
2 (вежби) х 2 (часа) х 2 (семестри) х 6 (години) x 0.03
1.4
Интерна медицина – вежби, Фармација
1.08
1 (вежба) х 3 (часа) х 2 (семестри) х 6 (години) х 0.03
1.6
Ургентна медицина – вежби
1.08
1 (вежба) х 3 (часа) х 2 (семестри) х 6 (години) х 0.03
1.7
Палијативна нега/ Геронтологија – вежби
1.08
1 (вежба) х 3 (часа) х 2 (семестри) х 6 (години) х 0.03
1.8
Консултации со студенти
0.24
20 х 6 х 0.002
1.9
Клиничка пракса – менторство
75.6
5 х 7 х 6 x 6 х 0.06
Вкупно

90.24

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред. број
Назив на активноста:
1
Учесник во меѓународни научни проекти
1.1
Д-р Никола Ѓорѓиевски како истражувач во
интернационална мултицентрична студија
под наслов “AIM.SIM project“ кординирана од
страна
на
Одделот
за
биомедицински
биоинженеринг при Институтот “Mario Negri” за
истражувачка фармакологија, Бергамо, Италија, под
водство на проф. д-р Андреа Ремуци

Поени
10
5

1.2

International Study: A systematic reviewer of peritoneal
dialysis-related peritonitis rates over time from national
or regional population based registers and databases.

5

2
2.1

Учесник во национални научни проекти
Третман
на
хиперфосфатемија
севаламер
карбонат
кај
пациенти
хемодијализа: Асоцираност на FGF-23
кардиоваскуларен морбидитет и ефект
минерално коскена болест на ЈЗУ УК
нефрологија – Скопје

6
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3.4

3.5

Испитување на хуморален одговор на SARS
3
CoV-2 вакцини кај пациенти со бубрежно
заместителна терапија на ЈЗУ УК за нефрологија
– Скопје
Трудови со оригинални научни резултати, објавени
во научно списание кое има импакт фактор за
годината во која е објавен трудот, во кое трудовите
50,099
што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е
индексирано во најмалку една електронска база на
списанија со трудови достапна на интернет како што
се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal
Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за
високо образование.
Gjorgjievski N, Dzekova-Vidimliski P, Trajcheska L,
Stojanoska A, Selim G, Rambabova-Bushljetik I, Nikolov
I, Gjorgievska J, Janevski Z, Muharremi S, Dejanov P,
4.8+1.762
Spasovski G, Sikole A, Ivanovski N. Impact of
=6.562
preoperative arterial and venous diameter on
achievement of the adequate blood flow in
arteriovenous fistula for hemodialysis. Ther
Apher Dial. 2021 Jun;25(3):273-281. doi: 10.1111/17449987.13570. Epub 2020 Aug 24. PMID: 32749076.
Gjorgjievski N. Answer to the reader: Male gender
has better chance for successful maturation of
8+1.762=
arteriovenous fistula for hemodialysis than
9.762
female gender. Ther Apher Dial. 2021 Jun;25(3):351352. doi: 10.1111/1744-9987.13649. Epub 2021 Apr 12.
PMID: 33847073.
Selim G, Stojceva-Taneva O, Tozija L, Zafirova-Ivanovska
B, Spasovski G, Gerasimovska V, Petronijevic Z, Trajceska
L, Dzekova-Vidimliski P, Gjorgjievski N, Pavleska- 4.8+3.388=
Kuzmanovska S, Kabova A, Georgievska-Ismail L. Uric
8.188
acid and left ventricular hypertrophy: another
relationship in hemodialysis patients. Clin Kidney
J. 2019 Dec 22;14(2):578-585. doi: 10.1093/ckj/sfz172.
PMID: 33623682; PMCID: PMC7886584.
Kramer A, Boenink R, Stel VS, Santiuste de Pablos C,
Tomović F, Golan E, Kerschbaum J, Seyahi N, Ioanou K, 4.8+4.452=
Beltrán P, Zurriaga O, Magaz Á, Slon Roblero MF,
9.252
Gjorgjievski N, Garneata L, Arribas F, Galvão AA, Bell
S, Ots-Rosenberg M
, Muñoz-Terol JM, Winzeler R, Hommel K, Åsberg A,
Spustova V, Palencia García MÁ, Vazelov E, Finne P, Ten
Dam MAGJ, Lopot F, Trujillo-Alemán S, Lassalle M,
Kolesnyk MO, Santhakumaran S, Idrizi A, Andrusev A,
Comas Farnés J, Komissarov K, Resić H, Palsson R,
Kuzema V, Garcia Bazaga MA, Ziginskiene E, Stendahl M,
Bonthuis M, Massy ZA, Jager KJ. The ERA-EDTA
Registry Annual Report 2018: a summary. Clin Kidney J.
2020 Dec 24;14(1):107-123. doi: 10.1093/ckj/sfaa271.
PMID: 33564410; PMCID: PMC7857839.
Rianne Boenink, Megan E Astley, Jilske A Huijben,
4.8+4.452=
Vianda S Stel, Julia Kerschbaum, Mai Rosenberg-Ots,
9.252
Anders A Åsberg, Frantisek Lopot, Eliezer Golan, Pablo
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Castro de la Nuez, Marta Rodríguez Camblor, Sara
Trujillo-Alemán, Juan Carlos Ruiz San Millan, Pablo
Ucio Mingo, Joan Manuel Díaz, M Encarnación BouzasCaamaño, Marta Artamendi, Manuel I Aparicio Madre,
Carmen Santiuste de Pablos, Maria Fernanda Slon
Roblero, Oscar Zurriaga, Maria E Stendahl, Samira Bell,
Alma Idrizi, Kyriakos Ioannou, Alicja Debska-Slizien,
Ana A Galvão, Johan M De Meester, Halima Resić,
Kristine Hommel, Danilo Radunovic, Runolfur Pálsson,
Mathilde Lassalle, Patrik Finne, Maria De los ÁngelesGarcia Bazaga, Nikola Gjorgjievski, Nurhan Seyahi,
Marjolein Bonthuis, Alberto Ortiz, Kitty J Jager, Anneke
Kramer, The ERA Registry Annual Report 2019:
summary and age comparisons, Clinical Kidney
Journal,
2021;,
sfab273, https://doi.org/10.1093/ckj/sfab273 (Impact
factor IF= 4.452)(Pubmed)
Bozzetto M, Poloni S, Caroli A, Curtò D, D'Haeninck A,
4.8+2.283=
Vanommeslaeghe F, Gjorgjievski N, Remuzzi A. The
7.083
use of AVF.SIM system for the surgical planning of
arteriovenous fistulae in routine clinical practice. J
Vasc Access. 2022 Jan 6:11297298211062695. doi:
10.1177/11297298211062695. Epub ahead of print.
PMID: 34986688.(Impact factor IF=
2.283)(Pubmed)
Трудови со оригинални научни резултати, објавени
во научно списание кое нема импакт фактор за
годината во која е објавен трусот, во кое трудовите
што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е
индексирано во најмалку една електронска база на
22,5
списанија на трудови достапна на интернет како што
се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal
Citation Report, SCImago Journal Rank, MathSciNet
(Mathematical Reviews), Zentralblatt fur Mathematik i
Реферативный журнал “Matematika” или друга база
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за
високо образование.
Gjorgjievski N, Dzekova-Vidimliski P, Gerasimovska V,
Pavleska-Kuzmanovska S, Gjorgievska J, Dejanov P,
Sikole A, Ivanovski N. Primary Failure of the
Arteriovenous Fistula in Patients with Chronic
3.0
Kidney Disease Stage 4/5. Open Access Maced J Med
Sci.
2019
Jun
15;7(11):1782-1787.
doi:
10.3889/oamjms.2019.541. PMID: 31316658; PMCID:
PMC6614255.
Gjorgjievski N, Dzekova-Vidimliski P. Primary
antiphospholipid syndrome in a hemodialysis
patient
with
recurrent
thrombosis
of
4.5
arteriovenous fistulas. J Bras Nefrol. 2019 Jul
29;42(2):259-263. doi: 10.1590/2175-8239-JBN-20190081. PMID: 31419276; PMCID: PMC7427640.
Gjorgjievski N, Dzekova-Vidimliski P, Petronijevic Z,
Selim G, Dejanov P, Tozija L, Sikole A. Carnitine
Palmitoyltransferase II Deficiency (CPT II)
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Followed By Rhabdomyolysis and Acute Kidney
Injury. Open Access Maced J Med Sci. 2018 Apr
12;6(4):666-668. doi: 10.3889/oamjms.2018.158. PMID:
29731937; PMCID: PMC5927500.
Severova-Andreevska G, Nikolov I, Trajceska L,
Gjorgjievski N, Cana F, Demiri I, Stevanovic M,
Rambabova-Bushljetikj
I,
Spasovski
G.
First
Experience in Management of Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) in Kidney Transplant
Patient–Case Report. Open Access Macedonian
Journal of Medical Sciences. 2020 Aug 18;8(T1):240-4.
Trajceska L, Canevska A, Gjorgjievski N, Milenkova M,
Spasovska-Vasilevska A, Severova-Andreevska G,
Mladenovska D, Pusevski V, Kuzmanovska M, Janceska
E, Bosevska G. Excess Mortality in a Nephrology
Clinic during First Months of Coronavirus
Disease-19 Pandemic: A Pragmatic Approach. Open
Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2020
Dec 20;8(T1):598-604.
Muharremi S, Poposki A, Kovaceska V, Tozija L,
Petrusevska G, Gerasimovska B, Bexheti B, Gjorgjievski
N, Janevski Z, Saidi M, Spasovska A. A Case of
Seronegative
Pulmonary-renal
Syndrome:
Diagnostic and Therapeutic Challenge. Open
Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2021
Jan 4;9(C):25-30.
Pavlina Dzekova-Vidimliski, Igor Nikolov, Nikola
Gjorgjievski, Gjulsen Selim, Lada Trajceska, Ana
Stojanoska, Irena Rambabova-Bushljetik, Risto
Simeonov,
Ljupco
Stojkovski
PERITONEAL
DIALYSIS-RELATED PERITONITIS: RATE,
CLINICAL
OUTCOMES
AND
PATIENT
SURVIVAL ПРИЛОЗИ. Одд. за мед. науки, XLII 3,
2021, CONTRIBUTIONS. Sec. of Med. Sci., XLII 3,
2021ISSN 1857-9345 UDC: 618.11-006.2-06:616.379008.64
Трудови со оригинални научни резултати, објавени
во научно списание во кое трудовите што се
објавуваат подлежат на рецензија и кое има
меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат
членови од најмалку три земји, при што бројот на
членови од една земја не може да надминува две
третини од вкупниот број на членови.
Gjorgjievski N, Stojanoska A, Smokovska A, Dejanov P,
Spasovski G. Challenges Facing the Improvement
of Kidney Transplantation-Issues in a Developing
Country, Republic of Macedonia. Bantao.
2018;16(1):1-4.
Nikola Gjorgjievski, Ana Stojanoska, Vladimir
Pushevski, Vesna Gerasimovska-Tanevska, Irena
Rambabova-Bushljetik, Nikola Gramatnikovski, Petar
Dejanov and Goce Spasovski. “New Aproach in
Creation an Arteriovenous Fistula: First Year of
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Experience Implementinig the New Method in
R.N Macedonia” Bantao Journal 2019; 17 (2): 97-103
Vladimir Pushevski, Lada Trajcheska, Irena RambabovaBushljetik, Ana marija Shpisihikj Pishevska, Ana
Stojanoska, Nikola Gjorgjievski and Goce Spasovski.
“Permanet Vascular Access for Hemodialyisis in
Elderly Patients-Single Center Expirience” Bantao
Journal 2019; 17 (2): 104-107
Ana Stojanoska, Nikola Gjorgjievski, Simona
Stojanoska-Godjoska, Svetlana Pavlevska-Kuzmanovska,
Galina Severova, Lada Trajcheska, Irena RambabovaBushljetik, Vladimir Pushevski, Biljana Gerasimovska,
Vesna Ristovska and Goce Spasovski. (2019)
“Membranous Nephropathy as a Paranepoplastic
Syndrome I na a Patient with Ovarian Serous
Cystadenofibroma- Case report” Bantao Journal
2019; 17 (2): 108-110
Svetlana Pavleska Kuzmanoska, Nikola Gjorgjievski,
Biljana Gerasimovska Kitanovska, Vesna Ristevska,
Olivera Stojceva Taneva, Ninoslav Ivanovski (2019)
“Renal resistive index and arterial stiffness in
kidney
transplanted
patients”
Journal
of
Morphological Science JMS 2019;2(2): 10-21 UDC616.61089.843:616.1
Zoran Janevski, Vesna Ristovska, Irena RambabovaBushljetik, Nikola Gjorgjievski, Igor Nikolov (2020)
“Male Systemic Lupus Erythematosus, and
Challenge in Male Lupus Nephritis Treatment”
MEDICUS 2020, Vol 25(1): 108- 112
Janevski Zoran, Ristovska V, Rambabova-Bushletic I,
Dzekova-Vidimliski P, Gjorgievski N, SterjovaMarkovska Z, Pavleska-Kuzmanovska S “Possible
relationship between wegener-granulomatosis
with polyangitis (vasculitis) and covid-19
infection and their complex treatment- case
report”. INTERNATIONAL JOURNAL OF THE
MACEDONIAN ASSOCIATION OF ANATOMISTS AND
MORPHOLOGISTS Vol. 18 (2) 2021 ISSN 1409-9837
Никола Ѓорѓиевски, Ана Стојаноска, Николина
Смoковска, Ангела Кабова, Ирена Рамбабова
Бушљетиќ, Петар Дејанов и Гоце Спасовски (2020).
КЛИНИЧКО УПАТСТВО ЗА ПЕРИ- И
ПОСТОПЕРАТИВНА
НЕГА
НА
АРТЕРИОВЕНСКА
ФИСТУЛА
И
АРТЕРИОВЕНСКИ
ГРАФТ
ЗА
ХЕМОДИЈАЛИЗА
КАЈ
ВОЗРАСНИ.
СПИСАНИЕ НА МАКЕДОНСКОТО ЛЕКАРСКО
ДРУШТВО JOURNAL OF THE MACEDONIAN
MEDICAL ASSOCIATION ISSN: 0025-1097
Секциски предавања на научен/стручен собир
Предавање под наслов: Трендови на васкуларни
пристапи во Р Македонија, на секција
организирана од Македонското здружение за
нефрологија, дијализа, трансплантација и вештачки
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7
7.1

7.2

8
8.1

8.2

8.3

органи, одржана на 22.4.2018 година, Гостивар, Р
Македонија.
Предавање на редовен стручен состанок на Катедрата
за интерна медицина, на 11.4.2019 година, на тема:
Креирање на артериовенска фистула за
хемодијализа кај болни со хронична бубрежна
болест.
Предавање на редовен стручен состанок на Катедрата
за интерна медицина, на 23.12.2021 година, на тема:
Трнаслумбален пристап за поставување на
катетер за хемодијализа во vena cava inferior.
Предавач
на
стручен
состанок
на
тема:
Модалитети на бубрежна заместителна
терапија – перитонеална дијализа, 11.12.2020
(вебинар).
Учество на научен/стручен собир со реферат – усна
презентација
Nikola Gjorgjievski*, Pavlina Dzekova-Vidimliski1,
Svetlana Pavleska- Kuzmanovska, Julija Gjorgievska,
Vesna Gerasimovska, Petar Dejanov, Ninoslav
Ivanovski, Aleksandar Sikole “Primary failure of the
arteriovenous fistula in patients with chronic
kidney disease stage 4/5”Oral Presentation on 46 th
Interantional Conference of the European society of
Artefical organs (ESAO) 3-7 September 2019 Hanover,
Germany
Dejanov P, Gerasimovska V, Pushevski V, Gjorgievski
N.“ Unusual vascular access for HD”Oral
presentation on 14 th International Congress of Balkan
Cities.
Association
of
Nephrology,
Dyalisis
Transplantation and Artificial organs.(BANTAO)2018,
Budva,Montenegro
Апстракти објавени во зборник на меѓународна
конференција, дел со постер-презентација
Gjorgjievski N*, Dzekova-Vidimliski P, Stojanoska A,
Trajceska L, Nikolov I, Pushevski V, RambabovaBushletic I, Cerasimovska V, Selim Gj, Spasovski G,
Dejanov P. “Factors associated with successful
creation of three types of native arteriovenous
fistula: distal(radial-cephalic), middle arm
(radial-cephalic) and proximal (brachialcephalic)”Poster Session on 36 th Annual Metting of
the Inetrnational Society of Blood Purification and ERAEDTA & ISN CME course 2018, Skopje, Macedonia
Gjorgjievski N, Dzekova-Vidimliski P, Pushevski V,
Tanevska-Gerasimovska V, Sikole A, Dejanov P.“Three
types of native artriovenosu fistula: Timing of
creation as an predictor of the successful
maturation”Poster Sesion on 45 th International
Congress of ESAO (European society of artificial organs)
2018, Madrid, Spain.
Nikola Gjorgjievski, Pavlina Dzekova-Vidmliski, Ana
Stojanoska, Vesna Gerasimovska, Gjulshen Selim, Nikola
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Gramatnikovski, Petar Dejanov, Goce Spasovski,
Aleksandar Sikole and Ninoslav Ivanovski.“No
difference of arteriovenous fistula successful
creation and maturation between diabetic and
nondiabetic patients after three months of
surgery: the beneficial role of preoperative
doppler ultrasound”Poster Session on 56 nd ERAEDTA International Congress 2019, Budapest, Hungary
Gjorgjievski N, Popovska B, Stojanoska A, Muharemi
Sh, Kabova A, Janevski Z, Canevska-Taneska
A,Spasovska A, Milenkova M, Bedzeti B, Saidi M,
Dzekova- Vidimliski P, Bushletik-Rambabova I.
“Challenges in renal replacement therapy in a
patient with active pudenz valve due to spina
bifida: case report” Poster Session on 7th South East
European meeting on rare diseases, First Congress of the
Macedonian Society for Rare Diseases 7th yo 9th of June
2019, Struga, N. Macedonia
Gjorgjievski N, Dzekova-Vidimliski P, Stojanoska A,
Pushevski V, Rambabova- Bushletik I, Nikolov I,
Misovska N, Spasovski G, Dejanov P “Treatment
strategy of humerus fracture in patient with
arteriovenous fistula for hemodyalisis: case
report”.Poster presentation on 15th BANTAO
Congress of Balkan Association of Nephrology, Dialysis
and Artificial Organs and ERA-EDTA & ISN course,
26-29 September, 2019 Skopje, N. Macedonia
Nikola Gjorgjievski, Ana Stojanoska, Pavlina
Dzekova-Vidimliski, Irena Rambabova-Bushletik, Vesna
Ristovska, Goce Spasovski, Petar Dejanov, Aleksandar
Sikole “Creation of Arteriovenous fistula in
patients with primary Antiphosholipid Syndrome
Poster presentation on 5 Kongres Nefrologa Srbije
31. October -03. November 2019, Belgrade, Serbia
Nikola Gjorgjievski, Pavlina Dzekova-Vidimliski, Ana
Stojanoska, Julija Gjorgievska, Petar Dejanov, Gjulsen
Selim, Igor Nikolov, Irena Rambabova Bushljetikj,
Zvezdana Petronijevik, Shqelkim Muharremi, Goce
Spasovski, Ninoslav Ivanovski, Aleksandar Sikole
(2020) Factors affecting the attainment of
adequate blood flow of arteriovenous fistula for
hemodialysis.Poster Session on 57 nd ERA-EDTA
International Congress 2020, Milano, Italy
Gjulsen Selim, Olivera Stojceva,-Taneva, Pavlina
Dzekova-Vidimlsiki,
Lada
Trajceva,
Zvezdana
Petronijevik, Saso Gelev, Nikola Gjorgjievski, Liljana
Tozija, University Clinic of Nephrology, Department of
Hemodyalisis Skopje, Macedonia“Serum uric acid
level and all cause and cardiovascular mortality
in hemodyalisis patient: five year prospective
observational study.”Poster Session on 52 nd ERAEDTA International Congress 2015, London, United
Kingdom
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8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

Gjuslen Selim, Olivera Stoceva-Taneva, Liljana Tozija,
Zvezdana Petronijevic, Irena Rambabova-Busletic,
Pavlina Dzekova-Vidimliski. Svetalna Pavlevska, Nikola
Gjorgjievski,
Shkelkim
Muharemi,
Nikolina
Smokovska, Goce Sapsovski. University Clinic of
Nephrology, Department of Hemodyalisis Skopje,
Macedonia“Hyperuricemia and Left ventricular
hypertrophy:
another
relationship
in
hemodyalisisi patients.”Poster Session on 55 nd
ERA- EDTA International Congress 2018, Copenhagen ,
Denmark
Stojanoska A, Gjorgjievski N, Dzekova-Vidimliski P,
Ristovska V, Grcevska L“Etiology of the Chronic
kidney disease in patients that started with
hemodyalisis treatment” Poster Session on 36 th
Annual Metting of the Inetrnational Society of Blood
Purification and ERA-EDTA & ISN CME course 2018,
Skopje, Macedonia
Dzekova-Vidimliski P, Stojanoska A, Gjorgjievski N,
Simeonov R, Trajceska L, Nikolov I, Selim G, Sikole A.
“Periotoneal dyalisis related peritonitis- rate and
outcome”Poster Session on 36 th Annual Metting of the
Inetrnational Society of Blood Purification and ERAEDTA & ISN CME course 2018, Skopje, Macedonia
Gjulshen Selim, Liljana Tozija, Petronijevic Zvezdana,
DzekovaVidimlsiki Pavlina,Lаda Trajceska, Gjorgievski
Nikola, Pavleska Svetlana, Spasovska Adrijana, K abova
Angela,
Vrevezovska
Bojana,
GoceSpasovski
“Potassium
gradient
and mortality
in
hemodialysis
patients:5
year
follow-up
analysis”Poster Session on 56 nd ERA-EDTA
International Congress 2019, Budapest, Hungary
Dejanov P, Gerasimovska V, Pushevski V, Georgievski
N.“ Improvement of Vascular access creation for
hemodyalisis in Republic Macedonia”.Poster
Sesion on 45 th International Congress of ESAO
(European society of artificial organs) 2018, Madrid,
Spain.
Petar Dejanov, Vesna Gerasimovska, Vladimir
Pushevski, Nikola Gjorgievski “Different Vascular
Access for Hemodialysis” Poster presentation on 11
th International Congress The Vascular Access Society,
11-13 April 2019, Rotterdam, The Netehrlands
Petronijevic Z, Selim Gj, Tozija L, Ismail-Georgievska,
Gjorgjievski N , Gerasimovska V. “Comorbidity and
age as prognostic factors for the short and longterm outcome in elderly with acute kidney
injury”Free comunication on 15th BANTAO
Congress of Balkan Association of Nephrology,
Dialysis and Artificial Organs and ERA-EDTA & ISN
course, 26-29 September 2019, Skopje, N.
Macedonia
Dzekova-Vidimliski P, Nikolov I, Trajceska L, Selim Gj,
Gjorgjievski N, Stojanoska A, Simeonov R, Sikole A
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8.18

8.19

8.20

8.21

“Predictors of peritonitis in patients on
peritoneal dialysis”Poster presentation on 15th
BANTAO Congress of Balkan Association of
Nephrology, Dialysis and Artificial Organs and ERAEDTA & ISN course, 26-29 September 2019,
Skopje, N. Macedonia
Kabova A, Tozija L, Petronijevic Z, Bedzeti B, Spasovska
A, Milenkova M, Muharremi Sh, Gjorgjievski N, Selim
Gj “Relationship between stroke and mortality
in hemodialysis patients”Poster presentation on
15th BANTAO Congress of Balkan Association of
Nephrology, Dialysis and Artificial Organs and ERAEDTA & ISN course, 26-29 September 2019,
Skopje, N. Macedonia
Stojanoska A, Gjorgjievski N, Popovska B, Janevski Z,
Canevska-Taneska A, Nikolov I , Trajceska L, Severova
G, Rambabova-Busletikj I, DzekovaVidimliski P,
Petronijevic Z, Ristovska V, Selim Gj, Spasovski G ,
Stojanoska-Godjoska S, Petrusevska G “Prostatic
specific antigen level and ultrasound - calculated
prostate gland volume in prostatic cancer and
benign prostatic hyperplasia.Poster presentation
on 15th BANTAO Congress of Balkan Association of
Nephrology, Dialysis and Artificial Organs and ERAEDTA & ISN course, 26-29 September 2019,
Skopje, N. Macedonia
Zvezdana Petronievic, Gj. Selim, L. Tozija, Lj.
Georgievska-Ismail, N. Gjeorgievski, V. Gerasimovska
“ The age and comorbidity as risk factors for the
short and long term outcome in elderly with acute
kidney injury”Poster presentation on 5 Kongres
Nefrologa Srbije 31. October 03. November 2019, Belgrade, Serbia
Ana Stojanoska , Gjorgjievski N, Popovska B,
Stojanoska-Godjoska S, Nikolov I, Trajceska L,
Rambabova-Busletikj I, Petronijevikj Z, Ristovska V,
Selim Gj, Spasovski G, Petrusevska G. “ The risk of
prostatic cancer at final patology is it associated
with prostatic specific antigen level and
ultrasoundcalculated
prostate
gland
volume?”Poster presentation on 5 Kongres
Nefrologa Srbije 31. October -03. November
2019, Belgrade, Serbia
Shkelqim Muharremi1*, Gjulsen Selim, Zvezdana
Petronijevik, Vangjelka Kovaceska, Liljana Tozija,
Muhamed Saidi, Adrijana Spasovska, Nikola
Gjeorgjievski, Ana Stojanoska, Bojana Poposka,
Angela Kabova, Mimoza Milenkova. “A case of
seronegative pulmonary–renal syndrome: a
diagnostic and therapeutic challenge” Abstract
proceedings of the best case report contest 2019.
Clinical Cases in Internal Medicine: Learning Through
Practice (McMaster International Review Course in
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8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

8.27

Internal Medicine, 9–11 May 2019, Kraków, Poland)
POLISH ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE .
P. Dzekova-Vidmiliski, I. Nikolov, L.Trajceska, Gj.
Selim, N.Gjorgjievski, A.Stojanoska, I. RammabovaBushljetik, R. Simeonov, Lj. Stojkovski “ Peritoneal
Dialysis-related peritonitis: Rate, Clinical
outcome and patient survival” Poster presentation
on 16th BANTAO Congress of Balkan Association of
Nephrology, Dialysis and Artificial Organs and ERAEDTA & ISN course, 29-31 October 2021, Tirana,
Albania.
Z. Petronijevic, Gj. Selim, B.Gerasimovska-Kitanovska,
L.Trajceska, N.Gjeorgievski, “ Characteristics and
prognostic factors for outcome in elderly
patients with acute kidney injury“ Poster
presentation on 16th BANTAO Congress of Balkan
Association of Nephrology, Dialysis and Artificial
Organs and ERA- EDTA & ISN course, 29-31
October 2021, Tirana, Albania
Lada Trajceska, Aleksandar Sikole, Lile Tozija, Goce
Spasovski, Petar Dejanov, Ristoska, Vesna Gerasimovska,
Biljana Gerasimovska, Vladimir Nikolov, Zvezdana
Petronijevic, Pavlina Dzekova, Irena Rambabova,
Vladimir Pusevski, Sonja Kuzmanovska, Galina Severova,
Nikola Gjorgievski, Ana Stojanoska, Gjulshen Selim
“Venous Thromembolisam as a possible direct
cause of death-Three years of in -Hospital
mortality analyzes”Poster Session on Symposium and
Educational course “ Venous thromembolisamDiagnostic and therapeutic approach” 2019, Skopje
Macedonia
Gjorgjievski N, Popovska B, Stojanoska A, Muharemi
Sh, Kabova A, Janevski Z, Canevska-Taneska A,
Spasovska A, Milenkova M, Bedzeti B, Saidi M, DzekovaVidimliski P, Nikolov G.I, Bushletik-Rambabova”
Challenges for dialysis treatmen in patient with
active pudenz valve: case report Poster presentation
on
VI
MACEDONIAN
CONGRESS
OF
ANESTHESIOLOGY,
REANIMATION
AND
INTENSIVE CARE, WITH INTERNATIONAL
PARTICIPATION 24-27 October, 2019, Ohrid,
North Macedonia
Petar Dejanov, Vesna Gerasimovska, Vladimir Pushevski
Nikola Gjorgjievski, “ Vascular Access for
Hemodialysis in Republic Macedonia” As a
Lecture at the 7th Croatian Symposium on renal
replacement
therapy
with
international
participation. Opatija, Croatia 11-14, 2018
Nikola Gjorgjievski, Pavlina Dzekova-Vidimliski,
Irena Rambabova-Bushljetikj, Petar Dejanov, Vesna
Gerasimovska, Gjulshen Selim,
Ana Stojanoska,
Dzezdana Petronijevic, Zoran Janevski, Galina SeverovaAndreevska, Igor Nikolov, Goce Spasovski. “The impact
of
morphological
and
hemodynamic
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8.28

8.29

9
9.1

9.2
9.3
9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

characteristics of blood vessels on the
arteriovenous fistula maturation” Mini-Oral at
the 59 ERA-Congress, May 9-22.2022 Paris
France.
Marija Jovanovski Srceva, Ior Nikolov, Dushanka
Nikolova, Aleksandra Gavrilovska, Biljana Kuzmanovska,
Nikola Gjorgjievski, Pavlina Dzekova-Vidimliski,
Galina
Severova-Andreevska,
Irena
Rambabova
Bushljetikj. “Occurrence of postopeartive Acute
Kidney Injure (AKI) in our lung ventilation”
Mini-Oral at the 59 ERA-Congress, May 922.2022 Paris France.
Z. Petronijevic, N. Gjorgievski, Gj. Selim, L. Tozija:
Community-aquired acute kidney injury (CA-AKI) in
intensive nephrology unit. Зборник на трудови,5- ти
Конгрес на македонско здружение за нефрологија,
дијализа, трансплантација и вештачки органи
(МЗНДТВО) со интернационално учество, Скопjе, 9 12 јуни 2016
Рецензија на научен/стручен труд
JMCR-D-21-00938R2
An unusual case of bone regeneration of a necrotic
mandible with pathologic fracture in an elderly
hemodialysis
patient
with
medication-related
osteonecrosis of the jaw: A case report and literature
review
Journal of Medical Case Reports
JMCR-D-21-00992
RRT-requiring AKI due to TINU syndrome - Case report
Journal of Medical Case Reports
JMCR-D-21-00425R1 Acute Kidney Injury with Partial
Fanconi Syndrome in a Patient with Leptospirosis: a Case
Report. Journal of Medical Case Reports
JMCR-D-21-00221R1 Coincidental light chain induced
proximal tubulopathy with lupus nephritis: case report
and brief review of literature. Journal of Medical Case
Reports
JMCR-D-20-01056 Tubulointerstitial nephritis and
uveitis (TINU) syndrome following meningitis and
systemic lymphadenopathy with persistent Toxoplasma
IgM: a case report. Journal of Medical Case Reports
This regards the manuscript "Impact of Covid-19
Pandemic quarantine on hemodialysis children in Egypt,"
which is under consideration by Open Access
Macedonian Journal of Medical Sciences.
2668148 titled "β2-glycoprotein I-IgA antibodies in
patients under hemodialysis and peritoneal dialysis " by
Sepideh Zununi Vahed, and for taking the time and effort
to review this manuscript for Journal of Immunology
Research.
Thank you for reviewing manuscript # NDT-00527-2021
entitled "Risk factors for autologous arteriovenous fistula
thrombus: a systematic review and meta-analysis" for
Nephrology Dialysis Transplantation.
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9.9

9.10

Thank you very much for your review of manuscript
0.2
JMCR-D-22-00351, 'Acute Kidney Injury and Long-term
Renal effects of Alectinib in ALK Positive Non-Small-Cell
Lung Carcinoma: a case report'.
Thank you very much for your review of manuscript
0.2
JMCR-D-22-00455, 'CASE REPORT: A CASE OF
MINIMAL CHANGE DISEASE ASSOCIATED TO
RUBINSTEIN TAYBI SYNDROME'.
Вкупно
155.099

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста:
Поени
број
1
Автор на брошура за пациенти (одобрена од асоцијација), во
1
областа на медицинските науки и здравството (3 x 1= 3)
1.1
Ас. д-р Никола Ѓорѓиевски е автор на текстови поврзани
1
со ретките болести како дел од националната кампања Ги
запознаваме
ретките
болести,
подржана
од
Здружението за ретки болести РЕТКО Е ДА СИ
РЕДОК.
2
Завршена специјализација во областа на медицинските
2
науки и здравството
2.1
Завршена специјализација по нефрологија
2
3
Воведување нов лабораториски/клинички или јавно
8
здравствен метод во областа на медицинските науки и
здравството
3.1
Воведување на метод на ЈЗУ УК за нефрологија, Скопје, Р
Македонија: Употреба на доплер ултразвук при
4
канулирање на артериовенски фистули за ХД во
потешко достапни предели на раката.
3.2
Воведување на метод на ЈЗУ УК за нефрологија, Скопје, Р
4
Македонија: Поставување на катетер за хемодијализа
преку транслумбален пристап.
Вкупно
11
Дејности од поширок интерес
1
1. Потврда за успешно изведена обука КОНЦЕПТ НА
СОВРЕМЕНА НАСТАВА, изведена од Педагошкиот
1
факултет во Скопје од програмата „Денови за
промоција на наставата“ (25.10.2016)
2. Потврда за успешно изведена обука ФОРМИ И
МЕТОДИ НА АКТИВНА НАСТАВА, изведена од
Педагошкиот факултет во Скопје од програмата
1
„Денови за промоција на наставата“ (15.11.2016)
3. Потврда за успешно изведена обука ТЕХНИКИ НА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА, изведена од
Педагошкиот факултет во Скопје од програмата
1
„Денови за промоција на наставата“ (6.12.2016)
4. Потврда за успешно изведена обука НАЧИН НА
ПРОВЕРУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ, изведена од
1
Педагошкиот факултет во Скопје од програмата
„Денови за промоција на наставата“ (27.12.2016)
5. Потврда за учесетво во изработка на ERA-EDTA
Регистарот од Македонија од 2018/2019
1
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2
2.1

2.2

2.3

3
3.1

3.2

4
4.1

4.2

5
5.1

6. Потврда за учесетво во изработка на ERA-EDTA
Регистарот од Македонија од 2019/2020
Член на организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/ стручен собир (Вкупно 3х1=3)
Member of Organisational committee (Nikola Gjogjievski) in
36 th Annual Metting of the Inetrnational Society of Blood
Purification and ERA-EDTA & ISN CME course 2018, Skopje,
Macedonia
Member of Organisational Committee (Nikola Gjorgjievski)
in 15th BANTAO Congress of Balkan Association of
Nephrology, Dialysis and Artificial Organs and ERA-EDTA &
ISN course, 26-29 September, 2019 Skopje, N.
Macedonia
Memebr of Organisational Committee (Nikola Gjorgjievski)
th
in 6 CONGRESS OF THE MACEDONIAN SOCIETY OF
NEPHROLOGY, DIALYSIS, TRANSPLANTATION AND
ARTIFICIAL ORGANS (MSNDTAO), 26-29 September,
2019 Skopje N. Macedonia
Студиски престој во странство
(Вкупно 2х0,5=1)
Стручна
едномесечна
медицинска
едукација
во
Универзитетскиот клинички центар во Љубљана, Р
Словенија, на Интерно одделение – Нефрологија
(2015).
Стручен едномесечен курс за медицинско усовршување:
Доплер ултразвучна дијагностика на болести на
крвните садови при Медицинскиот факултет на
Универзитетот во Загреб, Р Хрватска (2017)
Учество во комисии и тела на државни и други
органи
(вкупно 2х1=2)
Член во Комисија за остварување на правото за БПО
(биолошко потпомогнато оплодување – In vitro) во Фондот
за здравствено осигурување на Македонија (2011): проф. др Славејко Сапунов, претседател, д-р Снежана Панговска,
надворешен член, д-р Жаклина Крстевска, внатрешен член,
д-р Наташа Велкова, внатрешен член, д-р Мендух Јегени,
заменик-претседател,
д-р
Жаклина
Чочоровска,
надворешен член, д-р Никола Ѓорѓиевски, заменикчлен, д-р Весна Бришковска, заменик-член.
Член во Комисија за остварување на правото за БПО
(биолошко потпомогнато оплодување – In vitro) во Фондот
за здравствено осигурување на Македонија (2012): проф.
д-р Славејко Сапунов, претседател, д-р Снежана Панговска,
надворешен член, д-р Никола Ѓорѓиевски, внатрешен
член, д-р Наташа Панчева Краманолевска, внатрешен член.
Национален координатор за одредена стручна област
(4x3=12)
From 2020 onwards, Dr Nikola Gjorgjievski from U.C of
Nephrology , Skopje, N.Macedonia has been providing annual
data from national renal registry and he is representative for the
aggregated data collection (section C) of the ERA-EDTA
Registry3
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5.3

5.4
6
6.1

6.2
6.3
7
7.1
7.2

7.3
8

From 2020 onwards, Dr Nikola Gjorgjievski is the official contact
to the United States Renal Data System (USRDS) for North
Macedonia
From 2020 onwards, Dr Nikola Gjorgjievski is official contact
person to the ERA-EDA Registry for number of dialysis and
transplant patients known to be affected by COVID-19 in Europe,
as well as the numbers of deaths in these groups
General Assembly of the ESOT Registers Platform
Учество во изработка на национална програма од одредена
област
Учество во Упатство за практикување на медицина
заоснована на докази при ренална надоместувачка
терапија со дијализа бр. 07- 6462/1 (2017). Превод на
Препораките под наслов “Improving Global Outcomes
(KDIGO) CKD–MBD Work Group. KDIGO clinical practice
guideline for the diagnosis, evaluation, prevention, and
treatment of chronic kidney disease–mineral and bone disorder
(CKD–MBD)”. Kidney International 2009; 76 (Suppl 113): S1–
S130. http://www.nature.com/ki
“Регистар за хронична бубрежна инсуфициенција во
република Северна Македонија за 2020 год.
Нацинонален регистар за рак на РС Македонија
Награда за научни постигнувања од струкова организација
Благодарница на д-р Никола Ѓорѓиевски за особен
придонес и ангажираност при справување со пандемијата
предизвикана од коронавирусот COVID-19, доделена од
Лекарската комора на РС Македонија, 5.6.2021 година
Благодарница на д-р Никола Ѓорѓиевски за особена
поддршка и придонес во развојот и работењето на НЕФРОН
и згрижувањето на бубрежно болните во Македонија,
11.3.2021 година
Пофалница на д-р Никола Ѓорѓиевски, доделена од страна
на директорот на ФЗОМ
Членство во меѓународна организација која
поддржува научноистражувачка дејност
1. Член на ERA-EDTA /European Renal Association-Europeana
Dialysis and Transplant Association/
Вкупно

3
3

3
9
3

3
3
9
3

3

3
2
2
44

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР
ВО ЗВАЊЕ
Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
90,24
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
155,099
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
11
ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
44
Вкупно
300,339
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Билјана Герасимовска Китановска, с.р.
Доц. д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ, с.р.
В. н. сор. д-р Игор Николов, с.р.
Проф. д-р Калина Гривчева Старделова, с.р.
Проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ, с.р.
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Насл. доц. д-р Звездана Петронијевиќ
Биографски податоци
Насл. доц. д-р Звездана Петронијевиќ е родена на 9.1.1961 година во Белград, Р
Србија. Основното и средното образование го завршила во Струмица. Медицински
факултет завршила во Скопје, во 1987 година, со просечен успех 8,03. Вработена е на
Универзитетската клиника за нефрологија во Скопје од 1990 година, каде што и сега
активно учествува во сите сфери на здраствената и научната дејност. Избрана е за
асистент по Интерна медицина на Медицинскиот факултет во Скопје во 1994 година. Во
1996 година се стекнала со звањето специјалист по интерна медицина, додека во 2007
година ја завршила супспецијализацијата по нефрологија.
Во период од 6 месеци, во 2002 година престојувала на едукација на
Универзитетот „La Sapienza” во Рим, каде што се стекнала со знаења од областа на
нефрологијата и ургентната медицина. На докторски студии на Медицинскиот
факултет во Скопје, модул: клиничка медицина, запишана е во 2011/2012 година, а
завршниот труд под наслов: „Возраста и коморбидитетот како ризик-фактори за
исходот кај возрасната популација со акутно бубрежно оштетување” го одбранила на
7.5.2018 год. Со тоа се стекнала со научен степен – доктор на медицински науки од
научната област интерна медицина и нефрологија. Активно учествува на научни
симпозиуми, собири и едукативни семинари. Активно зборува англиски јазик. Од 2015
година е дел од тимот за едукација на матичните лекари за упатства од медицина
базирана на докази со спроведување на теоретска настава. Учествувала во изработка на
повеќе трудови од областа на нефрологијата, објавени во научно-стручни списанија,
како и во меѓународни референтни научно-стручни списанија со меѓународен
уредувачки одбор. На 10.9.2019 година е избрана во звањето насловен доцент на
Медицинскиот факултет по предметите Интерна медицина и Нефрологија.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни,
педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата од
последниот избор до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација од
важност за изборот.
Актуелно работи како насловен доцент по интерна медицина на Медицинскиот
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј “ во Скопје. Последниот реферат за
избор е објавен во Билтенот на УКИМ бр. 1240, од 15.6.2021 година.
НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА
КАНДИДАТКАТА ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА
Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Медицински факултет –
Скопје, кандидатката насл. доц. д-р Звездана Петронијевиќ изведува практична настава
на прв циклус студии на студиската програма за студентите по општа медицина за
наставните предмети: Интерна медицина, Интерна пропедевтика –клиничко
испитување и Ургентна медицина. Учествува во изведувањето на практичната настава
за студентите по дентална медицина за наставниот предмет Интерна медицина за
стоматолози. Изведува едукаторство за специјализацијата по предметот Интерна
медицина. Одржува редовни консултации со студентите.
Научноистражувачка дејност
Кандидатката има објавено и учествувала во изработка на повеќе трудови од
областа на нефрологијата, објавени во домашни и меѓународни референтни научностручни списанија, од кои 3 во списанија со импакт-фактор, 3 на индексирани бази и 6
во списанија со меѓународен уредувачки одбор. Учествувала со усни, постерпрезентации, како и поканети секциски предавања од областа на нефрологијата на
повеќе стручни собири во земјата и во странство. Учествувала како коистражувач во 2
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меѓународни и 1 домашен научен проект, изведени кај пациенти со хронична бубрежна
болест и хемодијализа, од областа на коронарните заболувања кај хронична бубрежна
популација и од областа на минерално коскената болест кај хронична бубрежна болест.
Стручно-применувачка и дејност од поширок интерес
Кандидатката Звездана Петронијевиќ е член на: Македонското здружение за
нефрологија, дијализа, трансплантација и вештачки органи, МЛД, Европското
здружение за вештачки органи (ЕСАО) и Македонската асоцијација за хипертензија.
Била член на Комисија за интрахоспитални инфекции и на Комисија за
интензивна нефролошка нега, и учествувала во проект на Министерството за здравство
за едукација на матични лекари. Добитник е на Диплома и Плакета од МЛД. Активно
зборува англиски јазик.
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат: Звездана Радомир Петронијевиќ
(име, татково име и презиме)
Институција:
Медицински факултет – Скопје
(назив на факултетот/институтот)
Научна област: ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, НЕФРОЛОГИЈА
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОРАБОТНИК
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв
и втор циклус за секој циклус посебно, односно има
остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на
интегрираните студии од првиот и вториот циклус *
да
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,03.
Просечниот успех на втор циклус изнесува:
Просечниот успех изнесува за интегрираните
студии.
2
Научен степен – доктор на науки од научната област за која
се избира
да
Назив на научната област: интерна медицина; поле:
нефрологија.
3
Објавени најмалку четири научни труда** во референтна
научна публикација согласно со ЗВО во последните пет
да
години пред објавувањето на конкурсот за избор
3.1
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот
совет за високо образование
I Назив на научното списание: The International Jpurnal of
Artificial Organs
2. Назив на електронската база на списанија: Journal Citation
report
3. Наслов на трудот: Hypomagnesemia and cause- specific
mortality in hemodialysis patients : 5 year follow-up analysis
4. Година на објава: 2017
II
Назив на научното списание: Open access Macedonian
Journal of Medical Sciences
1. Назив на електронската база на списанија: SCOPUS
2. Наслов на трудот: Palmitoyltransferase II Deficiency (CPT
II) Followed By Rhabdomyolysis and Acute Kidney Injury.
3. Година на објава: 12.4.2018
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Ред.
број
3.2

ОПШТИ УСЛОВИ
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки
одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при
што бројот на членови од една земја не може да надминува
две третини од вкупниот број на членови
1. Назив на научното списание: Physioacta
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број
и припадност по земји): вкупен број – 13, Македонија – 9,
Србија – 1, Словенија – 1, Турција – 1, САД – 1.
3. Наслов на трудот: Predictive values of age and comorbidities
on outcomes of acute kidney injury in the elderly.
4. Година на објава: 2017

3.3

4

5

Исполнетост
на општите
услови
да/не

да

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на
Европската Унија и/или ОЕЦД
1. Назив на научното списание: Clinical Kidney Journal
2. Наслов на членката на ЕУ/ОЕЦД: United Kingdom
3. Наслов на трудот: Uric acid and left ventricular hypertrophy:
another relationship in hemodialysis patients 4. Година на
објава: 2019
Познавање на најмалку еден странски јазик, определен со
општ акт на Универзитетот, односно на самостојната висока
стручна школа
1. Странски јазик: англиски
2. Назив на документот: Уверение за познавање на јазик на
ниво Б2 според Европска јазична рамка на Советот на
Европа (CEFR)
3. Издавач на документот: Филолошки факултет „Блаже
Конески“ – Скопје
4. Датум на издавање на документот: 7.9.2020.
Има способност за изведување на високообразовна дејност

да

да

да

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Билјана Герасимовска Китановска, с.р.
Доц. д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ, с.р.
В. н. сор. д-р Игор Николов, с.р.
Проф. д-р Калина Гривчева Старделова, с.р.
Проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И НАСТАВНОСТРУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат: Звездана Радомир Петронијевиќ (Антова)
Институција: Медицински факултет, Скопје, Универзитетска клиника за
нефрологија
Научна област: интерна медицина – нефрологија
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста:
број
1
Одржување на вежби
Во период од 1994 до 2004 година
- Интерна медицина /3*15*0,03=1,35 *22 =29,7
- Интерна пропедевтика /2*15*0,03*22=19,8
-Интерна медицина за стоматолози /2*15*0,03*22=19,8
Во период од 2019 до 2020
-Интерна медицина/ 5*2*3*1,5=45 часа
-Интерна пропедевтика/ клин.
испитување/3*2*4*1,5=36 часа
-Интерна медицина за стоматолози/2*2*2*1,5=12 часа
-Интерна медицина – клиничка пракса, ментор/
35*6*1,5=211,5 часа
-Ургентна медицина/1*2*3*2=12 часа
- Семејна медицна//2*3*2*2/=24 часа

Поени
141.18
29.7
19.8
19.8
1.35
1.8
0.36
12.69
0.36
0.72

Во период 2020/2021 зимски семестар
- Клиничко испитување/ (3 вежби, 1 семестар, блок по 3 часа) 0,27
3*1*3*0.03= 0.27
- Интерна медицина/ (5 вежби, еден семестар, 4 часа)
5*1*4*0.03= 0.6
0,6
- Интерна медицина за стоматолози (2 вежби, 1 семестар по 2
часа) 2*1*2*0.03= 0.12
0,12
Во период 2021 до 2022
-Интерна медицина-летен семестар (10 вежби, еден семестар,
3 часа) 10*1*3*0.03= 0.9
-Интерна медицина-зимски семестар (9 вежби, еден семестар,
2 часа) 9*1*2*0.03= 0.54
2,67
-Интерна медицина-летен семестар (5 вежби, еден семестар, 3
часа) 5*1*3*0.03= 0.45
-Клиничко испитување/ пропедевтика (3 вежби, 2 семестри,
блок по 3 часа) 3*2*3*0.03= 0.54
- Интерна медицина за стоматолози (2021-2022 – зимски, 2
вежби, по 2 часа) =2*2*2*0.03= 0.24
- Палијативна медицина – 2 часа
0,06
1*1*2*0,03= 0.06
Интерна медицина – клиничка пракса (2019 – 2022) 50,4
35*6*4*0,06
2

Консултации со студенти – 20*12*0,002=0,48

3 Ментор и едукатор на здравствена едукација
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3.1

2 специјализанти со едукација од 0,5 месеци (7 часа/2 недели) 2,24
=2*7*2*0,08=2,24

3.2

5 специјализанти со едукација од 1 месец (7 часа/4 недели)
=5*7*4*0,08= 11,2
12 специјализанти со едукација од 2,5 месеци (7 часа/10 недели)=
12*7*10*0,08= 67,2
1 специјализант со едукација од 3 месеци (7 часа/ 12 недели)=
1*7*12*0,08= 6,72
1 специјализант со едукација од 4 месеци (7 часа/16 недели)=
1*7*16*0,08= 8,96
1 специјализант со едукација од 4,5 месеци
( 7часа/18недели)=1*7*18*0.08= 10,08
1 специјализант со едукација од 5 месеци ( 1*7*20*0,08)=11,2
1 специјализант со едукација од 5,5 месеци ( 1*7*22*0,08)=12,32
1 специјализант со едукација од 2 месеца ( 1*7*8*0,08)= 4,48
Вкупно

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.8

11,2
67,2
6,72
8,96
10,08
11,2
12,32
4,48
276,3

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред. број
Назив на активноста:
Поени
1
Учесник во меѓународни научни проекти
15
1.1
International study with protocol no. ALN-CC5-004
conducted at the PHI University Clinic of Nephrology–
5
Skopje, from Sept 2017 to Oct 2018
1.2
Ishemia- CKD, International Study of Comparative Health
Effectiveness with Medical and Invasive Approaches—
5
Chronic Kidney Disease TriaCo- principal Investigator
(Study start date: January 2014
1.3
Spertus JA, Jones PG, Maron DJ, Mark DB, O'Brien SM,
5
Fleg JL, Reynolds HR, Stone GW, Sidhu MS, Chaitman
BR, Chertow GM, Hochman JS, Bangalore S; ISCHEMIACKD Research Group. Health Status after Invasive or
Conservative Care in Coronary and Advanced Kidney
Disease. N Engl J Med. 2020; 382(17): 1619-1628
2
Учесник во национален научен проект
2.1
Третман на хиперфосфатемија со севеламер карбонат
3
кај пациенти на хемодијализа: Асоцираност на FGF 23
со кардиоваскуларен морбидитет и ефект на
минерално коскена болест, Универзитетска клиника
за нефрологија, Скопје, 2020.
3
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во
36
научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое има меѓународен
уредувачки одбор во кој учествуваат членови од
најмалку три земји, при што бројот на членови од една
земја не може да надминува две третини од вкупниот
број на членови. (5 поени)
3.1
L. Petkovska, Z. Petronijevic, A. Chibishev, D.
3
Petkovski, A. Stevchevska: Minopxidil overdosafe: A case
report. Мак. мед. преглед 2016; 70(2):105-108
3.2
Antova Z, Ivanovski N, Cakalaroski K: The effect of
3
recombinant human growth hormone (rh GH) on height
velocity and bone age in dialysed and transplanted
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3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

4

children. Мак. мед. преглед 2001 55 (суплемент 49) 179184
Tozija L, Cakalaroski K, Gruev T, Stojceva O, Antova Z.
Antioxidant status in hemodialysis patients. Mak Med
Pregled 2001; 55 (Suplement) 49): 146-147N.
Л. Тозија, Д. Чапароска, З. Петронијевиќ, Ѓ. Селим,
И. Николов: Нефролошки аспекти на акутното
труењемодалитети на екстракорпорална терапија.
Мак. мед. преглед 2011; 65(1): 1-7
Impact of post-transplant dysglycemia on renal allograft
function in kidney transplant recipients on cyclosporinebased immunosuppression. Lidija Petkovska, Goran
Dimitrov, Julijana Brezovska Kavrakova, Zvezdana
Petronijevic, Gjulshen Selim, Emilija Antova. Mak Med
Pregled 2017; 71(2): 91-98
С. Гелев, М. Поленаковиќ, О.Стојчева, К. Чакалароски,
Ѓ. Масин, З. Антова: Ревматоидниот артрит (РА) како
причина за хронична бубрежна слабост (ХБС), Мак.
мед. преглед. 1994: Суплемент 14: 263-266
N. Ivanovski, K. Cakalaroski, Lj. Stojkovski, Z. Popov, Z.
Antova, S. Trajkova: Kaposi Sarcoma in renal allograft
patients. Macedonian medical review (1997) Suppl 35, p:
98-99
Аmitov V. Gelev S, Sikole A, Antova Z, Josifovska T,
Gerasimovska V, Polenakovic M: Hepatitis C in patients
on maintenance hemodialysis, prevalence and Clinicalbiochemical correlation. Мак. мед. преглед 2001; 55
(суплемент 49) 159-163
Н. Стојчев, В. Амитов, С. Гелев, З. Антова, Г.
Спасовски, К. Чакалароски, Ѓ. Масин: Форми на
туберкулоза кај болни на хронична хемодијализа.
Мак. мед. преглед. 1994: Суплемент 14: 207-210
О. Стојчева- Танева, З. Антова, Г. Спасовски, С. Гелев,
В. Амитов, Ѓ. Масин, Б. Петровска: Проценка на
квалитет на живот кај пациенти на хемодијализа.
Мак. мед. преглед. 1994: Суплемент 14: 203-206
N. Ivanovski, Z. Antova, K. Cakalaroski, M. Polenakovic:
Accelerated growth and improved nutritional status after
recombinant human growth hormone (rh GH) therapy in
uremic children. Acta med. Croatica , 53 (1999) 7-10
N. Ivanovski, Z. Popov, P. Kolevski, K. Cakalaroski, Z.
Antova, G. Spasovski, M. Vlckova-Laskovska, G.
Zografski. Cancer apres transplantation renale et
immunosuppression. Ann Urol 2000:34: 336-9
Трудови со оригинални научни резултати со
импакт-фактор, објавени во научно списание
кое има импакт-фактор за годината во која е
објавен трудот, во кое трудовите што се
објавуваат подлежат на рецензија и кое е
индексирано во најмалку една електронска
база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus,
Web of Science, Journal Citation Report,
SCImago Journal Rank или друга база на
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4.1

4.2

5
5.1

5.2

5.3

6

6.1

списанија која ќе ја утврди Националниот
совет за високо образование
(8 + и.ф)
Selim G, Spasovski G, Tozija L, Georgievska-Ismail L, 5,933 (4,8
Zafirova-Ivanovska B, Masin-Spasovska J, Rambabova+1,133)
Busletic, Petronijevic Z, DzekovaVidimliski P, Ristovska
V, Pusevski V, Stojceva-Taneva O: Hypomagnesemia and
cause-specific mortality in hemodialysis patients: 5-years
follow-up analysis. Int J Artif Organs. 2017 Oct
13;40(10):542-549.
Gjulsen Selim, Olivera Stojceva-Taneva, Liljana Tozija,
8.18
Beti Zafirova-Ivanovska, Goce Spasovski, Vesna
Gerasimovska, Zvezdana Petronijevic, Lada Trajceska, (4.8+3.38)
Pavlina Dzekova-Vidimliski, Nikola Gjorgjievski, Svetlana
Pavleska-Kuzmanovska, Angela Kabova and Ljubica
Georgievska-Ismail: Uric acid and left ventricular
hypertrophy: another relationship in hemodialysis
patients. Clinical Kidney Journal, 2019, 1–8
Трудови со оригинални научни резултати,
3.6
објавени
во
зборник
на
трудови
од
научен/стручен собир
А. Шиколе, Н. Стојчев, Г. Спасовски, В. Амитов, В.
1.2
Николов, Љ. Стојковски, В. Герасимовска, О. СтојчеваТанева, З. Антова, С. Гелев, М. МилованчеваПоповска, Ѓ. Масин, М. Поленаковиќ: Преживување
на пациентите на хронична хемодијализа: 11-годишно
искуство на Центарот за дијализа Чаир при Клиниката
за нефрологија – Скопје. Мак. мед. преглед.
МЗНДТВО – Втор конгрес, 1997; 51:(suplement 30):51
В. Амитов, С. Гелев, М. Милованчева-Поповска, А.
Шиколе, Н. Ивановски, Т. Јоосифовска, Н. Стојчев, В.
Ристовска, З. Антова, М. Поленаковиќ: Дијализа и Ц
Хепатит. Мак. мед. преглед, Втор конгрес на
МЗНДТВО, 1997, (суплемент 30): 54
Н. Ивановски, К. Чакалароски, Ж. Попов, Љ.
Стојковски, З. Антова, С. Трајкова, Ѓ. Масин: Капоши
сарком кај болни со пресаден бубрегсопствени
искуства. Мак. мед. преглед. МЗНДТВО – Втор
конгрес, 1997;(суплемент 30): 44
Трудови со оригинални научни резултати,
објавени во научно списание кое нема импактфактор за годината во која е објавен трудот, во
кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку
една електронска база на списанија со трудови
достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal
Citation Report, SCImago Journal Rank,
MathSciNet (Mathematical Reviews), Zentralblatt
fur Mathematik и Реферативный журнал
"Математика" или друга база на списанија која
ќе ја утврди Националниот совет за високо
образование9
L. Tozija, Z. Antova, K. Cakalaroski: Infection as a risk
factor in the outcome of patients with acute renal failure
149

1.2

1.2

13

4

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022

6.2

6.3

6.4

7

7.1

7.2

7.3

7.4

assesed by SOFA score. Прилози. Одд. Биол. мед.
Науки.МАНУ, XXVII 1, 17-27 (2006). Contributions.
Section of biological and medical sciences, XXVII 1, p 1727 (2006)
Z. Petronijevic, Gj. Selim, L. Petkovska, Lj.
Georgievska-Ismail, G. Spasovski, L.Тozija: The Effect of
Treatment on Short-Term Outcomes in Elderly Patients
with Acute Kidney Injury.Open Access Maced J Med Sci.
2017 Aug 15; 5(5): 635–640
Gjorgjievski N, Dzekova-Vidimliski P, Petronijevic Z,
Selim G, Dejanov P, Tozija L, Sikole A: Carnitine
Palmitoyltransferase II Deficiency (CPT II) Followed By
Rhabdomyolysis and Acute Kidney Injury.Open Access
Maced J Med Sci. 2018 Apr 12;6(4):666-668
Biljana Gerasimovska-Kitanovska, Gjulshen Selim,
Zvezdana Petronijevik, Blagica Pecanova, Gjorgi
Stojchev, Natasha Eftimovska-Otovic, Marija Zdravevska,
Elena Jovanovska-Janeva, Dubravka Antova, Elena
Curakova. Patient with Antineutrophil Cytoplasmic
Antibody Associated Small Vessel Vasculitis, Acute Renal
Failure, and Coronavirus Disease-19 Pneumonia: A
Diagnostic and Therapeutic Challenge.Open Access
Macedonian Journal of Medical Sciences. 2020 Nov 20;
8(T1):542-547
Трудови со оригинални научни резултати,
објавени во научно списание во кое трудовите
што се објавуваат подлежат на рецензија и кое
има меѓународен уредувачки одбор во кој
учествуваат членови од најмалку три земји,
при што бројот на членови од една земја не
може да надминува две третини од вкупниот
број на членови9
N. Ivanovski, Z. Antova, K. Cakalaroski, M. Polenakovic:
Accelerated growth and improved nutritional status after
recombinant human growth hormone (rh GH) therapy in
uremic children. Acta med. Croatica, 53 (1999) 7-10
Z. Petronijevic, Lj. Georgievsk- Ismail, G. Spasovski, Gj.
Selim, L. Tozija: Predictive values of age and comoridities
on outcomes of acute kidney injury in the elderly.
Physioacta Vol.11-N0 1, 2017, 13-24
L.Petkovska, A. Chibishev, I. Smokovski,
Z.
Petronijevic, B. Ivanovska Zafirovska, E. Antova, B.
Zafirovska: Prevalence and risk factors for prediabetes
and diabetes after kidney transplantation. Physioacta
Vol.11 No 1,2017, 1-13
L. Trajceska, L. Grcevska, A. Sikole, O. Stojceva Taneva, G.
Spasovski, L. Tozija, Gj. Selim, P. Dejanov, V. Ristovska,
V. Gerasimovska, B. Gerasimovska Kitanovska, V.
Nikolov, Z. Petronijevic, I. Nikolov, I. Rambabova
Busletic, V. Pusevski, SP Kuzmanovska, G. SeverovaAndreevska, D. Mladenovska, A. Stojanoska: Quality of
health care and mortality: three years of expirience. Acta
morphol. 2018; Vol.15(2): 14-22

150

3

3

3

18

3

3

3

3

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022
7.5

7.6

8
8.1
8.2

9
9.1

9.2
9.3

10
10.1
11
11.1

12
12.1

Trajceska Lada, Pavleska Kuzmanovska S, Pusevski V,
Rambabova Busljetic I, Severeova Andreevska G,
Gerasimovska B, Petronijevic Z, Selim Gj, Ristovska V,
Canevska A, Spasovski G: Relation of renal
ultrasonographic measurments with body height. Acta
morphol.2019;Vol.16 (2):5-12
Petkovska Lidija, Brezovska-Kavrakova J, Petronijevik
Z, Smokovski I, Zafirova B: High anion gap metabolic
acidosis in severe deliberate poisoning with Metforminsucceful treartment with 2.5hour conventional
hemodialysis. JMC 202:3(1):79-84
Секциски предавања на научен/стручен собир
Хипертензија кај стара популација – МАХ, Скопје,
28.1.2019
Стручен состанок во организација на Македонската
асоцијација за хипертензија. З. Петронијевиќ:
Мултидисциплинарен пристап кон пациент со
хипертензија воден според препораките за дијагноза и
третман, 26.11.2020.
Секциски предавања на научен/стручен собир
со меѓународно учество
Okrugli
sto:
Akutna
bubrezna
insuficiencija:
Epidemiologija i lecenje u zemljama u okruzenju. H. Resic,
M. Grujicic, D. Kovac, M. Ratkovic, S. Racki, Z.
Petronijevic, S. Simic Ogrizovic. 4 Кongres nefrologa
Srbije, Beograd, 3-6 Novembar, 2016
The effect of treatment on short-term outcomes in elderly
patients with Acute Kidney Injury. Akademia Nefrologia,
17-20 maj, 2018, Bansko, R. Bulgaria
Стручен состанок во организација на Албанското
стоматолошко здружение, на тема: „Менаџирање на
емергентни случаи во секојдневната стоматолошка
пракса“, 29.11.2020.
Предавања
при
Катедрата
за
интерна
медицина
Возраста и коморбидитетот како ризик-фактори за
исход кај сениори со акутно бубрежно оштетување
Учество на научен/стручен собир со реферат
усна презентација
Petronijevic Z, Selim Gj, V. Gerasimovska, Tozija L : Тhe
effect of treatment on short-term outcomes in elderly
patients with acute kidney injury-Oral presentation. 4 th
International Caparica Conference on urine Omics and
translational Nephrology 2019, 2-4 Sept. 2019, CaparicaLisbon, Portugal
Учество на научен/стручен собир со реферат
постер
Z. Antova, N. Ivanovski, Dj. Masin, D. Kuzmanovska:
The effect of Recombinant Human Growth Hormone (rh
GH) on height velocity, bone age and nutritional status.
Przegled lekarski- 13th Danube Symposium of
Nephrology, 18-22th September, Cracow, Poland, 1996
Tom 53, Suplement 2.
151

3

3

2
1
1

6
2

2
2

1
1
2
2

8
0.5

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022
12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

Z. Antova, N. Ivanovski, K. Cakalaroksi: The effect of
recombinant Human Growth Hormone (rh GH) On height
velocity and bone age in dialyzed and transplanted
children. Book of abstract od XXXIV Congress of ERAEDTA Geneva, Switzerland, 1997, p 126
Z. Antova, L. Tozija, K. Cakalaroski: Kinetics of plasma
potassium during and after hemodialysis in patients with
chronic renal failure, XXXIV Annual ESAO Congress, 5-8
September 2007, Krems, Austria
Z. Antova, L. Tozija, K. Cakalaroski: Dynamics of plasma
potassium during and after hemodialysis in patients with
chronic renal disease. 8th BANTAO Congress, 16-19 Sept.
2007, Belgrade, Serbia
Z. Antova, L. Tozija, K. Cakalaroski, A. Sikole: Plasma
potassium during haemodialysis and potassium rebound
after dialysis in patients with chronic renal failure. XLV
ERA-EDTA Congress, May 10-13, 2008, Stockholm,
Sweden
Z. Petronijevic, L. Tozija, A. Asani, I. Nikolov, A. Sikole,
A. Chibishev: Combined extracorporal methods in
mushroom poisoning treatment. XXXVII Annual ESAO
Congress, 8-11 September, 2010, Skopje, R. Macedonia
Z. Petronijevic, L. Tozija, I. Nikolov, G. SeverovaAndreevska: Acute kidney injury in post diarhheal
hemolytic uremic syndrome. Четврти конгрес по
нефрологија на Р Македонија со меѓународно учество,
Скопје, Р Македонија, 10 – 13 мај 2012, Книга на
апстракти, стр. 53.
Z. Petronijevic, N. Gjorgievski, Gj. Selim, L. Tozija:
Community-aquired acute kidney injury (CA-AKI) in
intensive nephrology unit. Зборник на трудови, 5.
Конгрес на Македонското здружение за нефрологија,
дијализа, трансплантација и вештачки органи
(МЗНДТВО) со интернационално учество, Скопjе, 9 12 јуни 2016
Z. Petronijevic, Gj. Selim, G. Spasovski, Lj.
Georgievska- Ismail, L. Tozija: Acute kidney injury in the
elderly: the impact of treatment on short-term outcomes.
36th Annual Meeting of the International Society of Blood
Purification, ERA-EDTA& ICN CME course, Skopje, R.
Macedonia, 06-09 September, 2018
Z. Petronijevic, L. Tozija, A. Asani, I. Nikolov, A. Sikole,
A. Chibishev: Combined extracorporal methods in
mushroom poisoning treatment. XXXVII Annual ESAO
Congress, 8-11 September, 2010, Skopje, R. Macedonia
Z. Petronijevic, N. Gjorgievski, Gj. Selim, L. Tozija:
Community-aquired acute kidney injury (CA-AKI) in
intensive nephrology unit. Зборник на трудови, 5.
Конгрес на Македонското здружение за нефрологија,
дијализа, трансплантација и вештачки органи
(МЗНДТВО) со интернационално учество, Скопjе, 9 –
12 јуни 2016
Z. Petronijevic, Gj. Selim, G. Spasovski, Lj.
Georgievska- Ismail, L. Tozija: Acute kidney injury in the
152

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022

12.13

12.14

12.15

12.16

13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

elderly: the impact of treatment on short-term
outcomes.36th Annual Meeting of the International
Society of Blood Purification, ERA-EDTA& ICN CME
course, Skopje, R. Macedonia, 06-09 Sptember, 2018
Petronijevic Z., Selim Gj, L. Tozija, Lj. GeorgievskaIsmail, I. Rambabova- Busletic, V. Gerasimovska.
Prognostic values of comorbidity and the agefor the short
and long termoutcome in elderlypatients with acute
kidney injury. Nephron Update Europe 2019, 20-21 Sept
2019, Prague, Czech Republic
Petronijevic Z., Selim Gj, Gerasimovska V, Tozija L:
Acute kidney injury in elderly patients and the effect of
treatment on short-term outcomes, Nephron Update
Europe 2019, 20-21 Sept 2019, Prague, Czech Republic
Petronijevic Z., Selim Gj, Gerasimovska-Kitanovska B,
Trajceska L, Kuzmanovska-Pavleska S: Elderly patients
with acute kidney ijury- the effect of the treatment on
short-term outcome. 16-th BANTAO Congress, 2021; 2931 October, Tirana, Albania
Petronijevic Z., Selim Gj, Gerasimovska-Kitanovska B,
Trajceska L, Gjeorgjievski N: Characteriostics and
prognostic factors for outcome in elderly patients with
acute kidney ijury. 16-th BANTAO Congress, 2021; 29-31
October, Tirana, Albania
Апстракти
објавени
во
зборник
од
конференции – меѓународни
V. Ristovska, N. Ivanovski, Dj. Masin, K. Caklalaroski, O.
Stojceva, N. Stojcev, Z. Antova, A. Sikole, M.
Polenakovic: Low molecular weight (LMW) Heparin
improves the intractible pruritus in dialysis patients.
Книга на апстракти, 12 th Danube Symposium of
Nephrology, Bamberg 1994.
V. Amitov, V. Ristovska, Z. Antova, N. Ivanovski, Dj.
Masin: treatment of the end stage renal disease in diabetic
patients. Kniga na apstraktiod Vtoriot nacionalen kongres
za nefrologija, Sofija, oktomvri 1994
Z. Antova, N. Ivanovski, Dj. Masin, D. Kuzmanovska:
The effect of Recombinant Human Growth Hormone ( rh
GH) on height velocity, bone age and nutritional status.
Przegled lekarski- 13th Danube Symposium of
Nephrology, 18-22th September, Cracow, Poland, 1996
Tom 53, Suplement 2.
V. Amitov, S. Gelev, A. Sikole, Z. Antova, T. Josifovska,
V. Gerasimovska, G. Spasovski, M. Polenakovic: Hepatitis
C in patients on maintenance hemodialysis-prevalence
and clinical -biochemical correlation. Мак. Мед. преглед,
Book of absrtacts, BANTAO -2nd congress; 1997;
51:(suplament 29): pp .79.
Z. Antova, N. Ivanovski, K. Cakalaroksi: The effect of
recombinant Human Growth Hormone (rh GH) On height
velocity and bone age in dialyzed and transplanted
children. Book of abstract od XXXIV Congress of ERAEDTA Geneva, Switzerland, 1997, p 126
153

0.5

0.5

0.5

0.5

18
1

1

1

1

1

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022
13.6

13..7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

N. Ivanovski, K. Cakalaroski, Z. Antova, Lj. Stojkovski, Z.
Popov: Skin malignancies in renal allograft patients. Book
of abstract od XXXIV Congress of ERA-EDTA Geneva,
Switzerland, 1997, p 277
K. Cakalaroski, L. Tozija, Z. Antova, N. Ivanovski, R.
Grozdanovski: Predictive values of urinary enzymes on
natural history an outcome in acute renal failure. Book of
abstracts of IV Congress- BANTAO, Izmir- Turkey, 1999
L. Tozija, K. Cakalaroski, T. Gruev, O. Stojceva, Z.
Antova, N. Ivanovski: Antioxidant status in hemodialysis
patients with acute and chronic renal failure. Book of
abstracts of XXXVI Congress of the ERA-DTA, Madrid
Spain, 1999, p-252 N.
Gerasimovska V, Tozija L, Selim Gj, Petronijevic Z,
Kabova B, Gerasimovska Kitanovska B: Blood stream
catheter related infectioncaused by staphylococcus aureus
methicillin resistant (mrsa) in patients on chronic
haemodialysis program. The 15-th Congress of the Balkan
Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and
Artificial Organs, Bantao Journal Abstract Book, 2019; Vol
17, Suppl. 1: p 39, 26-29 Sept. 2019, Skopje, N. Macedonia
Popovska B, Gerasimovska V, Tozija L, Selim Gj,
Petronijevic Z, Kabova A, Gerasimovska Kitanovska B:
Catheter associated urinary tract infections (cauti) in
patients hospitalized in intensive care unit at University
Clinic of Neohrology- Skopje.The 15-th Congress of the
Balkan
Association
of
Nephrology,
Dialysis,
Transplantation and Artificial Organs, Bantao Journal
Abstract Book, 2019; Vol 17, Suppl. 1: p 45, 26-29 Sept.
2019, Skopje, N. Macedonia
Kabova A, Tozija L, Petronijevic Z, Bedzeti B, Spasovska
A, Milenkova M, Muharremi Sh, Gjorgievski N, Selim Gj:
Relationship between stroke and mortality in
haemodiyalisis patients. The 15-th Congress of the Balkan
Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and
Artificial Organs, Bantao Journal Abstract Book, 2019; Vol
17, Suppl. 1: p 46, 26-29 Sept. 2019, Skopje, N. Macedonia
Stojanoska A, Gjorgievski N, Popovska B, Janevski Z,
Canevska-Taneska A, Nikolov I, Trajceska L, Severeova G,
Rambabova- Busletikj I, Dzekova-Vidimliski P,
Petronijevic Z, Ristovska V, Selim Gj, Spasovski G,
Stojanosk- Godjoska S, Petrusevska G: Prostatic specific
antigen level and ultrasound-calculated prostate gland
volume in prostatic cancer and benign prostatic
hyperplasia.The 15-th Congress of the Balkan Association
of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial
Organs, Bantao Journal Abstract Book, 2019; Vol 17,
Suppl. 1: p 47, 26-29 Sept. 2019, Skopje, N.Macedonia
Bedzeti B, Tozija L, Petronijevik Z, Kabova A, Spasovska
A, Milenkova M. Muharremi Sh, Stojanoska A, Selim Gj:
Terminal PRO-B- type natriuretic peptide and cardiac
dysfunction in haemodialysis patients. The 15-th Congress
of the Balkan Association of
Nephrology, Dialysis,
Transplantation and Artificial Organs, Bantao Journal
154

1

1

1

1

1

1

1

1

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022

13.14

Abstract Book, 2019; Vol 17, Suppl. 1: p 51, 26-29 Sept.
2019, Skopje, N. Macedonia
Muharremi Sh, Poposki A, Selim Gj, Kovacevska V,
Petronijevic Z, Ziba J, Stojanoska T, derebanova A,
Zabzun M, Mena S, Zhaku S, Murtezani O, Caposka O,
Taleska N, Mervin Z, Tozija L : Significant differences in
mortality between diabetic versus non- diabetic
haemodialysis patients: the 5 year follow-up analysis.The
15-th Congress of the Balkan Association of Nephrology,
Dialysis, Transplantation and Artificial Organs, Bantao
Journal Abstract Book, 2019; Vol 17, Suppl. 1: p 59, 26-29
Sept. 2019, Skopje, N.Macedonia

1

13.15

Petronijevic Z, Selim Gj, Tozija L, Ismail- Georgievska
Lj, Gjorgievski N, Gerasimovska V: Comorbidity and age
as prognostic factors for the short and long-term outcome
in elderly with acute kidney injury. The 15-th Congress of
the Balkan Association of Nephrology, Dialysis,
Transplantation and Artificial Organs, Bantao Journal
Abstract Book, 2019; Vol 17, Suppl. 1: p 34, 26-29 Sept.
2019, Skopje. N. Macedonia

1

13.16

Tozija L, Antova Z, Cakalaroski K: Infection as an acute
insult or intrahospital complication- factors in the
outcome of the acute renal failure. Bantao Journal
Abstract Book, 2005; 3 (1): p 44, 8-11Sept. Ohrid,
Macedonia

1

13.17

Antova Z, Tozija L, Cakalaroski K: Acute renal failure
secondary to cancer related urinary tract ob- struction.
Bantao Journal Abstract Book, 2005; 3 (1): p 44, 8-11Sept.
Ohrid, Macedonia

1

13.18

Cakalaroski K, Tozija L, Antova Z, Ivanovski N, Gruev T:
Serum levels of TNFa and IL-6 versus urinary excretion of
N-acethyl-b-glucosaminidase and a1-microglobuline in
patients with acute renal failure. 7-th BANTAO Congress,
Bantao Journal Abstract Book, 2005; 3 (1): p 21, 8-11Sept.
Ohrid, Macedonia
Апстракти
објавени
во
зборник
од
конференции – меѓународни
N. Ivanovski, Z. Antova, G. Masin, D. Kuzmanovska. The
effect of recombinant human growth Hormone (rhGH) on
height velocity and nutritional status in uremic children.
The tenth Congress of the International Pediatric
Nephrology association, 21 Aug-1sept, 1995, p-107,
Santiago, Chile
L. Tozija, O. Stojceva-Taneva, Z. Antova, K. Cakalaroski:
Age as a one of the six risk factors in the new predictive
score for outcome in patients with acute renal failure.
World Congress of Nephrology Organised jointly with
ISN, ESPN, EKRA, GfN and DAGKN, June 8-12, 2003,
Berlin, Germany
L.Tozija, Z. Antova, I. Nikolov, G. Selim, K. Cakalaroski.
Diabetic uremic patient with acute movement disorders -

1

14
14.1

14.2

14.3

155

43
1

1

1

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

Case Report. XVII Danube Symposium of Nephrology
(Apstract book), Sofia, Bulgaria, 2004.
Tozija L, Nikolov I, Antova Z, Selim G, Cakalaroski K.
Patients on maintenance hemodialysis with atipycal
cerebral movement disorders. 7-th BANTAO Congress,
Bantao Journal Abstract Book, 2005; 3 (1): p 38,8-11Sept.
Ohrid, Macedonia
Tozija L, Nikolov I, Antova Z, Selim G, Cakalaroski K.
Diabetic patient on maintenance hemodialysis with basal
ganglia lesions: a case report. 7-th BANTAO Congress,
Bantao Journal Abstract Book, 2005; 3 (1): p 48, 8-11.
Sept. Ohrid, Macedonia
Z. Antova, L. Tozija, K. Cakalaroski: Kinetics of plasma
potassium during and after hemodialysis in patients with
chronic renal failure, XXXIV Annual ESAO Congress, 5-8
September 2007, Krems, Austria
Z. Antova, L. Tozija, K. Cakalaroski: Dynamics of plasma
potassium during and after hemodialysis in patients with
chronic renal disease. 8th BANTAO Congress, 16-19 Sept.
2007, Belgrade, Serbia
L. Tozija, Z. Antova, V. Pusevski, K. Cakalaroski, A.
Sikole: Hemodialysis treatment and outcome in patients
with acute renal failure. XLV ERA-EDTA Congress, May
10-13, 2008, Stockholm, Sweden
Z. Antova, L. Tozija, K. Cakalaroski, A. Sikole: Plasma
potassium during haemodialysis and potassium rebound
after dialysis in patients with chronic renal failure. XLV
ERA-EDTA Congress, May 10-13, 2008, Stockholm,
Sweden
L. Tozija, Z. Petronijevic, K. Cakalaroski, V. Pusevski, A.
Asani, A. Sikole: Risk factors important for the outcome in
patients with acute renal failure: a six months survey.
World Congress of Nephrology in collaboration with ISN
May 22-26, 2009, Milan, Italy
Z. Petronijevic, L. Tozija, A. Asani, I. Nikolov, A. Sikole,
A. Chibishev: Combined extracorporal methods in
mushroom poisoning treatment. XXXVII Annual ESAO
Congress, 8-11 September, 2010, Skopje, R. Macedonia
I. Nikolov, L. Tozija, Z. Petronijevic, D. Antova, A.
Asani, P. Dzekova, V. Andreevski, P. Misevska, M,
Grlickov, V. Serafimoski, A. Sikole: Case report:
Vasculitis-induced acute kidney injury (AKI) assosiated
with acute pancreatitis complicated by pancreatic
pseudocyst. XXXVII Annual ESAO Congress, 8-11
September, 2010, Skopje, R. Macedonia, Int J Artif Organs
2010;33 no 7 pp 459
L. Tozija, Z. Petronijevic I. Nikolov, A. Asani, K.
Cakalaroski: Effect of plasmapheresis on clinical
improvement in systemic disease assosiated with renal
failure. XXXVII Annual ESAO Congress, 8-11 September,
2010, Skopje, R. Macedonia, Int J Artif Organs 2010;33 no
7 pp 483
I. Nikolov, Z. Petronijevic, K. Cakalaroski, S.
Kostadinova-Kunovska, G. Petrusevska, L. Tozija: Renal
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14.15

14.16

14.17

14.18

14.19

14.20

14.21

14.22

14.23

14.24

affection in the patient with late diagnosed Sjögrnʼs
syndrome. XXXVII Annual ESAO Congress, 9-12 October,
2011, Porto, Portugal, Int J Artif Organs 2011; 34 (8): 651
I. Nikolov, Z. Petronijevic, G. Selim, A. Asani, K.
Cakalaroski, L. Tozija: Plasma exchange in ANCAassosiated vasculitis with severe renal involment. XXXVII
Annual ESAO Congress, 9-12 October, 2011, Porto,
Portugal, Int J Artif Organs 2011; 34 (8): 655
L. Tozija, I.G. Nikolov, S. Gjulsen, Z. Petronijevic. Use
of RIFLE classification in patients with community
acquired acute kidney injury (CA-AKI). XXXVIII Annual
ESAO & IV Biennial IFAO Congress, 9-12 October 2011,
Porto, Portugal
I. Nikolov, Z. Petronijevic, K. Cakalaroski, S.
Kostadinova-Kunovska, G. Petrusevska, L. Tozija: Renal
affection in the patient with late diagnosed Sjögrnʼs
syndrome assosiated with lympoproliferative disorder.
10th BANTAO Congress, 13-15 October, 2011, Chalkidiki,
Greece, Abstract book, BANTAO Journal, Vol 9, Suppl 1,
October 2011 p.118
I. Nikolov, Z. Petronijevic, G. Selim, K. Cakalaroski, L.
Tozija. Plasma exchange as adjunctiv therapy in ANCAassociated vasculitis with severe renal involvement. 10th
BANTAO Congress, Chalkidiki, Greece, 2011
L. Tozija, I. Nikolov, S. Gjulsen, Z. Petronijevic. Clinical
outcome in patients with community acquired acute
kidney injury (CA-AKI)-use of RIFLE classification. 10th
BANTAO Congress, Chalkidiki, Greece, 2011
Liljana Tozija, Zvezdana Petronievic, Gjulsen Selim,
Igor Nikolov, Olivera Stojceva-Taneva, Koco Cakalaroski.
The validity of the urine output and serum creatinine as
criteria of RIFLE classification in outcome of AKI. 49h
ERAEDTA Congress, May 24-27, 2012, Paris, France
Г. Северова-Андреевска, П. Џекова-Видимлиски, З.
Петронијевиќ, Л. Тозија, К. Чакалароски, А.
Шиколе: Третман на опструктивната нефропатија.
Четврти конгрес по нефрологија на Р Македонија со
меѓународно учество, Скопје, Р Македонија, 10 – 13 мај
2012
В. Герасимовска, Л. Тозија, З. Петронијевиќ, И.
Николов:
Casereport:
Spondylodiscitisретка
компликација на катетeр поврзана инфекција кај
пациент на дијализа. Четврти конгрес по нефрологија
на Р Македонија со меѓународно учество, Скопје, Р
Македонија, 10 – 13 мај 2012, Книга на апстракти, стр.
39
К. Чакалароски, Л. Тозија, З. Петронијевиќ, Г.
Северова- Андреевска, М. Попов: Понови биомаркери
во детекцијата на акутното бубрежно оштетување.
Четврти конгрес по нефрологија на Р Македонија со
меѓународно учество, Скопје, Р. Македонија, 10 – 13
мај 2012, Книга на апстракти, стр. 31.
Л. Тозија, К. Чакалароски, З. Петронијевиќ, И.
Николов,
Г.
СевероваАндреевска:
Серумски
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14.25

14.26

14.27

14.28

14.29

14.30

14.31

креатинин и диуреза како критериуми за RIFLE/AKIN
класификација на акутното бубрежно оштетување и
нивната вредност во оцена на исходот. Четврти
конгрес по нефрологија на Р Македонија со
меѓународно учество, Скопје, Р Македонија, 10 – 13 мај
2012, Книга на апстракти, стр. 30
И. Николов, З. Петронијевиќ, К. Чакалароски, А.
Школе, С. Костадинова-Куновска, Г. Петрушевска, Л.
Тозија: Ренално засегање кај пациент со доцна
дијагностициран Сјогрен синдром асоциран со
лимфопролиферативно
пореметување.
Четврти
конгрес по нефрологија на Р Македонија со
меѓународно учество, Скопје, Р Македонија, 10 – 13 мај
2012, Книга на апстракти, стр. 47
Gjulsen Selim, Olivera Stojceva-Taneva, Liljana Tozija,
Ljubica GeorgievskaIsmail, Saso Gelev, Pavlina DzekovaVidimliski, Lada Trajceska, Zvezdana Petronievic,
Aleksandar Sikole. Effect of the longer duration of
nephrology referral on all-cause and cardiovascular
mortality in hemodyalisis patients: 5 yers prospective
study. 50h ERA-EDTA Congress, May 18-21, 2013,
Istanbul, Turkey
Z. Petronijevic, L. Tozija, I. Nikolov, G. SeverovaAndreevska: Acute kidney injury in post diarhheal
hemolytic uremic syndrome. Четврти конгрес по
нефрологија на Р Македонија со меѓународно учество,
Скопје, Р Македонија, 10 – 13 мај 2012, Книга на
апстракти, стр. 53
Gjulsen Selim, Olivera Stojceva-Taneva, Liljana Tozija,
Ljubica GeorgievskaIsmail, Saso Gelev, Pavlina DzekovaVidimliski, Lada Trajceska, Zvezdana Petronievic,
Aleksandar Sikole. Dialysis treatment time, cardiovascular
risk factors and mortality in hemodialysis patients: 5years followup analysis. 50h ERA-EDTA Congress, May
18-21, 2013, Istanbul, Turkey
Gjulsen Selim, Olivera Stojceva-Taneva, Liljana Tozija,
Pavlina DzekovaVidimliski, Lada Trajceska, Saso Gelev,
Zvezdana Petronievic, Aleksandar Sikole. Low serum
uric acid level predicts all-cause and cardiovascular
mortality in hemodialysis patiens: 5 years follow-up
analysis. 51h ERAEDTA Congress, May 31 June 3, 2014,
Amsterdam, The Netherlands
Gjulsen Selim, Olivera Stojceva-Taneva, Liljana Tozija,
Pavlina DzekovaVidimliski, Lada Trajceska, Saso Gelev,
Vili Amitov, Zvezdana Petronievic, Aleksandar Sikole.
Serum magnesium concentration and mortality in
hemodialysis patients: 5 years follow-up analysis. 51h
ERA-EDTA Congress, May 31 June 3, 2014, Amsterdam,
The Netherlands
Gjulsen Selim, Olivera Stojceva-Taneva, Liljana Tozija,
Pavlina DzekovaVidimliski, Lada Trajceska, Zvezdana
Petronievic, Saso Gelev, Vili Amitov, Aleksandar Sikole.
Sodium gradient and long-term outcomes in hemodialysis
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14.32

14.33

14.34

14.35

14.36

14.37

14.38

14.39

14.40

patient. 51h ERA-EDTA Congress, May 31 June 3, 2014,
Amsterdam, The Netherlands
Gj. Selim, O. Stojceva-Taneva, P. Dzekova-Vidimliski, L.
Trajceska, G. Severova-Andreevska, S. Gelev, Z.
Petronievic, L. Tozija: Hypomagnesemia is a significant
predictor of all-causes and cardiovascular mortality in
maintenance hemodialysis patients. ERA-EDTA 52 th
Congress, London, United Kingdom, May 28-31, 2015
Gj. Selim, O. Stojceva-Taneva, P. Dzekova-Vidimliski, L.
Trajceska, Z. Petronievic, S. Gelev, N. Gjorgievski, L.
Tozija: serum uric acid level and allcauses and
cardiovascular mortality in hemodialysis patients: 5 years
prospective observational study. ERA-EDTA 52 th
Congress, London, United Kingdom, May 28-31, 2015
Z. Petronijevic, N. Gjorgievski, Gj. Selim, L. Tozija:
Community-aquired acute kidney injury (CA-AKI) in
intensive nephrology unit. Зборник на трудови, 5.
Конгрес на Македонското здружение за нефрологија,
дијализа, трансплантација и вештачки органи
(МЗНДТВО) со интернационално учество, Скопjе, 9 –
12 јуни 2016
Gj. Selim, O. Stojceva-Taneva, G. Spasovski, P. DzekovaVidimliski, Z. Petronievic, L. Tozija: Hypomagnesemia
and mortality in hemodialysis patients: role of anemia,
inflamaion and left ventricular hypertrophy. ERAEDTA 53
th Congress, Vienna, Austria, May 21-24, 2016
Gj. Selim, O. Stojceva-Taneva, G. Spasovski, P. DzekovaVidimliski, Z. Petronievic, I Rambabova Busletic, V.
Pusevski, L. Tozija: Hypomagnesemia and all cause and
cardiovascular mortality in hemodialysis patients: role of
inflamaion. ERA-EDTA 53 th Congress, Vienna, Austria,
May 21-24, 2016
Gj. Selim, G. Spasovski, L. Tozija, J. Masin-Spasovska, Z.
Petronievic, I Rambabova Busletic, P. Dzekova
Vidimliski, S. Pavlevska, O. StojcevaTaneva: Stroke in
patients on maintenace hemodialysis: a 10- year single
center study.ERA-EDTA 54 th Congress, Madrid, Spain
June 3-6th, 2017
Gj. Selim, O. Stojceva-Taneva, L. Tozija, Z. Petronijevic,
I. Rambabova Busletic, P. Dzekova-Vidimliski, S.
Pavlevska, N. Gjorgievski, S. Muharemi, N. Smokovska, G.
Spasovski:
Hyperuricemia
and
left
ventricular
hypertrophy: another relationship in hemodialysis
patients. ERA-EDTA 53 th Congress, Copenhagen
Denmark, May 24-27th, 2018
Z. Petronijevic, Gj. Selim, G. Spasovski, Lj.
Georgievska-Ismail, L. Tozija: Acute kidney injury in the
elderly: the impact of treatment on short-term
outcomes.36th Annual Meeting of the International
Society of Blood Purification, ERA-EDTA& ICN CME
course, Skopje, R. Macedonia, 06-09 September, 2018
A. Asani, L. Tozija, Z. Petronijevic, I. Nikolov, A. Sikole:
Hantan irus pulmonary sindrome with acute Renal
Failure. XXXVII Annual ESAO Congress, 8-11 September
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14.41

14.42

14.43

2010, Skopje, R. Macedonia, Int J Artif Organs 2010; 33
no 7, pp 483
M. Popov, G. Severova- Andreevska, R. Jovanovik, Z.
1
Petronijevik, L. Tozija, G. Petrusevska, K. Cakalaroski,
A. Sikole: Renal injury as first clinical manifestation fo
Lymohoma- Case report. Четврти конгрес по
нефрологија на Р Македонија со меѓународно учество,
Скопје, Р Македонија, 10 – 13 мај 2012, Книга на
апстракти, стр. 53.
Zvezdana Petronijevikj, Gjulsen Selim, Biljana
1
Gerasimovska2, Lada Trajceska: Akute kidney injury in
elderly- prognostic values and the age for the short and the
long- term outcome. 58-th ERA- EDTA Congress 2021,
NDT Book of abstracts, Volume 36 Supplement 1, p- 178.
N. Gjeorgievski, P. Dejanov, V. Gerasimovska, L.
1
Trajceska, Z. Petronijevuic, I. Nikolov, Gj. Selim, A.
Stojanova, I. Rambabova- Busletic, G. Spasovski: The
impactof
morphological
and
hemodynamic
characteristics of blood vessels on the arteriovenous
maturation. 59 th ERA congress, 19-22 may 2022, Paris,
France
Вкупно
182.713

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред. Назив на активноста:
Поени
број
1
Експертски активности
9
Член на Комисија за интрахоспитални инфекции на ЈЗУ
1
Универзитетска клиника за нефрологија
Член на Комисија за интензивна нефролошка нега при ЈЗУ
1
Универзитетска клиника за нефрологија
Воведување нова јавноздравствена метода во областа на
4
здравството – примена на Чарлсоновиот коморбиден индекс
кај стара популација со акутно бубрежно оштетување
Член
на
Комисија
за
признавање
странска
1
специјализација/супспецијализација
од
областа
на
нефрологијата
Член на Комисија за полагање на супспецијалистички испит по
1
супспецијалноста нефрологија
2
Завршена специјализација
2
3
Завршена супспецијализација
1
Вкупно:
11
Дејности од поширок интерес
1
Учесник (едукатор) во проект за едукација/обука
1
(теоретска и практична) на матични лекари за
примена на клинички упатства за практицирање на
медицина базирана на докази, 2014 – 2016
2
Член на организационен или програмски одбор на
3
научен/стручен собир со меѓународно учество
2.1
Член на организационен одбор на IV конгрес по нефрологија со
1
меѓународно учество, Скопје, Македонија, 10 – 13 мај 2012
2.2
Член на организационен одбор / 36 th Annual meeting of the
1
International Society of blood purification, Скопје, 2018
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2.3
3

4
4.1
4.2
5
5.1
5.2

6
7
8

9

Член на локален организационен одбор на XXXVII Annual
1
ESAO Congress, 8-11 September 2010, Skopje, Macedonia
Награда за научни постигнувања од струкова
3
организација
-Диплома од МЛД, 1998
1
-Плакета од МЛД, 2002
1
-Плакета од МЛД, 2014
1
Рецензија на стручен труд
0,4
Incidence and Outcomes of Acute Kidney Injury in Octacenarians in
0.2
Northern Jordan, Dec 11, 2017, PLOS ONE
Use of ultrasonography for confirmation of central venous catheter
0.2
placement for hemodialysis – single center expirience, for Journal
of Morphological Sciences, 17.03.2022
Изготвување и пријавување на научен/образовен
1
национален проект/соработник
1. РИФЛЕ-класификација и рани биомаркери како предиктори
0.5
на третманот и исходот кај пациенти со акутно бубрежно
оштетување (АБО), 2011, млад истражувач
2. Акутно бубрежно оштетување – споредба на актуелен систем
0.5
за проценка на терапијата и исходот версус РИФЛЕкласификација, 8.2.2010 – соработник. Проект аплициран во
МОН.
Студиски престој во странство
1
6-месечен курс по ургентна медицина, Универзитет „La
Sapienza“ во Рим, Италија, 2002
Раководител на внатрешна организациона единица –
3
Одделение за интензивно лекување
Учество во комисии и тела на државни и други органи
1
Член на Комисија за утврдување на фактичка состојба преку
вршење увид во условите во однос на простор и опрема за
вршење здравствена дејност
Членство во меѓународна организација која поддржува
научноистражувачка дејност
4
1. Член на ERA-EDTA /European Renal Association-Europeana
2
Dialysis and Transplant Association/
2. Член на BANTAO
2
Вкупно:
17,04

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО
ЗВАЊЕ
Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
276,3
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
182,713
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
11
ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕРС
17,04
Вкупно
487,053
Членови на Комисијата
Проф. д-р Билјана Герасимовска Китановска, претседател, с.р.
Доц. д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ, член, с.р.
В. н. сор. д-р Игор Николов, член, с.р.
Проф. д-р Калина Гривчева Старделова, член, с.р.
Проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ, член, с.р.
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Ас. д-р Светлана Павлеска-Кузманоска
Биографски податоци
Д-р Светлана Павлеска-Кузманоска е родена на 1.7.1972 година во Скопје, Р
Македонија. Медицински факултет завршила во Скопје, во 1999 година, со просечен
успех 8,06. Со лиценца за работа се стекнала во 2000 година. Вработена е на
Универзитетската клиника за нефрологија во Скопје од 2002 година, каде што и сега
активно учествува во сите сфери на здравствената, научната и наставната дејност. Во
2007 година се стекнала со звањето специјалист по интерна медицина, додека во 2015
година – супспецијалист по нефрологија. На Клиниката за нефрологија, покрај
работата во поголем дел оддели, најдолг период работела на Одделението за
хемодијализа и Одделението за трансплантација. На Одделението за функционална
структурна процена работи од 2014 година, од кога работи и ехо-сонографија и
обработка на податоци од 24-часовно АМКП. Избрана е за асистент по Интерна
медицина на Медицинскиот факултет во Скопје во 2010 година, а реизбрана е за
асистент по Интерна медицина на 31.3.2021 година. Во период од неколку недели во
2003 година, престојувала на едукација во Хамбург, Германија, каде што се стекнала со
знаења од областа на нефрологијата и дијализата. Учествувала во бројни домашни и
меѓународни работилници и школи. Испитите од втор циклус студии ги положила со
среден успех 9,87 и го одбранила магистерскиот труд со наслов: „Проценка на
артериската ригидност кај болни со трансплантиран бубрег со помош на две
методи: амбулаторен артериски индекс за ригидност и брзина на пулсниот
бран на 1.11.2017 година, со што се стекнала со звањето магистер по медицински науки.
На докторски студии, модул: клиничка медицина, е запишана во ноември 2017 година,
а докторскиот труд со наслов: „Проценка на артериска ригидност кај болни со
дијабетес мелитус тип 2, со и без бубрежно оштетување го одбранила на
2.3.2022 год. Актуелно работи како асистент по Интерна медицина на Медицинскиот
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА
КАНДИДАТКАТА ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА
Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Медицински факултет –
Скопје, д-р Светлана Павлеска-Кузманоска изведува практична настава на прв циклус
студии на студиската програма за студентите по Општа медицина за наставните
предмети: Интерна медицина, Интерна пропедевтика – клиничко испитување и
Ургентна медицина. Учествува во изведувањето на практичната настава за студентите
по Дентална медицина за наставниот предмет Интерна медицина за стоматолози.
Изведува едукаторство за специјализација и супспецијализација по предметот Интерна
медицина. Одржува редовни консултации со студентите.
Научноистражувачка дејност
Кандидатката има објавено и учествувала во изработка на повеќе трудови од
областа на нефрологијата, објавени во домашни и меѓународни референтни научностручни списанија, од кои неколку списанија со импакт-фактор и во списанија со
меѓународен уредувачки одбор. Учествувала со усни, постер-презентации, како и
поканети секциски предавања од областа на нефрологијата на повеќе стручни собири
во земјата и во странство.
Стручно-применувачка и дејност од поширок интерес
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Д-р Светлана Павлеска-Кузманоска е член на: Македонското здружение за
нефрологија, дијализа, трансплантација и вештачки органи, Здружението на
нефролози при МЛД, Европското здружение за вештачки органи (ЕСАО) и
Македонската асоцијација за хипертензија, каде што е и актуелен благајник. Била член
на Комисија за интрахоспитални инфекции при Клиниката за нефрологија, а
учествувала и во едукација на матични лекари во склоп на тимот за едукација на
матичните лекари за упатства од медицина базирана на докази, со спроведување на
теоретска настава. Добитник е на Благодарница и Плакета од МЛД во 2014 година.
Добитник е на Благодарница за посебен придонес и ангажираност при справување со
пандемијата предизвикана од коронавирусот COVID-19 од Лекарската комора на
Република Македонија во 2021 година. Била акредитиран испитувач за спроведување
на стручниот испит на здравствените работници со високо образование, за добивање на
лиценца за работа при Лекарската комора на Македонија од 2014 до 2016 година.
Добитник е на награда од проектот „Топ 100 најдобри доктори во јавното здравство“ –
најдобро рангиран доктор од секундарно и терцијарно ниво за месец мај 2015 година.
Активно зборува англиски јазик.
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат:

Светлана Димитар Павлеска-Кузманоска
(име, татково име и презиме)
Институција: Медицински факултет – Скопје
(назив на факултетот/институтот)
Научна област: КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА / НЕФРОЛОГИЈА
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОРАБОТНИК
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв
и втор циклус за секој циклус посебно, односно има
остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на
интегрираните студии од првиот и вториот циклус *
да

2

3
3.1

3.1.1

3.1.2

Просечниот успех на прв циклус изнесува: __8,06_____
Просечниот успех на втор циклус изнесува: _9,87_____
Научен степен – доктор на науки од научната област за која
се избира
Назив на научната област: медицински науки; поле:
клиничка медицина; подрачје: нефрологија.
Објавени најмалку четири научни труда** во референтна
научна публикација согласно со ЗВО во последните пет
години пред објавувањето на конкурсот за избор
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот
совет за високо образование
1. Назив на научното списание: Clinical Kidney Journal
2. Назив на електронската база на списанија: Scopus,
PubMed.gov (National Library of Medicine)
3. Назив на трудот: Gjulsen Selim, Olivera Stojceva-Taneva,
Liljana Tozija, Beti Zafirova-Ivanovska, Goce Spasovski,
Vesna Gerasimovska, Zvezdana Petronijevic, Lada Trajceska,
Pavlina Dzekova –Vidimliski, Nikola Gjorgjievski, Svetlana
Pavleska-Kuzmanovska, AngelaKabova and Ljubica
Georgievska–Ismail. Uric acid and left ventricular
hypertrophy: antother relationship in hemodialysis patients.
4. Датум на објава: 22.12.2019
1. Назив на научното списание: Open Access Macedonian
Journal of Medical Sciences
2. Назив на електронската база на списанија: PubMed.gov
(National Library of Medicine)
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Ред.
број

3.1.3

3.1.4

3.2

3.2.1

Исполнетост
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
услови
да/не
3. Назив на трудот: Nikola Gjorgjievski, Pavlina Dzekovaда
Vidimliski, Vesna Gerasimovska, Svetlana PavleskaKuzmanoska, Julija Gjorgievska, Petar Dejanov,
Aleksandar Sikole, Ninoslav Ivanovski. Primary Failure of
the Arteriovenous Fistula in Patients with Chronic Kidney
Disease Stage 4/5.
4. Датум на објава: 15.6.2019
1. Назив на научното списание: BANTAO Journal (Journal
of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis,
Transplantation and Artificial Organs)
2. Назив на електронската база на списанија: SCOPUS,
DOAJ, EBSCO
3. Назив на трудот:
Membranous Nephropathy as a
Paraneoplastic Syndrome in A Patient with Ovarian Serous
Cystadenofibroma - Case Report. Ana Stojanoska, Nikola
Gjorgjievski, Stojanoska-Godjoska Simona, Svetlana
Pavleska-Kuzmanovska, Galina Severova, Lada
Trajceska,
Irena
Rambabova-Bushljetic,
Vladimir
Pushevski, Biljana Gerasimovska, Vesna Ristovska and
Goce Spasovski
4. Датум на објава: 2019
1. Назив на научното списание: BANTAO Journal (Journal
of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis,
Transplantation and Artificial Organs)
2. Назив на електронската база на списанија: SCOPUS,
DOAJ, EBSCO
3. Назив на трудот:
Influence of Nephrolithiasis and
Urinary Tract Infections on the Renal Function in
Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. Vesna
Ristovska, Svetlana Pavleska Kuzmanovska, Ana
Stojanoska, Zoran Janevski and Aleksandra Cvetanovska
Tanevska and Lada Trajceska
4. Датум на објава: 2020
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки
одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при
што бројот на членови од една земја не може да надминува
две третини од вкупниот број на членови
1. Назив на научното списание: Acta Morphologica
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број
и припадност по земји): Списането е со меѓународен
уредувачки одбор. Србија 1, Австрија 1, Италија 2, Романија
1, Турција 1, Босна и Херцеговина 1, Португалија 1,
Македонија 3, Бугарија 1, Аргентина 1).
3. Назив на трудот: Quality of Health Care and Mortality:
Three years of Experience. Trajčeska Lada, Grčevska L., Šikole
A., Stojčeva Taneva O., Spasovski G., Tozija L., Selim Lj.,
Dejanov P., Ristovska V., Gerasimovska V., Gerasimovska165
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

Kitanovska B., Nikolov V., Petroniević Z., Nikolov I.,
Rambabova-Bisletić I., Puševski V., Kuzmanovska SP.,
Severova-Andreevska G., Mladenovska D., Stojanovska A. Acta
morphol. 2018; Vol 15 (2): 14-22. (Трудот е со оригинални
резултати. Списането е со меѓународен уредувачки одбор.
Србија 1, Австрија 1, Италија 2, Романија 1, Турција 1, Босна
и Херцеговина 1, Portugalija 1, Македонија 3, Бугарија 1,
Аргентина 1).
4. Датум на објава: 2018

3.2.2

3.2.3

3.2.4

1. Назив на научното списание: Journal of Morphological
Sciences
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број
и припадност по земји):
Македонија 12, Босна и
Херцеговина 3, Бугарија 1, Полска 1, Хрватска 1, Ерменија 1,
Србија 7, Црна Гора 2
3. Назив на трудот: ”Renal resistive index and arterial stiffness
in kidney transplanted patients”
4. Датум на објава: 27.12.2019
1. Назив на научното списание: Македонски медицински
преглед
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број
и припадност по земји): Велика Британија 2, Хрватска 2,
Република Српска 1, САД 3, Германија 1, Албанија 1, Србија
1, Данска 1, Словенија 1, Бугарија 1, Македонија 9
3. Назив на трудот: ”Diabetes and arterial stiffness, our
experiences” (Дијабетес и артериска ригидност, наши
искуства)
4. Датум на објава: 2021
1. Назив на научното списание: Acta Morphologica
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број
и припадност по земји): _ Списането е со меѓународен
уредувачки одбор. Србија 1, Австрија 1, Италија 2, Романија
1, Турција 1, Босна и Херцеговина 1, Португалија 1,
Македонија 3, Бугарија 1, Аргентина 1).
3. Назив на трудот: Lower serum potassium level is associated
with mortality as confounding effect of malnutrition in dialysis
patients. Trajceska Lada, Selim Gj., Pavleska Kuzmanovska
S, Pusevski V, Sikole A. Acta morphol. 2019; Vol 16 (1): 15-19.
(Трудот е со оригинални резултати)
4. Датум на објава: 2019
1. Назив на научното списание: Acta Morphologica
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број
и припадност по земји):
Списането е со меѓународен
уредувачки одбор. Србија 1, Австрија 1, Италија 2, Романија
1, Турција 1, Босна и Херцеговина 1, Португалија 1,
Македонија 3, Бугарија 1, Аргентина 1).
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Ред.
број
3.2.5

3.2.6

3.3

ОПШТИ УСЛОВИ
3. Назив на трудот: __ Relation of renal ultrasonographic
measurements with body height. Trajceska Lada, Pavleska
Kuzmanovska S, Pusevski V, Rambabova Busljetic I, Severova
Andreevska G, Gerasimovska B, Petronijevic Z, Selim Gj,
Ristovska V, Canevska A, Spasovski G. Acta morphol. 2019; Vol
16 (2): 5-12. (Трудот е со оригинални резултати)
4. Датум на објава: 2019
1. Назив на научното списание: Acta Morphologica
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број
и припадност по земји): Списането е со меѓународен
уредувачки одбор. Србија 1, Австрија 1, Италија 2, Романија
1, Турција 1, Босна и Херцеговина 1, Португалија 1,
Македонија 3, Бугарија 1, Аргентина 1).
3. Назив на трудот: Possible relationship between Wegenergranulomatosis with polyangitis (vasculitis) and covid-19
infection and their complex treatment- case report. Janevski
Zoran, Ristovska V, Rambabova-Bushletic I, Dzekova-Vidimliski
P, Gjorgievski N, Sterjova-Markovska Z, PavleskaKuzmanovska S. Acta morphol. 2021; Vol 18 (2): 73-79.
(Трудот е case report со оригинални резултати)
4. Датум на објава: 2021
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на
Европската Унија и/или ОЕЦД
1. Назив на научното списание: BANTAO
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД
Бугарија, Грција,
Хрватска, Словенија, Романија
3. Назив на трудот: Influence of Nephrolithiasis and Urinary
Tract Infections on the Renal Function in Autosomal
Dominant Polycystic Kidney Disease
4. Датум на објава: 2019

3.4

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

3.4.1

1.
2.
3.
4.

3.4.2

Назив на зборникот: NDT, 2019
Назив на меѓународниот собир: ERA EDTA Congress 2019
Имиња на земјите: Унгарија
Наслов на трудот: Potassium gradient and Mortality in
Hemodialysis patients: 5 year follow –up analysis
5. Година на објава: 2019
1. Назив на зборникот: ISBP (International Society of
Blood Purification), 2018
2. Назив на меѓународниот собир: 36th Annual Meeting of
International Society of Blood Purification and ERA–
EDTA & ISN CME course
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

3. Имиња на земјите: Macedonia
4. Назив на трудот: Arterial Rigidity in kidney transplanted
patients (our experiences)
5. Датум на објава: 2018
4

Познавање на најмалку еден странски јазик, определен со
општ акт на Универзитетот, односно на самостојната висока
стручна школа
1 Странски јазик: англиски
2 Назив на документот: Уверение за познавање на јазик
на ниво Б2 според Европска јазична рамка на Советот
на Европа (CEFR)
3 Издавач на документот: Филолошки факултет „Блаже
Конески“ – УКИМ
4 Датум на издавање на документот: 22.2.2022

да

Preliminary English Test result: C1 (Pass with Merit)
Cambridge English Language Assessment
2015 година
5

Има способност за изведување на високообразовна дејност

да

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Билјана Герасимовска Китановска, с.р.
Доц. д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ, с.р.
В. н. сор. д-р Игор Николов, с.р.
Проф. д-р Калина Гривчева Старделова, с.р.
Проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И НАСТАВНОСТРУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат:
___Светлана Димитар Павлеска-Кузманоска____________
(име, татково име и презиме)
Институција: __Медицински факултет – Скопје, УК за нефрологија______
(назив на факултетот/институтот)
Научна област:___интерна медицина – нефрологија_________________
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред. број
1

Назив на активноста:
Одржување вежби
Во период од 2010 до 2021
-Интерна медицина / 5*2*3*12 /=360 часа*0.03
(5 вежби во семестар, 2 семестри, 3 часа)
3*5*2*12*0,03

Поени

10.8

-Интерна пропедевтика /клин.испитување
/3*2*4*12/ = 288 часа * 0.03
(3 вежби во семестар, 2 семестри, 4 часа)
4*3*2*12*0,03

8.64

-Интерна медицина за стоматолози
/2*2*2*12/ = 96 часа * 0.03
(2 вежби во семестар, 2 семестри, 2 часа)

2.88

2*2*2*12*0,03

-Интерна медицина – клиничка пракса, ментор
(5 дена, 7 часа, 6 кандидати годишно 7*5*6*12*0,06)
/35*6*12/ = 2520 часа (0.06 бода по час)
-Ургентна медицина / 1*2*3* 2/= 12 часа
(1 вежба во семестар, 2 семестри, 3 часа) 1*2*3*2*0,03
-Семејна медицина
(2010 – 2012)
/2*3*2*2/ = 24 часа
(2 вежби во семестар, 2 семестри, 3 часа) 2*2*3*2*0,03

151.2

0.36
0.72
Вкупно
174.6

2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Консултации со студенти
2010 – 2021 / 10*24 сем*0,002
Ментор и едукатор за здравствена едукација
2
специјализанта со едукација од 0,5 месец
(7 часа/2 недели)=
2*7*2*0,08=
4 специјализанта со едукација од 1 месец
(7 часа/4 недели)=
4*7*4*0,08=
1 специјализант со едукација од 2 месеца
(7 часа/8 недели)=
1*7*8*0,08=
15 специјализанта со едукација од 2,5 месеци
(7 часа/10 недели)=
15*7*10*0,08=
специјализанта со едукација од 3 месеци
(7 часа/12 недели)=
0*7*12*0,08=
специјализанта со едукација од 4 месеци
(7 часа/16 недели)=
0*7*16*0,08=
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4.48
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3.7
3.8

4

2 специјализанта со едукација од 4,5 месеци
(7 часа/18 недели)=
2*7*18*0,08=
3 специјализанта со едукација од 5 месеци
(7 часа/20 недели)=
3*7*20*0,08=
Едукатор на специјализант по семејна медицина
(Едукатор за специјалистички стаж по нефрологија)
2014 година 1 недела, 1 специјализант
1*7 *1*0,08=
2017 година 1 недела, 1 специјализант
1*7 *1*0,08=

20.16
33.6
Вкупно
153.44
0.56
0.56
Вкупно
1.12

ВКУПНО:

329,64

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста:
Поени
број
1
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во
5
научно списание кое нема импакт-фактор за годината
во која е објавен трудот, во кое трудовите што се
објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано
во најмалку една електронска база на списанија со
трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report,
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ќе ја утврди Националниот совет за високо образование
1.1
Polenakovic M, Sikole A, Nikolov IG, Georgiev D, Selim G, Dzekova3
Vidimliski P, Gelev S, Amitov V, Oncevski A, Severova G, Pavleska
S, Poposki A, Kovaceska V, Alceva M, Zdravkovska V, Antararov R,
Dimitrov S, Janakievska P, Damjanovski M, Karceva Sarajlija E,
Velinova B, Ivanovski K, Panova B, Neskovski J, Jovcevski D,
Zafiroska M, Mat R, Filipovik R, Sela L, Lamova K. Diabetics on
dialysis in the Republic of Macedonia: A nationwide epidemiological
study. Prilozi. 2010 Jul;31(1):261-77.
1.2
Julijana Petrovska, Biljana Gerasimovska-Kitanovska, Stevka
3
Bogdanovska, Svetlana Pavleska-Kuzmanoska. Case ReportPheochromocytoma and Neurofibroma'- tosis Type 1 in a Patient with
Hypertension. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences.
2015 Dec 15; 3(4):713-716.
1.3
Nikola Gjorgjievski, Pavlina Dzekova-Vidimliski, Vesna
3
Gerasimovska, Svetlana Pavleska-Kuzmanoska, Julija
Gjorgievska, Petar Dejanov, Aleksandar Sikole, Ninoslav Ivanovski.
Primary Failure of the Arteriovenous Fistula in Patients with
Chronic Kidney Disease Stage 4/5. Open Access Macedonian Journal
of Medical Sciences. 2019 Jun 15; 7(11):1782-1787
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Gjulsen Selim, Olivera Stojceva-Taneva, Liljana Tozija, Beti ZafirovaIvanovska, Goce Spasovski, Vesna Gerasimovska, Zvezdana
Petronijevic, Lada Trajceska, Pavlina Dzekova-Vidimliski, Nikola
Gjorgjievski, Svetlana Pavleska-Kuzmanovska, Angela Kabova
and Ljubica Georgievska-Ismail: Uric acid and left ventricular
hypertrophy: another relationship in hemodialysis patients. Clin
Kidney J. 2021; 14 (2): 578-585. Journal Impact Factor [IF]- 3.388
Cyclosporine Nephrotoxicity and Early Posttransplant Hyperkalemia
in Living Donor Renal Recipients: Report of 4 Cases. Svetlana
Pavleska Kuzmanovska, Zivko Popov, Ognen Ivanovski Vesna
Ristovska, Jelka MAsin Spasovska, Irena RAmbabova Busljetic,
Ninoslav Ivanovski Experimental and Clinical Transplantation
2014Oct; 12(5) 479-83
DOI: 10.6002/ect.2013.0159
Journal Impact Factor [IF]- 0.59
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во
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број на членови
L. Trajceska, L. Grcevska, A. Sikole, O. Stojceva Taneva, G. Spasovski,
L. Tozija, Gj. Selim, P. Dejanov, V. Ristovska, V. Gerasimovska, B.
Gerasimovska Kitanovska, V. Nikolov, Z. Petronijevic, I. Nikolov, I.
Rambabova Busletic, V. Pusevski, SP Kuzmanovska, G.
SeverovaAndreevska, D. Mladenovska, A. Stojanoska: Quality of
health care and mortality: three years of expirience. Acta morphol.
2018; Vol.15(2): 14-22
V.Ristovska, S. Pavlevska Kuzmanovska, A. Stojanoska, Z.
Janevski, A.Canevska Taneska, L.Trajceska. Influence of
Nephrolithiasis and Urinary Tract Infections on the Renal Function
in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. BANTAO Journal
2020; 18(1): 14-17 60%
Trajceska Lada, Pavleska Kuzmanovska S, Pusevski V,
Rambabova Busljetic I, Severeova Andreevska G, Gerasimovska B,
Petronijevic Z, Selim Gj, Ristovska V, Canevska A, Spasovski G:
Relation of renal ultrasonographic measurments with body height.
Acta morphol.2019;Vol.16 (2):5-12
Trajceska Lada, Selim Gj, Pavleska Kuzmanovska S, Pusevski V,
Sikole A. Lower serum potassium level is associated with mortality as
confounding effect of malnutrition in dialysis patients. Acta
morphol.2019:Vol 16 (1): 15-19
Z. Janevski, V. Ristovska, I.Rambabova – Bushletic, P. DzekovaVidmimliski, Z. Markovska-Sterjova, S. Pavleska-Kuzmanoska.
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S. Pavleska Kuzmanoska, N. Gjorgjievski, B. Gerasimovska
Kitanovska, V. Ristevska, O.Stojceva Taneva, N. Ivanovski. Renal
resistive index and arterial stiffness in kidney transplanted patients.
Journal of Morphological Sciences, JMS2019;2(2): 10-21
V.Ristovska, L.Grcevska, S.Dzikova, M.M.Popovska, S.Pavleska,
M.Polenakovic. Different outcome of the renal and pulmonal disease
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103-107.
A.Stojanoska, N.gjorgjievski, S. Stojanoska-Godjoska, S. PavleskaKuzmanoska, G. Severova, L.Trajceska, I. Rambabova-Bushljetic,
V. Pushevski, B. Gerasimovska, V. Ristovska and G. Spasovski.
Membranous Nephropathy as a Paraneoplastic Syndrome in a patient
with Ovarian Serous Cystadenofibroma-Case Report. BANTAO
Journal 2019; 17(2): 108-110.
Nikolov IG, Polenakovic MH, Dzekova P, Shikole A., Petrovski G.,
Pavleska S. et al. Hypertension in Diabetics on Maintenance
Hemodialysis. BANTAO Journal 2005; 3(2):143-145
Polenakovic MH, Petrovski G, Nikolov IG, Pavleska S, Dzekova P,
Grozdanovski R. Evaluation of Diabetics Patients on Maintenance
Hemodialysis: Single Centre Experience. BANTAO Journal 2003;
1(2):211-212
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во
научно/стручно списание
Поленаковиќ М., Николов И., Петровски Г., Павлеска С.,
Џекова П. и сор. Пациенти со дијабетес мелитус и терминална
бубрежна
инсуфициенција
лекувани
со
одржувачка
хемодијализа во Р Македонија. Македонски медицински преглед
2005; бр. 1-2: 52-57. Објавен во целост. 5 поени (60%=3)
S. Pavleska Kuzmanoska, D. Cibrev, M. Angelovska, M.
Dimovska, P.Dzekova Vidiliski, V. Ristovska, B.Gerasimovska, S.
Gjulshen and O.Stojceva Taneva. Diabetes and arterial stiffness, Our
experiences. Мак.Мед.Преглед 2021; 75(2): 80-85
Поленаковиќ М., Петровски Г., Николов И., Павлеска С.,
Џекова П., Селим Г., Гроздановски Р. и други автори;
ЕВАЛУАЦИЈА НА ПАЦИЕНТИ СО ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС
ЛЕКУВАНИ НА ХРОНИЧНА ОДРЖУВАЧКА 2.4 242
ХЕМОДИЈАЛИЗА; Мак. мед. преглед год. 2003 бр. 56; стр. 161.
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С.Павлеска-Кузманоска: „Артериска ригидност и артериска
хипертензија кај болни со трансплантиран бубрег” - стручен
состанок на тематска единица „Новини за водење на
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хипертензија, Скопје, 3.3.2018 г.
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B. Gerasimovska-Kitanovska, S.Pavleska-Kuzmanovska, S.
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презентација
Polenakovic M., Nikolov I.G., Petrovski G., Pavleska S., Shikole A.,
Grozdanovski R.; HOW WE TREAT DIABETIC PATIENTS ON
MAINTENANCE HEMODIALYSIS – COUNTRY EXPERIENCE;
XXXI Annual ESAO Congress, 8-11 September 2004, Warsaw Poland.
Ivanovski N, Pavleska Kuzmanovska S, Masin Spasovsska J,
Dzekova Vidimliski P, Sikole A, Nikolov IG, Popov Z, Anti HLA
Antibodies and renal function in living donor allograft recipients – a
single center cross section study in the Balkans. World Transplant
Congress 2014, USA.

7.3

P.Dzekova-Vidimliski, S.Pavleska-Kuzmanovska, L.Trajceska,
I.Nikolov, G.Selim, S.Gelev, V.Amitov, A.Sikole. DECREASING
PREVALENCE OF HEPATITIS C VIRUS INFECTION IN
HEMODIALYSIS PATIENTS: FOLLOWING KDIGO GUIDELINES.
49th ERA-EDTA Congress 2012, Paris.

7.4

G.Selim, S.Gelev, P.Dzekova, I.Busletic, A.Asani, L.Trajcevska,
G.Severova, S.Pavleska, V.Pushevski, A.Sikole. Brain natriuretic
peptide
in
hemodialysispatients:
prognosticvalueof
baselinemeasurement for all-cause and cardiovascular mortality.
XXXVI ESAO Congress 2009, Compiegne, France

7.5

Severova-Andreevaska G, Trajceska L, Gelev S, PavleskaKuzmanovska S, Amitov V, Sikole A. Does the daily sodium intake
influence mortality in dialysis patients? XXXIX ESAO Congress,
2012, Rostock, Germany
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Varna, Bulgaria. BANTAO Journal 1(1), September 2003: p. 83.
Polenakovic M., Petrovski G., Nikolov I., Pavleska S., Dzekova P.,
Grozdanovski R.; EVALUATION OF DIABETIC PATIENTS ON
MAINTENANCE HEMODIALY: SINGLE CENTER EXPERIENCE;
Abstracts from the 6th BANTAO Congress; Bantao Journal:
p.83:2003.
V.Ristovska, L.Grcevska, M.M.Popovska, S.Pavleska, S.Dzikova,
M.Polenakovic. Different outcome of Wegener’s granulomatosis with
severe renal and pulmonal involvement. Abstracts from the VI
BANTAO Congress, Varna, Bulgaria. BANTAO Journal 1(1),
September 2003: p.89.
Nikolov I, Polenakovic M, Petrovski G, Pavleska S, Dzekova P, Selim
G, Gelev S, Shikole A, Grozdanovski R. Do we treat hypertension well
in diabetic patients with end stage renal disease and on maintenance
hemodialysis. Second Macedonian Congress on Endocrinology,
Diabetes and Metabolic Disorders with International participation,
Ohrid, Macedonia, 29.09. – 02.10.2004,
I. Nikolov, M. Polenakovic, G. Petrovski, S. Pavleska, P. Dzekova, G.
Selim, L. Tozija, A. Sikole, R. Grozdanovski. Cardiovascular dieseases
in diabetics on maintenance hemodialysis. XVII Danube Symposium
of Nephrology, Sofia, Bulgaria, 2004.
G.I.Nikolov, M.Polenakovic, G. Petrovski, S.Pavleska, A.Shikole,
R.Grozdanovski, Do we treat hypertension well in diabetic patients
with end stage renal disease and on maintenance hemodialysis? XXXI
Annual ESAO Congress, 8-11 September 2004, Warsaw, Poland, The
International Journal of Artificial Organs, Vol.27, No 7, 2004, Book of
abstracts, p 621.
Polenakovic M., Nikolov I.G., Petrovski G., Pavleska S., Shikole A.,
Grozdanovski R.; HOW WE TREAT DIABETIC PATIENTS ON
MAINTENANCE HEMODIALYSIS – COUNTRY EXPERIENCE;
XXXI Annual ESAO Congress, 8-11 September 2004, Warsaw Poland;
Book of abstracts, p.620.
V.Ristovska, L.Grcevska, M.M.Popovska, S.Pavleska, S.Dzikova,
M.Polenakovic. Proteinuria-factor of progression of the renal failure
in adult polycystic kidney diasease. VII BANTAO Congress 8-11
septemvri 2005, Ohrid, BANTAO Journal 3 (1): p 39.
M.M.Popovska, S.Pavleska, L.Grcevska, S.Dzikova, M.Polenakovic.
Urinary tract infections in adult polycystic kidney disease. VII
BANTAO Congress 8-11 septemvri 2005, Ohrid, BANTAO Journal 3
(1): p 39.
M.M.Popovska, L.Grcevska, O.Stojceva-Taneva, M.Polenakovic,
V.Ristovska, S.Pavleska, S.Dzikova. Value of intrarenal resistance
index (RI) and progression of diabetic nephropathy. VII BANTAO
kongres 8-11 septemvri 2005, Ohrid, BANTAO Journal 3 (1): p 44.
Nikolov I, Polenakovic M, Petrovski G, Pavleska S, Dzekova P, Sikole
A, Grozdanovski R, Boshkovska D, Spasovski G. Hypertension in
diabetic patients on maintenance hemodialysis. VII BANTAO kongres
8-11 septemvri 2005, Ohrid, BANTAO Journal 3 (1): p 66.
Polenakovic M, Nikolov I, Petrovski G, Pavleska S, Dzekova P, Sikole
A. Diabetics on hemodialysis in the Republic of Macedonia. VII
BANTAO kongres 8-11 septemvri 2005, Ohrid, BANTAO Journal 3
(1): p 67.
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Arben Asani, Aleksandar Sikole, Gjulsen Selim, Pavlina Dzekova, Saso
Gelev, Vili Amitov, Svetlana Pavleska. Association of
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Nephrol Dial Transplant 22 (S6), Book of Abstracts: p. vi 349
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P. Dzekova, IG Nikolov, A. Asani, S. Pavelska, S. Gelev, V. Amitov,
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incidence of hepatitis and human immunodeficiency virus infection
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G. Selim, O. Stojceva-Taneva, V. Amitov, S. Gelev, P.Dzekova,
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Sikole A, Dzekova P, Asani A, Pavleska S, Trajcevska L, Gelev S,
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Sikole A, Dzekova P, Asani A, Pavleska S, Trajcevska L, Gelev S,
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Вкупно
87,5
9
9.1

Апстракт објавен во зборник од конференција –
национална
Поленаковиќ М., Петровски Г., Николов И., Павлеска С., 0.5
Џекова П., Гроздановски. Евалуација на пациенти со дијабетес
мелитус лекувани на хронична одржувачка хемодијализа. XVI
конгрес на лекарите на Македонија, 2003, Охрид, Р Македонија,
СП155.
Вкупно
0,5
Вкупно:
159,978

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред. Назив на активноста:
Поени
број
1.
Експертски активности:
1
1.1
Член на Комисија за интрахоспитални инфекции на ЈЗУ
1
Клиника за нефрологија од 4.10.2007 година во траење од 4
години, Одлука бр. 0201 – 799/4 од 18.10.2007 година.
Вкупно
1
2.
Воведување нова лабораториска / клиничка или 4
јавноздравствена
метода
во
областа
на
медицинските науки и здравството
 првпат во државата воведена метода
2.1
Проценка на артериска ригидност преку амбулаторен индекс
4
за артериска ригидност (AASI ambulatory arterial stiffness
index) метод за првпат воведен во Р Македонија со
магистерски труд
2.2
Употреба на две методи AASI и c-f PWV за издвојување на
4
популација со ХББ и суппопулација со ДББ кои се со
зголемен ризик за КВ-заболувања
1
 за прв пат во институцијата
2.3
Употреба на ААЅI и c-f PWV за издвојување на популација со
1
ХТА која е со зголемен ризик за КВ-заболувања
Вкупно
9
3.
Завршена
специјализација
во
областа
на
медицинските науки и здравството
Вкупно
Специјализација по интерна медицина
2
4.
Завршена супспецијализација во областа на Вкупно
медицинските науки и здравството
1
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Супспецијализација по нефрологија
Вкупно 13
Дејности од поширок интерес
1
1. Учесник (едукатор) во проект за едукација/обука
(теоретска и практична) на матични лекари за
примена на клинички упатства за практицирање на
медицина базирана на докази, 2014 – 2016 г.
2. Учесник (едукатор) во проект на УНИЦЕФ во
соработка со Црвен крст на Р Македонија:
„Здравствена едукација” во 2002 г., наменет за
семејствата во Општина Шуто Оризари, во траење од
9 месеци.
2

3

4
5

1

1

Вкупно
2
Член на организационен или програмски одбор на 1
научен/стручен собир со меѓународно учество
1. Член на организационен одбор на 36th Annual
1
meeting of the International Society of blood purification
and ERA-EDTA & ISN CME course, Скопје, 2018
2. Член на организационен одбор на IV конгрес по
1
нефрологија со меѓународно учество, Скопје,
Македонија, 10 – 13 мај 2012
Вкупно
2
Награда за научни постигнувања од струкова 3
организација
1. Благодарница од МЛД на РМ за активно учество во
извршувањето на целите и задачите, 2014 година
3
2. Благодарница за посебен придонес и ангажираност
при справување со пандемијата предизвикана од
3
коронавирусот COVID-19 (од Лекарската комора на
Република Северна Македонија, 5.5.2021 год.)
3. Најдобро рангиран доктор од секундарно и
3
терцијарно ниво за месец мај 2015 година, наградена
со паричен надоместок во висина на нето плата за
месец мај 2015 – Министерство за здравство на Р
Македонија
Вкупно
9
Студиски престој во странство до 3 месеци
0,5
Престој во Нефролошка болница – Хамбург, Германија
Вкупно
0.5
Учество во комисии и тела на државни и други 1
органи
1.Член на здружение поврзано со струка (МАХ) – благајник
1
2.Aкредитиран испитувач за спроведување на стручен испит
1
на здравствени работници со високо образование, за
добивање на лиценца за работа во периодот од 2014 до 2016
г. - Лекарска комора на Р Македонија, бр. 08-3060/1.
3.Претседател на Комисија за етички прашања при ЈЗУ УК
1
за нефрологија.
Одлука бр. 02-852/1 од 13.12.2021 г.
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6

Вкупно
3
која 2

Членство во меѓународна организација
поддржува научноистражувачка дејност
1. Член на ERA-EDTA /European Renal Association-Europeana
Dialysis and Transplant Association/
2. Член на BANTAO

2
2
Вкупно
4

Вкупно 20,5
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР
ВО ЗВАЊЕ
Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
329,64
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
159,978
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
13
ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
20,5
Вкупно
523,118
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Билјана Герасимовска Китановска, с.р.
Доц. д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ, с.р.
В. н. сор. д-р Игор Николов, с.р.
Проф. д-р Калина Гривчева Старделова, с.р.
Проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ, с.р.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатите, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставнообразовната, научноистражувачката и стручно-применувачката дејност, како и дејноста
од поширок интерес на насл. доц. д-р Звездана Петрониевиќ, ас. д-р Никола
Георгиевски и ас. д-р Светлана Павлеска Кузманоска.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатите,
Комисијата заклучи дека насл. доц. Звездана Петрониевиќ и ас. д-р Светлана Павлеска
Кузманоска поседуваат научни и стручни квалитети и според Законот за високото
образование и Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставнонаучни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на
Универизитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, ги исполнуваат сите услови да бидат
избрани во звањето научен соработник во научните области: интерна медицина и
нефрологија.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, насл. доц. д-р
Звездана Петрониевиќ и ас. д-р Светлана Павлеска Кузманоска да бидат
избрани во звањето научен соработник во научните области: интерна медицина и
нефрологија.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Билјана Герасимовска Китановска, с.р.
Доц. д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ, с.р.
В. н. сор. д-р Игор Николов, с.р.
Проф. д-р Калина Гривчева Старделова, с.р.
Проф. д-р Љубинка Дамјановска Крстиќ, с.р.
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РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН АСИСТЕНТ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА НА
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Медицинскиот факултет во Скопје, објавен во весниците
„Нова Македонија“ и „Коха“ од 18.4.2022 година, за избор на еден асистент по предметот
Социјална медицина, и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-2149/8,
донесена на 12.5.2022 година, формирана е Рецензентска комисија во состав: проф. д-р Моме
Спасовски, редовен професор на Медицинскиот факултет во Скопје, проф. д-р Фимка Тозија,
редовен професор на Медицинскиот факултет во Скопје, и проф. д-р Елена Ќосевска, редовен
професор на Медицинскиот факултет во Скопје.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на еден асистент по предметот Социјална медицина, во
предвидениот рок се пријави д-р Александра Стаменова.
1 БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатката д-р Александра Стаменова е родена на 31.1.1992 година, во Кавадарци.
Средно образование завршила во гимназијата „Добре Даскалов“ во Кавадарци, на природноматематичката насока, со одличен успех, во 2010 година. Високото образование го започнала на
Медицинскиот факултет во Скопје, на програмата за интегрирани академски студии од прв и втор
циклус по општа медицина. Дипломирала во 2016 година, со просечен успех 9,56.
Кандидатот активно се служи со англискиот јазик.
Од јули 2018 година е вработена во Институтот за социјална медицина при УКИМ,
Медицински факултет – Скопје.
На 1.10.2018 година ја започнала специјализацијата по социјална медицина и јавно
здравје на Медицинскиот факултет во Скопје, која ја завршила на 16.12.2021 година со
положување на специјалистичкиот испит и успешна одбрана на специјалистичкиот труд на тема:
Проценка на прогресот на националниот одговор кон постигнување на универзална
здравствена покриеност во Република Северна Македонија, под менторство на проф. д-р Моме
Спасовски, и се стекнала со звањето специјалист по социјална медицина и јавно здравје.
На 27.12.2018 година е избрана во звањето асистент на Медицинскиот факултет во
Скопје, во областа социјална медицина и јавно здравје.
Во моментот е асистент за предметите кои ги реализира Катедрата за социјална
медицина, при Медицинскиот факултет во Скопје. Последниот реферат за избор е објавен во
Билтен бр. 1181 од 2018 година.
Во учебната 2021/2022 година, д-р Александра Стаменова се запишува на трет циклус
(докторски) студии по јавно здравство на Медицинскиот факултет во Скопје.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени во Билтен бр. 1181 од
2018 година, како и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатката
од последниот избор до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од
важност за изборот.
2

НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА
КАНДИДАТКАТА ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА
ПРИЈАВА

Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Медицински факултет – Скопје,
кандидатката д-р Александра Стаменова, како асистент од 2018 година, учествува во реализација
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на практичната настава, вежби и семинари од прв циклус студии на студиските програми за општа
медицина за предметите: Вовед во медицина, Промоција на здравје и социјална медицина и
Здравствена економија и програмата за тригодишни стручни студии за дипломирана медицинска
сестра/техничар, радиолошки технолог, физиотерапевт и логопед, за предметите: Промоција на
здравје, Здравствено и социјално законодавство и Здравствен менаџмент.
Д-р Александра Стаменова одржува консултации со студентите секој работен ден,
особено во изработката на семинарските трудови како активност за сите предмети, обучувајќи ги
за пребарување во литературата, анализа и приказ на податоци, воведувајќи ги во научната работа
од областа на социјалната медицина и јавното здравје.
Научноистражувачка дејност
Д-р Александра Стаменова има објавено вкупно 16 научни и стручни трудови од областа
социјална медицина и јавно здравје, од кои 1 научен труд во научно списание со импакт-фактор
(фактор на влијание), 4 труда во меѓународни научни списанија и 11 труда во зборници од научни
собири. Научните трудови се достапни на репозиториумот на трудови на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје.
Кон овој конкурс го приложува научниот труд: Gjorgjievski D., Ristovska R., Stavrikj K.,
Farley A., Adab P., Adams R., Dickens A., Enocson A, Stanoevski G, Gale N., Jowett S., Rai K., Sitch A.,
Stamenova A., Krstevska E., Jordan R. Effectiveness of combining feedback about Lung Age or Exhaled
Carbon Monoxide levels with Very Brief Advice (VBA) and Support for Smoking Cessation in Primary
Care compared to giving VBA and Support Alone: Protocol for a Randomized Controlled Trial within the
Breathe Well Research Program. Open Access Maced J Med Sci, 2020. 25; 8(E):27-35
https://doi.org/10.3889/oamjms.2020.4519e
Д-р Александра Стаменова учествувала како национален експерт/координатор во
меѓународниот научноистражувачки проект: “Balkans Health Confidence“, поддржан од Euro
Health Group, кој се спроведува од тим на експерти во повеќе европски држави од април 2021
година. Била и член, помлад истражувач во меѓународниот научноистражувачки проект:
Effectiveness of combining feedback about lung age or exhaled CO levels with very brief advice (VBA)
and support for smoking cessation in primary care compared to giving VBA and support alone,
поддржан од University of Birmingham - NIHR Global Health Research Group of Global COPD in
Primary Care, во периодот од 2017 до 2021 година. ISRCTN Registry trial No. 54228638.
Стручно-применувачка дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Александра Стаменова активно е вклучена во стручно-применувачката работа на
Институтот за социјална медицина, Медицински факултет – Скопје. Врши стручна здравствена
дејност како специјалист по социјална медицина и јавно здравје.
Кандидатката д-р Александра Стаменова остварила активности во полето за превенција
и контрола на хронични незаразни заболувања и поврзаните ризик-фактори преку
научноистражувачка и стручна работа со учество на состаноци и работилници на Министерството
за здравство и Светската здравствена организација (СЗО) за имплементирање на акцискиот план
за контрола на хроничните незаразните болести и хроничните незаразни болести во
медицинската едукација, обука за менаџмент на детската дебелина во примарна здравствена
заштита и состанок за политички дијалог за дебелината како јавноздравствен проблем во
државите од Западен Балкан.
Д-р Александра Стаменова, во соработка со меѓународни и национални институции и
здруженија, работи на превенција и контрола на употребата на тутун.
Особена активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес. Активно
е вклучена во работата на стручни комисии и работни групи при Специјалистичкото здружение
на лекарите по социјална медицина со организација на здравствена дејност.
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат:
Александра Ратко Стаменова
Институција:
Институт за социјална медицина, Медицински факултет – Скопје

Научна област: СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ – АСИСТЕНТ
за факултети кои имаат студиски програми на интегрирани прв и втор циклус
студии
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Има завршено интегрирани прв и втор циклус академски
студии со најмалку 300 ЕКТС-кредити, со остварен просечен
успех од најмалку 8,00 (осум)
да
3

Просечниот успех изнесува: 9,56
Има познавање на најмалку еден странски јазик
1. Странски јазик: англиски јазик
2. Назив на документот: BULATS Level C1
3. Издавач на документот: Cambridge English language
Assessment, part of the University of Cambridge,
British Council Macedonia
4. Датум на издавање на документот: 13/09/17
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Моме Спасовски, с.р.
Проф. д-р Фимка Тозија, с.р.
Проф. д-р Елена Ќосевска, с.р.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува
научноистражувачката и стручно-применувачката дејност на д-р Александра Стаменова.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката,
Комисијата заклучи дека д-р Александра Стаменова поседува научни и стручни квалитети и
според Законот за високото образование и Правилникот за посебните услови и постапката за
избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги исполнува сите услови да биде избрана во
звањето асистент по предметот Социјална медицина.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, д-р Александра Стаменова да
биде избрана во звањето асистент по предметот Социјална медицина
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Моме Спасовски, с.р.
Проф. д-р Фимка Тозија, с.р.
Проф. д-р Елена Ќосевска, с.р.
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РЕФЕРАТ

НА ИЗБОР НА АСИСТЕНТ ПО ПРЕДМЕТОТ НЕВРОЛОГИЈА НА МЕДИЦИНСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје, објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ од
9.3.2022 година, за избор на еден асистент по предметот Неврологија, и врз основа на
Одлуката на Наставно-научниот совет, на XL седница, одржана на 5.4.2022 година,
формирана е Рецензентска комисија во состав: проф. д-р Гордана Китева Тренчевска,
доц. д-р Игор Кузмановски и доц. д-р Габриела Новотни.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор за еден асистент по предметот Неврологија, во
предвидениот рок се пријавија: д-р Теута Далипи и д-р Џошкун Керала.
Д-р Џошкун Керала ги повлече своите документи од конкурсот.

Д-р Теута Далипи
БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатката д-р Теута Далипи е родена на 15.8.1981 година, во Скопје. Средно
образование завршила во Кичево, на 20.5.2000 година. Со високо образование се стекнала на
Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, како доктор по општа
медицина. Дипломирала на 14.2.2007 година, со просечен успех 8,48.
Кандидатката завршила специјализација по неврологија на 22.10.2015 година во Скопје.
Кандидатката активно се служи со aнглискиот јазик.
Кандидатката е вработена во ЈЗУ УК за неврологија – Скопје.
Научноистражувачка дејност
Д-р Теута Далипи има објавено научни трудови од медицинската област:
1. Patients with cerebrovascular diseases who have developed dementia and comorbidities diabetes and
hypertension in Poliklinika Bit Pazar- Skopje during the year 2017-2020. Medicus 2021, Vol. 26 (1): 5356.

2.Factors affecting in-hospital mortality in patients with hip Fracture.
https://doi.org/10.32391/ajtes.v6i1.261
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат: Теута Далипи
Институција: Медицински факултет, УКИМ – Скопје
Научна област: неврологија
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ – АСИСТЕНТ
за факултети кои имаат студиски програми на интегрирани прв и втор циклус
студии
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Има завршено додипломски и постдипломски студии по

3

студиските програми пред воведувањето на европскиот
кредит-трансфер систем и има остварено просечен успех
од најмалку 8,00 (осум) на додипломските и
постдипломските академски студии одделно
Просечниот успех на додипломски студии изнесува:
8,48.

ДА

Има познавање на најмалку еден странски јазик
1. Странски јазик: англиски
2. Назив на документот: Уверение – ниво Ц1
3. Издавач на документот: Филолошки факултет „Блаже
Конески“ – Скопје
4. Датум на издавање на документот: 16.3.2022 год.

ДА

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Гордана Китева Тренчевска, с.р.
Доц. д-р Игор Кузмановски, с.р.
Доц. д-р Габриела Новотни, с.р.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација, Рецензентската комисија позитивно
ја вреднува и ја оценува стручно-применувачката и научна дејност на д-р Теута Далипи.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката, Комисијата
заклучи дека д-р Теута Далипи, според Законот за високото образование и Правилникот за
посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, ги
исполнува сите услови да биде избрана во звањето АСИСТЕНТ по предметот Неврологија.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставнонаучниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, д-р Теута Далипи да биде избрана во
звањето асистент по предметот Неврологија.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Гордана Китева Тренчевска, с.р.
Доц. д-р Игор Кузмановски, с.р.
Доц. д-р Габриела Новотни, с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА

Прилог бр. 3

НА РАКОПИСОТ „КЛИНИЧКА НЕВРОПСИХОЛОГИЈА ЗА ЛОГОПЕДИ“ ОД ГРУПА
АВТОРИ

Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет во
Скопје од 5.4.2022, бр. 02-1573/62, за членови на Рецензентската комисија за рецензирање на
учебникот „Клиничка невропсихологија за логопеди“ од авторите: проф. д-р Гордана Китева
Тренчевска, проф. д-р Наталија Долненец Банева, проф. д-р Дијана Никодијевиќ, проф. д-р Анита
Арсовска, проф. д-р Игор Петров, проф. д-р Емилија Цветковска, проф. д-р Драгана Петровска
Цветковска, доц. д-р Иван Барбов, доц. д-р Николина Тановска, доц. д-р Игор Кузмановски и доц.
д-р Габриела Новотни, наменет за студентите на тригодишните стручни студии за дипломирани
логопеди, за предметот Клиничка невропсихологија, избрани се проф. д-р Бранислав
Стефановски и проф. д-р Димитар Боневски.
По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до Наставнонаучниот совет на Медицинскиот факултет во Скопје, рецензентите го поднесуваат следниов
ИЗВЕШТАЈ
I.
ОПШТ ДЕЛ
Основни податоци за ракописот
Назив на ракописот: Клиничка невропсихологија за логопеди
Назив на предметната програма: Клиничка невропсихологија
Назив на студиската програма: Тригодишни стручни студии за дипломирани
логопеди
Фонд на часови и ЕКТС-кредити
(доколку ракописот е наменет за
Клиничка невропсихологија (70 часа, 5 кредити)
повеќе предмети, да се наведат сите
предмети):
Предметот Клиничка невропсихологија на Медицинскиот факултет е задолжителен
предмет со фонд на часови 70, број на ЕКТС-кредити 5 и се слуша во четврти семестар.
Реден број на изданието: прво издание
Општи Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 59 страници (формат А4),
податоци за напишани на компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот е поделен во 5
ракописот: поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 12 слики и 7 табели.
РЕЦЕНЗЕНТИ
Проф. д-р Бранислав Стефановски, с.р.
Проф. д-р Димитар Боневски, с.р.
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II.

ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р БРАНИСЛАВ СТЕФАНОВСКИ
Краток опис на содржината: Во воведот е дефинирана невропсихологијата.
Нагласено е и нејзиното значење и улога во
современата медицина. Потоа, детално се
разработуваат сите невропсихолошки нарушувања
(когнитивните, бихејвиоралните, меморијата,
вниманието,
јазично-говорните,
спациовизуелните и егзекутивните функции). Во следните
пет
поглавја
кои
се
посветени
на
невропсихолошките растројства кај различни
невролошки заболувања, вклучени се најголемите
категории на невролошки болести. Посебни
поглавја се посветени на
мозочните удари,
деменциите, епилепсиите, паркисонизмот и
мултиплата склероза. Спецификите за секоја група
заболувања и наодите во различни подгрупи или
фази на заболувањата детално се опишани и
прегледно претставени во табели и графикони.
Особено е значајно што во учебникот се споделени
и сопствените искуства и наоди кај голем број на
пациенти од Клиниката за неврологија во тек на
изминатите години.
Овој учебник ќе им биде од особена корист на
студентите по логопедија во изучување на
предметот Клиничка невропсихологија.
Оцена за усогласеноста со
Текстот е усогласен со наставните програми.
предметната програма:

Предлози за потребни корекции: He се потребни корекции.
Оцена на ракописот: Приложениот ракопис за рецензија, со одлично
конципиран пристап кон темите што ги
обработува и со богата илустрација со слики и
табели, ќе им овозможи на студентите
поедноставно стекнување на знаења од областа на
клиничката невропсихологија.
Категоризација: учебник
Заклучок со предлог за Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 59
оправданоста за објавување: страници (формат А4), напишани на компјутер, со
големина на фонтот 12. Текстот е поделен во 5
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 12
слики и 7 табели.
Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го
предложам да се отпечати како учебник по предметот Клиничка невропсихологија, примарно
наменет за студентите по логопедија на Медицинскиот факултет.
Во Скопје, 12.5.2022 година
РЕЦЕНЗЕНТ
Проф. д-р Бранислав Стефановски, с.р.
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II.

ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р ДИМИТАР БОНЕВСКИ
Краток опис на содржината: По воведното дефинирање на невропсихологијата и
нејзиното значење во современата медицина,
детално се разработуваат сите невропсихолошки
нарушувања
(сознајно-когнитивните,
емоционалните, меморијата, вниманието, јазичноговорните, спацио-визуелните и егзекутивните
функции). Следат поглавја посветени на
невропсихолошките растројства кај различни
невролошки заболувања. Посебни поглавја се
посветени на
цереброваскуларните инсулти,
Алцхајмеровата и други видови на деменција,
епилепсии од фокален или генерализиран тип,
паркинсонизам и мултипла склероза. Спецификите
за секоја група заболувања и наодите во различни
подгрупи или фази на заболувањата, детално се
опишани и прегледно претставени во табели и
графикони. Во учебникот се споделени и
сопствените искуства и наоди кај голем број на
пациенти од Клиниката за неврологија во тек на
изминатите години.
Овој учебник ќе им биде од особена корист на
студентите по логопедија во изучување на
предметот Клиничка невропсихологија.
Оцена за усогласеноста со
Текстот е усогласен со наставните програми.
предметната програма:

Предлози за потребни корекции: He се потребни корекции.
Оцена на ракописот: Приложениот ракопис за рецензија, со одлично
конципиран пристап кон темите што ги обработува
и со богата илустрација со слики и табели, ќе им
овозможи на студентите поедноставно стекнување
на знаења од областа на клиничката
невропсихологија.
Категоризација: учебник
Заклучок со предлог за Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 59
оправданоста за објавување: страници (формат А4), напишани на компјутер, со
големина на фонтот 12. Текстот е поделен во 5
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 12
слики и 7 табели.
Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го
предложам да се отпечати како учебник по предметот Клиничка невропсихологија, примарно
наменет за студентите по логопедија на Медицинскиот факултет.
Во Скопје, 12.5.2022 година
Рецензент
Проф. д-р Димитар Боневски, с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
„КАРОТИДНА АРТЕРИСКА БОЛЕСТ КАЈ ПОПУЛАЦИЈА СО ВИСОК РИЗИК“ ОД AС.
Д-Р САВЕТКА ПАЉОШКОВСКА ЈОРДАНОВА, ПРИЈАВЕНА НА МЕДИЦИНСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на член 112 од Законот за високото образование (Службен весник на
Република Македонија бр. 82/2018), член 257 од Статутот на Медицинскиот факултет во
Скопје, во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (бр. 458 од 17.10.2019)
и член 61 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на трет циклус – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје (Универзитетски гласник бр. 245/2013), Наставно-научниот совет на
Медицинскиот факултет во Скопје, на својата XLI редовна седница одржана 12.5.2022, а
по предлог на Советот на студиската програма на трет циклус – докторски студии по
медицина, донесе:
ОДЛУКА

за формирање на Комисија за оцена на докторската дисертација
Се формира Комисија за оцена на докторската дисертација со наслов: Каротидна
артериска болест кај популација со висок кардиоваскуларен ризик од
докторантката ас. д-р Саветка Паљошковска Јорданова, во состав:
1.
2.
3.
4.
5.

проф. д-р Сашко Кедев, претседател
проф. д-р Маријан Бошевски, ментор
проф. д-р Соња Топузовска, член
проф. д-р Елизабета Србиновска-Костовска, член
проф. д-р Драгана Петковска Цветковска, член.

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската
дисертација и на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет му го поднесува
следниов
АНАЛИЗА НА ТРУДОТ

ИЗВЕШТАЈ

Докторската дисертација на кандидатката ас. д-р Саветка Паљошковска
Јорданова, со наслов „Каротидна артериска болест кај популација со висок
кардиоваскуларен ризик“, содржи 94 страници компјутерски обработен текст во фонт
Arial, со 1,5 проред и големина 12 на букви, 12 табели, 30 графикони, 1 слика и 143
библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги и национални прописи.
Приложената докторска дисертација обработува актуелен клинички
проблем во денешната кардиологија, за кој постои континуиран истражувачки
интерес и потреба од нови истражувачки студии на таа тема. Овој труд има за
цел да ја подигне свеста за популациите изложени на ризик за каротидна
стеноза, улогата на каротидниот скрининг и чувствителноста и специфичноста
на различните дијагностички модалитети.
Одреден број на студии во минатото ги иследувале факторите на ризик кај
пациенти со каротидна стеноза и пациенти со висок кардиоваскуларен ризик.
Оваа студија покажа дека конвенционалните фактори на ризик како
хипертензија, дијабетес, пушење и дислипидемија се поврзани со каротидна
стеноза, а каротидната стеноза е показател за коронарна артериска болест.
196

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022
Јасен показател за тоа се променливите внесени во табели добиени како
резултат во оваа истражувачка работа. Целта на овој труд е да ја подигне свеста
за популациите изложени на ризик за каротидна стеноза, улогата на
каротидниот скрининг и чувствителноста и специфичноста на различните
дијагностички модалитети.
Во оваа студија, мерењата на ИМТ биле направени на повеќе сегменти без
плаката, најмалку 5 mm под крајот на заедничката каротидна артерија (CCA), со
јасни интимни и медијални слоеви разграничени, во должина од најмалку 10
mm директно во артериски сегмент. Оптималната е измерен дијаметарот на
ѕидот на крајна-дијастола, кога артеријата има најмал дијаметар, бидејќи при
систола ИMT се зголемува. Зголемена IMT беше земена вредноста од 0,9 мм од
препораките на Mannheim Carotid Intima Media Thickness and Plaque Consensus.
Трудот започнува со апстракт на македонски и англиски јазик и листа на кратенки.
Структуриран е во 8 глави: вовед, цели, материјали и методи со статистичка обработка,
резултати, дискусија, заклучок, кратенки и преглед на литература. Деловите се
систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува
соодветно следење на материјата која е обработена во истражувањето.
Првата глава од докторската дисертација претставува Вовед, во која
кандидатката, на јасен и прегледен начин, ги изнесува податоците од интерес,
поткрепени со многубројни публикувани студии од полето на истражување. Имено, го
дефинира значењето на каротидната атеросклеротичната болест која е причина за
исхемичен мозочен удар и причина за смрт како последица од тромбозирани
екстракранијанли сегменти на каротидните и вертебралните артерии докажани со
скрининг со ехо колор доплер сонографија.
Во почетниот дел на воведот, кандидатката се осврнува на следење на
превентивните мерки, како што се регулирање на покачениот крвен притисок, третман
на нарушена глукоза и липиден метаболизам и ендоваскуларна хируршка интервенција
за отстранување на значајни атеросклеротични промени и значајно намалување на
васкуларната болест, што се постигнува со проверки и контроли со цел да се види дали
пациентот има зголемен ризик.
Се истакнува дека ехо колор доплер сонографијата е неинвазивна и
ефикасна дијагностичка метода која дава многу корисни информации за
екстракранијалниот сегмент на церебралните крвни садови кои се еден од
модалитетите на дијагностичка примена на ултразвук во модерната медицина и
која има исклучително широка примена во различни области. Кога се зборува за
исхемичен мозочен удар, медицината базирана на докази признава три третмани. Тие се
за конзервативно лекување со контрола на фактори на ризик, хируршки
ендартеректомија и ендоваскуларен методи на механички акција на каротидна плака.
Потоа во следното потпоглавје се зборува за анатомските карактеристики
на каротидниот систем, односно на сите артерии вклучени во нејзината
васкуларизација, што е клучен сегмент во понатамошниот дел од трудот на
кандидатката. Во следниот сегмент, детално се опишуваат ризик-факторите за
каротидната артериска болест кои се клучна алатка за развојот на
атеросклерозата на каротидните артерии, како и каротидниот дуплексекстракранијален каротиден ултразвук кој претставува стандардна неинвазивна
метода за проценка и детекција на каротидна артериска болест кај пациенти со
ризик од мозочен удар и кај пациенти со ризик-фактори кои можат да доведат
до каротидно заболување или негова прогресија.
Понатаму се обработуваат податоци за индикации за каротиден
ултразвук, начин на изведување и користење на критериумот за дефинирање на
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каротидната стеноза според консензус за каротидна стеноза, Grey-скала и
дуплекс ултрасонографски критериуми.
Понатаму се обработуваат податоците на студии во литературата објавени
за ултразвучното мерење на каротидната интима медија тикнес (КИМТ). Се
укажува на податоците кои одат во прилог на тоа дека ИМТ-мерењето се
употребува за евалуација на кардиоваскуларниот ризик и проценка на ефект од
интервенции на степенот на субклиничната атеросклероза. Дебелината на
каротидната интима-медиум (КИМТ) е измерена со ултразвук во режим Б, со
помош на линеарен трансдјусер (7,5-10 MHz) и е изведена од искусни сонографи.
КИМТ е претставена како средна вредност на две мерења од двете страни на
вообичаените каротидни артерии. КИМТ е дефинирана како растојание од
водечкиот раб на првата ехогена линија до водечкиот раб на втората ехогена
линија на скените, при што првата линија го претставува интерфејсот луменинтима и втората линија што претставува горниот слој што содржи колаген во
адвентицијата. Плаката е дефинирана како локализирана лезија со
задебелување (1,5 мм).
Се укажува дека од голема важност е и ехогеноста на плаката, структурата
на плаката и површината на плаката по каротидните артерии. Ехогеност на
плакa – како степен на акустично просветлување. Атероматозен материјал,
липидниот состав и крварењата од плаката се хипохогени до аехиогени, додека
фиброкалцифицирачките лезии се чини дека се хиперехогени во визуелната
проценка. Греј-Вејл го искористи ова за да ја создаде својата класификација на
каротидната плака во четири вида (само хипоехогена, претежно хипоехогена,
претежно хиперехогена и хиперехогена), при што првите две сехомогена и
хетерогена. Структура на плаката – хомогена и хетерогена индицира дека
хетерогените содржат значително повеќе калцификати, при што не е откриена
разлика во нивната содржина во немеките ткива. Во таквите плаки се откриваат
кристали на холестерол, наслаги на калциум, некроза (детритус) и хеморагии во
постари. Субинтималното крварење може да доведе до руптура на фиброзната
капсула (улцерација) и со тоа да се зголеми ризикот од мозочен удар. Површина
на плака – по луменарна површина на плака и во некои случаи може да бидат и
тешки улкуси. Површината е опишана како: мазна, нерамна (пукнатина со
длабочина 0,4 - 2,0 мм) и чир (кратер со длабочина> 2 мм). Улцерацијата на
плаките ја изложува својата тромбогена внатрешност на луменот и со тоа може
да предизвика исхемија.
Направена е проценка на кардиоваскуларниот ризик според Европските
препораки за превенција од КВБ (кардиоваскуларни болести) од 2016 година,
како и оној за артериска хипертензија од 2018 во клиничката пракса
препорачува проценка на вкупен кардиоваскуларен ризик (КВР) и потребата за
третман.
Понатаму е прикажан соодносот помеѓу каротидната и коронарната артериска
болест.
Врската помеѓу каротидната артериска болест и коронарната артериска
болест (КАБ) најдобро се изразува со високата инциденца на миокарден инфаркт
после каротидна ендертректомија. Kаротидната болест е значително поврзана со
присуството на тешка KAБ, дефинирана како LMS-CAD. Кај пациенти со
нарушена лево вентрикуларна систолна функција, присуството на каротидна
болест рефлектира присуство на тешка KAБ, додека кај пациенти со нормална
истисна ф ракција (EF) отсуството на каротидна болест рефлектира отсуство на
тешка КАБ.
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Рандомизираните контролирани студии покажаа инверзна корелација помеѓу
HDL холестеролот и КИМТ (каротидната интима медиа) вредноста и неговата
прогресија кај популацијата со висок кардиоваскуларен ризик и оние со тип 2
дијабетес. ИМТ е подложна на влијанието на факторите на ризик за артериска
болест. Зголемувањето на интимата е резултат на атеросклеротичен процес, а
нејзиното зголемување е одговор на васкуларното ремоделирање во услови на
покачен крвен притисок.
Студијата САНДС покажа дека артерискиот притисок и липопротеинот со
ниска густина (ЛДЛ) холестерол се дефинирани како независни фактори со
најголем ризк за прогресија на коронарна артериска болест.
Втората глава од докторската дисертација го обработува мотивот
за изработка на докторската дисертација и досегашните сознанија кои
говорат дека каротидната артериска болест дели исти фактори на ризик како и
коронарната артериска болест.
Генерално, ова заболување познато е уште и како атеросклероза на
каротидните артерии и најчести ризик-фактори за нејзино појавување се:
старост, фамилијарна оптовареност, високи вредности на холестерол, пушење,
дебелина, висок крвен притисок, дијабетес. Со оглед на тоа што формирањето на
плаките е составен дел од развојот на атеросклероза, хипотетички е дека
присуството на каротидната плака (KП), односно каротидната стеноза може да
предвиди идни кардиоваскуларни збиднувања.
За каротидната ехо колор доплер ултрасонографија (ЕКДС) сè уште нема
цврсти докази дека треба да се примени во скринингот за каротидна артериска
болест кај лицата со коронарна артериска болест и оние со висок
кардиоваскуларен ризик, како и дали таа има дополнително прогностичко
значење.
Кандидатката ги дефинира и целите на докторскиот труд:
 да се утврди честотата на каротидната артериска болест кај пациентите со
висок кардиоваскуларен ризик;
 да се процени честотата на присутните фактори на ризик кај пациентите
со каротидна артериска болест;
 да се процени вредноста на ИМТ, вкупната дебелина на плака (ТПТ),
површината на најголемата плака (ПА) и каротидниот индекс кај
испитуваната популација;
 да се утврди дали најдената каротидна артериска болест заедно со
факторите на ризик влијае на прогнозата на пациентите со коронарна
артериска болест ( КАБ ).
Третото поглавје се однесува на материјал и методи, во кое кандидатката
појаснува дека станува збор за кохортна, проспективна студија, во која се вклучени 1031
испитаник, каде што е изведен скрининг за каротидна артериска болест од двата пола.
Студијата е реализирана на ЈЗУ УК за кардиологија во Скопје, во период 1 – 2 години.
Пациентите биле вклучени последователно амбулантски или хоспитализирани од
Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје.
Контролните прегледи во тек на клиничката студија биле изведувани во
временски интервал од 24 месеци и пациентите биле следени телефонски за детекција на
нови кардиоваскуларни настани, кардиоваскуларна смрт, нов миокарден инфаркт, нова
реваскуларизација и мозочен удар. Се водел прашалник за секој пациент.
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Учесниците во студијата биле дефинирани по групи, односно пациентите се
дефинирани по групи според критериум – пациенти со ангиографски докажана
коронарна артериска болест, кои по дефиниција се пациенти со висок
кардиоваскуларен ризик.
Дефинирањето на високиот кардиоваскуларен ризик бил во согласност со
Европските водичи за превенција, односно артериска хипертензија, и ги опфаќа
лицата со артериска хипертензија и засегање на орган, или пациенти со тип 2
диjабетес, или оние со неконтролирана хиперлипидемија или пак со Score од 5
до 10 %. Оние пациенти со докажана ангиографски коронарна артериска болест
се исто така испитаници.
Кај пациентите вклучени во студијата биле земени: анамнеза, физикален
преглед, демографски податоци. Од физикален преглед: мерење на крвниот
притисок, одредување на индекс на телесна маса (БМИ), како и стандардни
лабораториски методи за одредување на гликемија, уреа, креатинин,
електролити и липидни фракции. Крвниот притисок бил мерен со стандарден
сфингоманометар во седечка положба и e претставен како средна вредност од
две читања (во mmHg). Артериската хипертензија се дефинирала како систолен
крвен притисок.
ХТА се дефинирала како измерена вредност на КП поголема или еднаква
на 140/90 mmHg, или во услови на земање на антихипертензиви. Тежината е
прикажана во килограми (кг) и индекс на телесна маса (БМИ) во кг / м2, а
дебелината се дефинирала како БМИ > 30 кг / м2. и зголемена тежина како БМИ
> 25 и < 29,9 кг / м2.Лабораториски анализи за одредување на параметрите биле
земени како: вкупен холестерол, триглицериди, гликемија,како и пресметани
вредности на HDL, LDL, холестерол,и хипертриглицеридемијата се дефинирани
како вредност на триглицериди> / = 1,7 mmol / L и низок HDL со вредност од <
0,9 mmol / L.
Од кардиолошки иследувања биле користени колор доплер
ултрасонографија на каротидни артерии: проценка на степенот на дебелината
на ѕидот на каротидата интима медиа тикнес (ИМТ), проток, како и одредување
на степенот на стеноза, површина на плака, каротиден индекс (дефиниран
според бројот на каротидни сегменти со присутни плаки), ТПТ (како вредност на
вкупна дебелина на плака), селективна коронарографија и стандардни
лабораториски методи.
Статистичката обработка на податоците е претставена во следното
поглавје. Континуираните варијабли се изразени со средни вредности ±SD, а
категориските како проценти (%). За споредба меѓу две групи се користеше
student-t тест или униваријантна анализа на варијанса (ANOVA) со употреба на
Bonferroni post hoc анализата. Корелација на параметрите се изведе со употреба
на Pearson и/или Spearman корелационата анализа. Се користи логистичка
и/или линеарна постепена регресиона анализа за утврдување на значајни
независни предиктивни варијабли за постоењето на каротидната артериска
болест, откако ќе бидат вклучени факторите на ризик и возраста. Со цел да се
утврди времето ослободено од збиднувања се користи Cox-овата
мултиваријантна регресиона анализа со конструирање на Kaplan-Meier криви и
нивна споредба со log-rank тест.
Резултатите од студијата се прикажани во четвртото поглавје,
претставени се во 30 графикони и табели 10. Во овој дел од докторската
дисертација се прикажани резултатите добиени со обработка и статистичка
анализа на демографските, клиничките и биохемиските карактеристики на 1031
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испитаник. Првиот дел од разултатите е приказ на процентуалната застапеност
на одреден ризик-фактор кај пациентите со каротидна артериска болест (КАБ).
Во таа насока поединечно се разгледани добиените средни вредности на секој од
ризик-факторите. Вториот дел од резултатите е наменет за тоа колку од
пациентите вклучени во истражувањето се со каротидна болест, колкумина
имаат стеноза, оклузија, како и за вредноста на ИМТмакс и ИМТсред. Во третиод
дел од анализата на резултатите се разгледува поврзаноста на каротидната
болест со ризик-факторите, додека последниот дел е наменет за каротидната
болест и претскажувањата на коронарна болест.
Средната возраст на пациентите била од вкупно 1031 испитаник на возраст од 34
до 88 години, средната вредност во одност на возраст е 64,44 , со 67,4 % мажи, а 33,5 %
жени. Просечната вредност на годините на пациентите изнесува 64,44, минимум 34,
максимум 88 години со стандардна девијација 8,981.
Од вкупниот број на пациенти, 968 имале фамилијарна КАБ (табела 1б).
1026 пациенти имале артериска хипертензија (ХТА). Податоци за
хиперлипидемија (HLP) се пријавени кај 895 пациенти. 1023 имаат периферна
артериска болест (ПАБ). Каротидна болест е забележана кај 1030 пациенти,
додека 1031 пациент со повеќесадна коронарна артериска болест (КАБ). Од
вкупниот број испитаници 1.029 пациенти се со дијабетес мелитус (ДМ). 1013
пациенти имале коронарен артериски бај-пас (КАБП), а 1012 имале мозочен
удар (ЦВИ). Покачена систола е забележана кај 966 пациенти. 184 пациенти
имале покачени триглицериди , а 187 имале покачен холестерол. HgA1C беше
покачен кај 144 пациенти. 1008 пациенти имале миокарден инфаркт. 1009
пациенти имале стеноза на каротидна артерија (КАС). Во оваа студија семејната
КАБ (CAB) 0,93%, Артериска хипертензиј (HTA) 0,99%, хиперлипидемија (HLP)
0,72%, дебелина (Obesitas) 0,34%, пушачи 0,92%, Периферна артериска болест(
PAB) 0,99%, повеќесадовна коронарна болест 1%, каротидна болест 0,99%,
диабетес мелитус (DM) 0,99%, коронарен артериски бајпас (CABG) 0,98%,
цереброваскуларни инсулти (CVI) 0%. 0,93%, триглицериди 0,17%, HgA1C 0,13%,
холестерол 0,18%, миокарден инфаркт 0,97%, стеноза на каротидна артерија
(CAS) 0,97%, зголемен индекс на телесна маса (BMI) 0,26%
Следени биле и миокарден инфаркт, мозочни инфаркти и
реваскуларизации, хоспитализација и смрт. Кардиоваскуларни настани биле
забележани во следење од 24 месеци.
Средната вредност за КИ изнесува 1,97, додека вредноста на стандардната
девијација е 2,759.
Добиената средна вредност за ТПТ е 3.489 мм за стандардна девијација во
износ од 11.9463.
Средната вредност на серумскиот натриум кај испитаниците е 138.4032 со
стандардна девијација во износ од 10.11544.
Кај 368 испитаници е следена вредноста на серумскиот калиум. Добиената
средна вредност износува 4.2616 ммол/л со стандардна девијација од 0, 53764.
Вредноста на триглицеридите во крвта кај испитаниците се движеше
помеѓу 0,35 и 27.5. Вредноста на добиената средна вредност изнесува 3.5062
ммол/л со стандардна девијација од 20.19050.
Во однос на добиените параметри од уреа во крвта, средната вредност е
6.4024 ммол/л, а стандардната девијација 4.08312.
Од направената анализа на добиените вредности на ХДЛ во крвта кај
испитаниците се добил средна вредност во износ од 1.2666 ммол/л и стандардна
девијација 17.27708.
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Во однос на ЛДЛ, добиената средна вредност е 5.1453 ммол/л, а
стандардната девијација изнесувала 17.27708.
Гликемија константно била следена кај 372 испитаници кај кои вредноста
се движела од 3,40 до 4,8 ммол/л. Добиената средна вредност од анализата на
резултатите била 7.9979, а стандардната девијација изнесувала 4.40333.
Холестеролот како ризик-фактор била доминантен кај 187 испитаници од
вкупниот број на испитувани лица. Добиените вредности варирале од 0,9 до 13,1.
Добиената средна вредност изнесува 5,2681 ммол/л со стандардна девијација од
1.65424.
Во однос на половата дистрибуција, резултатите од статистичката анализа
покажаа дека полот на испитаниците од испитуваната група немаше
сигнификантно влијание.
Средната вредност на холестеролот кај испитаниците била 5.2681 ммол/л
со стд девијација 1.654.
Од направената статистичка анализа на вредностите добиени кај
испитаниците во однос на ИМТ макс во однос возраста на пациентите, индексот
на телесна маса (БМИ), систолниот притисок, нивото на триглицериди,
креатинин, гликемија и холестерол се покажале дека првите два параметра
имаат значајност во однос на зголемената вредност на ИМТ макс.
Во однос на зависната варијабла КИ, резултатите од статистичката
анализа покажале дека возраста на пациентите, односно годините имаат
сигнификантна вредност. Исто така, анализите на добиените резултати во однос
на КИ покажуваат дека и BMI има сигнификантна вредност.
Статистичката анализа покажала дека и систолниот притисок во однос на
зависната варијабла каротиден индекс (КИ) има сигнифигантна вредност Sig.=
0.182
По направената статистичка анализа на добиените вредности од
триглицеридите во крвта кај испитаниците и каротидниот индекс t =0.561, а
Sig.= 0.581. Добиените вредности покажале сигнификантност.
Анализата на добиените вредности од резултатите за креатинин во крвта
покажале сигнификантност во однос на зависната варијабла КИ, при што Sig.=
0.350. Гликемијата како еден од ризик факторите и во однос на КИ се покажала
како сигнификантна. Добиените вредности од статистичката анализа во однос
на
холестеролот и влијанието на КИ, исто така, се покажале како
сигнификантни.
Во однос на поврзаноста на ХДЛ со зависната варијабла КИ по
направената статистичка анализа немала знаајност.
Направени биле напредни мерење на атеросклеротичните плаки со
помош на каротиден ултразвук за проценка на кИМТ, ТПТ (вкупна дебелина на
плака), ареа на плака.
Со помош на дескриптивната статистика се потврдило дека КИ е присутен
кај 941 од вкупниот број на испитаници (со стандардна девијација 2.759), ТПТ е
присутна кај 599 пациенти од вкупниот број на испитаници ( стандардна
девијација 11.94 ) и површина ( ареа) на плака присутна кај 561 од вкупниот број
на испитаници (стандардна девијација 5.43)
ЛДЛ-холестеролот со неговата линеарна вредност се прикажа како
независен фактор на вредноста на ТПТ.
По направената анализа на резултатите се докажало зависноста на ТПТ во
однос на поединечната променлива ЛДЛ. Освен ХДЛ-холестеролот, останатите
ризик-фактори, во однос на зависната варијабла ареа плак, не покажаа
сигнификантност.
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Со помош на метод на мултипла регресија е прикажано влијанието на
променливите фактори внесено во чекори, при што променливи варијабли се:
Фам.КАБ, ХТА, ХЛП, обезноста, пушењето, ПАБ и ДМ.
Согласно со прикажаните резултати кај испитаниците од испитуваната
група во однос на променливите варијабли, значително најголемо влијание било
детектирано кај пушачите, кај пациентите со фамилијарна КАБ и ПАБ.
Хипертензијата и обезноста, исто така, покажале сигнификантност кај
испитаниците. Сепак, во однос на променливите варијабли не помалку
значителни се и ХТА и ДМ, но без потврдена статистички сигнификантна
разлика.
Присуството на каротидната стеноза е предодредено со семејната
склоност за КАБ, ХТА, хиперлипидемија, пушењето, обезноста, ПАБ, ДМ
Кардиоваскуларни настани биле пријавени кај 54 пациенти од 1301 или
5,2 %. Од вкупниот број на пациенти, 6 (0,9%) имале Ре ЦВИ. Најчести настани
беа Ре МИ забележан кај 355 (34,4%) пациенти. Со 42 пациенти (6,2%)
хоспитализирани. Раваскуларизација е направена кај 28 (4,1%) од вкупниот број
на пациенти, а 12 пациенти починале (1,8%)
Во насока на изведувањето на заклучоци за потребите на овој труд, а врз
основа на спроведеното истражување помеѓу испитаниците се дојде до
констатација дека резултати во однос на збиднувањата покажуваат дека тие
најмногу се во корелација со ПАБ, но и ХТА, ХЛП и обезноста.
Со помош на коефициентот на корелација ќе ја прикажеме врската на факторот
со најголемо влијание, смртност и реваскуларизација. Овој коефициент ќе се
движи од 0 до 1 или од 0 до -1, во зависност од насоката на врската. Колку е
поблиску вредноста до 1 или -1, толку е посилна врската. На овој начин,
всушност, може да ги споредиме променливите за да видиме кои имаат најсилна
врска со променлива, бидејќи сите се на скалата од 0 до 1.
Во однос на збиднувањата и од горенаведената констатација и од
функциите кои графички следат се гледа дека променливата каротидна болест
има најсилна врска.
Преживувањето на пациентите со коронарна артериска болест е помало
ако е присутна каротидната артериска болест, кога тие беа стратифицирани во
одно Пациентите со каротидна болест имаат поголема стапка на вкупни кар Во
однос на идните збиднувања поврзани со сите облици на реваскуларизација
повторно со помош на коефициент на корелација на графиконот на функција е
прикажана разликата кај пациентите со коронарна артериска болест во однос на
каротидната артериска болест (РР 4.065).
Реваскуларизацијата кај пациентите со каротидна артериска болест ја
намалува опасност од смртен исход.
Во петтото поглавје, Дискусија, кандидатката се задржува на добиените
резултати од нејзиниот научноистражувачки труд, кои детално ги објаснува и
спредува во однос на други испитувања на оваа тема во литературата.
Во оваа студија за секој пациент биле собрани податоци од возраст, пол и
фактори на ризик како артериска хипертензија (дефиниран како систолен крвен
притисок
(СБП)
>140
mmHg
или
антихипертензивен
третман),
хиперлипидемија, LDL холестерол ≥2,8 mmol/L; HDL ≤1,03 mmol/L;
триглицериди ≥1,7 mmol/L), дијабетес, третиран со орални антидијабетични
лекови, хипогликемични агенси или инсулинска терапија, пушење -вклучувајќи
ги сегашните корисници на тутун и дебелината дефиниран како БМИ ≥30
kg/m2).
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Зголемените кардиоваскуларни ризици се очигледни кај пациенти со
асимптоматска или симптоматска каротидна стеноза.
Пациентите со асимптоматска каротидна стеноза се со околу три пати
поголем ризик од кардиоваскуларни настани смрт/миокарден инфаркт во
споредба со соодветната популација без каротидна стеноза, а овој ризик може да
биде уште поголем кај пациентите со симптоматска каротидна стеноза.
Така, антитромбоцитните лекови се важни не само за спречување на
мозочен удар, туку и за намалување на зголемените ризици за
кардиоваскуларни настани.
Во оваа студија се покажало дека конвенционалните фактори на ризик
како хипертензија, дијабетес, пушење и дислипидемија се поврзани со
каротидна стеноза, а каротидната стеноза е показател за коронарна артериска
болест.
Каротидната атеросклероза е вмешана во 20-30 % од мозочните удари.
Сепак, годишниот ризик од мозочен удар кај пациенти со асимптоматска
каротидна стеноза е помал од 5 %. Симптоматската каротидна стеноза
претставува поголем ризик за повторен мозочен удар со процент до 1 % годишно.
Овој труд има за цел да ја подигне свеста за популациите изложени на
ризик за каротидна стеноза, улогата на каротидниот скрининг и
чувствителноста и специфичноста на различните дијагностички модалитети.
Стенозата на каротидната артерија е дефинирана како стеснување на
заедничката или внатрешната каротидна артерија во присуство на
ипсилатерални невролошки симптоми кои се однесуваат на каротидната
артерија доколку симптомите се појавиле помалку од пред 6 месеци. Иако
симптоматската стеноза на каротидната артерија е фактор со висок ризик за
рекурентен ипсилатерален мозочен удар, пациентите со симтоматска каротидна
стеноза, исто така, се изложени на зголемен кардиоваскуларен ризик и
коронарна артериска болест, која е главна причина за смрт за време на
следењето кај пациентите со мозочен удар.
Според изјавата на Американското здружение за срце/Американската
асоцијација за мозочен удар, пациентите со мозочен/минлив исхемичен напад
треба да подлежат на рутинско неинвазивно тестирање за КАБ во присуство на
значајна каротидна болест. Иако некои студии, вклучително и испитувањето
COURAGE, покажаа дека асимптоматската КАБ може да се реши само со
оптимална медицинска терапија, резидуалните ризици во студиите што ги
истражуваат ризиците за КВ настани кај пациенти со мозочен удар со
документирана асимптоматска КАБ беа значително зголемени во споредба со
оние на пациенти без КАБ и покрај оптималната медицинска терапија, што
сугерира дека дополнителните интервенции може да играат корисни улоги.
Ваквите интервенции може да вклучуваат реваскуларизација кај пациенти по
неодамнешен мозочен удар со асимптоматска КАБ. Откривањето и третманот на
претклиничка КАБ кај пациенти со значајна стеноза на каротидна артерија може
да ги подобри долгорочните резултати и преживувањето, бидејќи КАБ е главна
причина за смрт не само за време на следењето кај пациенти со мозочен удар,
туку и кај пациенти со асимптоматска каротидна стеноза.
Болеста на каротидните артерии, дури и во нејзината претклиничка фаза
(дебелина на интимната средина [IMT] ≥1 mm и неопструктивни [<50%]
каротидни плаки, е поврзана со КАБ и зголемен ризик од кардиоваскуларни
настани. (71)
При лекување на пациент со значајна болест на каротидните артерии, важно е
да се сфати дека атеросклерозата е системско воспалително васкуларно
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нарушување кое вклучува повеќе артерии. На овие пациенти им се заканува не
само мозочен удар туку присуството на каротидна артериска болест ги става во
многу ризична група за било кој од неколкуте атеросклеротични
кардиоваскуларни (КВ) настани, особено коронарни настани.
Присуството на атеросклеротична болест во повеќе од еден артериски систем е
поврзано со поголем ризик од повторливи симптоми и компликации, а
пациентите со забележлива болест во коронарните и периферните артерии се
изложени на двојно поголем ризик од оние кои се презентираат со коронарна
артериска болест (КАБ). Во оваа студија, мерењата на ИМТ биле направени на
повеќе сегменти без плаката, најмалку 5 mm под крајот на заедничката
каротидна артерија (CCA), со јасни интимни и медијални слоеви разграничени,
во должина од најмалку 10 mm директно во артериски сегмент. Оптималната е
измерен дијаметарот на ѕидот на крајна-дијастола, кога артеријата има најмал
дијаметар, бидејќи при систола ИMT се зголемува. Зголемена IMT била земена
вредноста од 0,9 мм. од препораките на Mannheim Carotid Intima Media Thickness
and Plaque Consensus
Студии кои ја анализираат врската помеѓу крвниот притисок и IMT, мултиетничка студија за атеросклероза (MESA) со 6606 вклучени пациенти,
мултиваријантна регресивни модели на IMT и Framingham Risk покажаа дека
сите фактори на ризик, освен пушењето, биле значително поврзан со зголемен
IMT.
Во оваа студија од сите ризик-фактори кои се поврзани, систолниот крвен
притисок го имаше најзначајниот коефициент на корелација со средната
вредност на IMT (B=0,161 p<0,001) Во студиите кои ја анализираат поврзаноста
помеѓу дијабетесот мелитус и IMT, две студии извршени од проф. Бошевски и
др. покажа дека хипергликемијата (измерена како гликоза во крвта на гладно
или HbA1c) беше независна фактор на ризик за зголемен IMT кај пациенти со
тип 2 дијабетес мелитус
Генерално, прогресијата кај популацијата на IMT е 0,05-0,07 mm/ годишно,
додека кај популацијата на пациенти со дијабетес тип 2 прогресијата на IMT е
двојно побрза - 0,1 mm/годишно.
Во оваа студија, пациентите со ДМ (27,8%) имале ДМ како фактор на
ризик за каротидна стеноза. Резултатите од студијата се совпаѓаат со голем број
студии кои го поддржуваат ставот дека ДМ е важен фактор на ризик за
церебрален инфаркт.
Пушењето е докажано како главен фактор на ризик за атеросклероза.
Добиените податоци се согласуваат со податоците од литературата за штетното
влијание на пушењето цигари врз развојот и прогресијата на атеросклероза.
Прогресијата на атеросклероза на каротидните артерии беше откриена не само
кај активните пушачи, туку прогресијата на атеросклеротичните промени на
каротидните артерии беше пронајдена и кај непушачите кои биле изложени на
пасивно пушење.
Кандидатката дава податоците од студијата Фрамингем, кај пациенти кои
немале ниту еден или имале еден од валидните фактори на ризик, ризикот од
добивање мозочен удар за пет години кој бил 22 %, наспроти ризикот од 42 %
лица со три или четири изразени фактори на ризик.Проценките со
напреднатите мерења ја зголемила моќта на каротидниот ултразвук.
Публикуваните системски прегледи за употребата на каротидниот ултразвук не
ги употребуваат сите можни каротидни мерења. Кандидатката го прикажан КИ
и неговата поврзаноста со ИМТмакс, ИМТср, триглицеридите, ЛДЛ, ХДЛ, уреа,
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креатинин. Во оваа анализа се покажал линеарно регресионен индекс зависен
од креатинин и од IMT max.
И покрај меѓусебната корелација помеѓу различните каротидни
ултразвучни параметри, кои имаат различно квантитативно обележје и
различно корелираат со различни ризик фактори. Во општата популација IMT
била поврзана со ХТА и ЛДЛ- холестеролот, ПАБ со пушењето, вкупниот
холестерол, а волуменот на каротидната плака со регулираност на ДМ.
Во литературата постојат податоци дека вкупната дебелина на плака е
поврзана со липидниот профил на испитаниците и морфологијата на
испитуваната плака. Ултрасонографки ехолуцентни плаки се оние плаки кои се
богати со липиди, инфламаторни маркери и клетки и каде што се бележи
зголемена активност на металопротеиназите. Ваквиот тип на плаки се најдени
кај голем број кардиоваскуларни настани како претскажувачи.
Во оваа анализа, TPT-индексот е во линеарна зависност со ХДЛхолестеролот. Во овој оригинален труд било употребувано и каротидно мерење
на ареа плака која кај оваа испитување немало линеарна мултиваријантна
зависност.
Кандидатката дава објаснување дека во дисертацијата кај Бошевски во Фактори
на развој и прогноза на дијабетска поливаскуларна болест кај 145 испитаници
(или 75.1%) била најдена површина на плака > 10mm2. Ехолуцентни плаки биле
најдени кај 33 пациенти (или 15,6 %). Ултразвучните мерења ја нашле вкупната
дебелина на плака (ТПТ) со средна вреднст од 3.08 mm и средна површина на
најголемата плака (ПА) со 0.23 cm2 .
Новите резултати преставувале продлабочување на постојните анализи од
аспект на скрининг на каротидната артериска болест кај пациентите со висок
кардиоваскуларен ризик како што е корораната артериска болест и нејзино
поврзување со прогнозата на овие пациенти.
Во делот на заклучоците, кандидатката ги наведува наодите од
испитуваните параметри, формулирајќи заклучни согледувања на поставените
цели во докторскиот труд.
Најдена е висока преваленца на каротидната артериска болест кај
пациентите со коронарна артериска болест. Најчестите фактори на ризик кај
пациентите со каротидна артериска болест беа артериска хипертензија и
обезноста. Честотата на каротидната артериска болест кај популација со висок
кардиоваскуларен ризик е позначајна ако е присутна периферната артериска
васкуларна болест. Во однос на возрасната дистрибуција, разликата статистички
се потврди како сигнификантна. Дебелината на каротидната интима медиа
зависи од возраста. Од сите ризик-фактори кои се поврзани, систолниот крвен
притисок го имаше најзначајниот коефициент на корелација на средната
вредност на ИМТ. Генерално може да се заклучи дека дијабетесот и пушењето се
независно поврзани и доведуваат до зголемување на каротидната ИМТ.
Корелацијата на варијаблите со идните настани кај луѓето со коронарна
артериска болест, покажува дека ризикот е најголем кај пациенти со дијабетес и
каротидна стеноза. Кардиоваскуларни настани биле забележани во следење од
24 месеци на 1031 пациент. Кардиоваскуларни настани се пријавени кај 5,2%.
Најчести настани биле миокардниот инфаркт, новата хоспитализација и
реваскуларизацијата. Овој оригинален труд покажува дека каротидната стеноза
е предиктивен фактор за идни кардиоваскуларни настани кај популацијата на
коронарна артериска болест, вклучително и смрт. За останати фактори на идни
збиднувања биле дефнирани артериската хипертензија, хиперлипидемијата,
обезноста и пушењето. Скринингот за заболување на каротидните артерии со
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ултразвук е од клучно значење за откривање на болести без симптоми кои можат
да предизвикаат неочекуван инвалидитет или морбидитет. При проценка на
рамнотежата помеѓу придобивките и штетите од скринингот, поважно е
идентификувањето на факторите поврзани со зголемен ризик од болеста.
Поглавјето Литература содржи 120 референци, од кои најголем дел со понов датум,
кои се уредно презентирани според важечките стандарди и соодветно се цитирани во
текстот.
ОЦЕНА НА ТРУДОТ

Докторската дисертација со наслов: „Каротидна артериска болест кај популација
со висок кардиоваскуларен ризик“, од кандидатката ас. д-р Саветка Паљошковска
Јорданова, претставува истражување во кардиологијата. Изработката на темата на оваа
докторска дисертација овозможува детално да се увидат сите ризик-фактори со нивна
анализа во подолг временски период кај популација со висок кардиоваскуларен ризик,
како и скринингот за заболувањата на каротидните артерии со ултразвук кои се од клучно
значање за откривање на болести без симптоми кои можат да предизвикат неочекуван
инвалидитет или морбидитет. Сето тоа е клучно во донесените заклучоци.
Докторската дисертација со наслов: „Каротидна артериска болест кај популација
со висок кардиоваскуларен ризик“, од кандидатката ас. д-р Саветка Паљошковска
Јорданова, според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и
стандарди за подготовка на докторски труд.
ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ

Кандидатката, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавила (како прв автор,
во меѓународни научни списанија со импакт-фактор) следниве рецензирани
истражувачки трудови:
[1]. Paljoskovska-Jordanova , S. 2021. Epidemiological aspects of carotid disease . Archives
of Public Health. 13, 1 (Jun. 2021), 54–66. DOI:https://doi.org/10.3889/aph.2021.5993.
[2]. Jordanova SP, Kedev S, Spirova DP, Stojanovska L, Bosevski M. The Role of Carotid
Stenosis in a Prediction of Prognosis of Coronary Artery Disease. Pril (Makedon Akad
Nauk Umet Odd Med Nauki). 2021 Apr 23;42(1):53-66. doi: 10.2478/prilozi-2021-0004.
PMID: 33894121.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

По внимателно, целосно и исцрпно разгледување на докторската дисертација на
кандидатката ас. д-р Саветка Паљошковска Јорданова, со наслов: „Каротидна артериска
болест кај популација со висок кардиоваскуларен ризик “, Комисијата смета дека се
работи за самостоен научноистражувачки труд кој разработува акутуелен клинички
проблем во кардиологијата со јасно дефиниран мотив и цели, апликативни клинички
резултати и релевантни научни заклучоци.
Во докторскиот труд, според поставените цели на истражувањето, кандидатката
прави обид да ја процени и преваленцата на каротидната артериска болест кај пациентите
со коронарна артериска болест, да се најдат најчестите ризик-фактори кај пациентите со
каротидна артериска болест, релевантните податоци за смртност за пациентите во
корелација со ризик-факторите, кои се најчестите кардиоваскуларните настани на
каротидните артерии по 24-месечно следење на пациентите, како и скринингот на
пациентите за заболување на каротидните артерии како клучен фактор.
Покрај овие иследувања, кандидатката испитува и бројни други релевантни
параметри.
Анализата на резултатите, со подетална анализа на секој ризик-фактор, покажува
дека во овој оригинален труд каротидната стеноза е предикторен фактор за идни
кардиоваскуларни настани кај популација на коронарна артериска болест, вклучително и
смрт.
Врз основа на претходно изнесеното, Комисијата го оценува позитивно
приложениот докторски труд и има чест да му предложи на Наставно-научниот совет на
Медицинскиот факултет во состав на УКИМ, Скопје, да ја прифати позитивната оценка и
да закаже јавна одбрана на докторската дисертација на кандидатката ас. д-р Саветка
Паљошковска Јорданова со наслов: Каротидна артериска болест кај
популација со висок кардиоваскуларен ризик.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

Проф. д-р Сашко Кедев, претседател, с.р.
Проф. д-р Маријан Бошевски, ментор, с.р.
Проф. д-р Соња Топузовска, член, с.р.
Проф. д-р Елизабета Србиновска-Костовска, член, с.р.
Проф. д-р Драгана Петковска Цветковска, член, с.р.
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ПРЕГЛЕД
НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ/ИНСТИТУТ
2. ДОКТОРСКИ ТРУДОВИ

Ред.
бр.

Име и презиме
на кандидатот

1.

Ивана Дохчева
Карајованов

2.

Бети
Костадиновска
Јорданоска

3.

Ристо Тодоров

4.

Маја Манолева

Назив на темата

Име и презиме
на менторот

Датум и бр. на
Одлука на
ННС/НС за
прифаќање на
темата

на македонски јазик

на англиски јазик

„Евалуација на мукокутаните промени и
корелација со социодемографските,
лабораториските,
фармаколошките и
етиолошките фактори кај
пациенти со терминална
бубрежна болест на
дијализа“
"Евалуација на ефектот на
eсмолол врз намалување на
периоперативната исхемија
на миокардот кај пациенти
со коронарна артериска
болест”
"Артроскопска проценка на
интра-артикуларни повреди
при скршеници на скочниот
зглоб”
„Споредба на
екстракорпорална терапија
со ударни бранови и
конвенционален физикален
третман на класифицирачки
трендитис на ротаторна
манжетна на рамо“

„Evaluation of
mucocutaneous changes
and correlation with
socio-demographic,
laboratory,
pharmacological and
etiological factors in
patients with end stage
rental disease (ESRD) on
dialysis“

Проф. д-р
Катерина
Николовска

12.05.2022
0905-2149/79

„Evaluation of the effect
of esmolol on reduction of
perioperative ischemia in
patients with coronary
artery disease“

Проф. д-р
Билјана Јанеска

12.05.2022
0905-2149/80

„Arthroscopic evaluation
of intra-articular injuries
in ankle fractures“

Проф. д-р
Билјана
Кузмановска

12.05.2022
0905-2149/81

„Comparison of
extracorporeal shock
wave therapy and
conventional physical
treatment of calcifying
tendinitis of the rotator
cuff on the shoulder“

Проф. д-р
Наталија
Долненец Банева

12.05.2022
0905-2149/82
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ПРЕГЛЕД
НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ/ИНСТИТУТ
3. ДОКТОРСКИ ТРУДОВИ

Ред.
бр.

1.

Име и презиме
на кандидатот

Блажо Јаневски

Назив на темата
на македонски јазик

на англиски јазик

„Јавно здравствени аспекти
на зоонозите во Република
Северна Македонија“

„Public Health aspects of
zoonoses in Republic of
North Macedonia“
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Име и презиме
на менторот

Датум и бр. на
Одлука на
ННС/НС за
прифаќање на
темата

Проф. д-р Фимка
Тозија

12.05.2022
0905-2149/94
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До Деканатот на Медицински факултет
при УКИМ – Скопје
ПРИГОВОР
од в. н. сор. д-р Злате Стојаноски, вработен како виш научен соработник на Медицински
факултет – Скопје
Во врска со оценувањето на Рецензентската комисија при избор на наставник во сите
звања, на конкурсот објавен на 8.4.2022 година во јавните гласила „Коха“ и „Нова
Македонија“, а Рефератот е објавен во Билтенот на УКИМ бр. 1262 од 1.6.2022 година.
Комисијата во состав:
проф. д-р Лидија Чевреска, претседател
проф. д-р Георгиевски Борче
проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил
проф. д-р Мери Трајковска
проф. д-р Ирина Пановска Ставридис,
направила несоодветно оценување во неколку наврати, а одредени ставки од мојата
стручна, научна и наставна дејност воопшто не ги земала предвид.
За помлад асистент на Катедрата за интерна медицина избран сум во јуни 1997 година.
Во делот за практична настава за Интерна медицина за стоматолози недостасуваат 9
семестри. Во периодот 2013 – 2021 треба да стои (2 вежби х 2 часа во семестар = 4 часа х
0,03 х 18 семестри) носи 2,16 бода, наместо доделените 1,08.
Во делот: Консултации со студенти недостасуваат 10 семестри. Во периодот 1997 – 2010
и од 2013 до 2022 треба да стои (50х0,002х44 семестри) носи 4,4 бода, наместо
доделените 3,4 бода.
За најдобар асистент на Катедра за интерна медицина во независно истражување од
агенцијата „Брима Галуп“, избран сум во 2007 година. Поради овој факт бев избран за
член на Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет, како претставник на
асистентите, дел: интерна медицина, во периодот 2007 – 2009 година. Членување во
врвниот наставно-научен орган на Медицинскиот факултет носи соодветни бодови.
Учество во комисии и тела на државни и други органи носи 1 бод.
Во делот: Воведување нови методи за прв пат во државата:
- За воведување на доплер ултразвучната сонографија и венска
фотоплетизмографија доделени ми се по 1 бод. Се работи за 2 различни методи.
До тогаш (1999 година) во државата немаше воведено функционална венска
доплер-фотоплетизмографија. Апаратот Клиниката за хематологија го доби како
подарок од Амбасадата на Р Германија. Доплер УЗ дигитална
фотоплетизмографија на Huntlights diagnostics (UK) беше најнова технологија во
тој период. Завршив обука организирана од производителот. Формиран е
Кабинет за тромбози на кој бев назначен како раководител. Со оваа апаратура се
прегледани околу 2000 (со букви : две илјади) пациенти. Венска Рео-доплекс
фотоплетизмографија (4 бода). Со оглед на тоа дека во Комисијата се присутни
постари професори, сведоци на воведувањето на овие методи, како и кардиолог,
важноста од воведувањето на овие методи требало да ја земат предвид.
- Воведување на нови методи – дел: Трансплантација на матични хематопоетски
клетки. Од 25 септември 2000 година, вклучен сум во првиот тим за
трансплантација на матични клетки, кој под водство на проф. д-р Борче
Георгиевски, успешно ги постави темелите на оваа метода. Првиот магистериум
и првиот докторат од оваа област на Медицинскиот факултет во Скопје ги
одбранив јас. Во 2008 година, назначен сум за раководител на Одделот за
алогени трансплантации.
- За прв пат е воведена биопсија на кожа кај пациенти со хронична болест на
калемот против домаќинот (прилог: научен труд објавен во сп. МЈМС).
2 бода.
- За прв пат во 2014 година е воведена метода за молекуларно одредување на
химеризам кај алогените реципиенти трансплантирани од сроден дарител (во
соработка со академик Александар Димовски, Фармацевтски факултет – Скопје),
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(прилог: материјал од првите пациенти кај кои е одреден химеризам). Избраната
не може да воведе метода која веќе е воведена. 4 бода.
Дел: Награди и признанија
Плакета од Влада на Република Северна Македонија за особен придонес во
борбата во тек на КОВИД 19-пандемијата. Зарем ова признание треба да се
изземе? На 29.12.2021, во МНТ, во церемонија организирана од Владата на
Република Северна Македонија, лично од претседателот на Владата и
министерот за здравство, заедно со други колеги координатори на КОВИДцентри, добивме Плакета – Благодарница. Само колеги кои не провирија во
КОВИД-центар и не добија претстава како пожртвувано се бори медицинскиот
персонал и како се брани професијата, можат да ја бодираат оваа награда со
НУЛА бодови. Се работи за стручен, професионален придонес.
Недостасува Награда за научни достигнувања од струкови организации кое носи
3 бода: Здружение на микробиолози на Македонија доделува Благодарница за
континуирана 20-годишна соработка (со букви: дваесетгодишна соработка). Ја
создадов стратегијата за превенција, контрола и третман на инфекции кај
трансплантирани пациенти, благодарение на секојдневната соработка со
творците на модерната микробиологија. Бев дел од првиот тим за
интрахоспитални инфекции при Клинички центар, а потоа и едукатор на новите
тимови за ИХИ. Учествував во Комисија за изработка на измени на Закон и
подзаконски акти за заразни болести и член на одбрана на докторат од Институт
за микробиологија.
Во делот: ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС, постои дел за бодирање: Учество во
комисии и тела на државни и други органи.
Комисијата бодирала за сите активности заедно: Член во испитни комисии на Лекарска
комора – 1 бод, иако се работи за различни дејности:
1) Член на Општински одбор на ЛКМ, решение бр. 2487/33, 20.4.2017 носи 0,3 бода.
2) Акредитиран испитувач на ЛКМ за спроведување на стручен испит на здравствени
работници за добивање лиценца за работа за 2014 – 2016 г., решение бр. 08-3060/1,
16.4.2014, носи 1 бод.
3) Член на испитна комисија на стручен испит, решение бр. 21-862/2, 26.9.2016.
4) Член на испитна комисија на стручен испит, решение бр. 21-952/1, 10.10.2016.
5) Претседател на испитна комисија на стручен испит, решение бр. 2001-165/1,
20.6.2019.
6) Претседател на испитна комисија на стручен испит, решение бр. 2001/588-2,
21.12.2020.
7) Претседател на испитна комисија на стручен испит, решение бр. 2001-584/2,
14.2.2022.
Член на управен одбор на здружение поврзано со струката:
Член на Управен одбор на Здружение за хематологија на РСМ – 0,3 бода.
Комисијата не ги зела предвид и не креирала дел: Учество во школи и работилници,
кој е составен дел на Анекс 1, член 2 од делот: Наставно-образовна дејност на
Бодовникот на УКИМ, иако јасно на увид им беа достапни во регистраторот бр. 4 сите
сертификати и работилници во кои имам активно учество. Со оглед на тоа дека според
критериумите за бодирање на УКИМ секоја активност носи по 1 бод – недостасуваат
36 бода.
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Учество во школи и работилници
1. Тренинг-курс за трансплантација на коскена срцевина (ESH/EBMT Basic training
course for bone marrow transplantation), Athens Greece 2001.
2. Stem Cell Transplantation today: benefits and dilemmas. 16.11.2001, Beograd, Serbia.
3. Workshop: Fungal infections in immunocompromised hosts. Udine, Italy December 2002.
4. Тренинг-курс за трансплантација на матични клетки (ESH/EBMT) – Загреб,
Хрватска, 30.4. – 4.5.2008 – прва усна презентација од нашата клиника на настан во
организација на Европското здружение за трансплантација на коскена срж).
5. Инфекции во интензивно лекување – Здружение на лекари за критично болни – мај
2007.
6. Artificial organs Today: From in vitro assessment to human therapies 28.09.2007 Skopje
Macedonia UEMS Symposium. Усна презентација во Македонска академија на науките и
уметностите.
7. Тренинг-работилница за добра клиничка пракса – GCP Bayer Pharma, декември 2008.
8.Тренинг-работилница за добра клиничка пракса – GCP, октомври 2009.
9.Регионална академија за третман на инфекции- Белград, Р Србија, март 2010.
10.Базичен тренинг курс за M. Gauher – проф.Нидерау – Амстердам, Холандија, март
2011.
11. Симпозиум за матични клетки и регенеративна медицина со интернационално
учество. Национална фондација за трансплантација, Министерство за здравство на РМ,
Медицински факултет, 23.3.2011, Скопје.
12.Национална едукативна работилница: Анемија и исхранетост кај бремени жени и
деца до 5 години, организирана од Министерство за здравство на РМ и Уницеф, Охрид,
април 2012 год.
13. Работилница за миелопролиферативни неоплазми – проф. Сервантес, Барселона,
Шпанија, април 2012.
14. Тренинг-курс во организација на ELN за миелоидни неоплазми, Истанбул, Турција,
ноември 2012.
15.Работилница: Место на цефалоспорините во медицината/резистентност,
Медицински факултет, Центар за континуирана медицинска едукација, 1.4.2013 год.
16. Експертски митинг за M. Gaucher, Мадрид, Шпанија, ноември 2013.
17. Тренинг-курс за статистика на EBMT – Милано, Италија, март 2014.
18.Меѓународен симпозиум организиран од Аџибадем Систина: Clinical Cancer
Advances. Progress against cancer in diagnostics, medical oncology and radiotherapy, 1011.4.2014.
19. Семинар под покровителство на MALMED и Association for Good Clinical Practice and
Clinical Research Development, The Second National GCP Seminar Training in Republic of
Macedonia: Ethical and Regulatory aspect of Good Clinical Practice., Скопје, 4.12.2015 год.
20. Advance training course in M.Gаucher-Amsterdam,Netherland, Februar 2016
21. Едукација за ретки болести, Здружение на лекари по општа и семејна медицина,
Скопје, 22.4.2016
22.Експертска работилница за хронична лимфоцитна леукемија, Барселона, Шпанија,
22.4.2017.
23.Тренинг-курс во организација на Здружение на хематолози на Турција за
трансплантација на матични клетки, финансирано од ТИКА – Анкара, Турција
октомври 2017.
24.Тренинг-курс за интрахоспитални инфекции – општ осврт, етиологија, извор,
ширење, легислатива и казнени одредби, Скопје, мај 2018.
25. Експертски митинг за M. Gaucher, проф. Ари Зимран – Истанбул, Турција, септ. 2019.
26. Академија за мултипен миелом ЕММА 19-th European Multiple Myeloma Academy,
1.2.2019 Vienna, Austria.
27.Работилница: Алгоритам на дијагностика на лимфаденопатијата и улога на
примарната и секундарната здравствена заштита во раната дијагностика на
лимфаденопатија и современ третман на ЦД20+ хематолошки малигнитети, Здружение
за хематологија на Македонија, 2019 год., вебинар.
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28. Меѓународна работилница за трансплантација на матични клетки, Деканат на
Медицински факултет (first Bone Marrow Transplant Workshop of Republic of North
Macedonia), 12 – 14.4.2019, Skopje.
29.Местото на ДОАК во третман на карцином асоцирана тромбоза, 26.11.2019 год.,
Скопје, вебинар на Здружение за хематологија на Македонија.
30.Ибрутиниб во третман на Б-клеточни неоплазми, 17.12.2019 год., Здружение за
хематологија на Македонија.
31.Иновацијата во патот на дијагностика на пациенти со лимфом во тек на пандемија со
ковид 19, Здружение за хематологија на Македонија, 2020 год.
32. Меѓународна работилница за трансплантација на солидни органи и матични клетки,
Скопје, хотел „Лимак“, 10 – 11.12.2021.
33. Завршен курс за COVID-19 во организација на IDWP/ EBMT – ноември 2021
34.Организатор на работилница: Инфекции кај трансплантирани пациентивакцинација и предизвици за време на пандемија со КОВИД-19, Вебинар на ХЕМА и
ЗХМ, 23.12.2021.
35.Дарителски регистри за срцевина во невладиниот сектор, Научна фондација
„Спироски“, 22.1.2022 – учесник.
36. Организатор на работилница за студенти по медицина, по повод Денот на ретките
болести, во соработка со раководител на Катедра за педијатрија (проф. Бојаџиева).
Воведно предавање: „Ретките болести предизвик за секој лекар“, 28.2.2022, Скопје.
Во делот: СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ – експертски активности – рецензент
на списанија, бодирани се само 4 списанија по 1 бод. Недостасува рецензент во ОАМЈМС
кое носи 1 бод. И не само тоа, во член 3 НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ постои
став: Рецензирање на научен/стручен труд, кој носи 0,2 бода. На увид на Комисијата ѝ
беа доставени рецензираните трудови од стручните списанија: Македонски медицински
преглед, МЈМС, ОАМЈМС и Физиоакта, со потврда од уредниците на списанијата.
Рецензент во следните списанија: Физиоaкта, МЈМС, ОАМЈМС, Македонски
медицински преглед и Journal of Analytical Oncology
- Рецензент на трудови
 Physio Acta:
1. Improved survival in patients with TTP (Sy.Moschowitz)
 MJMS: medical journal of medical sciences
2. Congenital syderoblastic anemia, A report of one female case.
3. MICA Polymorphism, Association with Diseases and the Role of Anti-MICA
Antibodies in Organ and Stem Cell Transplantation"
 OAMJMS: open access medical Journal of medical sciences
4. Deep vein thrombosis in upper limb in a weight lifter
5. Early and late complications in patients with allogeneic transplantation of
haemotopoetic stem cell : Case report
6. Erythema nodosum as first sign of the Non –Hodgkins lymphoma-Case report
7. Death analysis of childhood acute lymphoblastic leukemia at HUE Central Hospital
Vietnam
8. Fibroblast Growth Factor Receptor 4 Gly388Arg gene Polymorphism and NonHodgkin Lymphoma Susceptibility and Prognosis in Egyptian population: Case
control stady
9. Cluster of Differentiation 274 Antigen Immunohistochemical Expression in Tumor
and Peri-tumor Cells of Hodgkin and Non-Hodgkin Lymphoma and Clinicopathological Relation (Single-center Study)
 MMП:
10. Early and late complication after allogeneic transplantation of hematopoietic stem
cells – prospective retrospective study, Jun 2018
 Journal of Analytical Oncology- Editorial Bord Member, 2012
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11. Most commonly isolated bacteria in urine and their in vitro sensitivity to antibiotics
in man with benign prostatic hyperplasia
12. Triptolide inhibits MCF 7 and Hep2 cells invasion and migration by inhibiting the
synthesis of polylactosamine chains
Дванаесет труда по 0,2 бода носат 2,4 бода.
Член на уредувачки одбор на меѓународно стручно/научно списание носи 1 бод
(Journal of Analytical Oncology- Editorial Boаrd Member, од 2012 година.).
Вкупно недостасуваат во бодирањето: 57,08 бода.
Ако се додадат на пресметаните 1009,973, мојот вкупен број на бодови би бил
највисок од сите кандидати : 1067,053 бода.
8.6.2022

В. н. сор. д-р Злате Стојаноски
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До
Наставно-научниот совет
на Медицинскиот факултет во Скопје
Предмет: Одговор на Приговор поднесен од страна на в. н. сор. д-р Злате Стојаноски
во врска со Рефератот за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања по
предметите од наставно-научните области: интерна медицина и хематологија, објавен
во Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, бр. 1262 од 1.6.2022 година
Во врска со Приговорот на Рефератот на Рецензентската комисија доставен од в.
н. сор. д-р Злате Стојаноски, членовите на Рецензентската комисија: проф. д-р Лидија
Чевреска, проф. д-р Борче Георгиевски, проф.д-р Ирина Пановска Ставридис, проф. др Љубица Георгиевска Исмаил и проф. д-р Мери Трајковска, го разгледаа Приговорот и
го даваат следниов
ОДГОВОР
Кандидатите кои се пријавија на конкурсот се: д-р Александра Пивкова
Велјановска, со научно звање – виш научен соработник, д-р Светлана Станковиќ, со
научно звање – научен советник, д-р Татјана Сотирова, насловен вонреден професор и
д-р Злате Стојаноски, со научно звање – виш научен соработник. По разгледувањето на
сите документи, Рецензентската комисија ја предложи кандидатката в. н. сор. д-р
Александра Пивкова Велјановска, да биде избрана во наставно-научното звање
вонреден професор.
Во однос на наводите во приговорот, Рецензентската комисија ги отфрла сите
како неосновани од причина што пријавените кандидати се еднакво бодирани според
доставената документација од секој кандидат на конкурсот и согласно со Анекс 1 од
Правилникот за посебните услови, критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Рецензентската комисија истакнува дека во текот на изготвувањето на Рефератот
за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставнонаучните области: интерна медицина и хематологија, во целост се придржуваше до сите
одредби предвидени со Законот за високото образование и Правилникот за посебните
услови, критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставностручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 411 од 5.11.2018 и бр. 426 од 3.7.2019).
Согласно со претходно изнесеното, Рецензентската комисија го потврдува
заклучокот во Рефератот, односно на Наставно-научниот совет на Медицинскиот
факултет во Скопје му предлага в. н. сор. д-р Александра Пивкова Велјановска да биде
избрана во звањето вонреден професор по предметите од наставно-научните области:
интерна медицина и хематологија.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Лидија Чевреска, с.р.
Проф. д-р Борче Георгиевски, с.р.
Проф. д-р Ирина Пановска Ставридис, с.р.
Проф. д-р Љубица Георгиевска Исмаил, с.р.
Проф. д-р Мери Трајковска, с.р.
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ПРЕГЛЕД
на одобрена тема на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ –
Скопје
3. докторски труд
Ред. Име и
Назив на тема
Бр. презиме на На македонски
На англиски
кандидатот јазик
јазик

1

Агрон
Иљази

„Поучувањето и
учењето на
наставниот
процес во
примарното
образование“

„Teching and
Learning in the
Education Process
in Primary
Education“
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Име и
презиме на
менторот

Проф.д-р
Флорина
Шеху

Датум и
бр.на
Одлука од
ННС за
прифаќање
на темата
02-419/11
од 8.6.2022
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РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО НАУЧНАТА
ОБЛАСТ AДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА НА
ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ВО СКОПЈЕ

Наставно-научниот совет на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, на
својата седница одржана на 3.6.2022 година, донесе Одлука за формирање Комисија за
избор на наставник во сите наставно-научни звања во научната област
административно право и јавна администрација со бр. 02-614/5, во состав: проф. д-р
Борче Давитковски, проф. д-р Ана Павловска-Данева и проф. д-р Зоран Илиевски. На
конкурсот објавен во дневните весници „Слободен печат“ и „Коха“ од 6.5.2022 година,
се пријави кандидатот: д-р Драган Гоцевски.
Кон пријавата, кандидатот доставил: диплома за стекната квалификација, изјава
за исполнување на општите и посебните услови на работното место, уверение за
државјанство, кратка биографија, список на објавени научни и стручни трудови и по
еден примерок од трудовите и други документи од важност за изборот. По
разгледувањето на пријавата со приложената документација, Комисијата до Наставнонаучниот совет го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
1. Биографски податоци за д-р Драган Гоцевски
Д-р Драган Гоцевски е роден во Бања Лука, Република Босна и Херцеговина, на
21.5.1983. Основното образование го започнал во родното место, а го завршил во Скопје,
Република Македонија, каде што го завршил и средното образование. Високо
образование завршил на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во 2006
година, и се стекнал со звањето дипломиран политиколог. Во 2007 се запишал на
постдипломски студии на правно-политичките науки и комуникологија, насока:
управно право. На 20 октомври 2008 година пријавил магистерски труд на тема „Еуправа“, кој го одбранил на 11 ноември 2009 година, со што се стекнал со звањето
магистер по правни науки. Со Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот
факултет „Јустинијан Први“ во Скопје од 27.6.2011 год., усвоена му е подобност на
докторска дисертација на тема: „Ефективност на административни организации“, која
ја одбранил на 31.10.2012 година.
Во текот на средношколското образование членувал во невладината
организација Македонски модел Обединети нации, а за време на додипломските
студии, во Македонскиот политиколошки форум, преку кој посетил бројни семинари,
конференции и обуки. Остварил практикантски стаж во Институтот за демократија,
солидарност и цивилно општество (2004) и во Генералниот секретаријат при Владата
на Република Македонија (2005). Во текот на додипломските студии, паралелно
работел на повеќе проекти и ангажмани како графички и ликовен уредник. Особено се
истакнува работното искуство во Агенцијата за странски инвестици на Република
Македонија (АСИРМ, 2005) и во Одделението за кредит-трансфер систем на Правниот
факултет „Јустинијан Први“ (2005 – 2007). Кандидатот е општествено активен и преку
членството во граѓанските организации: Транспарентност Македонија, ХЕРА,
Хелсиншкиот комитет за човекови права, но и преку учество во голем број активности
на Македонската платформа против сиромаштија, Фондацијата „Фридрих Еберт
Штифтунг“, Вестминистер-фондацијата во Скопје, Центарот за управување со промени,
бил еден од иницијаторите на Итните демократски реформи „Блупринт“ во 2016 година,
од 2018 година е член и претседател на Надзорниот одбор на Хелсиншкиот комитет за
човекови права Скопје, а од 2017 до 2019 бил член на Советодавниот одбор за „Алсат
360“.
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Кандидатот активно се служи со јазиците од јужнословенската група на јазици и
англискиот јазик и поседува екстензивно познавање на информационите технологии.
2. Наставно-образовна дејност
Во март 2006 година, со Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот
факултет во Скопје, д-р Драган Гоцевски бил избран за демонстратор на предметот
Јавна управа, по што во јануари 2007 година е избран за демонстратор на предметите:
Управно право, Теорија на управувачки системи, Управно право – применета програма
и Јавна управа, како и Административно право и Јавна администрација (ЕКТС), и
активно учествувал во изведувањето и подготовката на наставата и вежбите по
наведените предмети. На 23.4.2008 година, со Одлука на Наставно-научниот совет на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, бил избран во соработничко звање –
помлад асистент на научната област јавна администрација на политичките студии на
Правниот факултет. На 26.4.2010 година, со Одлука на Наставно-научниот совет на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, бил избран во соработничко звање –
асистент на научната област административно право и јавна администрација. Во текот
на неговиот ангажман како асистент, покажал иницијативност и посветеност во
спроведувањето на вежбите на вториот циклус студии (мастер) по предметите:
Компаративна управа, Службенички систем, Теории на управувачки системи, Правна
заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, Право на
невладини организации и Еколошко право. На 26.2.2013 година, со Одлука на
Наставно-научниот совет на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, бил
избран во звањето доцент на научната област административно право и јавна
администрација (јавна администрација).
По изборот во наставно-научното звање доцент, кандидатот продолжил да се
надградува и да покажува иницијатива во изведувањето на наставата на предметот
Јавна администрација, кој се изведува на политичките студии на македонски јазик, на
политичките студиите кои се изведуваат на англиски јазик, на студиите по новинарство
и на насоката односи со јавноста, а во текот на учебните 2012/2013 и 2013/2014 година
бил ангажиран и на предметот Административно право на прв циклус студии на
правните студии. На вториот циклус студии, кандидатот изведувал настава на насоката
административно право и јавна администрација по предметите: Компаративна управа,
Службенички систем, Теории на управувачки системи, Право на невладини
организации и други опциони предмети. На вториот циклус студии на насоката
корпоративно право, кандидатот изведувал настава по предметите: Јавни корпорации
и Теории на управувачки системи, а во овој период учествувал и во подготовката на
наставните материјали и формирањето на предметот Јавни корпорации. Во четврта
година на политичките студии, кандидатот учествувал во изведувањето настава и на
предметот Методологија на политички науки.
Со Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет „Јустинијан Први“
во Скопје, избран е во наставно-научното звање вонреден професор на научната област
административно право и јавна администрација, на 27.11.2017 година. По изборот во
наставно-научното звање вонреден професор, кандидатот, покрај наведените
предметни дисциплини, избран е за наставник на предметот Методологија на
политички науки на вториот циклус студии по политички науки на македонски и на
англиски јазик. Од 30.11.2017 до 12.10.2021 година бил избран за секретар на Советот на
докторските студии по политички науки на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во
Скопје, при УКИМ, а на 12.10.2021 г. е избран за раководител на Советот за докторски
студии на програмата Јавна администрација при Правниот факултет „Јустинијан Први“
во Скопје.
Кандидатот учествувал и водел повеќе вонкурикуларни наставни активности, на
повеќе работилници, семинари и обуки.
Треба да се напомене дека оценките за самоевалуација добиени врз основа на
спроведените анкети на студентите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

219

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022
за кандидатот се континуирано високи, односно кумулативната просечна оценка на
кандидатот изнесува 4,45.
Учество како предавач, обучувач во семинари, работилници и обуки:
1. Trainer/Expert at Workshop on Discretionary Powers in Licensing, 18-20th October
2021, H. Unique Ohrid, Organized by CPM, Funded by EU. Panel: Licensing in Health
Care, Day 2 Oct.19th 2021.
2. Guest Lecturer on the topic “Administrative Legal Remedies in the Western Balkans”,
at the International Balkan University Faculty of Law in Skopje, ZOOM, May 19th
2021.
3. Guest Lecturer on the topic “Administrative Legal Remedies in the Western Balkans”,
at the International Balkan University Faculty of Law in Skopje, ZOOM, June 10th
2020.
4. Trainer at a training seminar: “Advocacy and Lobbying”, on the topics: “Lobbying and
Lobbying in North Macedonia – Legal Framework”, Organized by CED Florozon ,
under the project “Strengthening the Impact of the Civil Society in Effective Justice
Sector Reforms”, Ohrid 8-10.10.2019.
5. Учесник на меѓународна научна работилница на тема: „Legal and Ethical Issues in
Resaarch Data Management and Open Science in SEE Countries“, во рамки на
CESSDA training activities 2019 проект, во кој учестува Институтот за социолошки
и политичко-правни истражувања при УКИМ, Скопје, одржана на 11.12.2019 во
Белград, Р Србија.
6. Обучувач на работилница: „Зајакнување на комуникацијата и координацијата
помеѓу граѓанските организации и Парламентот на Република Македонија“, на
тема: „Алатка за следење/мониторинг: Квалитативна анализа на податоци“,
организирано од CESS, 6.12.2018, во Парламентарен институт – Собрание на
Република Македонија, Скопје.
7. Обучувач на работилница: „Зајакнување на комуникацијата и координацијата
помеѓу граѓанските организации и Парламентот на Република Македонија“, на
тема: „Алатка за следење/мониторинг: Обработка на податоци“, организирано
од CESS, 17-19.9.2018, во Парламентарен институт – Собрание на Република
Македонија, Скопје;
8. Обучувач на работилница: Насоки во врска со видот на материјали кои се
доставуваат за разгледување до Владата на Република Македонија,
организриано од Влада на Република Македонија и ИРИ, Клуб на органите на
управата, Скопје, 14.6.2018, 12.7.2018, 26.6.2018 и 20.9.2018.
9. Обучувал на работилница: „Активни граѓани за подобри јавни услуги“, на тема:
„“Правна основа за јавните услуги и дефиниции на различни видови јавни
услуги“ и на тема: „Европски иновативни практики за дигитализација на јавните
услуги“, организирано од Центар за управување со промени и Асоцијација
ЗЕНИТ, во рамките на проектот „Мрежа на граѓански организации за
подобрување на јавните услуги, финансиран од ЕУ, 19.6.2018, хотел „Холидеј ин“,
Скопје“.
10. Обучувач во работилница: “Defining And Improving Communication and
Coordination Lines between CSOs and the Macedonian Parliament“ во рамките на
проектот: “Strengthening Assessment and Monitoring Capacities: Linking Civil
Society Organizations and Parliament in Macedonia (SAMCA)”, на тема: “The
Monitoring Tool: Designing, Structuring and Conducting Qualitative and Quantitative
Research” и “The Monitoring Tool: Processing the First Data”, организирано од
Center for European Security Studies (CESS), 4-6 June 2018, Skopje, Macedonia,
Parliamentary Institute, Assembly of the Republic of Macedonia.
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Наставно-образовната активност на кандидатот, до изборот во звањето
доцент, е рецензирана во Билтенот бр. 1046 од 15.1.2013 г., на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“.
Наставно-образовната активност на кандидатот, до изборот во звањето
вонреден професор, е рецензирана во Билтенот бр. 1156 од 1.11.2017 г., на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.
3. Научноистражувачка дејност
Од изборот во звањето вонреден професор, кандидатот бил член во 9 комисии за
оцена и одбрана на магистерски трудови на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во
Скопје и во три комисии за оцена и одбрана на докторска дисертација. Успешно
менторирал 3 магистранди на истиот факултет, на кандидати од насоката
административно право и јавна администрација, корпоративно право и деловно право.
3.1. Објавени учебници и научни трудови
Кандидатот се јавува како автор или коавтор на повеќе публикации, меѓу кои еден
универзитетски учебник, учебно помагало, повеќе монографски изданија и повеќе
стручни и научни статии.
Издадени учебници и друг наставен материјал:
1. Теории на управувачки системи, учебник во коавторство: Давитковски Б.,
Павловска-Данева А., Давитковска Е., Гоцевски Д., Правен факултет
„Јустинијан Први” – Скопје, Скопје 2013.
2. Јавни корпорации, читанка во коавторство: Давитковски Б., Павловска-Данева
А., Гоцевски Д. Правен факултет „Јустинијан Први”, Скопје, 2014.
Научни трудови по изборот во звањето вонреден професор:
1. Давитковски Б., Павловска-Данева А., Давитковска Е., Гоцевски Д. „Утицај
Охридског споразума на начела адекватне и правичне заступљености, употребу
језика, симбола и писама, децентрализацију и образовање у Републици
Македонији“, Зборник радова давесед година Дејтонског мировног споразува,
Универзитет у Источном Сарајеву Правни факултет, Источно Сарајево, 2017 г.
стр. 211-231;
2. Gocevski D., Nikolov M. “Evaluating Organizational Effectiveness” CEA Journal of
Economics, CEA, Vol. 12(2), Skopje, Macedonia, December 2017, pp. 27-42;
3. Гоцевски Д., Илиевска Ф., „Јавен интерес во Македонија“ Политичка мисла
Institute for Democracy Societas Civilis, Konrad Adenauer Stiftung, Год. 15, Број 54,
Скопје, декември 2017, стр. 5-24; http://www.kas.de/wf/doc/kas_51739-1522-6130.pdf?180306143343
4. Гоцевски Д., Малеска Сачмароска Н., „Јавни сектор у Македонији – однос
запослених у македонском јавном сектору са јавним сектором у земљама ЕУ и
земљама Западног Балкана“ Администрација и јавнне политике, ISSN 24062529, UDK 35, Институт за политичке студије, Београд, стр. 5-18;
5. Гоцевски
Д.
„Склоност
гласача
клијентелизму
у
Републици
Македонији“ Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, Часопис ѕа
правне и друштвене науке, Година VIII. Бр.1/2017. Источно Сарајево 2017, стр.118;
6. Markovic N., Gocevski D. “Observational Analysis of Popular Conception of
Clientelism in Macedonia”, Political Thought Year 16, NO 56, IDSCS: Konrad
Adenauer
Stiftung,
December
Skopje
2018,
pp.
23-39;
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https://www.kas.de/documents/281657/281706/Political+Thought+56.pdf/4ddddd
5a-48cb-2a18-15c7-5b56800a7d35?version=1.0&t=1558964342716
7. Gocevski D., Velkovska I., “Effects of State-Owned Enterprise Model on
Organizational Productiveness in Macedonia”, CEA Journal of Economics, Volume
14,
Issue
1,
Skopje,
Macedonia
June
2019,
p.23-34
https://journal.cea.org.mk/index.php/ceajournal/issue/view/ISSN%2018575269/pdf_22 ;
8. Maletic A. I., Gocevski D.“The Efficiency of the System of the Administrative Legal
Protection in the Republic of Macedonia” Collection of papers “Law and Values”, East
Sarajevo 2019, pp.187-205;
9. Shikova N., Gocevski D. “Impact Analysis of Expanding Administrative Legal
Protection in Republic of North Macedonia” Fourteenth Annual International
Academic Conference on European Integration Innovating Europe, University
American College Skopje: Universita di Roma Tor Vergata, pp.165-176 (doi:
10528/zenodo3533788);
10. Maletic A. I., Gocevski D. “Second Instance Administrative Commissions and the
Administrative Courts Efficiency in the Republic of North Macedonia” Journal of
Liberty and International Affairs, Vol. 6, No. 2, 2020 eISSN 1857-9760, August 14,
2020, pp.10-31. DOI https://doi.org/10.47305/JLIA2020010am ; http://ejlia.com/index.php/jlia/article/view/189/175
3.2. Учество на стручни и научни собири и конференции
Кандидатот бил излагач и учесник на голем број стручни и научни собири,
конференции, семинари, обуки итн. во земјата и во странство:
1. Presenter with paper at the 14th Annual International Academic Conference on European
Integration, organized by University American College Skopje and Universita di Roma Tor
Vergata, 16th May 2019, Skopje. Paper on the tile: “Impact Analysis of Expanding
Administrative Legal Protection in Republic of North Macedonia” at the parallel working
session 2-a Innovations in Society and Education.
2. Излагач со труд на меѓународна научна конференција „27th NISPAcee Annual
Conference“, организирана од Faculty of Sciences, King Charles University, Прага,
Чешка, 24-26 мај 2019. Тема на конференцијата: “From Policy Design to Policy
Practice”. Излагање на коавторски труд насловен: Efficiency of the Second Instance
Administrative Comissions and the Administrative Courts in the Republic of North
Macedonia, at WG3: Public Administration Reform in CEE and CA, session 2: From Policy
Design to Policy Practice, Lessons (to be) Learnt (1), room LR 3rd floor.
https://www.nispa.org/files/conferences/2019/eproceedings/system_files/papers/efficiency-of-the-second-gocevski.pdf
3. Излагач на годишната меѓународна научна конференција на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ по повод 25 години од основањето на политичките студии:
„Право, правда и политика во современиот демократски контекст“, со труд
„Причини за измени во општата правна рамка за вработените во јавниот сектор во
Република Македонија – студија на случај“, организирана од Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје при УКИМ, во координација со Македонското
политиколошко друштво, коорганизирано од TEPSA-Trans European Policy Studies
Association преку грант од програмата Europe for Citizens на Европската унија,
10.12.2018.
4. Учесник во стручна дискусија: „Реформа во јавната администрација: Граѓаните на
прво место“, во панел: „Дискусија за приоритетните области на јавната
администрација. Стратешка рамка, јавна служба и управување со човечки ресурси,
управување со јавни финансии, организирано од WeBER проект, финансиран од
Европската унија и Кралството Холандија, Јавна соба, Скопје, 27.11.2018 г.
5. Излагач со труд: „Ефикасност система управноправне заштите у Републици
Македонији“ во коавторство Аќимовска Малетиќ И., Гоцевски Д., на меѓународна
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6.

7.

8.

9.

10.

научна конференција „Право и вриједности“ на Правниот факулте при
Универзитетот во Источно Срајево Пале, 26.10.2018 г.
Излагач на тема:„Структура на раководни органи и тела во институциите и видови
избрани и именувани лица“ на стручна конференција: „Промоција на наоди од
следење: Избрани и именувани лица – обединети податоци: Улога, функција и
одлив на средства наменети за избраните и именуваните лица“, во рамките на
проектот „Следење на административна правда“, организиран од Центар за
управување со промени, поддржан од Владата на Обединетото КралствоРесторан –
Воденица Мулино, Скопје, 10.5.2018 г.
Панелист, на оценски извештај за напредокот на реформите на јавната
администрација во Република Македонија „Public Administration Reform Challenges“,
SIGMA, OECD, EU, Principally financed by the EU, 21.03.2018, H. Marriot, Skopje, Panel
“Civil Service: The Challenges of Professionalization”.
Учесник со излагање „Вид, обем и ефикасност на управно правната помош – поглед
на администрацијата. Клучни наоди.“ Стручна дебата: „Ефикасност на управноправната помош и заштита на граѓаните“ во рамките на проектот „Следење на
административна правда“, организиран од Центарот за управување со промени.
19.12.2017 г., х. „Александар палас“, сала 1, Скопје.
Учесник со труд на тема „Склоност кон клиентелизам во Република Македонија“, на
годишната научна конференција на Македонското политолошко друштво и
Факултетот за безбедност – Скопје „Демократски и антидемократски трендови –
политичките и безбедносни предизвици на демократијата во и вон институциите во
регионот и Република Македонија“. Одржана на Факултетот за безбедност – УКЛО ,
Скопје, 14.12.2017 г.
Учесник во модерирана стручна дискусија на тема „Гласач или клиент? Како
корупцијата ја подрива македонската демократија“, во организција на Forum for
Reasonable Policies, хотел „Панорамика“, Скопје, 25.2.2022 г.

Научноистражувачката дејност на кандидатот, до изборот во звањето
доцент, е рецензирана во Билтенот бр. 1046 од 15.1.2013 г., на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“.
Научноистражувачката дејност на кандидатот, до изборот во звањето
вонреден професор, е рецензирана во Билтенот бр. 1156 од 1.11.2017 г., на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.
4. Стручно-применувачката дејност
Кога станува збор за стручно-применувачката дејност, кандидатот зема учество
во голем број на истражувачки проекти од областите на административното право,
јавната администрација, прекршоците, високото образование, заштитата на животната
средина и принципите за добро владеење. Покрај неговото учество како истражувач и
експерт, кандидатот бележи извонредни организациски способности во
организирањето и управувањето со научноистражувачки проекти.
4.1. Објавени стручни монографски изданија по изборот во звањето
вонреден професор:
1. „Управно-правна заштита на граѓаните и вработените во јавна
администрација, Извештај за работата на второстепените комисии и управните
судови“ Гоцевски Д., Публикација во рамките на проектот „Следење на
административна правда“, Центар за управување со промени, поддржан од
Владата на Обединетото кралство, Скопје, ноември 2017.
(Објавен на македонски, албански и англиски јазик) достапно на:
http://www.cup.org.mk/publications/Zastita-na-gragjanite_MAK_za%20pechat.pdf
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2. Анализа на именуваните и избраните лица, Гоцевски Д., Малеска Сачмароска
Н., (Гордана Велјановска ур.). Извештај од следење во рамките на проектот
„Следење на административна правда“, Центар за управување со промени
поддржан
од
Владата
на
Обединетото
Кралство,
март
2018;
https://cup.org.mk/publications/Imenuvani%20i%20izbrani_za%20web_02.pdf
3. Лазовска Т., Тошанова Н., Гоцевски Д., „Правна анализа за усогласеноста на
законите од областа на јавната администрација и јавните услуги во некои
клучни сектори“ (Гордана Велјановска ур.) извештај од следење во рамките на
проектот „Следење на административна правда“, Центар за управување со
промени поддржан од Владата на Обединетото Кралство, март 2018;
https://cup.org.mk/publications/Pravna%20usoglasenost_web.pdf
4. Шикова Н., Гоцевски Д. „Анализа на модалитетите за воспоставување
академија за стручно усовршување на административни службеници“ ур.
Искра Белчева-Ристовска, Здружение за развој Центар за управување со
промени. Подржано од: Министерството за информатичко општество и
администрација, Британска амбасада – Скопје – Влада на Обединето Кралство,
мај.2018
достапно
на:
http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/Analiza%20za%20akad
emija%20za%20strucno%20usovrsuvanje_09.pdf ;
5. Ристовки К., Марковиќ Н., Гоцевски Д. „Механизам за независно известување
(МНИ): Завршен извештај за напредокот на Република Македонија 20162018“, Отворено владино партерство, ЦЕД Флорозон, 22.10.2019 г., достапно на:
https://www.opengovpartnership.org/wpcontent/uploads/2019/11/Macedonia_End-of-Term_Report_2016-2018_MAC.pdf
6. Шикова Н., Гоцевски Д., Јуруковски Р „ПВР во сенка – Извештај за проценка на
влијаниет за Законот за општата управна постапка (2015)“ Анализа на јавни
политики бр.20/2019 Институт за демократија „Социетас Цивилис“-Скопје и
Центар за економски анализи. Публикацијата подржана од ЕУ во рамките на
проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на
креирање политики базирани на докази“. Ноември 2019. (објавено и на албански
и на англиски јазик)
https://idscs.org.mk/wpcontent/uploads/2019/11/zakon_za_opshta_i_upravna_postapkaMKD.pdf
7. Најдовска-Илиевски К., Пауновска Е., Поповски Н., Со ефективен надзор
против прекумерното искористување на природните ресурси. Ур. Драган
Гоцевски. Институт за комуникациски студии, поддржано од Влада на
Обединетото Кралство и Британска амбасада во Скопје. Скопје, септември 2020
г.
Достапно
на:
https://iks.edu.mk/wpcontent/uploads/2020/12/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%81
%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD
%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%
D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8.pdf
8. Gocevski D., Digitalization and Discretionary Competencies in Licensing Health Care
Institutions, CPM, Funded by EU, 10/21, Skopje, Republic of North Macedonia.
(Contacts for reference Slagana Taseva: taseva@cpmconsulting.eu and Sandra
Damijan: sandra.damijan@ef.uni-lj.si )
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4.2 Учество во национални истражувачки проекти
Во текот на неговата досегашна академска кариера, кандидатот бележи
значително искуство како истражувач и учесник во голем број национални и
меѓународни научноистражувачки проекти. Позначајни проекти во кои учествувал по
изборот во звањето вонреден професор се:
1. Lead expert-legal consultant in the Project: “Co-design, regulation, and empowerment
of the institutional set-up of the processes for formulation of the National Development
Strategy (NDS) (Project Name: 00136361)” under Support for development of North
Macedonia 2021-2041 National Development Strategy (NDS) – Phase II:
Implementation, contracted by CEA, Organized by UNDP Skopje, Financed by UKaid,
January – March 2022;
2. Експерт во ИПА проект (Junior Non Key Expert Position): Project Support to State
Reorganization. Identification Number: EuropeAid/ 139876/DH/SER/MK. CPM
Consulting International, EU Delegation Skopje. September – November 2021, Skopje.
Comp. 2/Act. 2.2.2. Digitalization of Services for Health Care institutions and
Discretionary Competencies in Licensing Secondary Health Care Institutions in North
Macedonia.
3. Учесник во национален проект „Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за
непречено функционирање“, организиран од Центар за управување со промени,
за потребите на Министерството за образование и наука: „Анализа на видовите
стипендии, постапката за доделување, условите и критериумите за доделување
стипендии за ученици и студенти кои ги доделува Министерството за
образование и наука на Република Северна Македонија“; изработка на акти за
потребите на МОН. Октомври 2020 – јануари 2021 година. За потребите на
Министерството за информатичко општество и администрација, анализа на
правни материјали и подготовка на предлог текст на Законот за архивска
дејност. Јануари – април 2021 г.
4. Учесник во национален проект „Поврзи ги точките: Подобрени политики преку
граѓанско учество“ финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка
на Британската амбасада Скопје организиран од Институтот за комуникациски
студии. Уредник во изданието „Со ефективен надзор против прекумерното
искористување на природните ресурси“, документ за јавна политика за надзор
врз управувањето со минералните суровини, шумите, почвите и водите. Јули –
септември 2020, Скопје.
5. Консултант за ИРИ Македонија и за Владата на Република Северна Македонија,
во категоризација на акти и изработка на матрица во која е извршена
категоризацијата на акти донесени од страна на Владата за времетраењето на
вонредната состојба предизвикана од епидемијата со КОВИД-19, врз основа на
различни параметри како целна група и тип на мерки, мај 2020 г. (податоците се
користени за: https://koronavirus.gov.mk/)
6. Консултант за прегледување и давање експертско мислење на развиениот
брифинг материјал за нови министри, за ИРИ Македонија, 19.5.2020 г.
7. External researcher for CED Florozon,“Independent Reporting Mechanism (IRM):
Republic of Macedonia End-of-Term Report 2016-2018”, Open Government
Partnership and CED Florozon. Skopje November 2019.
8. Правен консултант/локален експерт за Центарот за управување со промени во
проект „Носење промена – добро управување и ефективност на јавната
администрација“, финансиран од Владата на Обединетото Кралство – Британска
амбасада – Скопје. Март – септември 2019.
9. Legal consultant/local expert, for the International Republican Institute (IRI) Skopje,
Written report from the conducted analysis of the regulations and the Government
sessions’ agendas. Period of consultancy: 11.12.2018-28.2.2019. Presented before the
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cabinet of the Secretary General of the Government of North Macedonia 1.3.2019.
Presented before the Government of North Macedonia, 16.4.2019.
10. Учесник во национален проект „Поддршка на процесот на реформите на јавната
администрација“, организиран од Центарот за управување со промени, како
модератор на фокус-група и правен консултант во изготовка на извештај за
проценка на влијанието на регулатива.
a. Фокус-групата е одржана во хотел „Скардус“, Тетово, 29.7. – 1.8.2018 г.
Организирано од Центарот за управување со промени, во соработка со
Министерството за информатичко општество и администрација.
Претставници од: Министерство за информатичко општество и
администрација, Агенција за администрација, Државен управен
инспекторат. Модератори: Неда Малеска-Сачмароска, Драган Гоцевски.
b. Проценка на влијанието на регулативата, Извештај (во соработка со
Југослав Георгиевски). Септември 2018.
11. Истражувач во национален истражувачки проект „Поддршка на процесот на
реформите на јавната администрација“, организиран од Центарот за управување
со промени, јануари – март 2018.
Кандидатот учествувал и во работата на повеќе тела на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје, меѓу кои: Конкурсна комисија за упис на студенти на прв
и на втор циклус студии и Комисија за јавни набавки, а редовно учествувал и во
промотивни активности на Факултетот.
Во категоријата пошироки општествени дејности, кандидатот покажал и
извонредно чувство на општествена одговорност преку активности како волонтер во
повеќе граѓански организации, и учество во работата на тела на државни органи.
Кандидатот е член на Комисијата за ревизија на постапката за селекција на
административни службеници, при Агенцијата за администрација од февруари 2022,
член на оперативна работна група за започнување на процес на Кодификација на
правото и правниот поредок во Република Северна Македонија од декември 2020 и е
член на Работна група за подготовка на Предлог-закон за изменување и дополнување
на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси од август 2021 година.
.
Стручно-апликативната дејност на кандидатот, до изборот во звањето
доцент, е рецензирана во Билтенот бр. 1046 од 15.1.2013 г., на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“.
Стручно-апликативната дејност на кандидатот, до изборот во звањето
вонреден професор, е рецензирана во Билтенот бр. 1156 од 1.11.2017 г., на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.
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Заклучна оценка и предлог
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања на научната
област административно право и јавна администрација од страна на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје се пријави еден кандидат, д-р Драган Гоцевски. Комисијата за избор
на наставник во сите наставно-научни звања на научната област административно право и јавна
администрација, во состав: проф. д-р Борче Давитковски, проф. д-р Ана Павловска-Данева и
проф. д-р Зоран Илиевски, на Наставно-научниот совет на Правниот факултет „Јустинијан
Први“ во Скопје му го поднесува рецензентскиот извештај со следнава заклучна оценка и
предлог.
Рецензентската комисија во составот наведен погоре, со интерес и внимание ги проучи
документите кои беа доставени кон пријавата за избор за наставник во сите наставно-научни
звања на научната област административно право и јавна администрација на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје и оцени дека кандидатот ги исполнува условите.
Рецензентската комисија, врз основа на проучувањето на пристигнатата пријава на
конкурсот, констатира дека кандидатот д-р Драган Гоцевски магистрирал и докторирал на
современи теми од областа на јавната администрација. Како што заклучиле и претходните
рецензентски комисии (Билтен на УКИМ бр. 1046 од 15.1.2013 година и Билтен на УКИМ бр. 1156
од 1.11.2017 година), д-р Драган Гоцевски: „ги исполнува условите за избор во наставно-научно
звање – доцент на научната област административно право и јавна администрација (јавна
администрација)“, за избор во наставно-научно звање „вонреден професор“, како и дека „...
станува збор за потреба од доцент на предметот Јавна администрација за што соодветен степен
на образование е докторат по политички науки, кој го има стекнато...“, истовремено „кандидатот
...континуирано се развива во областа административно право и јавна администрација од
изборот за демонстратор, асистент, доцент и вонреден професор на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје, при што покажува способност за наставно-научна дејност и се
профилира во одличен предавач и педагог што се потврдува и со одличните резултати од
студентските евалуации на неговата работа“. Истовремено бил член на значаен број комисии за
оценка и одбрана на магистерски трудови на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје и
четири комисии за оцена и одбрана на докторска дисертација, а успешно менторирал и повеќе
магистранди на истиот Факултет.
Кандидатот веќе подолг период е вклучен во имплементирањето и развојот на неколку
клучни предметни програми од областа на јавната администрација на додипломските студии на
политички студии, на односи со јавноста и на студиите по новинарство, а одржува настава и на
политичките студии на паралелката која во целост се изведува на англиски јазик. На
постдипломските програми изведува настава на насоката административно право и јавна
администрација и на четврта година на политичките студии по предметот Методологија на
политички науки на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Како коавтор придонел во
подготовката на универзитетскиот учебник „Теории на управувачки системи“ за потребите на
вториот циклус студии на програмата по административно право и јавна администрација, а
придонел и во подготовката на наставните материјали за предметот Јавни корпорации на
насоката корпоративно право. Од друга страна, кандидатот се одликува и со импресивен опус на
научноистражувачка и стручно-применувачка дејност. Најголемиот дел од вкупно 54 труда и 23
стручни монографски едиции се коавторски трудови, од кои најголем дел со професори од
Катедрата за административно право и јавна администрација на Правниот факултет „Јустинијан
Први“ во Скопје, покажуваат ангажираност и квалитет на кандидатот, кои надополнети со 76
учества на еминентни конференции, семинари, работилници и школи, како и учества во 32
национални и меѓународни стручни и научноистражувачки проекти, говорат за исклучителната
посветеност на кандидатот во научноистражувачката и апликативната работа во областа. Исто
така, треба да се напомене неговото активно учество и придонес кој го има на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје преку учества во комисии и работни групи.
Поаѓајќи од претходно изнесеното, Рецензентската комисија со големо задоволство, на
Наставно-научниот совет на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје му го поднесува
следниов
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ПРЕДЛОГ
Кандидатот д-р Драган Гоцевски да биде избран за наставник во наставнонаучното звање редовен професор на научната област административно право и јавна
администрација.
Скопје, 6.6.2022 година

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Борче Давитковски, претседател, с.р.
Проф. д-р Ана Павловска-Данева член, с.р.
Проф. д-р Зоран Илиевски, член, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, НАСТАВНОСТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат: Драган, Киро, Гоцевски
Институција: Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје
Научна област: административно право и јавна администрација
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ-РЕДОВЕН
ПРОФЕСОР
Ред.
ОПШТИ УСЛОВИ
Исполнетост
бр.
на општите
услови да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на
да
прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно има
остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на
интегрираните студии од првиот и вториот циклус.
Просечниот успех на прв циклус студии изнесува (VII/1) :
9,3
Просечниот успех на втор циклус студии изнесува
(магистер на правни науки): 9,6
Кандидатот има засновано работен однос на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје пред
стапување во сила на Законот за високото образование
(Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018)
2

Научен степен – доктор на политички науки, од областа
на јавната администрација.
Назив на научната област: административно право и јавна
администрација.1
Поле: јавна управа и администрација.
Подрачје: општествени науки.

да

3

Објавени најмалку шест рецензирани труда во референтна
научна публикација согласно со ЗВО во последните пет
години пред објавувањето на конкурсот2

да

3.1

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку
една електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или

да

Согласно чл. 24, ст.1 точка 5, потточка 5.3 и Прилог 1 од Статутот на Правен факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје Катедрата за административно право и јавна администрација при
Институтот за правно-политички науки ја покрива научната област „административно право и
јавна администрација 50802“, а согласно Меѓународната стандардна класификација на
образованието (Фраскатиевата класификација) на научните подрачја, полиња и области во
високото образование ги покрива областите наука за управата, јавна управа (јавна
администрација), јавни служби (јавни корпорации) и други области од полето „јавна управа и
администрација 509“ од научното подрачје општествени науки за кои што се избира кандидатот.
2 За кандидатот/ите кој има повеќе од 5 (пет) научни труда во референтна научна публикација,
рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе, ќе ги оцени и ќе ги вреднува во Образец
2.
1
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друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот
совет за високо образование:
1.Назив на научното списание: Journal of Liberty and
International Affairs
2.Назив на електронската база на списанија: SCOPUS
3.Наслов на трудот: Second Instance Administrative
Commissions and the Administrative Courts Efficiency in the
Republic of North Macedonia
4.Година на објава: Vol. 6, No. 2, 2020 eISSN 1857-9760,
August 14, 2020, pp.10-31
3.2

3.3

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки
одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји,
при што бројот на членови од една земја не може да
надминува две третини од вкупниот број на членови
1. Назив на научното списание: Политичка мисла
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број
членови, број и припадност по земји): Вкупен број
членови – 10, 3 од Северна Македонија, 2 од СР
Германија, 1 од Англија, 1 од САД, 1 од Хрватска, 1
од Србија и 1 член од Полска.
3. Наслов на трудот: Observational Analysis of Popular
Conception of Clientelism in Macedonia
4. Година на објава: Year 16, NO 56, IDSCS: Konrad
Adenauer Stiftung, December Skopje 2018
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на
ЕУ и/или ОЕЦД

да

не

1.Назив на научното списание:
2.Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД
3.Наслов на трудот
4.Година на објава:
3.4

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

3.5

Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани
на меѓународни академски собири каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три
земји:
1.Назив на зборникот: Innovating Europe
2.Назив на меѓународниот собир: Fourteenth annual
international academic conference on European integration
3.Имиња на земјите: САД, Словенија, Северна
Македонија, Италија, Обединето кралство, Турција,
Австрија, Унгарија, Холандија.
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4.Наслов на трудот: Impact Analysis of Expanding
Administrative Legal Protection in Republic of North
Macedonia
5.Година на објава: 2019
3.6

4.

5.

6.

Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува
Националниот совет за високо образование и
научноистражувачка дејност
1.Наслов на преведеното капитално дело:
2.Датум на објава:
3.Издавач, место на издавање и година:
Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум
или збирка задачи од научната област за која се избира:
1. Наслов на учебникот: Давитковски Б., ПавловскаДанева А., Давитковска Е., Гоцевски Д. „Теории на
управувачки системи“, Правен факултет
„Јустинијан Први“ Скопје
2. Место и година на објава: Скопје, 2013
Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден
професор, датум и број на Билтен:1156 од 1.11.2017
година.
Има способност за изведување на високообразовна дејност

не

да

да

да

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Борче Давитковски, претседател, с.р.
Проф. д-р Ана Павловска-Данева член, с.р.
Проф. д-р Зоран Илиевски, член, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат: Драган Киро Гоцевски
Институција: Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје
Научна област: административно право и јавна администрација
НАСТАВНО ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред.бр. СТАВКА
Одржување на настава3
Од прв циклус студии

Поени

Учебна 2017/2018 година
Јавна администрација – политички студии:
Јавна администрација – политички студии на англиски јазик:
Јавна администрација – односи со јавноста
Јавна администрација – студии по новинарство

4* 15*0,04/3= 0,8
4* 15*0,04/3= 0,8
3,5*15*0,04/3= 0,7
3,5*15*0,04/3= 0,7

Учебна 2018/2019 година
Јавна администрација – политички студии:
Јавна администрација – политички студии на англиски јазик:
Јавна администрација – односи со јавноста
Јавна администрација – студии по новинарство

4* 15*0,04/3= 0,8
4* 15*0,04/3= 0,8
3,5*15*0,04/3= 0,7
3,5*15*0,04/3= 0,7

Учебна 2019/2020 година
Јавна администрација – политички студии:
Јавна администрација – политички студии на англиски јазик:
Јавна администрација – односи со јавноста
Јавна администрација – студии по новинарство

4* 15*0,04/3= 0,8
4* 15*0,04/3= 0,8
3,5*15*0,04/3= 0,7
3,5*15*0,04/3= 0,7

Учебна 2020/2021 година
Јавна администрација – политички студии:
Јавна администрација – политички студии на англиски јазик:
Јавна администрација – односи со јавноста
Јавна администрација – студии по новинарство

4* 15*0,04/3= 0,8
4* 15*0,04/3= 0,8
3,5*15*0,04/3= 0,7
3,5*15*0,04/3= 0,7

Учебна 2021/2022 година
Јавна администрација – политички студии:
Јавна администрација – политички студии на англиски јазик:
Јавна администрација – односи со јавноста
Јавна администрација – студии по новинарство

4* 15*0,04/3= 0,8
4* 15*0,04/3= 0,8
3,5*15*0,04/3= 0,7
3,5*15*0,04/3= 0,7
Вкупно: 15

Од втор циклус студии
Учебна 2017/2018 година
Методологија на политички науки – политички студии
Методологија на политички науки – политички студии на
англиски јазик

4* 15*0,05/2= 1,5
4* 15*0,05/2= 1,5
5* 15*0,05/3= 1,25

Вкупниот број поени во семестар се добива на следниот начин: неделен број на часови * бр. На
работни недели во семестар (15) * по бодување (0,04/0,05/0,06). Пример: 3 (часа неделно)* 15
(недели) *0,04 (поени за одржување настава од прв циклус студии) поени, односно 0,05 (поени
за одржување настава од втор циклус студии).
3
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Теорија на управувачки системи – административно право и
јавна администрација
Јавни корпорации – корпоративно право
Односи со јавноста и невладини организации (изборен)
Учебна 2018/2019 година
Методологија на политички науки – политички студии
Методологија на политички науки – политички студии на
англиски јазик
Теорија на управувачки системи – административно право и
јавна администрација
Јавни корпорации – корпоративно право
Односи со јавноста и невладини организации (изборен)
Учебна 2019/2020 година
Методологија на политички науки – политички студии
Методологија на политички науки – политички студии на
англиски јазик
Теорија на управувачки системи – административно право и
јавна администрација
Односи со јавноста и невладини организации (изборен)
Односи со јавноста и јавната администрација (изборен)
Учебна 2020/2021 година
Методологија на политички науки – политички студии
Методологија на политички науки – политички студии на
англиски јазик
Теорија на управувачки системи – административно право и
јавна администрација
Односи со јавноста и невладини организации (изборен)
Односи со јавноста и јавната администрација (изборен)
Учебна 2021/2022 година
Методологија на политички науки – политички студии
Методологија на политички науки – политички студии на
англиски јазик
Теорија на управувачки системи – административно право и
јавна администрација
Односи со јавноста и јавната администрација (изборен)
Настава во школи и работилници
Учесник
Обучувач во работилница: “Defining And Improving
Communication and Coordination Lines between CSOs and the
Macedonian Parliament“ во рамките на проектот:
“Strengthening Assessment and Monitoring Capacities: Linking
Civil Society Organizations and Parliament in Macedonia
(SAMCA)”, на тема: “The Monitoring Tool: Designing, Structuring
and Conducting Qualitative and Quantitative Research” и “The
Monitoring Tool: Processing the First Data”, организирано од
Center for European Security Studies (CESS), 4-6 June 2018,
Skopje, Macedonia, Parliamentary Institute, Assembly of the
Republic of Macedonia.
233

4* 15*0,05/3= 1
2,5*15*0,05/3=0,625
4* 15*0,05/2= 1,5
4* 15*0,05/2= 1,5
5* 15*0,05/3= 1,25
4* 15*0,05/3= 1
2,5*15*0,05/3=0,625
4* 15*0,05/2= 1,5
4* 15*0,05/2= 1,5
5* 15*0,05/3= 1,25
2,5*15*0,05/3=0,625
3* 15*0,05/3=0,75

4* 15*0,05/2= 1,5
4* 15*0,05/2= 1,5
5* 15*0,05/3= 1,25
2,5*15*0,05/3=0,625
3* 15*0,05/3=0,75

4* 15*0,05/2= 1,5
4* 15*0,05/2= 1,5
5* 15*0,05/3= 1,25
3* 15*0,05/3=0,75
Вкупно: 28
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Обучувал на работилница: „Активни граѓани за подобри јавни
услуги“, на тема: „Правна основа за јавните услуги и
дефиниции на различни видови јавни услуги“ и на тема:
„Европски иновативни практики за дигитализација на јавните
услуги“, организирано од Центар за управување со промени и
Асоцијација ЗЕНИТ, во рамките на проектот „Мрежа на
граѓански организации за подобрување на јавните услуги,
финансиран од ЕУ, 19.6.2018, хотел „Холидеј ин“, Скопје“.
Обучувач на работилница: Насоки во врска со видот на
материјали кои се доставуваат за разгледување до Владата на
Република Македонија, организриано од Влада на Република
Македонија и ИРИ, Клуб на органите на управата, Скопје,
14.6.2018, 12.7.2018, 26.6.2018 и 20.9.2018.
Обучувач на работилница: „Зајакнување на комуникацијата и
координацијата помеѓу граѓанските организации и
Парламентот на Република Македонија“, на тема: „Алатка за
следење/мониторинг: Обработка на податоци“, организирано
од CESS, 17-19.9.2018, во Парламентарен институт – Собрание
на Република Македонија, Скопје.
Обучувач на работилница: „Зајакнување на комуникацијата и
координацијата помеѓу граѓанските организации и
Парламентот на Република Македонија“, на тема: „Алатка за
следење/мониторинг: Квалитативна анализа на податоци“,
организирано од CESS, 6.12.2018, во Парламентарен институт
– Собрание на Република Македонија, Скопје.
Учесник на меѓународна научна работилница на тема „Legal
and Ethical Issues in Resaarch Data Management and Open
Science in SEE Countries“ во рамки на CESSDA training activities
2019 проект, во кој учестува Институтот за социолошки и
политичко-правни истражувања при УКИМ, Скопје, одржана
на 11.12.2019 во Белград, Р Србија.
Trainer at a training seminar: “Advocacy and Lobbying”, on the
topics: “Lobbying and Lobbying in North Macedonia – Legal
Framework”, Organized by CED Florozon , under the project
“Strengthening the Impact of the Civil Society in Effective Justice
Sector Reforms”, Ohrid 8-10.10.2019.
Trainer/Expert at Workshop on Discretionary Powers in
Licensing, 18-20th October 2021, H. Unique Ohrid, Organized by
CPM, Funded by EU. Panel: Licensing in Health Care, Day 2
Oct.19th 2021.
Консултации со студенти4

1

Учебна 2017/2018 година – 90 студенти
Учебна 2018/2019 година – 70 студенти
Учебна 2019/2020 година – 92 студенти
Учебна 2020/2021 година – 94 студенти
Учебна 2021/2022 година – 59 студенти

90*0,002=0,18
70*0,002=0,14
92*0,002=0,184
94*0,002=0,188
59*0,002=0,118

4*1=4

1

1

1

1

1

Вкупно: 0,81
Член на комисија за оцена или одбрана на докторски труд

Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: број на студенти * бодување.
Пример: 100 (студенти во семестар) * 0,002 (бодување) 0,2 поена. Податоците за број на
студенти се потврдени преку iKnow;
4
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Член на Комисија за одбрана на докторска дисертација под 0,7
наслов: „Комуникација преку социјалните мрежи“, од м-р
Искра Коровешовска (Одлука на ННС на Правен факултет
„Јустинијан Први“ – Скопје бр. 02-1129/43 од 1.10.2018).
Член на Комисија за одбрана на докторска дисертација под
наслов „Дигитализација и автоматизација на комуникацијата
на граѓаните со јавната администрација (со систем за 0,7
дигитално комуницирање со јавната администрација)“, од м-р
Драги Рашковски (Одлука на ННС на Правен факултет
„Јустинијан Први“ – Скопје бр. 02-873/28 од 1.7.2019).
Член на Комисија за одбрана на докторска дисертација под
наслов „Политичката јавна сфера во ерата на онлајн
медиумите“, од м-р Сеад Џигал (Одлука на ННС на Правен
факултет „Јустинијан Први“ – Скопје бр. 02-929/21 од 0,7
7.9.2021).
Вкупно: 2,1
Член на комисија за оцена или одбрана на магистерски труд
Членувал во вкупно 9 (девет) комисии за одбрана на
магистерски трудови.

9*0,3=2,7

Вкупно остварени поени од наставно образовна
дејност:

59,61

Вкупно: 2,7

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
СТАВКА
бр.
Ментор на магистерски труд
Кандидат Кристина Митровска, магистерски труд под наслов: Нов јавен
менаџмент наспроти Нео-Веберова држава (Одлука на ННС на
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје бр.02-753/83 од 31.8.2017)
Кандидат Барбара Стевчевска, магистерски труд под наслов: Улогата на
граѓанските организации во заштитата на ранливите општествени
групи (фокус група: мајки и деца) (Одлука на ННС на Правен факултет
„Јустинијан Први“ – Скопје бр.02-101/26 од 30.1.2018)
Кандидат Стефан Станковиќ, магистерски труд под наслов:
Мултидисциплинарна и споредбена правна анализа на
криптовалутите (Одлука на ННС на Правен факултет „Јустинијан Први“ –
Скопје бр.02-1185/27 од 7.10.2019)

поен
и
2

2

2

Вкуп
но: 6
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во научно списание
кое нема имапкт-фактор за годината во која е објавен трудот, во кое
трудовите што се објавуваат подлежжат на рецензија и кое е индексирано
во најмалку една електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal
Citation Rerpot, SCImago, Journal Rank, MathSciNet (mathematical
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Reviews), Zentralblatt fur Mathematik и Referativnый `urnal “Matematika” или
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо
образование5
Gocevski D., Nikolov M. “Evaluating Organizational Effectiveness” CEA Journal
5*0,9
of Economics, CEA, Vol. 12(2), Skopje, Macedonia, December 2017, pp. 27-42;
=
4,5
Gocevski D., Velkovska I., “Effects of State-Owned Enterprise Model on
5*0,9
Organizational Productiveness in Macedonia”, CEA Journal of Economics,
=
Volume 14, Issue 1, Skopje, Macedonia June 2019, p.23-34
4,5
https://journal.cea.org.mk/index.php/ceajournal/issue/view/ISSN%2018575269/pdf_22 ;
Shikova N., Gocevski D. “Impact Analysis of Expanding Administrative Legal
Protection in Republic of North Macedonia” Fourteenth Annual International
Academic Conference on European Integration Innovating Europe, University
American College Skopje: Universita di Roma Tor Vergata, pp.165-176 (doi:
10528/zenodo3533788);

5*0,9
=
4,5

Maletic A. I., Gocevski D. “Second Instance Administrative Commissions and the 5*0,9
Administrative Courts Efficiency in the Republic of North Macedonia” Journal of =
Liberty and International Affairs, Vol. 6, No. 2, 2020 eISSN 1857-9760, August 14, 4,5
2020, pp.10-31. DOI https://doi.org/10.47305/JLIA2020010am ; http://ejlia.com/index.php/jlia/article/view/189/175
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во научно списание
во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое има
меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат членови од најмалку
три земји, при што бројот на членови од една земја не може да надминува
две третини од вкупниот број на членови6
Гоцевски Д., Илиевска Ф., „Јавен интерес во Македонија“ Политичка мисла 5*0,9
Institute for Democracy Societas Civilis, Konrad Adenauer Stiftung, Год. 15, Број
=
54, Скопје, декември 2017, стр. 5-24; http://www.kas.de/wf/doc/kas_517394,5
1522-61-30.pdf?180306143343
Гоцевски Д. „Склоност гласача клијентелизму у Републици
Македонији“ Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, Часопис ѕа
правне и друштвене науке, Година VIII. Бр.1/2017. Источно Сарајево 2017,
стр.1-18;

5

Markovic N., Gocevski D. “Observational Analysis of Popular Conception of
Clientelism in Macedonia”, Political Thought Year 16, NO 56, IDSCS: Konrad
Adenauer Stiftung, December Skopje 2018, pp. 23-39;
https://www.kas.de/documents/281657/281706/Political+Thought+56.pdf/4ddd
dd5a-48cb-2a18-15c7-5b56800a7d35?version=1.0&t=1558964342716

5*0,9
=
4,5

Трудови со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник
на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни
академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот
комитет се од најмалку три земји
Во случај кога еден научен/стручен, односно апликативен труд има повеќе автори, кога се два
автори – секој добива по 90% од бодовите, кога се три авгори – секој добива по 80% од
бодовите, кога се четири и повеќе – секој добива по 60% од бодовите.
6 Монографија е научно или стручно издание кое целосно обработува одредена проблематика
врз основа на сопствени податоци и податоци од други автори.
5
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Maletic A. I., Gocevski D.“The Efficiency of the System of the Administrative
Legal Protection in the Republic of Macedonia” Collection of papers “Law and
Values”, East Sarajevo 2019, pp.187-205.
Давитковски Б., Павловска-Данева А., Давитковска Е., Гоцевски Д. „Утицај
Охридског споразума на начела адекватне и правичне заступљености,
употребу језика, симбола и писама, децентрализацију и образовање у
Републици Македонији“, Зборник радова давесед година Дејтонског
мировног споразува, Универзитет у Источном Сарајеву Правни факултет,
Источно Сарајево, 2017 г. стр. 211-231.
Труд со оригинални научни резултати објавен во научно/стручно
списание
Гоцевски Д., Малеска Сачмароска Н., „Јавни сектор у Македонији – однос
запослених у македонском јавном сектору са јавним сектором у земљама
ЕУ и земљама Западног Балкана“ Администрација и јавнне политике, ISSN
2406-2529, UDK 35, Институт за политичке студије, Београд, стр. 5-18.

5*0,9
=
4,5
5*0,6
=
3

3*0,9
=
2,7

Секциски предавања на научен/стручен собир со меѓународно учество
Учесник со труд на тема „Склоност кон клиентелизам во Република
2
Македонија“, на годишната научна конференција на Македонското
политолошко друштво и Факултетот за безбедност – Скопје „Демократски и
антидемократски трендови – политичките и безбедносни предизвици на
демократијата во и вон институциите во регионот и Република Македонија“.
Одржана на Факултетот за безбедност – УКЛО , Скопје, 14.12.2017 г.
Излагач годишната меѓународна научна конференција на Правниот
2
факултет „Јустинијан Први“ по повод 25 години од основањето на
политичките студии: „Право, правда и политика во современиот
демократски контекст“ со труд „Причини за измени во општата правна
рамка за вработените во јавниот сектор во Република Македонија – студија
на случај“, организирана од Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје
при УКИМ, во координација со Македонското политиколошко друштво,
коорганизирано од TEPSA-Trans European Policy Studies Association преку
грант од програмата Europe for Citizens на Европската Унија, 10.12.2018.
Излагач со труд на меѓународна научна конференција „27th NISPAcee Annual 2
Conference“, организирана од Faculty of Sciences, King Charles University,
Прага, Чешка, 24-26 мај 2019. Тема на конференцијата: “From Policy Design
to Policy Practice”. Излагање на коавторски труд насловен: Efficiency of the
Second Instance Administrative Comissions and the Administrative Courts in the
Republic of North Macedonia, at WG3: Public Administration Reform in CEE and
CA, session 2: From Policy Design to Policy Practice, Lessons (to be) Learnt (1),
room LR 3rd floor. https://www.nispa.org/files/conferences/2019/eproceedings/system_files/papers/efficiency-of-the-second-gocevski.pdf
Излагач со труд: „Ефикасност система управноправне заштите у Републици
2
Македонији“ во коавторство Аќимовска Малетиќ И., Гоцевски Д., на
меѓународна научна конференција „Право и вриједности“ на Правниот
факултет при Универзитетот во Источно Сарајево Пале, 26.10.2018 г.
Presenter with paper at the 14th Annual International Academic Conference on
2
European Integration, organized by University American College Skopje and
Universita di Roma Tor Vergata, 16th May 2019, Skopje. Paper on the tile:
“Impact Analysis of Expanding Administrative Legal Protection in Republic of
North Macedonia” at the parallel working session 2-a Innovations in Society and
Education.
Учество на научен/стручен собир со реферат
Усна презентација
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Учесник со излагање „Вид, обем и ефикасност на управно правната помош –
поглед на администрацијата. Клучни наоди.“ Стручна дебата: „Ефикасност
на управно-правната помош и заштита на граѓаните“ во рамките на проектот
„Следење на административна правда“, организиран од Центарот за
управување со промени. 19.12.2017 г., х. „Александар палас“, сала 1, Скопје.
Панелист, на оценски извештај за напредокот на реформите на јавната
администрација во Република Македонија „Public Administration Reform
Challenges“, SIGMA, OECD, EU, Principally financed by the EU, 21.03.2018, H.
Marriot, Skopje, Panel “Civil Service: The Challenges of Professionalization”.
Излагач на тема:„Структура на раководни органи и тела во институциите и
видови избрани и именувани лица“ на стручна конференција: „Промоција на
наоди од следење: Избрани и именувани лица – обединети податоци: Улога,
функција и одлив на средства наменети за избраните и именуваните
лица“,во рамките на проектот „Следење на административна
правда“ организиран од Центар за управување со промени, поддржан од
Владата на Обединетото КралствоРесторан – Воденица Мулино, Скопје,
10.5.2018 г.
Учесник во стручна дискусија: „Реформа во јавната администрација:
Граѓаните на прво место“, во панел: „Дискусија за приоритетните области на
јавната администрација. Стратешка рамка, јавна служба и управување со
човечки ресурси, управување со јавни финансии, организирано од WeBER
проект, финансиран од Европската Унија и Кралството Холданија, Јавна
соба, Скопје, 27.11.2018 г.
Учесник во модерирана стручна дискусија на тема „Гласач или клиент? Како
корупцијата ја подрива македонската демократија“, во организција на Forum
for Reasonable Policies, хотел „Панорамика“, Скопје, 25.2.2022 г.
Одржани предавања по покана на универзитет
Guest Lecturer on the topic “Administrative Legal Remedies in the Western
Balkans”, at the International Balkan University Faculty of Law in Skopje, ZOOM,
May 19th 2021.
Guest Lecturer on the topic “Administrative Legal Remedies in the Western
Balkans”, at the International Balkan University Faculty of Law in Skopje, ZOOM,
June 10th 2020.
Вкупно остварени поени од научноистражувачка дејност
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред. бр.
СТАВКА
Стручна монографија
Управно-правна заштита на граѓаните и вработените во јавна
администрација, Извештај за работата на второстепените комисии и
управните судови“. Гоцевски Д., Публикација во рамките на проектот
„Следење на административна правда“, Центар за управување со промени,
поддржан од Владата на Обединетото Кралство, Скопје, ноември 2017.
(Објавен на македонски, албански и англиски јазик) достапно на:
http://www.cup.org.mk/publications/Zastita-nagragjanite_MAK_za%20pechat.pdf
Анализа на именуваните и избраните лица. Гоцевски Д., Малеска
Сачмароска Н., (Гордана Велјановска ур.). Извештај од следење во рамките на
проектот „Следење на административна правда“, Центар за управување со
промени поддржан од Владата на Обединетото Кралство, март 2018.
https://cup.org.mk/publications/Imenuvani%20i%20izbrani_za%20web_02.pdf
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Лазовска Т., Тошанова Н., Гоцевски Д., „Правна анализа за усогласеноста на
законите од областа на јавната администрација и јавните услуги во
некои клучни сектори“ (Гордана Велјановска ур.) извештај од следење во
рамките на проектот „Следење на административна правда“, Центар за
управување со промени поддржан од Владата на Обединетото Кралство, март
2018. https://cup.org.mk/publications/Pravna%20usoglasenost_web.pdf

8

Шикова Н., Гоцевски Д. „Анализа на модалитетите за воспоставување
академија за стручно усовршување на административни службеници“ ур.
Искра Белчева-Ристовска, Здружение за развој Центар за управување со
промени. Подржано од: Министерството за информатичко општество и
администрација, Британска амбасада – Скопје – Влада на Обединето
Кралство, мај 2018, достапно на:
http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/Analiza%20za%20ak
ademija%20za%20strucno%20usovrsuvanje_09.pdf ;

8

Шикова Н., Гоцевски Д., Јуруковски Р. ПВР во сенка – Извештај за проценка
на влијаниет за Законот за општата управна постапка (2015). Анализа на
јавни политики бр.20/2019 Институт за демократија „Социетас Цивилис“Скопје и Центар за економски анализи. Публикацијата подржана од ЕУ во
рамките на проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка:
Промовирање на креирање политики базирани на докази“. Ноември 2019
(објавено и на албански и на англиски јазик)
https://idscs.org.mk/wpcontent/uploads/2019/11/zakon_za_opshta_i_upravna_postapkaMKD.pdf

8

Gocevski D., Digitalization and Discretionary Competencies in Licensing Health
Care Institutions, CPM, Funded by EU, 10/21, Skopje, Republic of North
Macedonia. (Contacts for reference Slagana Taseva: taseva@cpmconsulting.eu and
Sandra Damijan: sandra.damijan@ef.uni-lj.si )

8

Експертски активности: евалуација, стручна ревизија, супервизија,
технички извештаи, вешт наод и мислење, стручно мислење, проценка
на капитал, систематизација, методологија
Ристовки К., Марковиќ Н., Гоцевски Д. „Механизам за независно известување 1
(МНИ): Завршен извештај за напредокот на Република Македонија 20162018“, Отворено владино партерство, ЦЕД Флорозон, 22.10.2019 г., достапно
на: https://www.opengovpartnership.org/wpcontent/uploads/2019/11/Macedonia_End-of-Term_Report_2016-2018_MAC.pdf
Учесник во национален проект: „Граѓански организации и медиуми против
2
корупцијата – Коалиција за нулта толеранција“, Транспарентност Македонија
Скопје, НВО Инфоцентар, Скопје, декември 2020 – јануари 2021. Аутпути:
-Мониторинг-извештај за состојбите со корупцијата во РСМ, 2020
-Мониторинг-извештај за состојбите со корупцијата во РСМ, 2021
Експерт во консултативна група за истражувањето „Студија за жените во
1
Република Северна Македонија 2020“, организиран од Фридрих Еберт
Фондација Скопје. Септември 2020 г.
Учесник во национален проект: „Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за 1
непречено функционирање“, организиран од Центар за управување со
промени, за потребите на Министерството за образование и наука: „Анализа
на видовите стипендии, постапката за доделување, условите и критериумите
за доделување стипендии за ученици и студенти кои ги доделува
Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија“;
изработка на акти за потребите на МОН. Октомври 2020 – Јануари 2021
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година. За потребите на Министерството за информатичко општество и
администрација, анализа на правни материјали и подготовка на предлогтекст на Законот за архивска дејност. Јануари – април 2021 г.
Учесник во национален проект „Поврзи ги точките: Подобрени политики
преку граѓанско учество“ финансиран од Владата на Обединето Кралство, со
поддршка на Британксата амбасада Скопје организиран од Институтот за
комуникациски студии. Уредник во изданието „Со ефективен надзор против
прекумерното искористување на природните ресурси“, документ за јавна
политика за надзор врз управувањето со минералните суровини, шумите,
почвите и водите. Јули – септември 2020, Скопје.
Консултант за ИРИ Македонија и за Владата на Република Северна
Македонија, во категоризација на акти и изработка на матрица во која е
извршена категоризацијата на акти донесени од страна на Владата за
времетраењето на вонредната состојба предизвикана од епидемијата со
КОВИД-19, врз основа на различни параметри како целна група и тип на
мерки, мај 2020 г. (податоците се користени за: https://koronavirus.gov.mk/ )
Консултант за прегледување и давање експертско мислење на развиениот
брифинг материјал за нови министри, за ИРИ Македонија, 19.5.2020 г.
Консултант за прегледување и давање експертско мислење на одлуката за
организација на канцеларијата на премиерот, за ИРИ Македонија, 19.6.2020
г.
Legal consultant/local expert, for the International Republican Institute (IRI)
Skopje, Written report from the conducted analysis of the regulations and the
Government sessions’ agendas. Period of consultancy: 11.12.2018-28.2.2019.
Presented before the cabinet of the Secretary General of the Government of North
Macedonia 1.3.2019. Presented before the Government of North Macedonia,
16.4.2019.
Учесник во национален проект „Поддршка на процесот на реформите на
јавната администрација“, организиран од Центарот за управување со
промени, како модератор на фокус група и правен консултант во изготовка на
извештај за проценка на влијанието на регулатива.
-Фокус-групата е одржана во хотел „Скардус“, Тетово, 29.7.2018 – 1.8.2018 г.
Организирано од Центарот за управување со промени, во соработка со
Министерството за информатичко општество и администрација.
Претставници од: Министерство за информатичко општество и
администрација, Агенција за администрација, Државен управен инспекторат.
Модератори: Неда Малеска-Сачмароска, Драган Гоцевски.
-Проценка на влијанието на регулативата, Извештај (во соработка со
Југослав Георгиевски). Септември 2018.
Гоцевски Д. „Извештај: Анализа на правниот основ за одлучување на Владата
на Република Северна Македонија“, ИРИ. Поддржано од УСАИД, февруари
2019.
Гоцевски Д., Гарванлиева В., Трајановски М., “Дефинирање на улогата и
задачите на оперативната структура за подготовка, спроведување и следење
на Национална Развојна Стратегија 2021-2041 (НРС)” ЦЕА, UNDP, февруари
2022
Гоцевски Д., „Оценка на надлежност на органите на државна власт за
донесување на стратешки документ (Национална развојна стратегија 2021 –
2041)“, ЦЕА, UNDP, февруари 2022
Трајановски М., Гоцевски Д. „Институционално оперативна структура за
изготвување, имплементирање и следење на спроведувањето на
Националната развојна стратегија 2021-2041“, ЦЕА, UNDP, февруари 2022
Гоцевски Д., Трајановски М. „Оперативна имплементација на управувачка
структура: основање и донесување на НРС“. ЦЕА, UNDP, февруари 2022
Учество во промотивни активности на Факултетот/Институтот
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Одлука за формирање на Комисија за промотивни активности за
0,5
привлекување на нови студенти на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во
Скопје бр.02-315/15 од 5.3.2018 г.
Со Решение за организирање на Отворени денови на Универзитетот „Св.
0,5
Кирил и Методиј“ во Скопје на 5 мај 2018 година, донесено од Деканот на
Правниот факултет, бр. 03-639/1 од 2.5.2018 г., овластен да учествува во
активностите и сите организациони подготовки неопходни за презентирање
на Факултетот на Отворените денови на 5 мај 2018 година.
Со Решение за организирање на промотивни активности на деканот на
0,5
Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје бр. 03-729/1 од 3.6.2019 г.,
овластен да учествува во активностите и сите организациони подготовки
неопходни за промотивните активности на Факултетот во средните училишта
низ државата.
Со Решение на деканот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје
0,5
бр.03-905/1 од 5.7.2019 г., заради организирање на промотивни активности на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје на Отворениот ден на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, на 22.8.2019 г., во период од 18:00 до
22:00 часот, а со цел привлекување на идни студенти, овластен да учествува
во активностите и сите организациони подготовки неопходни за
промотивните активности на Факултетот.
Со Решение на деканот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје
0,5
бр. 3.258/1 од 21.2.2020 г., заради организирање на промотивни активности
на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, а со цел привлекување на
идни студенти, во рамки на програмската активност на Секторот за
образование на Град Скопје „Училиштата на Градот Скопје со отворени врати
за факултетите и универзитетите за промоција на нивните студиски
програми“ во периодот од 2 до 17.3.2020 година, овластен да учествува во
активностите и сите организациони подготовки неопходни за промотивните
активности на Факултетот.
Член во комисија за изработка на измени и дополнувања на закон
Член на Работна група за подготовка на Предлог-закон за изменување и
2
дополнување на Законот за спречување на корупцијата и судирот на
интереси, со Решение на министерот за правда бр. 14-1126/7 од 27.7.2021 г.
Член на комисија за кодификација на дел од правна област
Член на оперативна работна група за отпочнување на процес на
6
Кодификација на правото и правниот поредок во Република Северна
Македонија, со Решение за министерот за правда бр. 21-2807/4, од 15.12.2020
г.
Вкупно остварени поени од стручно-применувачка дејност:

75,5

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Член на организационен или програмски одбор на меѓународен
научен/стручен собир
Со Одлука на Правниот факултет во Источно Сарајево, бр. 247/21 од 19.2.2021 1
г., избран за член на Научен одбор на меѓународна научна конференција по
повод „10 собир по повод Ден на Правниот факултет“
Со Одлука за формирање на организационен одбор на Правниот факултет
1
„Јустинијан Први“ во Скопје бр. 02-1295/12 од 6.11.2018 г., избран за член на
Организационен одбор за организирање на Меѓународна научна
конференција по повод 25 години од основањето на политичките студии на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.
Член на факултетска комисија
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Одлука за формирање комисии за подготовка на елаборати за повторна
акредитација на студиските програми на прв циклус студии на Правниот
факултет „Јустинијан Први“ во Скопје бр. 02-1506/9 од 27.11.2017
Член и секретар на Комисија за подготовка на елаборат за повторна
акредитација на студиските програми Студии по новинарство и Односи со
јавноста – прв циклус студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во
Скопје
Член на Конкурсна комисија за упис на студенти на прв циклус студии во
учебната 2019/2020 година, со Одлука бр. 02-724/13 од 11.6.2019 г.
Член на Конкурсна комисија за упис на студенти на прв циклус студии во
учебната 2020/2021 година, со Одлука бр. 02-540/10 од 2.6.2020 г.
Заменик член на Комисијата за јавни набавки на Правниот факултет, со
Одлука бр.03-1011/3 од 21.10.2020 г.
Член на Комисијата за јавни набавки на Правниот факултет, со Одлука бр. 02383/9 од 1.4.2021 г.
Член на постојана работна група за организација на наставни на Правниот
факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, со Решение бр. 03-596/1 од 26.5.2021 г.
Член на Конкурсна комисија за упис на студенти на прв циклус на студии во
учебната 2021/2022 година, со Одлука бр. 02-775/17, од 6.7.2021 г.
Член на Комисија, согласно Одлуката за плаќање половина од износот на
уписнината за прв циклус студии за студентите чие родителско право го врши
само еден родител и критериумите за остварување на ова право за учебната
2021/2022 година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и
Интерниот оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само
еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање на половина од
износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 г., со
Решение бр. 03-1032/1 од 22.9.2021 г.
Претседател на Комисија за гласање за избор на членови во Комисијата за
самоевалуација од редот на студентите на Правниот факултет „Јустинијан
Први“ во Скопје за периодот од 6.5.2022 до 6.5.2023 година, со Одлука на
ННС на седницата одржана на 6.5.2022 г.
Член на комисија за избор во звање
Одлука за избор на Рецензентска комисија број 02-100/2 од 8.5.2018 година
за избор на наставник во сите наставно-научни звања за
научноистражувачкото подрачје 5 – општествени науки,
научноистражувачкото поле 507 – политички науки, областите
50708 – политика на поединечни активности, струки и специјалности и
50710 – друго (Применета информатика во јавен сектор) на Факултетот за
информатика на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје.

0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

0,2

− Проф. д-р Зоран Илиевски, вонреден професор на Правен факултет, УКИМ,
Скопје
− Проф. д-р Драган Гоцевски, вонреден професор на Правен факултет,
УКИМ, Скопје
− Проф. д-р Славчо Чунгурски, вонреден професор, ФОН универзитет, Скопје
Кандидат: д-р Ана Секуловска.
Раководител на постдипломски или докторски студии
Раководител на Советот за докторски студии на програмата Јавна
администрација при Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје, од
12.10.2021 г.
Учество во комисии и тела на државни и други органи
Член на Комисијата за ревизија на постапката за селекција на
административни службеници, при Агенцијата за администрација. Избран со
242
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Решение на директорот на Агенцијата за администрација, бр. 02-501/1, од
24.2.2022 г.
Вкупно остварени поени од дејности од поширок интерес:

9,7

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР
ВО ЗВАЊЕ – ДОЦЕНТ (рецензирани во Билтен бр. 1046 од
15.1.2013 г.)
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Вкупно

Поени

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР
ВО ЗВАЊЕ – ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР (рецензирани во Билтен
бр. 1156 од 1.11.2017 г.)
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Вкупно

Поени

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР
ПО ИЗБОРОТ ВО ЗВАЊЕТО ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Вкупно

Поени

КУМУЛАТИВНО:
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

Поени

36,69
95
/
20,1
154,79

101,363
156,6
/
24
281,963

59,61
65,2
/
75,5
9,7
210,1

197,663
316,8
/
119,6
9,7
Вкупно 643,763

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Борче Давитковски, претседател, с.р.
Проф. д-р Ана Павловска-Данева член, с.р.
Проф. д-р Зоран Илиевски, член, с.р.

243

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022

РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА
ВО НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА
АДМИНИСТРАЦИЈА НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ВО
СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Правен
факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, објавен во весниците „Слободен печат“ и „Коха“ од 6.5.2022
година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област
административно право и јавна администрација, Наставно-научниот совет на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (УКИМ), на
својата седница одржана на 3.6.2022 година, донесе Одлука бр. 02–614/4, за формирање на
Рецензентска комисија во состав: д-р Симеон Гелевски, редовен професор во пензија на Правниот
факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, д-р Борче Давитковски, редовен професор на Правниот
факултет „Јустинијан Први“ во Скопје и д-р Ана Павловска-Данева, редовен професор на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, а врз основа на претходно дадена согласност на
предложените членови.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација, а врз основа на член 173 од Законот за високото образование (Сл. весник на
Република Македонија бр. 82/2018, како и членовите 33, 34, 35 и 36 од Правилникот за посебните
услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички
звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски
гласник бр. 411 од 2018година), на Наставно-научниот совет на Правниот факултет „Јустинијан
Први“ во Скопје му го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс во весниците „Слободен печат“ и „Коха“ од 6.5.2022 година, за
избор на наставник во сите наставно-научни звања во научната област административно право и
јавна администрација, во предвидениот рок се пријави еден кандидат, и тоа д-р Ивана
Шумановска-Спасовска, досегашен вонреден професор на научната област административно
право и јавна администрација, на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.
Кандидатката д-р Ивана Шумановска-Спасовска, во прилог на својата пријава, ги
достави следниве документи: кратка биографија; диплома за стекнат академски (научен) степен доктор на правни науки; диплома за стекнат академски (научен) степен магистер на правни науки
од областа на управното право; изјава дека ги исполнува општите и посебните услови за
пријавување на конкурсот; список на научни и стручни трудови и по еден примерок од трудовите;
преглед на наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност,
уверение за државјанство, како и друга придружна документација која ги потврдува наводите во
биографијата. Составен дел на овој Извештај се и Образецот 1 за исполнетост на општите услови
за избор во наставно-научно звање – редовен професор, како и Образецот 2 за исполнетост на
посебните услови за избор во наставно-научни, научни и наставно-стручни звања за кандидатката
д-р Ивана Шумановска-Спасовска.
1

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Кандидатката д-р Ивана Шумановска-Спасовска е родена на 19.1.1979 година, во
Куманово, Република Македонија. Основно и средно училиште завршила во Куманово.
Во учебната 1997/1998 година се запишала на Правниот факултет во Скопје. Студиите
ги завршила во јуни 2001 година со просечен успех од 8,7 и се стекнала со право на стручен назив
– дипломиран правник.
Во учебната 2001/2002 се запишала на магистерски студии на курсот по правнополитички науки на насоката управно право при Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.
Студиите ги завршила со просечен успех 9,16. На 27.3.2007 година го одбранила магистерскиот
труд на тема: „Децентрализација на државната управа со посебен осврт на Република Македонија“
и се стекнала со научен степен – магистер на правни науки од областа на управното право.
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Во март 2008 година ја пријавила докторската дисертација на тема „Државната управа
во системот на поделба на власта“, која е успешно одбранета на 28.10.2011 година на Правниот
факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, со што се стекнала со научен степен – доктор на правни
науки.
Кандидатката Ивана Шумановска-Спасовска, со одлуки на Наставно-научниот совет на
Правниот факултет „Јустинијан Први” во Скопје, е избирана е за демонстратор на научната област
управно право, за учебните 2001/2002, 2002/2003, 2004/2005 и 2005/2006 година и била
ангажирана во изведувањето на вежби по предметите: Управно право, Управно процесно право и
Управно судство.
Со Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет „Јустинијан Први” во
Скопје, на седницата одржана на 27.1.2006 година, избрана е за помлад асистент на научната
област административно право и јавна администрација.
Во 2007 година е избрана за асистент на научната област управно право.
На 26.2.2013 година е избрана во звањето доцент на Правниот факултет „Јустинијан
Први“ во областа на административното право и јавната администрација. Рефератот за избор во
звањето доцент е објавен во Билтенот на УКИМ бр. 1046 од 15.1.2013 година.
На 27.11. 2017 е избрана во звањето вонреден професор на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје. Во моментот е вонреден професор на научната област
административно право и јавна администрација. Последниот реферат за избор во звањето
вонреден професор е објавен во Билтенот на УКИМ бр. 1156 од 1.11.2017 година.
Во октомври 2016 година, избрана е за раководител на колегиум на постдипломски
студии на административно право и јавна администрација, а во 2021 година повторно е избрана
за раководител на Колегиум на студиска програма на втор циклус студии – Административно
право и јавна администрација на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.
Кандидатката активно ги владее англискиот, српскиот и хрватскиот јазик. Кандидатката
познава и работа со компјутери. Се служи со Windows (Word, Power Point, Excel, Internet Explorer).
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени во Билтенот бр. 924 од
13.7.2007 (Реферат за избор во асистент), Билтен бр. 1046 од 15.1.2013 година (Реферат за избор во
доцент), Билтен на УКИМ бр.1156 од 1.11.2017 година (Реферат за избор во вонреден професор),
како и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатката од последниот
избор до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за
изборот.
2

НАУЧНИ,

СТРУЧНИ,
ПЕДАГОШКИ
И
ДРУГИ
ОСТВАРУВАЊА
КАНДИДАТКАТА ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА

НА

Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Правен факултет „Јустинијан
Први“ – Скопје, кандидатката д-р Ивана Шумановска-Спасовска изведува настава на првиот
циклус студии на студиската програма на правни студии – Административно право, на првиот
циклус студии на студиската програма Односи со јавноста и студиската програма Новинарство –
изборен предмет Заштита на лични податоци, како и на вториот циклус студии, на насоката
административно право и јавна администрација, на предметите: Управно процесно право,
Управно судство, Службенички систем, Компаративна управа, Одговорност на јавна
администрација, Управни договори, Право на слободен пристап до информации од јавен
карактер, Право на заштита на лични податоци, Административни процедури и Право и јавно
здравство.
Кандидатката учествувала како член во комисија за оцена и одбрана на 38 (триесет и
осум) магистерски труда и на 2 (две) докторски дисертации.
Кандидатката учествувала и на бројни обуки и тренинзи од областа на
административното право и јавната администрација.
Кандидатката како коавтор објавила и позитивно рецензиран универзитетски учебник:
„Административни процедури“.
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Научноистражувачка дејност
Во рамките на научноистражувачката дејност, кандидатката по изборот во звањето
вонреден професор била ментор на 4 (четири) магистерски труда.
Во периодот по изборот за вонреден професор, кандидатката учествувала во неколку
проекти, меѓу кои би ги навеле:
- меѓународниот научен проект: Pravni položaj i zaštita međunarodno raseljenih
osoba/migranata/tražitelja azila/izbjeglica i "pravno nevidljivih osoba" tj. osoba bez državljanstva. Овој
проект е поддржан од SEELS, а го имплементираат Правниот факултет во Ниш како носител на
проектот, Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, Правниот факултет во Осиек и
Правниот факултет во Зеница како членови на проектниот тим;
- проектот: „Јакнење на капацитетите на граѓанските организации за остварување на
правата на граѓаните за референдум на локално ниво“, финансиран од Европската Унија, на кој
била ангажирана како експерт за градење на капацитети на 2018 година;
- проектот: „Проценка на ранливост од корупција во политиките и постапките за
вработување, со посебен фокус на непотизам, клиентелизам и кронизам“, имплементиран
(15.6.2019 – 15.6.2020), а кој е поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија, во кој била
ангажирана како национален експерт од областа на јавната администрација.
Д-р Ивана Шумановска-Спасовска, како автор и коавтор, има објавено повеќе од 50
трудови, објавени во референтни научни списанија и публикации на англиски, српски и
македонски јазик, од кои 16 (шестнаесет) научни труда од областа на административното право и
јавната администрација по изборот во звањето вонреден професор. Од нив, 7 (седум) труда во
објавени во научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е
индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови достапна на интернет,
како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science, труд објавен во научно списание во кое
трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во
кој учествуваат членови од најмалку три земји, 5 (пет) труда објавени во зборник на рецензирани
научни трудови, презентирани на меѓународни академски собири каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји, труд објавен во зборник на трудови
од научен/стручен собир, 2 (два) труда објавени во научно/стручно списание.
Нејзиниот научен интерес е видливо насочен кон областа на административното право
и јавната администрација. Трудовите се карактеризираат со јасен и прецизен јазик, квалитетна
методолошка рамка, соодветна аргументација и јасно формулирани заклучоци. Кандидатката
истражува актуелни теми, во кои се разработуваат прашања од областа на административното
право и јавна администрација.
Кандидатката се јавува како автор или коавтор на голем број научни и стручни трудови
објавени во земјава и во странство, меѓу кои по изборот во звањето вонреден професор би ги
навеле:
1. Ivana Shumanovska Spasovska- Implications of the Reformed Administrative Judiciary in
the Republic of North Macedonia, Law Review Special Issue – Conference Proceedings from the Annual
International Conference , 30 YEARS AFTER THE FALL OF THE BERLIN WALL, November 8-9, 2019
Iustinianus Primus Law Faculty, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, North Macedonia;
2. Ana Pavlovska Daneva, Ivana Shumanovska Spasovska, Elena Davitkovska, The legal status
of the regulatory bodies/agencies in the Republic of Macedonia, Iustinianus Primus Law Review, Law
Review Volume 9 Issue 1 year 2018;
3. Ivana Shumanovska-Spasovska, Regrutiranje administrativnih službenika u javnom sektoru
u Republici Sjevernoj Makedoniji Recruitment of Administrative Servants in the Public Sector in the
Republic of North Macedonia, p. 414-428, Zbornik radova conference proceedings, 11. Međunarodna
konferencija Razvoj javne uprave, 11International conference Development of public administration,
Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru College of Applied Sciences “Lavoslav Ružička” in Vukovar,
Hrvatska / Vukovar, Croatia, 16. i 17. lipnja 2021. / June 16 and 17, 2021;
4. Borce Davitkovski, Ana Pavlovska Daneva, Ivana Shumanovska Spasovska, Elena
Davitkovska, The Application of The European Principles For Good Administration in the Republic Of
Macedonia de lege lata and de lege ferenda, p.54-67, Book of Proceedings, Economic and social
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development 31st International Scientific Conference on Economic and Social Development, “Legal
Challenges of Modern World”, Split, June, 2018;
5. Borce Davitkovski, Ana Pavlovska Daneva, Ivana Shumanovska Spasovska, Elena
Davitkovska, Independent bodies as a model of organization of the public administration, Juridical
Tribune – Tribuna Juridica Journal, Bucharest, 2018, Volume 8, Issue 2, June 2018, pg. 453- 476;
6. Ivana Shumanovska-Spasovska, Protection of The Right to Trial within a Reasonable Time
in the Administrative Dispute in the Republic of North Macedonia, 81st International Scientific
Conference on Economic and Social Development - "Green Economy & Sustainable Development" –
Cakovec, 06-07 May, 2022, Book of Proceedings, pg. 201-212;
7. Elena Davitkovska, Ivana Shumanovska-Spasovska, Irina Piperkova: The Principle of
Efficiency in Administrative Procedure-Dillemas and Challenges, Economic Development, Journal of the
Institute of Economics – Skopje, Year. 24 No. 1 / 2022, ISSN 1857-7741 (online) p.190-202;
8. Борче Давитковски, Ана Павловска-Данева, Елена Давитковска, ШумановскаСпасовска Ивана, „Правна заштита на корисниците на јавни услуги согласно Законот за општа
управна постапка, во Годишник на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, во чест на
проф. д-р Миодраг Мицајков, стр. 87-109, Правен факултет, Скопје, 2018;
9. Ivana Shumanovska-Spasovska, The Need for Affirmation of the Mechanisms for Active
Participation of Citizens in the Crеаtion and Implementation of Local Policies;
10. Борче Давитковски ,Ана Павловска-Данева, Елена Давиткосвка, Ивана ШумановскаСпасовска, Хармонизацијата на Законот за управни спорови со Законот за општа управна
постапка и европските стандарди - дилеми и перспективи, Iuridica Prima, Institute for Legal –
Economic Research and Education, 3-rd International Scientific Conference, 2017 Ohrid, стр.21-34;
11. Ана Павловска-Данева, Ивана Шумановска-Спасовска, Елена Давитковска,
Агенциите – реална потреба или мода, Меѓународна научна конференција Охридска школа на
правото (4 ; 2018 ; Охрид) Реформи во правото : чекор поблиску до владеењето на правото / 4.
Меѓународна научна конференција, 10 – 13 мај 2018, Охрид ;- Скопје : Институт за правноекономски истражувања Јуридика Прима, 2018, стр.161-186;
12. Борче Давитковски, Елена Давитковска, Шумановска -Спасовска Ивана, Спор пуне
јурисдикције у управно-судском поступку – правило или изузетак?, Зборник радова „Право и
вриједности“, Правни факултет – Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2019, стр.
110- 124;
13. Ивана Шумановска-Спасовска, Извршување на управно судските пресуди - новини и
предизвици, Меѓународна научна конференција (6 ; 2019 ; Штип) Општествените промени во
глобалниот свет : Зборник на трудови, Штип : Универзитет "Гоце Делчев" -, Правен факултет; Vol.
1 No. 6 (2019): Proceedings of the International Scientific Conference "Social Changes in the Global
World", 2019, стр.283-298;
14. Ивана Шумановска-Спасовска, Eлектронска комуникација у управном поступку с
посебним освртом на уређење у Републици Македонији (Еlectronic communication in the
administrative procedure with a detailed review of the regulation in the Republic of Macedonia), “Право
и мултидисциплинарност”, Зборник радова са Међународне научне конференције, 12-13 аpril
2019. године, Ниш, Србија, “Law and Multidisciplinarity”, Collection of papers from the International
Scientific Conference, Held on 12-13 April 2019, Niš, Serbia, стр.19-34;
15. Borce Davitkovski, Ana Pavlovska Daneva, Ivana Shumanovska Spasovska, Elena
Davitkovska, Zakon o opstem upravnom postupku – osnova za promene u Zakonu o upravnim
sporovima, Pravni zivot, 2017, UDK 34 (497.11) (05) YU ISSN 0350–0500, Broj 10/2017 / Godina LXVI
/ Knjiga 600 1–780, str.401-413;
16. Борче Давитковски, Елена Давитковска, Ивана Шумановска-Спасовска, Константин
Битраков, Принципот на етика во јавната администрација, Годишник на департамент
„Администрация и управление”, т. 3 (2018), Стр.466-484;
Д-р Ивана Шумановска-Спасовска, со реферати или друг придонес, учествувала на
бројни научни и стручни семинари, собири и конференции во земјата и во странство, а кои се
наведени во Образецот бр. 2 за избор на кандидатката.
Кандидатката бележи исклучителна иницијативност и желба за самонаградба што се
огледува во големиот број посетени конференции, собири и обуки, од кои како поважни би ги
навеле следниве секциски предавање:
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- Скопско-загрепски колоквиум, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје, 13.9.2019;
- International Scientific Conference „Law and Multidisciplinarity“ (Faculty of Law, Nish,
Serbia), Ниш, 12-13.4.2019 година;
- Međunarodna konferencija Razvoj javne uprave, Vukovaru na 16.06.2021;
- Меѓународна научна конференција: Деловање институција система у ванредним
стуацијама: искуства и изазови, 20.4.2022;
Annual
Scientific
International
Conference
"Law, Socio-Economics and Politics in Troubled Times", Iustinianus Primus Faculty of Law, Skopje,
5.11.2021;
- Annual International Conference - Transitions оf Legal Systems: 30 Years After the Fall of the
Berlin Wall, November 8-9, 2019 Iustinianus Primus Law Faculty, Ss. Cyril and Methodius University,
Skopje, North Macedonia;
- Меѓународна конференција, „Злоупотреба на правото и ненормалното право наспроти
владеењето на правото, Охридска школа на правото, 2019;
- Meѓународна научна конференција, Општествените промени во глобалниот совет, 5 - 6
септември 2019, Штип;
- The 27th NISPAcee Annual Conference May 24-26, 2019, Prague, Czech Republic;
- Regionalna naucna konferencija, Pravni fakultet Univerziteta u Nisu, 28.05.2021.
Стручно апликативна дејност и дејност и поширок интерес
Д-р Ивана Шумановска-Спасовска активно е вклучена во стручно-апликативната работа
на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.
Кандидатката д-р Ивана Шумановска-Спасовска остварила експертски активности во
рамките на неколку проекти. Таа изработила документ за јавни политики „Плановите за
интегритет – како механизам за превенција и спречување на корупција во јавниот сектор“ и
учествувала во подготовка на методологија за анализа на правна регулатива во рамки на
проектот: „Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против корупцијата“, поддржан
од Проектот на УСАИД за граѓанско учество.
Таа е коавтор и на две стручни монографии, и тоа: Финален извештај од проектот
„Проценка на ранливост од корупција во политиките и постапките за вработување, со посебен
фокус на непотизам, кронизам и клиентелизам“ и Референдум на локално ниво: реалност или
фикција?: студија за проценка на состојбата.
Кандидатката д-р Ивана Шумановска-Спасовска постојано е вклучена и учествува во
промотивните активности на Правниот факултет „Јустинијан Први“.
Особена активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес. Активно
е вклучена во работата на стручни комисии, односно таа има учество во комисии и тела на
државни и други органи како што се: Комисија за ревизија на постапката за селекција на
административни службеници и Испитна комисија за полагање на правосуден испит.
Д-р Ивана Шумановска-Спасовска активно е вклучена во работата на универзитетските
комисии на УКИМ и факултетските комисии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.
Кандидатката по изборот за вонреден е член на Универзитетска комисија за нормативна дејност,
таа е заменик-член на Комисија за јавни набавки на Правниот факултет „Јустинијан Први“, била
член на Конкурсна комисија за упис на студенти на прв циклус студии, Конкурсна комисија за
упис на студенти на втор циклус студии во учебната, Изборна комисија на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје – за спроведување на гласањето на Правниот факултет „Јустинијан
Први“ во Скопје за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Исто така,
кандидатката била член и во Комисија за избор на демонстратор на предметите од прв циклус
студии на научната област административно право и јавна администрација. Воедно, кандидатката
била член и во неколку работни групи, меѓу кои Работна група за изработка на Нацрт-деловник
за начин на работа и одлучување на внатрешните организациони единици, работните и стручните
тела и комисиите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ и Деловник за начин на работа и
одлучување на Деканатската управа на Правниот факултет „Јустинијан Први“, како и член во
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Работна група за изработка на Елаборат за спроведување на подготвителна настава за полагање
на правосуден испит.
Кандидатката д-р Ивана Шумановска-Спасовска била член на Организационен одбор за
годишна научна конференција на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.
Таа е член на уредувачкиот одбор на списанието Зборник на трудови – Охридска школа
на правото, кое се издава од Институт за правно-економски истражувања и едукација – Јуридика
Прима.
Активностите од наставно-образовната, научноистражувачката и стручноапликативната дејност на кандидатката до изборот во звањето доцент се рецензирани и оценети
во Рефератот за избор во звање – доцент објавен во Билтенот на УКИМ бр. 1046 од 15.1.2013
година, додека, пак, активностите од наставно-образовната, научноистражувачката и стручноапликативната дејност на кандидатката до изборот во звање – вонреден професор се рецензирани
и оценети во Рефератот за избор во звањето вонреден професор објавен во Билтенот на УКИМ бр.
1156 од 1.11.2017 година.
Оценка од самоевалуација
Кандидатката Ивана Шумановска-Спасовска, за учебните 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 и 2020/2021 година, континуирано добива позитивна оценка од анонимно
спроведената анкета на студентите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.

249

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања на научната
област административно право и јавна администрација од страна на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје се пријави еден кандидат, д-р Ивана Шумановска-Спасовска.
Комисијата за оцена на кандидатите во состав: проф. д-р Симеон Гелевски, проф. д-р Борче
Давитковски и проф. д-р Ана Павловска-Данева, на Наставно-научниот совет на Правниот
факултет „Јустинијан Први“ во Скопје му го поднесува рецензентскиот извештај со следнава
заклучна оцена и предлог.
Рецензентската комисија во составот наведен погоре, со интерес и внимание ги проучи
документите што кандидатката д-р Ивана Шумановска-Спасовска ги поднесе кон пријавата за
избор за наставник во сите наставно-научни звања на научната област административно право и
јавна администрација на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје и ја донесе следнава
оцена:
Рецензентската комисија, врз основа на проучувањето на пристигнатата пријава на
конкурсот, констатира дека кандидатката д-р Ивана Шумановска-Спасовска ги исполнува
условите за избор во наставно-научното звање редовен професор на научната област
административно право и јавна администрација; се има стекнато со соодветен академски степен
– доктор на правни науки, активно се служи со англискиот јазик, искусен истражувач е и научен
деец, што се гледа во широкиот опус на публикации и настапи во регионот и пошироко и покажува
способност за наставно-научна дејност (голем број на објавени трудови, асистент, доцент и
вонреден професор). Кандидатката е континуирано и активно вклучена во наставнообразованиот процес на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, на научната област
административно право, при што поминала низ звањата демонстратор, помлад асистент,
асистент, доцент и вонреден професор. Од една страна, во текот на нејзиниот наставно-образовен
ангажман, најпрвин како помлад асистент, а потоа како асистент, доцент и вонреден професор,
кандидатката се профилира во одличен предавач и педагог, извонреден тимски соработник, со
способност за приспособување кон нови услови. Имено, кандидатката покажува извонредни
способности за комуникација со студентите на првиот и на вториот циклус студии и одлични
педагошки квалификации, што е докажано и со високите резултати од спроведените
самоевалуации на соодветните академски години. Воедно, кандидатката вредно, навремено и
совесно ги извршува своите работни задачи.
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставнообразовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од
поширок интерес на д-р Ивана Шумановска-Спасовска.
Комисијата констатира дека се работи за кандидатка, која своето образување, учење и
усовршување ги остварува во еден многу континуиран процес минувајќи од фаза во фаза во своето
формирање како иден наставник, истражувач и научен работник. По изборот за асистент на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, како магистер, а подоцна и како доктор на
правни науки, таа се вклучува во наставниот процес успешно извршувајќи ја својата функција на
вонреден професор. Кандидатката објавува повеќе стручни и научни трудови во домашни и
странски списанија преку кои покажува дека сериозно навлегува во научната област во која
работи и покажува познавање на научната методологија што се применува во овие научни
области.
Од приложената документација кон пријавата очигледно е дека кандидатката д-р Ивана
Шумановска-Спасовска не останува надвор од научноистражувачката работа. Таа учествува во
реализацијата на неколку научноистражувачки проекти што се реализираат на Факултетот и
надвор од него. На тој начин, таа работи на унапредување, усовршување и збогатување на
теоретските и научните познавања од областа на административните и други научни сознанија и
ги усовршува и ги збогатува своите методолошки познавања и искуства во примената на
методологијата на истражување во овие области.
На подрачјето на наставната дејност од приложениот образец кон извештајот за
нејзината работа на Факултетот, сосема е јасно дека таа успешно ја извршува својата работа како
вонреден професор преку одржување настава, консултации и други облици на работа со
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студентите. Таа во својата наставна работа напредува кон повисоки степени на оваа дејност,
настапувајќи на конференции (домашни и меѓународни), семинари, советувања, дискусии, обука
на студенти и други лица од научната област, на кои има сопствени настапувања со предавања и
излагања.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Ивана Шумановска-Спасовска поседува
научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за
посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, ги
исполнува сите услови да биде избрана во звањето редовен професор во научната област
административно право и јавна администрација.
Во согласност со сè што е понапред речено во рецензентскиот извештај, Рецензентската
комисија во состав: проф. д-р Симеон Гелевски, проф. д-р Борче Давитковски и проф. д-р Ана
Павловска-Данева, има чест и задоволство на Наставно-научниот совет на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје, да му предложи д-р Ивана Шумановска-Спасовска да биде избрана
во наставно-научното звање редовен професор на научната област административно право и јавна
администрација.
Скопје, 6.6.2022 година
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Симеон Гелевски, с.р.
Проф. д-р Борче Давитковски, с.р.
Проф. д-р Ана Павловска-Данева, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат: Ивана Љубиша Шумановска-Спасовска
Институција: Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје при УКИМ
Научна област: административно право и јавна администрација
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН
ПРОФЕСОР/ НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОВЕТНИК
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор
1

2

3
4

5
6

циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен
успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот
и вториот циклус *
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,67.
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,16.
Просечниот успех изнесува __________за интегрираните
студии.
Научен степен – доктор на науки од научната област за која се
избира
Назив на научната област: административно право; поле: правни
науки; подрачје: општествени науки.
Објавени најмалку шест рецензирани научни труда ** во
референтна научна публикација согласно со ЗВО во последните
пет години пред објавувањето на конкурсот за избор
Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка
задачи од научната област за која се избира ***
1. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или
збирката задачи: Универзитетски учебник: „Административни
процедури“. Автори: д-р Елена Давитковска, д-р Ивана
Шумановска-Спасовска.
2. Место и година на објава: Скопје, 2022 година
Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден професор,
датум и број на Билтен: Билтен бр. 1156 од 1.11.2017 година
Има способност за изведување на високообразовна дејност

ДА

ДА
(Образец 2)
ДА
(Види Образец
2)

ДА

ДА
ДА

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Симеон Гелевски, с.р.
Проф. д-р Борче Давитковски, с.р.
Проф. д-р Ана Павловска-Данева, с.р.
* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој од универзитетите во Република
Македонија во моментот на стапување во сила на Законот за високото образование (Службен весник на Републиа
Македонија бр.82/2018), нема да се применуваат одредбите од Законот кои се однесуваат на просекот, односно дека
лицата треба да имаат остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус
посебно, односно имаат остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот
циклус. Во овој случај, полето под реден број 1 не се пополнува.
За кандидатот/ите кој има повеќе од 6 (шест) научни труда во референтна научна публикација, рецензентската
комисија научните труда ќе ги наведе, ќе ги оцени и ќе ги вреднува во Образец 2.
***Наведениот услов ќе се применува по истекот на три години од денот на стапувањето во сила на Законот за високото
образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018).
**
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И НАСТАВНОСТРУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат:
Ивана Љубиша Шумановска-Спасовска
Институција:
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје
Научна област:
административно право и јавна администрација
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
број
1.

Назив на активноста:

Поени

Одржување на настава
Одржување на настава прв циклус студии
Административно право, студиска програма: Правни науки

36,18
10,22

Учебна 2017/2018
Административно право 50 часа *0,04= 2 поена
Учебна 2018/2019
Административно право 50 часа*0,04=2 поена
Учебна 2019/2020
Административно право 36,5 часа*0,04=1,46 поени
Учебна 2020/2021
Административно право 37 часа*0,04=1,48 поени
Учебна 2021/2022
Административно право 50 часа*0,04=2 поена
Заштита на лични податоци, студиска програма: Новинарство
(Учебна 2017/2018, Учебна 2018/2019, Учебна 2019/2020, Учебна
2020/2021, Учебна 2021/2022)
16*0,04 =0,64 – менторска настава– 0,128
0,128*5 учебни години=0,64
Заштита на лични податоци, студиска програма: Односи со
јавноста
(Учебна 2017/2018, Учебна 2018/2019, Учебна 2019/2020, Учебна
2020/2021, Учебна 2021/2022)
16*0,04 =0,64 – менторска настава– 0,128
0,128*5 години=0,64
Одржување на настава – втор циклус студии- 0,05
Учебна 2017/2018 – 0,435
Одговорност на јавна администрација
17,5*0,05=0,875 - менторска – 0,175
Управни договори 26*0,05=1,3 – менторска – 0,26
Учебна 2018/2019 – 6,22
Управно процесно право – 25часа*0,05=1,25
Управно судство - 25*0,05=1,25
Компаративна управа 25*0,05=1,25
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Службенички систем 25*0,05=1,25
Одговорност на јавна администрација
17,5*0,05=0,875 – менторска – 0,175
Управни договори 26*0,05=1,3 менторска - 0,26
Право на слободен пристап до информации од јавен карактер
26*0,05= 1,3 – менторска 0,26
Право на заштита на лични податоци
17,5 *0,05=0,875 – менторска 0,175
Административни процедури
17,5 *0,05=0,875 – менторска 0,175
Право и јавно здравство
17,5 *0,05=0,875 – менторска 0,175
Учебна 2019/2020 - 6,22
Управно процесно право – 25часа*0,05=1,25
Управно судство - 25*0,05=1,25
Компаративна управа 25*0,05=1,25
Службенички систем 25*0,05=1,25
Одговорност на јавна администрација
17,5*0,05=0,875 – менторска – 0,175
Управни договори 26*0,05=1,3 менторска - 0,26
Право на слободен пристап до информации од јавен карактер
26*0,05= 1,3 – менторска 0,26
Право на заштита на лични податоци
17,5 *0,05=0,875 – менторска 0,175
Административни процедури
17,5 *0,05=0,875 – менторска 0,175
Право и јавно здравство
17,5 *0,05=0,875 – менторска 0,175
Учебна 2020/2021 - 6,22
Управно процесно право – 25часа*0,05=1,25
Управно судство - 25*0,05=1,25
Компаративна управа 25*0,05=1,25
Службенички систем 25*0,05=1,25
Одговорност на јавна администрација
17,5*0,05=0,875 – менторска – 0,175
Управни договори 26*0,05=1,3 менторска - 0,26
Право на слободен пристап до информации од јавен карактер
26*0,05= 1,3 – менторска 0,26
Право на заштита на лични податоци
17,5 *0,05=0,875 – менторска 0,175
Административни процедури
17,5 *0,05=0,875 – менторска 0,175
Право и јавно здравство
17,5 *0,05=0,875 – менторска 0,175
Учебна 2021/2022 - 6,22
Управно процесно право – 25часа*0,05=1,25
Управно судство - 25*0,05=1,25
Компаративна управа 25*0,05=1,25
Службенички систем 25*0,05=1,25
Одговорност на јавна администрација
17,5*0,05=0,875 – менторска – 0,175
Управни договори 26*0,05=1,3 менторска - 0,26
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Право на слободен пристап до информации од јавен карактер
26*0,05= 1,3 – менторска 0,26
Право на заштита на лични податоци
17,5 *0,05=0,875 – менторска 0,175
Административни процедури
17,5 *0,05=0,875 – менторска 0,175
Право и јавно здравство
17,5 *0,05=0,875 – менторска 0,175

2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.

Заштита на лични податоци – студиска програма – новинарство –
седми и осми семестар (Учебна 2017/2018, Учебна 2018/2019,
Учебна 2019/2020, Учебна 2020/2021, Учебна 2021/2022)
16*0,04 =0,64 – менторска настава– 0,128
0,128*5 години=0,64
Настава во школи и работилници
Обука во Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“,
23.9.2020
Пет тренинзи на тема „Јакнење капацитетите на граѓанските
организации и активисти за следење и известување на незаконито
постапување на локалната самоуправа“, за потребите на проектот
„Поттикнување на граѓанскиот активизам за следење и
известување на незаконито постапување на локалната
самоуправа“, во Скопје, Битола, Струга, Тетово и Штип – 09.2020
година, 29.10.2020
Обука во рамките на проектот „Граѓанските организации и
медиумите во контрола над работата на јавните претпријатија во
Полошкиот Плански Регион“ во својство на тренер/обучувач за
подготовка и испорачување на тренинг за јакнење на капацитетите
за отчетност и транспарентност во раководење и управување на
локални јавни претпријатија, по барање на нарачувачот, 12.11.
2020 – две менторски сесии
Две обуки во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите на
граѓанските организации за остварување на правата на граѓаните
на референдум на локално ниво“, Општина Бутел 04.09.2018,
Општина Гази Баба 6.09.2018
Обука за проверка на корупциски ризици во легислативата Берово
19 јуни 2020, во рамки на проектот „Набљудување на успешноста
на работата на Државна комисија за спречување на корупција”,
Институт за демократија „Социетас цивилис“, Скопје
Обука за „Анализа на правна регулатива”, во рамки на проектот
„Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против
корупцијата”, на 29.10.2020 година
Член на комисија за оцена или одбрана на докторски труд
Две членства 0,7*2=1,4
Член на комисија за оцена или одбрана на магистерски
труд
Член на 38 комисии за оценка и одбрана на магистерски
труд
Вкупно: 38*0,3=11,4
Консултации со студенти
Прв циклус на студии – 1,5 поени
Учебна 2017/2018 150*0.002= 0,3
Учебна 2018/2019 150*0.002= 0,3
Учебна 2019/2020 150*0.002= 0,3
Учебна 2020/2021 150*0.002= 0,3
255

11
1
5

1

2

1

1
1,4
11,4

1,6

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022

6.
6.1.

Учебна 2021/2022 150*0.002= 0,3
Втор циклус на студии – 0,1
Учебна 2017/2018 10*0.002= 0,02
Учебна 2018/2019 10*0.002= 0,02
Учебна 2019/2020 10*0.002= 0,02
Учебна 2020/2021 10*0.002= 0,02
Учебна 2021/2022 10*0.002= 0,02
Позитивно рецензиран универзитетски учебник
6
И. Шумановска-Спасовска, Е. Давитковска, Административни
процедури, Скопје, 2022
Вкупно
67,58

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста:
број
1. Ментор на магистерски труд
Вкупно четири менторства – 8 поени
Вкупно: 4*2=8
2.
Учесник во меѓународен научен проект
2.1.
Pravni položaj i zaštita međunarodno raseljenih osoba/migranata/tražitelja
azila/izbjeglica i "pravno nevidljivih osoba" tj. osoba bez
državljanstva. Projekat, koji je inače podržan od strane SEELSa, implementiraju Pravni fakultet Niš (kao nosilac projekta), te Pravni
fakultet Justinijanus Primus (Skoplje), Pravni fakultet Osijek i Pravni
fakultet Zenica kao članovi projektnog tima.
3.
Учесник во национални научни проекти
3.1.
Проект „Јакнење на капацитетите на граѓанските организации за
остварување на правата на граѓаните за референдум на локално ниво“,
финансиран од Европската Унија, на кој била ангажирана како експерт
за градење на капацитети, 2018 година
3.2.
Проект поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија: „Проценка
на ранливост од корупција во политиките и постапките за вработување,
со посебен фокус на непотизам, клиентелизам и кронизам, проект
имплементиран (15.6.2019 – 15.6.2020), ангажирана како национален
експерт од областа на јавната администрација
3.3.
Учесник во национален проект: „Евроинтеграција на општествениот,
правниот и политичкиот систем на РС Македонија”, мегапроект на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје (во тек)
4.
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во
научно списание кое нема импакт-фактор за годината во која
е објавен трудот, во кое трудовите што се објавуваат подлежат
на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank, MathSciNet
(Mathematical Reviews), Zentralblatt fur Mathematik и
Реферативный журнал "Математика" или друга база на
списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо
образование
4.1.
Ivana Shumanovska Spasovska- Implications of the Reformed
Administrative Judiciary in the Republic of North Macedonia, Law Review
Special Issue – Conference Proceedings from the Annual International
Conference , 30 YEARS AFTER THE FALL OF THE BERLIN WALL,
November 8-9, 2019 Iustinianus Primus Law Faculty, Ss. Cyril and
256

Поен
и
8
5

9
3

3

3
29

5

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Methodius
University,
Skopje,
North
Macedonia,
,
http://pf.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/26.-IvanaShumanovska-Spasovska.pdf, http://lawreview.pf.ukim.edu.mk/
Ana Pavlovska Daneva, Ivana Shumanovska Spasovska, Elena Davitkovska,
The legal status of the regulatory bodies/agencies in the Republic of
Macedonia, Iustinianus Primus Law Review, Law Review Volume 9 Issue 1
year 2018, Електронска база: The Iustinianus Primus Law Review is
indexed in EBSCO and HEINONLINE.Iustinianus Primus Law Review
ISSN: 18578683 http://lawreview.pf.ukim.edu.mk/
Ivana Shumanovska-Spasovska, Regrutiranje administrativnih službenika
u javnom sektoru u Republici Sjevernoj Makedoniji
Recruitment of Administrative Servants in the Public Sector in the
Republic of North Macedonia, p. 414-428, Zbornik radova conference
th
proceedings, 11. Međunarodna konferencija Razvoj javne uprave, 11
International conference Development of public administration,
Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru College of Applied Sciences
“Lavoslav Ružička” in Vukovar, Hrvatska / Vukovar, Croatia, 16. i 17. lipnja
2021. / June 16th and 17th, 2021, ISBN: 978-953-7734-38-1, Електронска
база: HeinOnline.
https://www.vevu.hr/zbornik-radova-sa-11-medunarodne-konerencijerazvoj-javne-uprave/
https://www.vevu.hr/wp-content/uploads/2021/12/Zbornik-radova_11.konf.-RJU-2021_final_.pdf
Borce Davitkovski, Ana Pavlovska Daneva, Ivana Shumanovska Spasovska,
Elena Davitkovska, The Application of The European Principles For Good
Administration in the Republic Of Macedonia de lege lata and de lege
ferenda, p.54-67, Book of Proceedings, Economic and social development
31st International Scientific Conference on Economic and Social
Development, “Legal Challenges of Modern World”, Split, June, 2018, ISSN
1849-7535 The Book is open access and double-blind peer reviewed. Our
past Books are indexed and abstracted by ProQuest, EconBIZ, CPCI (WoS)
and EconLit databases and available for download in a PDF format from the
Economic and Social Development Conference website: http://www.esdconference.com
file:///Users/ivanashumanovskaspasovska/Downloads/Book_of_Proceedings_esdSplit2018_Online.pdf
http://www.esd-conference.com,
https://www.esd-conference.com/past-conferences
Borce Davitkovski, Ana Pavlovska Daneva, Ivana Shumanovska Spasovska,
Elena Davitkovska, Independent bodies as a model of organization of the
public administration, Juridical Tribune – Tribuna Juridica Journal,
Bucharest, 2018, Volume 8, Issue 2, June 2018, pg. 453- 476;
Journal is indexed in the following databases and online catalogs: WEB OF
SCIENCE Ebsco, HeinOnline, C.E.E.O.L., ProQuest, ERIH Plus, WorldCat,
Ulrichsweb, vLex, Juridica.lv, Cabell’s Directories, DOAJ, SCIRUS, RePEc,
Scipio, BASE, COPAC, IndexCopernicus, Academic Journals Database,
OAJI, Academic Publications eJournal, SafetyLit, Sudoc, Genamics
JournalSeek, NewJour, Open J-Gate, Miar, Max Perutz Library, ViFaOst,
Zeitschriftendatenbank (ZDB), Bibliothekssystem Universität Hamburg,
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Elektronische
Zeitschriftenbibliothek (EZB), Euro Internet, LivRe!, European University
Institute Library, Harvard Library, Stanford University Libraries, Yale
University Library, University of California – Ivine Libraries, Miami
University Libraries, MOBIUS – Linking Missouri’s Libraries, University of
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4.6.

4.7

5.

5.1.

6.

Maryland – Francis King Carey School of Law, St.Mary’s University
Libraries, Sarita Kenedy East Law Library, Jean and Alexander Heard
Library, Biblioteca de la Universidad de Navarra, Hesburgh
Libraries/University of Notre Dame, Bibliothèque uOttawa Library, The
University of Hong Kong Libraries, University of Zurich, eLibrary@Cardiff,
University of Nottingham Library, the University of York Library, UCL
Library,University of Wisconsin-Madison Libraries, Israel Union Catalog
(ULI), Tel-Aviv University Libraries, Tulips-University of Tsukuba Library,
University of Iowa Libraries, WorldWide Science.org, GetInfo. ISSN 22477195 e-ISSN 2248-0382 ISSN-L 2247-7195
http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/anul8v2_en.html,
http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An8v2/0primele%20pag%20si%20cuprins.pdf
http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An8v2/10.%20Ivana%20Shumano
vska-Spasovska.pdf
Ivana Shumanovska-Spasovska, Protection of The Right to Trial within a
Reasonable Time in the Administrative Dispute in the Republic of North
Macedonia, 81st International Scientific Conference on Economic and
Social Development - "Green Economy & Sustainable Development" –
Cakovec, 06-07 May, 2022, Book of Proceedings, pg. 201-212, ISSN 18497535, The Book is open access and double-blind peer reviewed. Our past
Books are indexed and abstracted by ProQuest, EconBIZ, CPCI (Web of
Science) and EconLit databases and available for download in a PDF
format from the Economic and Social Development Conference website:
http://www.esd-conference.com
https://www.esd
conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esd
Cakovec2022_Online.pdf
Elena Davitkovska, Ivana Shumanovska-Spasovska, Irina Piperkova:
The Principle of Efficiency in Administrative Procedure-Dillemas and
Challenges, Economic Development, Journal of the Institute of Economics
– Skopje, Year. 24 No. 1 / 2022, ISSN 1857-7741 (online) p.190-202.
Abstracted/indexed in: EBSCO Business Source Complete, EBSCO
Discovery Service (EDS) in EBSCO Publishing Database, (Ipswich USA);
CEEOL Central and Eastern European Online Library, (Frankfurt,
Germany)
https://www.ek-inst.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2022/05/EDyear-24-no-1-2022-v.3-4-1.pdf
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно
списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој
учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на
членови од една земја не може да надминува две третини од
вкупниот број на членови
Борче Давитковски, Ана Павловска-Данева, Елена Давитковска,
Шумановска-Спасовска Ивана, „Правна заштита на корисниците на
јавни услуги согласно Законот за општа управна постапка, во
Годишник на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, во чест
на проф. д-р Миодраг Мицајков, стр. 87-109, Правен факултет, Скопје,
2018. Уредувачки одбор од 14 члена (5 од Македонија, 1 од Белгија, 1
од Босна и Херцеговина, 1 од Данска , 1 од САД, 2 од Србија, 2 од
Турција и 1 од Грманија)
Трудови со оригинални научни/стручни резултати, објавени
во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

на меѓународни академски собири каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји
Ivana Shumanovska-Spasovska, The Need for Affirmation of the 5
Mechanisms for Active Participation of Citizens in the Crеаtion and
Implementation of Local Policies, International Program Committee
(Hungary, Netherlands, Slovakia)
https://www.nispa.org/files/conferences/2019/e-proceedings/eproceedings-NISPAcee-Conference-2019.html
Борче Давитковски ,Ана Павловска-Данева, Елена Давиткосвка, Ивана 3
Шумановска-Спасовска, Хармонизацијата на Законот за управни
спорови со Законот за општа управна постапка и европските стандарди
- дилеми и перспективи, Iuridica Prima
Institute for Legal – Economic Research and Education
3-rd International Scientific Conference, 2017 Ohrid, стр.21-34,
Меѓународен уредувачки одбор од 17 члена (земји – Република
Македонија, Република Бугарија, Република Словенија, Република
Црна Гора, Република Србија, Република Босна и Херцеговина,
Република Хрватска), Зборникот на трудови – Охридска школа на
правото е достапен на EBSCO базата Legal Source, како и на
www.iuridicaprima. mk Collection of Papers – Ohrid School of Law is
available on http://www.ebcsohost.com/public/legal-source
http://www.iuridicaprima.mk/downloads
http://www.iuridicaprima.mk/content/files/TOM%205%20finalno%20(1)
%20(1).pdf
Ана Павловска-Данева, Ивана Шумановска-Спасовска, Елена 4
Давитковска, Агенциите – реална потреба или мода, Меѓународна
научна конференција Охридска школа на правото (4 ; 2018 ; Охрид)
Реформи во правото : чекор поблиску до владеењето на правото / 4.
Меѓународна научна конференција, 10 – 13 мај 2018, Охрид ;- Скопје :
Институт за правно-економски истражувања Јуридика Прима, 2018,
стр.161-186, Меѓународен уредувачки одбор од 17 члена (земји –
Република Македонија, Република Бугарија, Република Словенија,
Република Црна Гора, Република Србија, Република Босна и
Херцеговина, Република Хрватска), Зборникот на трудови – Охридска
школа на правото е достапен на EBSCO базата Legal Source, како и на
www.iuridicaprima. mk Collection of Papers – Ohrid School of Law is
available
on
http://www.ebcsohost.com/public/legal-source
http://www.iuridicaprima.mk/downloads
http://www.iuridicaprima.mk/content/files/Zbornik_7_final_so_korica.p
df
Борче Давитковски, Елена Давитковска, Шумановска -Спасовска 4
Ивана, Спор пуне јурисдикције у управно-судском поступку – правило
или изузетак?, Зборник радова „Право и вриједности“, Правни
факултет – Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2019,
стр. 110- 124, Меѓународен уредувачки одбор од 13 члена (пет члена од
Србија, два од Македонија, два од Хрватска, четири од Босна и
Херцеговина)
https://www.pravni.ues.rs.ba/izdavastvo/zbornici-radova-sa-naucnihskupova/75-Izdavastvo/zbornici-radova-sa-naucnih-skupova/13688-viinaucni-skup-povodom-dana-pravnog-fakulteta-pravo-i-vrijednosti
Ивана Шумановска-Спасовска, Извршување на управно судските 5
пресуди - новини и предизвици, Меѓународна научна конференција (6
; 2019 ; Штип) Општествените промени во глобалниот свет : Зборник
на трудови, Social change in the global world : proceedings / Sixth
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7
7.1.

8
8.1.

8.2.

9.
9.1.

10.
10.1.

international scientific conference, Штип : Универзитет "Гоце Делчев" -,
Правен факултет; Shtip : Goce Delcev University, Faculty of law, Vol. 1 No.
6 (2019): Proceedings of the International Scientific Conference "Social
Changes in the Global World", 2019, стр.283-298, Meѓународен
уредувачки одбор од 40 члена (Имиња на земјите: Македонија,
Словенија, Белгија, Русија, Бугарија, Италија, Хрватска, САД, Полска,
Србија, Албанија, Романија и Турција )
https://js.ugd.edu.mk/index.php/scgw/issue/archive
https://js.ugd.edu.mk/index.php/scgw/issue/view/172;
https://js.ugd.edu.mk/index.php/scgw/article/view/3123/2835
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во
зборник на трудови од научен/стручен собир
Ивана Шумановска-Спасовска, Eлектронска комуникација у управном
поступку с посебним освртом на уређење у Републици Македонији
(Еlectronic communication in the administrative procedure with a detailed
review of the regulation in the Republic of Macedonia), “ПРАВО И
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ”, Зборник радова са Међународне
научне конференције, 12-13 аpril 2019. године, Ниш, Србија, “LAW AND
MULTIDISCIPLINARITY”, Collection of papers from the International
Scientific Conference, Held on 12-13 April 2019, Niš, Serbia, стр.19-34
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/centar_pub/zbornik-Pravo-imultidisciplinarnost-2019.pdf
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во
научно/стручно списание
Borce Davitkovski, Ana Pavlovska Daneva, Ivana Shumanovska Spasovska,
Elena Davitkovska, Zakon o opstem upravnom postupku – osnova za
promene u Zakonu o upravnim sporovima, Pravni zivot, 2017, UDK 34
(497.11) (05) YU ISSN 0350–0500
Broj 10/2017 / Godina LXVI / Knjiga 600 1–780, str.401-413,
https://kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2020/06/PZ-102017.pdf?x64967
Борче Давитковски, Елена Давитковска, Ивана ШумановскаСпасовска, Константин Битраков, Принципот на етика во јавната
администрација, Годишник на департамент „Администрация и
управление”, т. 3 (2018),
Стр.466-484, SSN 2603-297X
https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-nagodishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-nadepartament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-297-x-online
file:///Users/ivanashumanovska-spasovska/Downloads/30-principot-naetika-vo%20(3).pdf
Секциско предавање на научен/стручен собир
Ивана Шумановска-Спасовска, „Алтернативни начини на решавање на
управни спорови“, Скопско-загрепски колоквиум, Правен факултет
„Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
13.9.2019
Секциски
предавања
на
научен/стручен
собир
со
меѓународно учество
International Scientific Conference „Law and Multidisciplinarity“ (Faculty
of Law, Nish, Serbia), Ниш, 12-13.4.2019 година, тема на излагањето:
International Scientific Conference ’’LAW AND MULTIDISCIPLINARITY’’,
Faculty of Law, University of Niš, Niš, 12-13 April 2019, Ivana
Shumenovska-Spasovska, Associate Professor, Faculty of Law ”Iustinianus
Primus”, University ”Ss Cyril and Methodius”, Skopje, Republic of North
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10.2.

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Macedonia,
ELECTRONIC
COMMUNICATION
IN
THE
ADMINISTRATIVE PROCEDURE, WITH REFERENCE TO ITS
REGULATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
International Conference „Contemporary Challenges in Administrative Law
From An Interdisciplinary Perspective”
http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An8v1/0.%20Cuprins%20%20Contents.pdf
http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An8v2/10.%20Ivana%20Shumano
vska-Spasovska.pdf
th
11. Međunarodna konferencija Razvoj javne uprave, 11 International
conference Development of public administration, Veleučilište „Lavoslav
Ružička“ u Vukovaru COLLEGE OF APPLIED SCIENCES “LAVOSLAV
RUŽIČKA” IN VUKOVAR VUKOVAR, HRVATSKA / VUKOVAR, CROATIA,
16. i 17. lipnja 2021. / June 16th and 17th, 2021, 16.06.2021, Ivana
Shumanovska-Spasovska, Regrutiranje administrativnih službenika u
javnom sektoru u Republici Sjevernoj Makedoniji, (Recruitment of
Administrative Servants in the Public Sector in the Republic of North
Macedonia),
https://www.vevu.hr/konferencija/upload/25/RJU%20Vukovar%20%20online%20sesija%20II.pdf
Меѓународна научна конференција: Деловање институција система у
ванредним стуацијама: искуства и
изазови, 20.04.2022
http://www.prafak.ni.ac.rs/scientific-conference/
Наслов на трудот/излагањето: Однос између општег управног
поступка и посебних управних поступака
Annual
Scientific
International
Conference
"LAW,
SOCIO-ECONOMICS
AND
POLITICS
IN TROUBLED TIMES", Iustinianus Primus Faculty of Law, Skopje,
5.11.2021, Ivana Shumanovska Spasovska, The challenges in relation to the
consistent application of the basic principles of the law on administrative
disputes from 2019
Annual International Conference - TRANSITIONS OF LEGAL SYSTEMS:
30 YEARS AFTER THE FALL OF THE BERLIN WALL, November 8-9, 2019
Iustinianus Primus Law Faculty, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje,
North Macedonia, Ivana Shumanovska Spasovska- Implications of the
Reformed Administrative Judiciary in the Republic of North Macedonia
Меѓународна конференција, „Злоупотреба на правото и ненормалното
право наспроти владеењето на правото, Охридска школа на правото,
2019, Очекувањата и предизвиците од воведувањето на принципот на
контрадикторност во управниот спор
Meѓународна научна конференција, Општествените промени во
глобалниот совет, 5 – 6 септември 2019, Штип. И. ШумановскаСпасовска, Извршување на управно судски пресуди – новини и
предизвици, 6th International Sciientific Conference, Social changes in the
Global Word, 5-6 September, 2019, Ivana Shumanovska-Spasovska,
Enforcement of administrative verdicts – novelties and challenges
The 27th NISPAcee Annual Conference May 24-26, 2019, Prague, Czech
Republic, Ivana Shumanovska-Spasovska, The Need for Affirmation of the
Mechanisms for Active Participation of Citizens in the Crеаtion and
Implementation of Local Policies
https://www.nispa.org/files/conferences/2019/e-proceedings/eproceedings-NISPAcee-Conference-2019.html
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10.10

11
11.1

11.2

Regionalna naucna konferencija, Pravni fakultet Univerziteta u Nisu,
28.05.2021, Pravni polozaj i zastita medunarodno raseljenih lica, izbeglica,
trazilaca azila i pravno nevidljivih lica, Ivana Shumanovska-Spasovska,
Postupak za ostvarivanje prava na azil u Republici Severnoj Makedoniji
Апстракт објавен во зборник на конференција
Елена Давитковска, Ивана Шумановска-Спасовска, Однос између
општег управног поступка и посебних управних поступака, Зборник
сажетака међународне научне конференције: Деловање институција
система у ванредним стуацијама: искуства и изазови, април, 2022
http://www.prafak.ni.ac.rs/scientific-conference/
Ivana Shumanovska Spasovska, The challenges in relation to the consistent
application of the basic principles of the law on administrative disputes from
2019, Annual Scientific International Conference "Law, Socio-Economics
and
Politics
in Troubled Times", Iustinianus Primus Faculty of Law, Skopje, 5.11.2021,
Вкупно

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста:
број
1. Стручна монографија
1.1.
Шумановска-Спасовска Ивана, Тасева Слаѓана; Вукадиновиќ Небојша,
Финален извештај - проект „Проценка на ранливост од корупција во
политиките и постапките за вработување, со посебен фокус на
непотизам, кронизам и клиентелизам“ [Електронски извор], ISBN 978-608-66251-2-2
COBISS.MK-ID - 52569349
https://transparency.mk/wp-content/uploads/2021/07/proczenka-naranlivost-od-korupczi%D1%98a-vo-politikite-i-postapkite-zavrabotuva%D1%9Aee-so-poseben-fokus-na-nepotizam-kronizamklientelizam-.pdf,
https://plus.cobiss.net/cobiss/mk/mk/bib/search?q=%D0%A8%D1%83%
D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0
&db=cobib&mat=allmaterials
1.2.
Спасевски Дарко, Шумановска-Спасовска Ивана, Шапкова Коцевска
Катерина, Гичевска Докмановиќ Сања: Референдум на локално ниво :
реалност или фикција? : студија за проценка на состојбата, Институт за
стратешки истражувања и едукација - ИСИЕ, 2019,
ISBN - 978-608-66313-0-7
COBISS.MK-ID –
109342986,
http://www.referendum.mk/wpcontent/uploads/2019/02/Referendum-studija-MK.pdf,
https://plus.cobiss.net/cobiss/mk/mk/bib/search/expert?c=au%3D%D0
%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0
%B8%2C+%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE&db=cobib&mat
=allmaterials
2.
Експертски активности: евалуација, стручна ревизија,
супервизија, технички извештаи, вешт наод и мислење,
стручно мислење, проценка на капитал, систематизација,
методологија
2.1.
Учество во подготовка на Методологија за анализа на правна
регулатива, Проект „Јакнење на капацитетите на институциите во
борбата против корупцијата, подржан од проектот за граѓанско учество
на УСАИД (15 јуни 2020-14 јуни 2021), ангажирана како експерт од
областа на правото и антикорупцијата
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2.2.

Учество во изготвување на Извештај за анализа на закони, подготовка
на прашалници за фокус групи и интервјуа, анализа на контролни
механизми, методологија за следење на имплементираност на
препораките, финален извештај, Проект подржан од Амбасадата на
Кралството Холандија „Проценка на ранливост од корупција во
политиките и постапките за вработување, со посебен фокус на
непотизам, клиентелизам и кронизам, проект имплементиран
(15.6.2019 – 15.6.2020), ангажирана како национален експерт од
областа на јавната администрација
2.3.
Експертски активности во рамките на проектот „Граѓанските
организации и медиумите во контрола над работата на јавните
претпријатија во Полошкиот Плански Регион“, во својство на ментор
за поддршка и градење на капацитетите на граѓанските организации
во овој регион
2.4.
Изработка на документ за јавни политики, Ивана ШумановскаСпасовска, Плановите за интегритет – како механизам за превенција и
спречување на корупција во јавниот сектор, УСАИД, Transparency
International Macedonia, Март, 2021, документ поврзан со јавни
политики од областа на антикорупцијата и владеење на правото,
Транспаренси Интернешнл – Македонија, во рамки на проектот:
„Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против
корупцијата“ подржан од Проектот на УСАИД за граѓанско учество
https://transparency.mk/wp-content/uploads/2021/03/cep-grantee_tim_policy-brief-politiki-na-integritet_final-24.032021.pdf
3.
Учество
во
промотивни
активности
на
факултетот/институтот
3.1.
Решение бр. 03-729/1 од 3.6.2019 за организирање промотивни
активности на Правниот факултет „Јустинијан Први“.
3.2.
Решение бр. 03-905/1 од 5.7.2019 за организирање промотивни
активности на Правниот факултет „Јустинијан Први“.
3.3.
Решение бр. 03-258/1 од 21.2.2020 за организирање промотивни
активности на Правниот факултет „Јустинијан Први“
Дејности од поширок интерес
1.
Член на уредувачки одбор на меѓународно научно/стручно
списание
1.1.
Институт за правно-економски истражувања и едукација - Јуридика
Прима, Зборник на трудови – Охридска школа на правото
2.
Член на организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/ стручен собир
2.1.
Член на Организационен одбор за годишна научна конференција на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, Одлука бр. 02-279/12
од 4.3.2019
3.
Член на факултетска комисија
3.1.
Член на Конкурсна комисија за упис на студенти на прв циклус студии
во учебната 2019/2020, Одлука бр. 02-724/13 од 11.6.2019
3.2.
Решение за формирање на Работна група за изработка на Елаборат за
спроведување на подготвителна настава за полагање на правосуден
испит, Одлука бр. 03-1510/1 од 3.12. 2019
3.3.
Член на Комисија за избор на демонстратор на предметите од прв
циклус студии на научната област административно право и јавна
администрација, Одлука бр. 02-1070/7 од 11.9.2019
3.4.
Член на Комисија за избор на демонстратор на предметите од прв
циклус студии на научната област административно право и јавна
администрација, Одлука бр. 02-120/6 од 1.2.2019
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3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.

Член на Комисија за избор на демонстратор на предметите од прв
циклус студии на научната област административно право и јавна
администрација, Одлука бр. 02-685/3 од 6.7.2020
Член на Конкурсна комисија за упис на студенти на втор циклус студии
во учебната 2018/2019 година, Одлука бр. 02-888/23 од 2.7.2018 год.
Заменик-член на Комисија за јавни набавки на Правниот факултет
„Јустинијан Први“, Одлука бр. 02-383/9 од 1.4.2021 година
Член на Изборна комисија на Правниот факултет „Јустинијан Први“
во Скопје – за спроведување на гласањето на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје за избор на ректор на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје, Одлука бр. 02-546/4 од 8.6.2020
Член на Работна група за изработка на Нацрт-деловник за начин на
работа и одлучување на Деканатската управа на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ и Нацрт-деловник за начин на работа и одлучување
на внатрешните организациони единици, работните и стручните тела
и комисиите на Правниот факултет „Јустинијан Први, Одлука бр.031508/1 од 3.12.2019
Член на Комисија за давање под закуп на недвижен имот во рамките
на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, Одлука бр. 021433/3 од 29.11.2018
Раководител на постдипломски или докторски студии
Раководител на Колегиум на студиска програма на втор циклус студии
– Административно право и јавна администрација на Правниот
факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, Одлука бр. 03-215/1 од 19.2.2021
Учество во комисии и тела на државни и други органи
Член на Комисија за ревизија на постапката за селекција на
административни службеници, Агенција за администрација (Решение
бр.02-825/2 од 18.11.2020)
Заменик-член на Испитна комисија за полагање на правосуден испит
(Решение бр. 02-533/1 од 11.2.2022)
Член на Универзитетска комисија
Член на Комисија за нормативна дејност, Одлука бр. 02-849/4, од
22.10.2020, Универзитетска комисија, Комисија на Ректорска управа
Вкупно:

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

0,5
2
2
2
1
1
1
1
27,7

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО
ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН ПРОФЕСОР
Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
67, 58
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
103,6
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
27,7
Вкупно
198,88
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО
ЗВАЊЕ – ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
43,11
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
117, 6
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
13,8
Вкупно
174, 51
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ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО
ЗВАЊЕ – ДОЦЕНТ
Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
57,237
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
40
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
11
Вкупно
108, 237
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО
ЗВАЊЕ
Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
167, 927
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
261,2
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
52,5
Вкупно
481,627
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Симеон Гелевски, с.р.
Проф. д-р Борче Давитковски, с.р.
Проф. д-р Ана Павловска-Данева, с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „КРИМИНОЛОШКИ И
КАЗНЕНОПРАВНИ АСПЕКТИ НА ЗЛОУПОТРЕБАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ“
ОД М-Р АЛЕКСАНДРА СРЕДОВСКА ЛОЗАНОВСКИ, ПРИЈАВЕНА НА ПРАВНИОТ
ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ВО СКОПЈЕ

Наставно-научниот совет на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во
Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на седницата
одржана на 6.5.2022 година, формираше Комисија за оцена на докторската
дисертација на кандидатката м-р Александра Средовска Лозановски со наслов
„Криминолошки и казненоправни аспекти на злоупотребата на личните
податоци“, во состав: академик проф. д-р Владо Камбовски, проф. д-р Борче
Давитковски, проф. д-р Никола Тупанчески, проф. д-р Гордана Лажетиќ и проф.
д-р Александра Груевска Дракулевски (менторка).
Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени
докторската дисертација и на Наставно-научниот совет на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје му го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
1. Анализа на трудот
Докторската дисертација на кандидатката м-р Александра Средовска
Лозановски, со наслов „Криминолошки и казненоправни аспекти на
злоупотребата на личните податоци“, содржи 245 страници компјутерски
обработен текст во фонт Times New Roman, со 1,5 проред и големина на букви 12,
со 418 фусноти, 193 библиографски единици (меѓу нив научни трудови, статии,
книги, национални прописи, меѓународни акти, судска практика на домашни
судови и интернет-ресурси) и анализа на 125 домашни судски одлуки.
Предмет на истражување на докторската дисертација се криминолошките
и казненоправните аспекти на злоупотребата на личните податоци. На
почетокот на дисертацијата се дефинираат поимите приватност и лични
податоци, а потоа се врши анализа на правните прашања поврзани со
испитување на криминолошката и казненоправната природа, на значењето и на
трендовите во развојот на правната заштита на личните податоци. Од
криминолошки аспект, опфатени се причините, појавните облици на сторување
на повредата на приватноста на личните податоци како дел од дигиталниот
криминал, како и превенцијата од злоупотребата на личните податоци. Во
трудот се потенцира и потребата од кривичноправна заштита на личните
податоци и се прави обид да се акцентираат најкритичните проблеми, преку
анализа на степенот до кој се заштитени личните податоци во споредбеното
казнено право и меѓународните документи, со особено внимание на Општата
регулатива за заштита на личните податоци на ЕУ 2016/679. Во текот на
подготовката на трудот се проучувани научни трудови посветени и на
универзалните механизми на меѓународното право за заштита на човековите
права и други научни трудови посветени на заштитата на личните податоци.
Дисертацијата е структурирана во четири дела кои вклучуваат: вовед,
заклучни согледувања и предлози. Со цел полесен преглед и следење на
материјата што е обработена во истражувањето, деловите на трудот се
систематизирани во точки и потточки, нумерирани со наслови и поднаслови.
Првиот и вториот дел се теоретски (прв дел – концептуална рамка, принципи и
меѓународни правила за заштита на приватноста и личните податоци; втор дел
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– европска рамка за заштита на личните податоци), додека третиот и четвртиот
дел се теоретски и емпириски (трет дел – криминолошки аспекти на
злоупотребата на личните податоци; и четврт дел – казненоправни аспекти на
злоупотребата на личните податоци).
Воведниот дел од докторската дисертација носи наслов: „Концептуална
рамка, принципи и меѓународни правила за заштита на приватноста и личните
податоци“. Таа е поделена на шест точки, секоја со потточки со кои се опфатени:
Приватност и заштита на приватноста како основно човеково право,
Основен поим за личните податоци, Историски развој на заштитата на
личните податоци и информатичкото општество, Видови лични податоци,
Основни принципи за заштита на личните права и Неопходност од заштита
на личните податоци. Овој дел ги објаснува поимите приватност и лични
податоци, и ја поставува теоретската рамка составена од раѓањето на
приватноста до заштитата на личните податоци, нивниот историски развој,
поимите за современа обработка на личните податоци, а воедно ја елаборира и
обработката на чувствителните податоци како посебен тип лични податоци,
поради начинот на кои тие се обработуваат. Така, во овој дел му се овозможува
на читателот да осознае повеќе околу основните концепти на овој феномен.
Вториот дел од докторската дисертација носи наслов: „Европска рамка за
заштита на личните податоци“, и поделен е на три точки со потточки, и тоа:
Советот на Европа и заштитата на личните податоци, Личните податоци
во легислативата за заштита во правото на ЕУ и Компаративни модели на
казненоправната заштита на личните податоци во земјите членки на
Европската Унија. Овој дел го образложува правото на заштита на личните
податоци како што е регулирано во одредбите на член 8 од Европската
конвенција за човековите права и член 7 и член 8 од Повелбата на Европската
Унија. Оваа глава дава објаснување за нивниот однос, интеракцијата и
придонесот за формирање на независно право за заштита на личните податоци,
преку споредбена анализа на судските случаи од ЕСЧП и ЕСП. Исто така,
претставена е заштитата на личните податоци во националните законодавства
на Франција, Германија, Хрватска и Словенија, со посебен преглед на казнените
одредби кои ги штитат повредите на личните податоци.
Третиот дел од докторската дисертација носи наслов „Криминолошки
аспекти на злоупотребата на личните податоци“, со кој дел се анализираат
етиологијата, феноменологијата и превенцијата на кибер-криминалот сторен со
злоупотреба на личните податоци. Тој е поделен на седум точки, а секоја од тие
точки содржи повеќе наслови, и тоа: Предности и ризици од
дигитализацијата, Фактори и причини за појавата на дигиталниот
криминал со злоупотребата на личните податоци, Феноменологија на
злоупотребата на личните податоци како облик на компјутерскиот
криминал, Карактеристики на сторителот на казненото дело злоупотреба
на личните податоци, Жртви на криминалот со злоупотребата на личните
податоци, Статистичка анализа на сторени кривични дела и Предизвици за
борба против криминалот со злоупотребата на личните податоци. Овој дел
содржи и емпириско истражување изведено од 125-те судски одлуки објавени на
веб-страницата на судовите на РСМ (www.sud.mk) до месец март 2022 година, од
кои одлуки се изведени податоци за сторителот на делото, и тоа: возраст, пол,
степен на образование, претходна осудуваност на сторителот, застапеност на
кривичното дело по општини, број и видови на применети кривични санкции во
одлуките, како и одредени карактеристики на жртвите на ова кривично дело.
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Четвртиот дел од докторската дисертација се однесува на
казненоправната заштита на личните податоци и, главно, се фокусира на
одредбите од член 149 од Кривичниот законик на РСМ. Тој е поделен на шест
точки, со потточки, и тоа: Развојот на македoнското законодавство за
заштита на личните податоци, Закон за заштита на личните податоци,
Одговорност за злоупотреба на личните податоци, Злоупотреба на личните
податоци во македонското казнено законодавство, Споредбена примена на
други кривични дела за заштита на личните податоци, Преглед и анализа на
кривични судски пресуди од основните судови во РСМ. Во овој дел се обработува
тековната регулатива во РСМ, што се однесува на административните и
казнените одредби. Но, иако во трудот објаснувањето на поимите се црпи од
Законот за заштита на личните податоци, фокусот е насочен кон кривична
одговорност за стореното дело. Се прави целосна правна анализа на кривичното
дело Злоупотреба на личните податоци, како и анализа на политиката на
казнување за ова кривично дело. Преку прегледот и анализата на кривични
судски пресуди од основните судови во РСМ, се утврдуваат значајни заклучоци
во однос на недостатоците на казнената одредба што ја регулира оваа област.
На крајот на трудот се дадени заклучни согледувања и препораки. Во
однос на препораките, кандидатката става предлози на соодветно регулирање на
обработката на личните податоци, со што ќе се обезбеди ефективност на
системот за кривичноправна заштита. На крајот е цитирана консултираната
литература.
При истражувањето, кандидатката применува повеќе методи: историски,
нормативен, компаративен, аналитички, емпириско-аналитички итн.
Кандидатката ја објаснува потребата од проучување на заштитата на
личните податоци и нивната приватност, со посебен акцент на кривична
одговорност за нивна повреда. Со тоа ја наметнува неопходноста за развој на
правни норми во оваа област, од една страна, ефективна примена на кривичното
право, од друга страна, и од трета страна, постигнување повисоко ниво на
општествена одговорност за ова кривично дело.
Кандидатката заклучува дека со прегледот и анализата на формите на
злоупотреба на личните податоци во судската практика, потребна е измена на
законската одредба во Кривичниот закон на РСМ. Оттука, ги нагласува
предметот на истражување, целта на трудот и целта на емпириското
истражување. Така, предмет на истражување се казненоправните аспекти и
криминолошките карактеристики на делото Злоупотреба на личните
податоци, додека целта на трудот е да даде сеопфатна анализа на институцијата
лични податоци од гледна точка на нивната правна заштита од криминолошки
и казненоправен аспект.
Целта на дисертацијата е да го анализира кривичното законодавство за
заштита на личните податоци на РСМ и неговите недостатоци за соодветна
заштита.
2. Оцена на трудот
Докторската дисертација на кандидатката м-р Александра Средовска
Лозановски, со наслов „Криминолошки и казненоправни аспекти на
злоупотребата на личните податоци“, претставува оригинално, самостојно и
корисно истражување во областа на криминологијата и казненото право.
Изработката на темата на овој труд е плод на подолг период научна работа и
несомнено претставува значаен научен придонес, очекуван од една докторска
дисертација.
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Се работи за научна разработка на заштитата на приватноста на личните
податоци, опфаќајќи ги казненоправните и криминолошките аспекти.
Интересот за проучување на оваа област во денешното современо информатичко
општество произлегува од високата распространетост на кривичното дело
Злоупотреба на личните податоци и неговата способност да предизвика
значителна штета на неограничен број луѓе. Овој труд претставува значаен
теоретски придонес во обработка на криминологијата и казненото право, заради
тоа што наведената проблематика е сестрано истражувана и анализирана како
во теоретскиот, така и во практичниот дел. Имено, преку овој труд се добива една
јасна слика околу примената на кривичното дело Злоупотреба на личните
податоци во РСМ до денес, неговите недостатоци и потребата од соодветни
промени.
Оправданоста на овој труд за правната мисла на РС Македонија е дотолку
поголема, што истражувањето на оваа проблематика е обусловено од претходно
темелно проучување. Имено, нарушувањето на приватноста на личните
податоци претставува сериозен проблем кој постои во светски размери.
Во трудот, кандидатката врши сестрано објаснување на проблематиката
на состојбата околу примената на казнената одредба за заштита на личните
податоци, преку наметнување на кривични санкции за повредите на податоците,
првично повикувајќи се на меѓународните документи за нивна заштита кои се
неопходни од оваа област. Се навлегува во феноменолошка и етиолошка
анализа, притоа користејќи и обработувајќи ги статистичките показатели со цел
да ја објасни потребата од измена на постојното дело, со соодветни одредби на
моменталната ситуација со сторување на овој тип криминал.
Трудот е пишуван со користење на солидна научна методологија, а текстот
е презентиран на јасен и разбирлив начин, што е особено значајно заради
неговото потенцијално користење во практиката од сите правосудни чинители.
Трудот истовремено претставува основа за натамошни истражувања во оваа
област, што ја демонстрира неговата научна валидност и вредност.
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Заклучок и предлог
Докторската дисертација на кандидатката м-р Александра Средовска
Лозановски, со наслов „Криминолошки и казненоправни аспекти на
злоупотребата на личните податоци“, според мислењето на Комисијата за оцена,
ги исполнува условите и стандардите за подготовка на докторска дисертација.
Трудот несомнено претставува значаен придонес во домашната казненоправна
литература и ќе претставува солидна основа за натамошни истражувања во оваа
сфера не само на кандидатката, туку и на сите други кои во иднина ќе се посветат
на оваа област.
Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот
совет на Правниот факултет „Јустинијан Први” да ја прифати позитивната
оценка и да закаже одбрана на докторската дисертација на кандидатката м-р
Александра Средовска Лозановски, со наслов „Криминолошки и казненоправни
аспекти на злоупотребата на личните податоци“.
Скопје, 7.6.2022 година

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНА И ОДБРАНА

Акад. проф. д-р Владо Камбовски, с.р.
Проф. д-р Борче Давитковски, с.р.
Проф. д-р Никола Тупанчески, с.р.
Проф. д-р Гордана Лажетиќ, с.р.
Проф. д-р Александра Груевска Дракулевски, с.р.
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ПРЕГЛЕД
на прифатени теми за изработка на магистерски трудови на Правниот факултет
Први„ во Скопје Н.Н.С од 03.-06-2022 година

Кандидат

Тема

Јована
Ракетиќ

Ментор

„Јустинијан

Датум

Одлука број

Справување со семејно насилство во време проф.д-р
на пандемија (Dealing with Domestic Violence Гордана
During the Time of Pandemics)
Лажетиќ.

03.06 2022

02-

614 / 68

Олгица
Костовска

Разбојништво и разбојничка кражба во
македонското и компаративното право
(Burglary and Burglary Theft in the Macedonian
and Comparative Criminal Law)

проф.д-р
Александра
Деаноска
Трендафилова

03.06 2022

02-

614 / 69

Лина
Милеска

Индикациите за прекинување на бременоста
како пермисивни норми во казненото право
(Indications for Termination of Pregnancy as
Permissive Norms in the Criminal Law)

проф.д-р
Александра
Деаноска
Трендафилова

03.06 2022

02-

614 / 70

Софче
Дончева

Поим и видови трговски друштва (Notion and проф.
д-р
Types of Commercial Companies)
Александар
Климовски

03.06 2022

02-

614 / 71

Весна
Атанасоска

Отварање на стечајна постапка и основните проф.
правни последици од отварањето на Дарко
стечајната постапка (Opening of Insolvency Спасевски
Proceeding and Basic Legal Consequences)

д-р

03.06 2022

02-

614 / 72

проф.
д-р
Александра
Максимовска
Стојкова

03.06 2022

02-

614 / 73

Надица
Ставрева

Банкарски договор за кредит (Credit Bank проф.
д-р
Contract)
Александар
Стојков

03.06 2022

02-

614 / 74

Марија
Милушева

Финтек и дигитална трансформација на проф. д-р Јован
финансиските услуги (Fintech and Digital Зафироски
Transformation of Financial Services)

03.06 2022

02-

614 / 75

Христијан
Столески

Компаративна анализа на управното судство проф.
во Република Северна Македонија и Ивана
Република Бугарија (Comparative Analysis of

03.06 2022

02-

614 / 76

Славица
Заштита на личните податоци во банкарскиот
Лазароска – сектор: состојби, процеси и предизвици во
Алексовска
Република Северна Македонија (Personal
Data Protection in the Banking Sector:
Circumstances, Processes and Challenges in
Republic of North Macedonia)
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the Administrative Judiciary in the Republic of Шумановска
North Macedonia and the Republic of Bulgaria) Спасовска
Наташа
Митева

Односите со јавноста на интернационалните проф.
д-р
организации
во
Република
Северна Даниела
Македонија (Public Relations of International Блажевска
Organizations in the Republic of North
Macedonia)

272

03.06 2022

02-

614 / 77

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022

РЕЦЕНЗИЈА

НА УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО „ЗБИРКА РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ПО КОМПЛЕКСНА
АНАЛИЗА“, ПРВО ИЗДАНИЕ, ОД АВТОРИТЕ: ВЕСНА МАНОВА-ЕРАКОВИЌ И
СТЕВО ЃОРЃИЕВ

Врз основа на Барањето за издавање на учебното помагало ЗБИРКА РЕШЕНИ
ЗАДАЧИ ПО КОМПЛЕКСНА АНАЛИЗА, во електронска форма, од авторите: проф. д-р
Весна Манова Ераковиќ и Стево Ѓоргиев, со Одлуката на Наставно-научниот совет на
Природно-математичкиот факултет во Скопје, бр. __, донесена на 28.3.2022 година, за
рецензенти се избрани:
д-р Никита Шекутковски, редовен професор на ПМФ во Скопје и д-р Петар
Соколоски, доцент на ПМФ во Скопје.
Како рецензенти, по прегледувањето на трудот, го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
1. ЗАЕДНИЧКИ ДЕЛ
Назив на учебникот, односно
учебното помагало
Име и презиме на авторот
(авторите)
Назив
на
предметната
програма за која се однесува
Назив на студиската програма

Фонд на часови настава и
вежби и ЕКТС-кредити за
предметната
програма
во
семестарот

Број на студенти во една
генерација кои ќе го користат
предложениот учебник
Дали се работи за прво
издание или не
Предлог
за
начинот
на
издавање на секој поединечен
наслов
(печатена
или
електронска
форма).
За
издавање
во
електронска
форма, потребна е согласност
од авторот.
Предлог за тираж, формат,
број на страници и прилози во
боја за секој предложен наслов

ЗБИРКА РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ПО КОМПЛЕКСНА
АНАЛИЗА
Весна Манова Ераковиќ, Стево Ѓоргиев
Комплексна анализа
Теориска математика,
Наставна математика,
Актуарска и финансиска математика,
Применета математика.
Предметот Комплексна анализа на ПМФ при УКИМ
– Скопје е задолжителен предмет на студиската
програма Теориска математика и изборен предмет
на студиските програми: Наставна математика,
Актуарска и финансиска математика и Применета
математика, со фонд на часови 2+2, број на ЕКТСкредити – 6 и се слуша во VII семестар.
Учебното помагало ќе го користат просечно 10
студенти од Институтот за математика, а може да го
користат и студентите од техничките факултети.
прво издание

електронска форма

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 88
страници во tex-верзија со македонска поддршка,
формат B5, големина на фонтот 11 pt, двострано,
класа report.
Текстот е поделен во 5 поглавја, вклучува
литературата и содржи 14 слики.

РЕЦЕНЗЕНТИ
Проф. д-р Никита Шекутковски, с.р.
ПМФ – Скопје
Доц. д-р Петар Соколоски, с.р.
ПМФ – Скопје
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2. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р НИКИТА ШЕКУТКОВСКИ
Краток
опис
на Ракописот ЗБИРКА РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ПО
содржината
КОМПЛЕКСНА АНАЛИЗА, од авторите: проф. др Весна Манова Ераковиќ и Стево Ѓоргиев, е
работен според предметната програма на
предметот Комплексна анализа на студиските
програми: Теориска математика, Наставна
математика, Актуарска и финансиска математика
и Применета математика на првиот циклус студии
на Природно-математичкиот факултет во Скопје.
Овој предмет е предвиден со 2+2 часа неделно и
вкупно 6 кредити. Ова е прво издание на овој
ракопис. Ракописот се состои од 89 страници,
поделени во 5 глави, на почетокот на ракописот
има содржина, а на крајот од ракописот има
литература.
Се работи за збирка со внимателно избрани
задачи од комплексната анализа (функции, низи
и редови од комплексни броеви) која
недостасуваше во нашата математичка
литература.
Во првата глава, „Редови од холоморфни
функции“, дадени се задачи од Теоријата на
редови, која е посебно значајна во комплексната
анализа , потоа за развојот на функција во
Тејлоров ред и на крајот за развојот во Лоранов
ред, кој претставува специфика за комплексните
функции.
Во втората глава, „Нули и изолирани
сингуларитети“, дадени се задачи за нули на
холоморфни
функции
и
изолирани
сингуларитети.
Во четвртата глава, „Остатоци (Резидиуми)“,
дадено е пресметувањето на остатоци и основната
теорема за резидиуми. Потоа, теоријата на
резидиуми се користи за пресметување на повеќе
типови на обични и несвојствени интеграли.
Во третата и во петтата глава се дадени задачи од
примена на „Принцип на максимум на модул“ и
„Принцип на аргумент“.
Во сите глави се дадени и основите поими
потребни за решавање на задачите. Задачите по
потреба се илустрирани и со цртежи, а решенијата
се комплетно дадени.
Оцена
дали Предложеното учебно помагало е во согласност со
предложениот учебник, предметната програма. Структурата на учебникот
односно учебно помагало е соодветна на неговата намена.
е
во
согласност
со
предметната програма
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Оцена
на
односно
помагало

учебникот, Ракописот „Збирка решени задачи по комплексна
учебното анализа“ е напишан на високо стручен, а
истовремено и на разбирлив начин. Стилот на
пишување е прикладен како за студентите, така и
за останатите читатели кои ќе го користат во
својата професионална работа. Затоа, сметам дека
ги
задоволува
потребните
услови
за
универзитетско учебно помагало.
Категоризација (учебник
учебно помагало
или учебно помагало)
Заклучок со предлог за Сметам дека ракописот кој е предаден за
оправданоста
за рецензија ги задоволува сите академски и стручни
објавување на трудот
критериуми потребни за негово објавување како
учебно помагало. Дополнително, предложеното
учебно помагало може да се користи и на
техничките факултети како помошен материјал за
предмети поврзани со комплексната анализа, што
уште повеќе го оправдува неговото објавување.
Предлози за потребни Предлозите за корекции и забелешките се
корекции
доставени до авторите.
Изјава дека трудот не Трудот не содржи дискриминаторски содржини
содржи
утврдени со позитивните прописи на Република
дискриминаторски
Северна Македонија.
содржини утврдени со
позитивните прописи во
Република Македонија
Изјава за процентот на Учебното помагало е прва верзија на објавен труд.
промените согласно со
член 27 од Правилникот
за издавачка дејност
Други елементи
нема
Потпис на рецензентот
Проф. д-р Никита Шекутковски, с.р.
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3. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ДОЦ. Д-Р ПЕТАР СОКОЛОСКИ
Краток
опис
на Ракописот ЗБИРКА РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ПО
содржината
КОМПЛЕКСНА АНАЛИЗА, од авторите проф. д-р
Весна Манова Ераковиќ и Стево Ѓоргиев, е
работен според предметната програма на
предметот Комплексна анализа на студиските
програми: Теориска математика, Наставна
математика, Актуарска и финансиска математика
и Применета математика на првиот циклус
студии
по
математика
на
Природноматематичкиот факултет при УКИМ во Скопје.
Предметот Комплексна анализа е предвиден со
фонд од 2+2 часа неделно и вкупно 6 EKTСкредити. Ова е негово прво издание.
На почетокот на ракописот има предговор и
содржина, следуваат пет поглавја (глави) во кои е
изложен главниот материјал, а на крајот од
ракописот е наведена литературата која авторите
ја користеле при неговото пишување.
На почетокот од секоја глава се дадени
дефинициите и теоремите кои се користат при
решавањето на задачите. Потоа следуваат
задачите и нивните решенија. Најголемиот дел од
решенијата се комплетно дадени, а за
поединечни задачи е даден само одговорот и се
оставаат за самостојно решавање на читателот.
Првото поглавје, „Редови од холоморфни
функции“, се состои од два дела: Степенски
редови и Лоранов и Тејлоров развој. Во првиот
дел се дадени критериумите на Коши и Даламбер
за определување на радиусот на конвергенција, а
потоа се решени неколку примери кои се
решаваат со овие концепти. Во вториот дел се
дадени решени задачи со развој на функции во
Тејлоров и Лоранов ред, при што, со убаво
избрани примери, студентот се насочува како да
ги воочи најсуптилните разлики помеѓу нив.
Второто
поглавје,
„Нули
и
изолирани
сингуларитети“, има два дела. Во првиот дел се
решени задачи за нули на холоморфна функција,
а во вториот дел се дадени примери за изолирани
сингуларитети. На почетокот, на секој од
деловите се дадени дефинициите и теоремите кои
се користат. Некои од задачите се дополнителни
теореми и со нивно решавање студентот се
насочува кон подобро разбирање на материјалот.
Во третото поглавје, „Принцип на максимум на
модул“, се изложени некои поважни примери во
кои се користи овој важен концепт како лемата на
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Шварц и Мебиусовата
единичниот круг.

трансформација

на

Во четвртото поглавје, „Остатоци (Резидиуми)“,
се изложени 22 задачи. Решенијата на
посложените задачи се придружени со соодветни
цртежи кои служат за подобро разбирање на
постапката на решавање на ваквиот тип
проблеми.
Во петтото поглавје се решени задачи за принцип
на аргумент.
Во последниот дел, „Литература“, се наведени
учебниците и збирките кои авторите ги користеле
при пишувањето на ова учебно помагало.
Оцена
дали Предложеното учебно помагало е во согласност
предложениот учебник, со предметната програма. Структурата на
односно учебно помагало учебникот соодветствува на неговата намена.
е
во
согласност
со
предметната програма
Оцена
на
учебникот, Ракописот е напишан стручно и на разбирлив
односно
учебното начин. Стилот на пишување е едноставен и
помагало
соодветен за разбирање од страна на студентите.
Затоа, сметам дека ги задоволува потребните
услови за универзитетско учебно помагало.
Категоризација (учебник
учебно помагало
или учебно помагало)
Заклучок со предлог за Ракописот кој е предаден се состои од iv+84
оправданоста
за страници напишани во tex-верзија со македонска
објавување на трудот
поддршка, B5-формат (ширина 15 cm, висина 19,5
cm), големина на букви 11 pt, двострано, класа
report.
Содржината е поделена на: Предговор, пет глави
во кои е изложен материјалот и Литература. Во
него има 14 цртежи (слики).
Сметам дека збирката ги исполнува сите
стандарди на квалитетно универзитетско учебно
помагало. Таа може да се користи, како на
студиите по математика на ПМФ за кои е
примарно наменета, така и на техничките
факултети на кои се изучуваат опфатените теми
од комплексната анализа, што дополнително
дава оправданост за негово објавување.
Предлози за потребни Предлозите за корекции се доставени до
корекции
авторите.
Изјава дека трудот не Трудот не содржи дискриминаторски содржини
содржи дискриминаторс- утврдени со позитивните прописи на Република
ки содржини утврдени со Северна Македонија.
позитивните прописи во
Република Македонија
Изјава за процентот на Ова е прво издание на учебното помагало.
промените согласно со
член
27
од
овој
Правилник
Други елементи
нема
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Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство да го поддржам овој
ракопис и да предложам да се отпечати како учебно помагало по предметот
Комплексна анализа, примарно наменет за студентите на Природноматематичкиот факултет при УКИМ во Скопје.
Во Скопје,
25.5.2022 г.

РЕЦЕНЗЕНТ
Доц. д-р Петар Соколоски, с.р.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
По прегледувањето на трудот, имаме чест и задоволство ни е да му предложиме
на Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет во Скопје, да донесе
одлука за издавање на ракописот на учебното помагало ЗБИРКА РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ПО
КОМПЛЕКСНА АНАЛИЗА, во електронска форма, од авторите: Весна Манова Ераковиќ
и Стево Ѓоргиев.
РЕЦЕНЗЕНТИ
Проф. д-р Никита Шекутковски, с.р.
Доц. д-р Петар Соколоски, с.р.
Забелешка: Рецензијата објавена во Билтен, може да изнесува најмногу 10 страници,
со проред 1.
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ПРЕГЛЕД
На теми за изработка на магистерски труд прифатени од
Наставно-нучниот совет на Стоматолошки факултет во Скопје
на седницата одржана на 7. 6. 2022 година
Кандидат

Д-р Драгица
Митрева

Тема

Ментор

Наслов на прифатени теми на Проф. д-р
македонски јазик: ,,Проследување Лидија
на димензиите, формата и големината Кануркова
на максиларниот и мандибуларниот
дентален лак кај испитаници со
малоклузија II класа 1 одделение’’.

Одлука од
Научен
совет
Бр. 02-1640/1
од 9. 6. 2022 г.

Наслов на прифатени теми на
англиски јазик:. /,,Review of the

Д-р Тринга
Бектеши

dimensions, the form and size of the
maxilar and mandibular dental arch in
respondents with malloclusion II class 1 ”.
Наслов на прифатени теми на
македонски јазик:,,Проценка на
влијанието на обликот на инцизивите,
димензиите на забите и димензиите на
денталните лакови врз појавата на
неправилноста збиеност на забите’’.

Проф. д-р
Наташа
Тошеска
Спасова

Бр. 02-1642/1
од 9. 6. 2022 г.

Наслов на прифатени теми на
англиски
јазик:.,,Evaluation of the

Д-р Луанеша
Муртезаи

impact of
incisor crown shape,
dimensions of teeth and dimensions of
dental arches on dental crowding”.
Наслов на прифатени теми на Проф. д-р
македонски јазик: ,,Влијанието на Билјана
пандемијата
COVID-19
врз Џипунова
ортодонтскиот третман”.

Бр. 02-1639/1
од 9. 6. 2022 г.

Наслов на прифатени теми на
англиски јазик: ,,Impact of COVID-19
Д-р Атанас
Илиев

pandemic in orthodontic treatment”.
Наслов на прифатени теми на Проф. д-р
македонски јазик: ,,Ефекти од Мирјана
примена
на
халсепт
врз Поповска
субгингивалниот микробиолошки наод
кај пациенти со пародонтопатија”.
Наслов на прифатени теми на
англиски
јазик:,,Effects of halsept

application on subgingival microbiological
findings in patients with periodontitis”
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Прилог бр. 5

ПРЕГЛЕД

НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ/ИНСТИТУТ

1. ДОКТОРСКИ ТРУДОВИ

Ред.
бр.

1.

Име и
презиме на
кандидатот
Д-р Нора Асани
Гаши

Назив на темата
на македонски
јазик
Протетичко
дизајнирање
на
излезниот профил
на меките ткива на
поединечни
импланти
во
постканинска
регија

Име и презиме
на менторот

Датум и бр. на
Одлука на
ННС/НС за
прифаќање на
темата

на англиски јазик
Prosthetic design of
the emergence profile
of soft tissue in single
implants
on
post
canine region
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Проф.д-р
Билјана
Капушевска

7.6.2022
02-1588/1
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РЕФЕРАТ

Прилог бр. 2

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: МЕТАЛУРГИЈА НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ И
МЕТАЛУРШКО ИНЖEНЕРСТВО НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ
ВОСКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Технолошко-металуршки факултет – Скопје, објавен во весниците „Нова Македонија” и
„Коха” од 18.5.2022 година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во
наставно-научните области: металургија на обоени метали (21602), металуршко
инженерство (21607) и металургија – друго (21610), и врз основа на Одлуката на
Наставно-научниот совет, бр. 02-972/1, од 3.6.2022, донесена на 4. редовна седница,
формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р Александар Димитров, редовен
професор на Технолошко-металуршкиoт факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
во Скопје, д-р Перица Пауновиќ, редовен професор на Технолошко-металуршкиoт
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје и д-р Горан Начевски, редовен
професор на Технолошко-металуршкиoт факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
во Скопје.

Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во научните
области: металургија на обоени и ретки метали (21602), металуршко инженерство (21607) и
металургија – друго (21610), во предвидениот рок се пријави д-р Александар Петровски, доцент
на Технолошко-металуршкиoт факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.
1

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатот д-р Александар Петровски е роден на 24.4.1989 година, во Кавадарци.
Средно образование завршил во Кавадарци во СОУ ,,Ќиро Спанџов-Брко ” во 2008 година, со
одличен успех. Дипломирал на насоката металургија и метални материјали на Технолошкометалуршкиoт факултет во Скопје, во 2012 година, со просечен успех 9,0.
Кандидатот активно се служи со англискиот јазик, што се потврдува и со поседување на
светски признатиот IELTS-сертификат со средна оценка 6,5.
Во учебната 2012/2013 година се запишал на втор циклус (магистерски) студии на
Технолошко-металуршкиoт факултет во Скопје на насоката екстрактивна металургија. Студиите
ги завршил во 2013 година, со просечен успех 10,0. На 17.9.2013 година го одбранил магистерскиот
труд на тема: ,,Карактеризација на графен добиен по пат на електролиза во водени раствори со
примена на реверзен потенцијал”.
Докторска дисертација пријавил на 30.12.2014 година на Технолошко-металуршкиoт
факултет во Скопје. Дисертацијата на тема: „Примена на нанокомпозити од полианилин (PANI)
со графен и повеќеслојни јаглеродни наноцевки (MWCNT) во сензори за детектирање на pHвредност на течна средина” ја одбранил на 11.7.2017 година, пред Комисија во состав: д-р Анита
Грозданов, ред. проф., Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методијˮ ‒
Скопје, д-р Александар Димитров, ред. проф., Технолошко-металуршки факултет, Универзитет
„Св. Кирил и Методијˮ ‒ Скопје, д-р Перица Пауновиќ, ред. проф., Технолошко-металуршки
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методијˮ ‒ Скопје, д-р Петре Макрески, вонр. проф.,
Природно-математички факултет – Скопје, Институт за хемија, Универзитет „Св. Кирил и
Методијˮ ‒ Скопје и д-р Орце Поповски, ред. проф., Воена академија „Генерал Михаило
Апостолскиˮ ‒ Скопје, Универзитет „Гоце Делчевˮ ‒ Штип. Со тоа се стекнал со научниот степен
доктор на техничкo-технолошки науки – металургија. Во јули 2016 година е избран за асистент
докторанд на Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје,
во областите металургија на железо и челик, металургија на обоени и ретки метали, прашкаста
282

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022
металургија, друго (наноматеријали и нанотехнологија). На 12.12.2017 година е избран во звањето
доцент на Технолошко-металуршкиот факултет во областите металургија на обоени метали и
металуршко инженерство.
Во моментот е доцент на Технолошко-металуршкиот факултет по предметите:
Електрометалургија, Рециклирање на метални материјали, Ретки и високочисти метали,
Екологија во металургијата. Последниот реферат за избор е објавен во Билтенот на УКИМ бр. 1157
од 15.11.2017 година.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, објавени во Билтенот бр. 1157, како
и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од последниот избор
до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е релевантна за изборот.
2. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ ОД
ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА

Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на ТМФ, во периодот по изборот за доцент,
кандидатот д-р Александар Петровски изведува настава и вежби на прв циклус студии на
студиската програма: Металургија дизајн и менаџмент. Кандидатот ја покрива наставата по
задолжителниот предмет: Електрометалургија, како и изборните предмети: Рециклирање на
метални материјали, Ретки и високочисти метали и Екологија во металургијата.
На втор циклус студии, кандидатот е задолжен за наставата по предметот Одбрани
поглавја од електрометалургијата и електрорафинирањето на металите (на студиската програма
Екстрактивна металургија).
Кандидатот бил ментор на 5 дипломски труда. Кандидатот учествувал како член во
комисија за оцена/или одбрана на 9 дипломски труда.
Другите активности кои припаѓаат во наставно-образовната дејност,
релевантни за изборот се наведени во табелата во Анекс 2 (член 2) од
Правилникот за избор.
Научноистражувачка дејност
Д-р Александар Петровски има објавено вкупно 17 научни трудови, од кои 4 труда со
оригинални научни резултати, објавени во научно списание кое има импакт-фактор за годината
во која е објавен трудот, во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е
индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови достапна на интернет, 4
труда со оригинални научни резултати, објавени во научно списание кое нема импакт-фактор за
годината во која е објавен трудот, во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое
е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови достапна на интернет,
5 труда со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник на рецензирани научни
трудови презентирани на меѓународен академски собир каде што членовите на програмскиот или
научниот комитет се од најмалку три земји, како и 4 поглавја од монографии објавени во
странство од страна на „Springer“. Кандидатот има остварено учество на научен/стручен собир со
меѓународно учество, како и 10 учества на меѓународни научни собири со усни и со постер
презентации.
Д-р Александар Петровски учествува како член во 2 национални научноистражувачки
проекта, како и во 4 меѓународни научноистражувачки проекти.
Во изминатиот период за време на неговата функција како доцент, д-р Александар
Петровски учествувал во изготвување и пријавување на 2 национални научноистражувачка
проекта, како и на 8 меѓународни научноистражувачки проекти.
Други активности кои припаѓаат во научноистражувачката дејност,
релевантни за изборот се наведени во табелата во Анекс 2 (член 3/член 4) од
Правилникот за избор.
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Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Стручно усовршување во странство остварил со студиски престој во рамки на
меѓународниот научноистражувачки проект „Application of Ionizing Irradiation in Nanotechnology
for Environment, Energy and Health Purposes, MAK1003 (2018-2019) founded by International Atomic
Energy Agency, (IAEA)“, каде што имал двенеделна обука за оператор што ќе управува со SEMмикроскопот, кој беше набавен од овој проект (17.9.2018 – 28.9.2018, Institute for Multidisciplinary
Research, Department of Materials Science and Laboratory for Microscopy, Institute Mihajlo Pupin Belgrade, Serbia).
Во изминатите 5 години, кандидатот има работено на 4 експертски активности
за евалуација, стручна ревизија, технички извештаи, вешт наод и мислење, стручно
мислење, проценка на капитал, систематизација и методологија.
Кандидатот е активен и во дејностите од поширок интерес. Член е на: организациски
одбор на VIII th International Metalurgical Congres - Metallurgy, Materials Enviromental (MME),
Колегиум на втор циклус студии на студиската програма Екстрактивна металургија, Комисија за
избор на декан, пописна комисија на Институтот за екстрактивна металургија, Здружение на
металурзи на Македонија, како и член на Наставно-научниот совет на Технолошко-металуршкиот
факултет.
Други активности од Анекс 1 кои припаѓаат во стручно-апликативната
дејност и дејноста од поширок интерес, релевантни за изборот се наведени
во табелата во Анекс 2 (член 5) од Правилникот за избор.
Оценка од самоевалуација
Кандидатот д-р Александар Петровски, за периодот од изборот во звањето доцент до
поднесувањето на пријавата, доби позитивна оценка од анонимно спроведената анкета на
студентите на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје.
Актива реферирана во Билтен бр. 1157 од 15.11.2017 година за избор во звањето
доцент.
1. Трудови печатени во научни списанија – 4
2. Трудови печатени во зборници од конгреси – 1
3. Дел од монографиja објавен во странство – 2
4. Трудови презентирани на научни собири и конгреси во земјата и во странство – 30
5. Учесник во научноистражувачки проекти – 3.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на кандидатот,
Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната,
научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес на
д-р Александар Петровски.
Врз основа на податоците за активноста на кандидатот од последниот избор до денес и
освоените 199,25 поени, Комисијата заклучи дека д-р Александар Петровски поседува научни и
стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и
асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги исполнува сите
услови да биде избран во звањето вонреден професор во научните области: металургија на обоени
и ретки метали (21602), металуршко инженерство (21607) и металургија – друго (21610).
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставнонаучниот совет на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, д-р Александар Петровски да
биде избран во звањето вонреден професор во научните области: металургија на обоени и
ретки метали (21602), металуршко инженерство (21607) и металургија – друго (21610).
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Д-р Александар Димитров, редовен професор, с.р.
Д-р Перица Пауновиќ, редовен професор, с.р.
Д-р Горан Начевски, редовен професор, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат: Александар Војо Петровски
(име, татково име и презиме)
Институција: Технолошко-металуршки факултет – Скопје
(назив на факултетот/институтот)
Научна област: металургија на обоени и ретки метали (21602), металуршко
инженерство (21607) и металургија – друго (21610)
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН
ПРОФЕСОР/НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОВЕТНИК
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на
прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно
има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум)
на интегрираните студии од првиот и вториот циклус *
Да

2

3

3.1

3.2

3.3

Просечниот успех на прв циклус изнесува: 9,00.
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 10,00.
Научен степен – доктор на науки од научната област за
која се избира
Назив на научната област: металургија на обоени и
ретки метали (21602), металуршко инженерство
(21607) и металургија – друго (21610).
Подрачје: техничко-технолошки науки.
Објавени најмалку пет рецензирани научни труда ** во
референтна научна публикација согласно со ЗВО во
последните пет години пред објавувањето на конкурсот
за избор
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку
една електронска база на списанија со трудови достапна
на интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank
или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку
една електронска база на списанија со трудови достапна
на интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank
или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку
една електронска база на списанија со трудови достапна
на интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
3.4

3.5

3.6

5
6

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку
една електронска база на списанија со трудови достапна
на интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank
или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое има меѓународен
уредувачки одбор во кој учествуваат членови од
најмалку три земји, при што бројот на членови од една
земја не може да надминува две третини од вкупниот
број на членови
Зборник
на
рецензирани
научни
трудови,
презентирани на меѓународен академски собир каде
што членовите на програмскиот или научниот комитет
се од најмалку три земји
Претходен избор во наставно-научно звање – доцент,
датум и број на Билтен: бр. 1157 од 15.11.2017 година
Има способност за изведување на високообразовна
дејност
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО,
НАУЧНО, НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат: д-р Александар Петровски
Институција: Технолошко-металуршки факултет – Скопје
Научна област: металургија на обоени и ретки метали (21602),
металуршко инженерство (21607) и металургија – друго (21610)
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста
број
1
Одржување на настава (прв циклус студии)
1.1
Електрометалургија (3 часа), 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, предавања
1.2 Рециклирање на метални материјали (2 часа), 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, предавања
1.3 Ретки и високочисти метали (2 часа), 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, предавања
1.4 Екологија во металургијата (2 часа), 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, предавања
2
Одржување на вежби (прв циклус студии)
2.1 Електрометалургија (2 часа), 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, аудиториски и
лабораториски вежби
2.2 Вовед во металургија (3 часа), 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, аудиториски и
лабораториски вежби
2.3 Феролегури (2 часа), 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, аудиториски и лабораториски
вежби
2.4 Рециклирање на метални материјали (2 часа), 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, аудиториски
и лабораториски вежби
2.5 Ретки и високочисти метали (1 час), 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, аудиториски и
лабораториски вежби
2.6 Екологија во металургијата (2 часа), 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, аудиториски и
лабораториски вежби
3
Одржување на настава (втор циклус студии)
3.1 Одбрани поглавја од електрометалургијата и
електрорафинирањето на металите (3 часа), 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
4
Одржување на вежби (втор циклус студии)
4.1 Одбрани поглавја од електрометалургијата и
електрорафинирањето на металите (3 часа), 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
5
Консултации со студенти
5.1 Консултации со студенти (прв циклус), 2018 – 2022, вкупно
100 студенти
6
Подготовка на нов предмет
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Поени
27
9
6
6
6
27
4,5
6,75
4,5
4,5
2,25
4,5
9
9
5,4
5,4
0,2
0,2
1,5
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6.1
6.2
7
8

Одбрани поглавја од електрометалургијата и
електрорафинирањето на металите (3 часа – предавања),
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
Одбрани поглавја од електрометалургијата и
електрорафинирањето на металите (3 часа – вежби),
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
Ментор на дипломска работа (5х0,2)
Член на комисија за оцена и одбрана на дипломска
работа (9х0,1)
Вкупно

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста
број
1.
Учесник во национален научен проект:
1.1
Истражување и развој на нови материјали за прочистување
на отпадни води и подобрување на животната средина, 2018
година, финансиран од Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ – Скопје (учесник)
1.2
Истражување на процесот на лужење на никелоносни руди
со примена на ултразвук, 2019 година, финансиран од
Технолошко-металуршки факултет – Скопје (учесник)
2
Учесник во меѓународни научни проекти:
2.1
Polymer/Carbon nano structures composite design for advanced
gas and biosensing applications (Bilateral Macedonia-Austria,
2018-2020), финансиран од Министерство за образование и
наука на Р. Македонија, билатерален проект МакедонијаАвстрија, 2018-2020 (учесник)
2.2
Application of functional nano particles and structures in facial
health masks and filters for protection of Covid-19, 2020-2021,
Финансиран од UNESCO, (учесник)
2.3
Application of Ionizing Irradiation in Nanotechnology for
Environment, Energy and Health Purposes, MAK1003 (20182019) founded by International Atomic Energy Agency, (IAEA)
(учесник)
2.4
Transformation of industrial waste powders into new functional
materials, Bilateral Projects with Ningbo University of
Technology, PR China, финансиран од Министерството за
образование и наука на РМ, од 2020-2021, (учесник)
3
Дел од монографија објавена во странство
3.1
Chapter 21: A. Petrovski, P. Paunović, A. Grozdanov, A. T.
Dimitrov, G. Gentile, M. Avella, Electrochemical Synthesis of
PANI/Graphene Nanocomposites Aimed for Sensors, in P.
Petkov et al. (eds.), Advanced Nanotechnologies for Detection
and Defence against CBRN Agents, Springer Science+Business
Media B.V., (2018) 221-227.
3.2
Chapter 38: G. Chepishevski, A. Petrovski, A. Grozdanov, P.
Paunović, A. Dimitrov, G. Gentile, M. Avella, MWCNT/PANI
Screen Printed Electrodes for Gas Sensors, in P. Petkov et al.
(eds.), Advanced Nanotechnologies for Detection and Defence
against CBRN Agents, Springer Science+Business Media B.V.,
(2018) 389-396.
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3.3

3.4

4

4.1

4.2

4.3

4.4

5

5.1

5.2

5.3

Chapter 29: A. Petrovski, P. Paunović, A. Grozdanov, A. T.
Dimitrov, Testing of pH Nanosensors Based on
Polyaniline/Carbon Nanostructures Coated Screen Printed
Electrode, in P. Petkov et al. (eds.), Nanoscience and
Nanotechnology in Security and Protection Against CBRN
Threats, Springer, Dordrecht., (2020) 369-377.
Grozdanov, A. Petrovski , P. Paunović, A. T. Dimitrov, G. Gentile,
M. Avella, MWCNT/Polyaniline nanocomposites used for pH
nanosensors of marine waters, M. Cocca et al. (eds.), Proceedings
of the International Conference on Microplastic Pollution in the
Mediterranean Sea, Springer Water, Springer International
Publishing AG 2018, p.231-238.
Трудови со оригинални научни резултати, објавени
во научно списание кое има импакт фактор за
годината во која е објавен трудот, во кое трудовите
што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е
индексирано во најмалку една електронска база на
списанија со трудови достапна на интернет
Temkov, M., Petrovski, A., Gjorgieva, E., Popovski, E., Lazarova,
M., Boev, I., Paunovic, P., Grozdanov, A., Dimitrov, A., Baidak,
A., Krastanov A. (2019). Inulinase immobilization on
polyethylene glycol/polypyrrole multiwall carbon nanotubes
producing a catalyst with enhanced thermal and operational
stability. Engineering in Life Sciences (19), 617–630. (IF 1,936)
P. Paunović, G. Načevski, A. Petrovski, A. Tomova, A. Grozdanov
and A. T. Dimitrov, Kinetic analysis of ultrasound leaching of
nickel laterite ore, Bulgarian Chemical Communications, 51
Special Issue D (2019) 12-18. (IF 0,23)
A. Grozdanov, A. Petrovski, M. Avella, P. Paunovic, M. E. Errico,
R. Avolio, G. Gentile, F. De Falco, A. T. Dimitrov,
Spectroscopically Study of Nanocomposites Based on PANI and
Carbon Nanostructures for pH Sensors, Bulgarian Chemical
Communications, 51 Special Issue D (2019) 36-41. (IF 0,23)
A. Petrovski, P. Paunović, A. Grozdanov, A. T. Dimitrov, I.
Mickova, G. Gentile, M. Avella, Еlectrochemical polymerization
and in situ characterization of PANI in presence of chemically
modified graphene, Bulgarian Chemical Communications, 52,
Special Issue E (2020) 41-48. (IF 0,23)
Трудови со оригинални научни резултати, објавени
во научно списание кое нема импакт фактор за
годината во која е објавен трудот, во кое трудовите
што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е
индексирано во најмалку една електронска база на
списанија со трудови достапна на интернет
A. Petrovski, A. T. Dimitrov, A. Grozdanov, P. Paunović, B.
Andonović, G. Gentile, M. Avella, B. Ranguelov, Study of
Graphene Obtained by Electrolysis in Sulfuric Acid Electrolytes,
SciFed Nanotech Research Letters, 1(2),1000009(1-10) (2018).
A. Grozdanov, I. Dimitrievska, P. Paunović, A. Petrovski, Screen
printed electrodes based on polymer/MWCNT and polymer/G
nanocomposite for advanced gas sensing application, Material
Science & Engineering International Journal, 4 (2020) 102-108.
Petrovski A., Nachevski G., Paunović P., Grozdanov A., Dimitrov
A., New approaches for obtaining selenium (Se) from natural
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5.4

7

7.1

7.2

7.3

11
11.1

11.2

11.3

11.4

resources, International scientific journal "Industry 4.0", year
IV, issue 6, P.P. 302-305 (2019)
Petrovski A., Načevski G., Dimitrov A. T., Paunović P.,
Kinetic models of nickel laterite ore leaching process,
International scientific journal "machines. technologies.
materials.", year XIII, issue 11, P.P. 487-490 (2019)
Трудови со оригинални научни/стручни резултати,
објавени во зборник на рецензирани научни
трудови презентирани на меѓународнен академски
собир каде што членовите на програмскиот или
научниот комитет се од најмалку три земји
A. Petrovski, G. Načevski, P. Paunović, A. Tomova, A.
Grozdanov, A. T. Dimitrov, New approaches for obtaining
enriched selenium (Se) biomaterials from plants and their
potential application, VIIIth International Metallurgical
Congress, Proceedings, paper No 9, 4 pages, Ohrid, 30 May - 03
June, 2018.
M. Stamenkovski, A. Petrovski, G. Nachevski, P. Paunović, A.
Grozdanov, A. T. Dimitrov, Carbon nanostructures improved
filters for heavy metal ion adsorption, Proceedings, paper No 10,
4 pages, Ohrid, 30 May - 03 June, 2018.
A. Petrovski, G. Načevski, P. Paunović, A. Grozdanov, A. T.
Dimitrov, New approaches for production of selenium (Se) from
mineral resources, VIIIth International Metallurgical Congress,
Proceedings, paper No 23, 5 pages, Ohrid, 30 May - 03 June,
2018.
A. Petrovski, G. Načevski, A. T. Dimitrov, P. Paunović, Kinetic
models of nickel laterite ore leaching process, IV International
Scientific Conference INDUSTRY 4.0, Proceedings, Vol.3, 368371, Borovets, 11-14 December, 2019.
A. Petrovski, G. Nachevski, P. Paunović, A. Grozdanov, A. T.
Dimitrov, New approaches for production of selenium (Se) from
natural resources, IV International Scientific Conference
INDUSTRY 4.0, Proceedings, Vol.3, 372-375, Borovets, 11-14
December, 2019.
Учество на научен/стручен собир со реферат
P. Paunović, G. Načevski, A. Petrovski, A. Tomova, A. Grozdanov,
A. T. Dimitrov, Kinetic model of leaching process for extraction of
nickel from ržanovo lateritic ore, VIIIth International
Metallurgical Congress, Book of Abstracts, p. 35, Ohrid, 30 May 03 June, 2018.
G. Načevski, A. Petrovski, P. Paunović, A. Tomova, A. Grozdanov,
A. T. Dimitrov, New approaches for production of Selenium (Se)
from mineral resources, Book of Abstracts, p. 36, Ohrid, 30 May 03 June, 2018.
Aleksandar Petrovski, Goran Nacevski, Perica Paunovic, Anita
Grozdanov, Aleksandar T. Dimitrov, Miki Stamenkovski, Carbon
nanostructures improved filters for heavy metal ion adsorption,
Book of Abstracts, p. 97, Ohrid, 30 May - 03 June, 2018.
Aleksandar Petrovski, Goran Nacevski, Perica Paunovic, Anita
Grozdanov, Aleksandar T. Dimitrov, New approaches for
obtaining enriched Selenium (Se) biomaterials from plants and
their potential applications, Book of Abstracts, p. 100, Ohrid, 30
May - 03 June, 2018.
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11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

G. Načevski, P. Paunović, A. Petrovski, A. T. Dimitrov, Knetic
analysis of ultrasound leaching of nickel laterite ore, 11th
Chemistry Conference with international participation, Book of
Abstracts, p. 145, 11-13 October, Plovdiv, Bulgaria.
A. Grozdanov, M. Avella, P. Paunović, M. E. Errico, R. Avolio, A.
Petrovski, G. Gentile, F. De Falco, A. T. Dimitrov, Spectroscopic
study of nanocomposites based on pani and carbon
nanostructures for pH sensors, 11th Chemistry Conference with
international participation, Book of Abstracts, p. 205, 11-13
October, Plovdiv, Bulgaria.
K. Stoimčev, A. Petrovski, Anita Grozdanov, Perica Paunović,
Synthesis
and
characterization
of
PPy/MWCNTs
nanocomposites,
NATO-ASI
2019,
Nanoscience
and
Nanotechnology in Security and Protection Against CBRN
Threats, Sozopol, Bulgaria, September 12-20, 2019, Book of
Abstracts, p. 51.
A. Petrovski, Anita Grozdanov, Perica Paunović, A. T. Dimitrov,
Testing of pH nanosensors based on polyaniline/carbon
nanostructures (PANI/CNSs) coated screen printed electrode
(SPE), NATO-ASI 2019, Nanoscience and Nanotechnology in
Security and Protection Against CBRN Threats, Sozopol,
Bulgaria, September 12-20, 2019, Book of Abstracts,p. 74.

1

1

1

1

*

Kiril Stoimčev , Aleksandar Petrovski, Anita Grozdanov and
Perica Paunović, Synthesis and characterization of
PPy/MWCNTs nanocomposites, Nanoscience and
Nanotechnology in Security and Protection Against CBRN
Threats, Sozopol, Bulgaria, 12 - 20.09.2019 (Постер)
*, Perica Paunović, Anita Grozdanov, Aleksandar T. Dimitrov
Aleksandar Petrovski, Testing of pH nanosensors based on
polyaniline/carbon nanostructures (PANI/CNSs) coated screen
printed electrode (SPE), Nanoscience and Nanotechnology in
Security and Protection Against CBRN Threats, Sozopol,
Bulgaria, 12 - 20.09.2019 (Усна презентација)
Вкупно

0,5

1

98,75

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК
ИНТЕРЕС
Ред.
број
1

1.1

Назив на активноста:
Експертски активности: евалуација, стручна ревизија,
супервизија, технички извештаи, вешт наод и
мислење, стручно мислење, проценка на капитал,
систематизација, методологија
Е Л А Б О Р А Т
Проценка на количина, вид и квалитет на троска од
локалитет за складирање на отпадна троска Возарци на
Друштвото за ископ на руди, производство на метали,
трговија и услуги ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци
Е Л А Б О Р А Т
Проценка на количина, вид и квалитет на троска од
локалитет за складирање на отпадна троска Возарци на
Друштвото за ископ на руди, производство на метали,
трговија и услуги ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци
Е Л А Б О Р А Т
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1.2

1.3

1.4

2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1

6.2
7
7.1

Проценка на количина, вид и квалитет на троска од
локалитет за складирање на отпадна троска Возарци на
Друштвото за ископ на руди, производство на метали,
трговија и услуги ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци
Д-р Горан Начевски, ред. проф., д-р Александар Петровски,
доцент, д-р Ана Томова, вонр. проф., ЕЛАБОРАТ - Проценка на
количина, вид и квалитет на троска од локалитет за складирање
на отпадна троска Возарци на Друштвото за ископ на руди,
производство на метали, трговија и услуги ЕУРОНИКЕЛ
ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци, Март - 2021
Д-р Горан Начевски, вонр. проф., д-р Александар Петровски,
доцент, ЕЛАБОРАТ - КОЛИЧИНИ, КВАЛИТЕТ И ВРЕДНОСТ
НА НИКЕЛОНОСНА РУДА, ПРОИЗВЕДЕН ГОТОВ ПРОИЗВОД
(ФЕРОНИКЕЛ) И КОНВЕРТОРСКА ТРОСКА ВО ФЕНИ
ИНДУСТРИ АД во стечај Кавадарци, Јуни - 2018
Д-р Перица Пауновиќ, ред. проф., д-р Александар
Петровски, Доцент, Страхил Перчуклиевски, лаборант,
Извештај за извршени анализи на содржина на влага и
гранулометриски состав на петрол кокс произведен во
Еуроникел Индустри - Кавадарци, Април - 2021
Е Л А Б О Р А Т за повторна акредитација на студиска програма
- Металургија (прв циклус студии – четиригодишни студии),
Институт за екстрактивна металургија, Институт за
преработувачка
металургија,
Технолошко-металуршки
факултет, Скопје, 2021 година (почеток на студиската програма
– 2023 година)
Учество на промотивни активност на Факултетот
2015 – 2020 година: промоција на наставните програми на
Факултетот
Член на организационен или програмски одбор на
меѓународен научен /стручен собир
Член на организациски одбор на VIII th International
Metalurgical Congres - Metallurgy, Materials Enviromental (MME),
30.5 – 3.6.2018, Охрид, Р Македонија
Член на здружение
Член на Здружение на металурзи на Македонија, 2017 – 2022
Студиски престој во странство
17.09.2018 - 28.09.2018, Institute for Multidisciplinary Research,
Department of Materials Science and Laboratory for Microscopy,
Institute Mihajlo Pupin - Belgrade, Serbia
Изготвување и пријавување на научен/образовен
национален проект – соработник
Истражување и развој на нови материјали за прочистување на
отпадни води и подобрување на животната средина, 2018
година, финансиран од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје (учесник)
Истражување на процесот на лужење на никелоносни руди со
примена на ултразвук, 2019 година, финансиран од
Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје (учесник)
Изготвување и пријавување на научен/образовен
меѓународен проект
Platform for straightening training, research and innovation
capacities for integration of circular economy and material
engineering at FTM-UCIM and Western Balkan, HORIZON 293
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7.2

7.3

7.4

7.5
7.6
7.7

7.8
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

WIDERA - 2021 - ACCESS - 02, Acronym: CIR ECO MAT, Number:
101059630
Strategic network for transformation, straightening training,
research and innovation capacities of FUTURE HEI, HORIZON WIDERA - 2022 - ERA - 01, Acronym: FUTURE HEI, Number:
101094550
NATO Project: Nano smart gloves based on hybrid CNT/graphene
films for chemical & bio threats, NATO Emerging Security Challenges
Division; Science for Peace and Security (SPS) Programme, 20172019
Polymer/Carbon nano structures composite design for advanced gas
and biosensing applications (Bilateral Macedonia-Austria, 20182020), финансиран од Министерство за образование и наука на
Р Македонија, билатерален проект Македонија-Австрија, 2018 –
2020 (учесник)
Application of functional nano particles and structures in facial
health masks and filters for protection of Covid-19, 2020-2021,
финансиран од UNESCO (учесник)
Application of Ionizing Irradiation in Nanotechnology for
Environment, Energy and Health Purposes, MAK1003 (2018-2019)
founded by International Atomic Energy Agency (IAEA) (учесник)
Transformation of industrial waste powders into new functional
materials, Bilateral Projects with Ningbo University of Technology,
PR China, финансиран од Министерството за образование и
наука на РМ, 2020 – 2021 (учесник)
Carbon nanostructures electrocatalysts for hydrogen peroxide and
oxigen reduction, Petr Beron Call 2019, Acronim:
CARBONANOCATALYST 219, R. Bulgaria (раководител)
Член на факултетска комисија
Член на Институтот за екстрактивна металургија, 2017 – 2022
Член на Колегиум за втор циклус студии за студиската
програма Екстрактивна металургија, 2018 – 2022
Член на Комисија за избор на декан
Член на Наставно-научниот совет на Технолошкометалуршкиот факултет во Скопје, 2017 – 2022
Член на пописна комисија на Институтот за екстрактивна
металургија, 2017 – 2022
Вкупно

1

1

1

1
1
1

1
10
2,5
2
0,5
2,5
2,5
28,5

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА
Поени
ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
72
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
98,75
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
28,5
ВКУПНО 199,25
Рецензентска комисија
Д-р Александар Димитров, редовен професор, с.р.
Д-р Перица Пауновиќ, редовен професор, с.р.
Д-р Горан Начевски, редовен професор, с.р.
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РЕФЕРАТ

Прилог бр. 2

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ ВО НАСТАВНОНАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА И ВОДА, ВОЗДУХ И ПОЧВА НА
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Технолошко-металуршки факултет – Скопје, објавен во весниците „Нова Македонија” и „Коха“ од
18.5.2022 година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните
области: аналитичка хемија (10702) и вода, воздух и почва (22502), и врз основа на Одлуката на
Наставно-научниот совет на Технолошко-металуршкиот факултет, бр. 02-973/1, донесена на
3.6.2022 год., формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р Гордана Русеска, редовен
професор на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, д-р Кирил Лисичков, редовен
професор на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, и д-р Слободан Богоевски, редовен
професор на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во
наставно-научните области: аналитичка хемија (10702) и вода, воздух и почва (22502), во
предвидениот рок се пријави д-р Катерина Атковска, доцент на Технолошко-металуршкиот
факултет во Скопје.
БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатката д-р Катерина Атковска е родена на 20.2.1979 година, во Скопје. Средно
образование завршила во Скопје, во гимназијата „Раде Јовчевски-Корчагин“. Со високо
образование се стекнала на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. Дипломирала на
насоката прехранбено-биотехнолошко инженерство во 2005 година, со просечен успех 8,83.
Кандидатката активно се служи со англискиот јазик.
Во учебната 2007/2008 се запишала на втор циклус (магистерски) студии на
Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. Студиите ги завршила во 2009 година, со
просечен успех 10,00. На 26.8.2009 година го одбранила магистерскиот труд на тема:
Атсорпциони карактеристики на дисперзиони тврди системи (зеолити, активни јаглени и
нано-Al2O3).
Докторска дисертација пријавила во 2011 година на Технолошко-металуршкиот
факултет во Скопје. Дисертацијата на тема: Примена на природни сорбенти и наноматеријали
за отстранување на тешките метали дистрибуирани во системот подземни води на
микролокалитетот Дрисла, ја одбранила на 30.6.2017 година, пред Комисија во состав: д-р
Анита Грозданов, редовен професор на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, ментор,
д-р Гордана Русеска, редовен професор на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје,
претседател, д-р Кирил Лисичков, редовен професор на Технолошко-металуршкиот факултет во
Скопје, член, д-р Слободан Богоевски, редовен професор на Технолошко-металуршкиот факултет
во Скопје, член и д-р Александар Димитров, редовен професор на Технолошко-металуршкиот
факултет во Скопје, член. Со тоа се стекнала со научниот степен доктор на науки од научната
област вода, воздух и почва (животна средина).
На 12.12.2017 година е избранa во звањето доцент на Технолошко-металуршкиот
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во областите на истражување: вода,
воздух и почва (22502) и аналитичка хемија (10702).
Во моментот е доцент на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. Последниот
реферат за избор е објавен во Билтен бр. 1156 од 1.11.2017 година.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени во Билтен бр. 1015 од
15.9.2011 година, бр. 1086 од 15.10.2014 година, бр. 1146 од 15.5.2017 и бр. 1156 од 1.11.2017 годна,
како и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатката од последниот
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избор до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за
изборот.
НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТКАТА ОД
ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА

Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на Технолошко-металуршкиот факултет
при УКИМ, кандидатката д-р Катерина Атковска изведува настава и вежби на прв циклус студии
на студиската програма Неорганско инженерство и заштита на животна средина. Исто така,
изведува настава и вежби и на втор циклус студии на студиската програма Неорганско
инженерство и заштита на животна средина по предметот Ремедијација на почви и води.
Кандидатката билa ментор на 1 дипломски труд.
Научноистражувачка дејност
Д-р Катерина Атковска има објавено вкупно 19 научни трудови, од кои 1 научен труд во
научни списанија со импакт-фактор (фактор на влијание), 4 труда во меѓународни научни
списанија и 14 труда во зборници од научни собири. Кандидатката има 7 секциски предавања на
научен/стручен собир со меѓународно учество, 2 учества со усна презентација на стручен/научен
собир со реферат и 6 учества на меѓународни конференции со постер, при што апстрактите се
објавени во зборниците од конференциите.
Д-р Катерина Атковска била член на 1 национален и 3 меѓународни научни проекти.
Д-р Катерина Атковска била рецензент на 1 научен труд објавен во списание со фактор
на влијание (импакт-фактор) и на 1 научен труд објавен во списание со меѓународен уредувачки
одбор.
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Катерина Атковска активно е вклучена во стручно-апликативната работа на
Технолошко-металуршкиот факултет.
Кандидатката е автор на 1 и коавтор на 2 поглавја од книги. Учесник е на 1 идеен проект
и учествува во изготвување и пријавување на 2 научно/образовни меѓународни проекта. Стручно
усовршување остварила со 3 студиски престои во странство (до 3 месеци).
Д-р Катерина Атковска била член на организацискиот одбор на 8. Меѓународен конгрес
на металурзи и е член на управниот одбор на COST-акцијата – CA18225. Кандидатката активно
учествува во промотивни активности на Факултетот, како и во промоција на наставните програми
на Технолошко-металуршкиот факултет.
Кандидатката покажува активност и во дејностите од поширок интерес. Активно е
вклучена во работата на бројни комисии на Технолошко-металуршкиот факултет, и тоа:
Наставно-научен совет на Факултетот, Наставно-научен колегиум за втор циклус студии на
студиската програма Неорганско инженерство и заштита на животна средина и член на пописна
комисија на Институтот за неорганска технологија.
Оценка од самоевалуација
Кандидатката д-р Катерина Атковска, за периодот од изборот во звањето доцент до
поднесувањето на пријавата, доби позитивна оценка од анонимно спроведената анкета на
студентите на Технолошко-металуршкиот факултет.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставнообразовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од
поширок интерес на д-р Катерина Атковска.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Катерина Атковска поседува научни и
стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и
асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги исполнува сите
услови да биде избрана во звањето вонреден професор во научните области: аналитичка хемија
(10702) и вода, воздух и почва (22502).
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставно-научниот совет на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, д-р Катерина
Атковска да биде избрана во звањето вонреден професор во научните области: аналитичка хемија
(10702) и вода, воздух и почва (22502).
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Д-р Гордана Русеска, редовен професор, с.р.
Технолошко-металуршки факултет, Скопје
Д-р Кирил Лисичков, редовен професор, с.р.
Технолошко-металуршки факултет, Скопје
Д-р Слободан Богоевски, редовен професор, с.р.
Технолошко-металуршки факултет, Скопје
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, НАСТАВНОСТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат:
Институција:

Катерина Дончо Атковска
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Технолошко-металуршки факултет – Скопје
Научни области: аналитичка хемија и вода, воздух и почва
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – ВОНРЕДЕН
ПРОФЕСОР/НАУЧНО ЗВАЊЕ – ВИШ НАУЧЕН СОРАБОТНИК
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв
и втор циклус за секој циклус посебно, односно има
остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на
интегрираните студии од првиот и вториот циклус *
да
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,83.
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 10,00.
2

Научен степен – доктор на технички науки
Назив на научните области: аналитичка хемија и вода,
воздух и почва;
полиња: хемија и животна средина и хемија;
подрачје: техничко-технолошки науки.

3

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

3.1

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку
една електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот
совет за високо образование

3.2

3.3

3.4

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки
одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји,
при што бројот на членови од една земја не може да
надминува две третини од вкупниот број на членови
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на
Европската Унија и/или ОЕЦД
Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на
меѓународни академски собири каде што членовите на
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

програмскиот или научниот комитет се од најмалку три
земји
4
5

Претходен избор во наставно-научно звање – доцент,
датум и број на Билтен: 1 ноември 2017, бр. 1156
Има способност за изведување на високообразовна дејност

да
да

*На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој од универзитетите
во Република Македонија во моментот на стапување во сила на Законот за високото образование
(Службен весник на Република Македонија бр.82/2018), нема да се применуваат одредбите од
Законот кои се однесуваат на просекот, односно дека лицата треба да имаат остварено просечен
успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно
имаат остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и
вториот циклус. Во овој случај, полето под реден број 1 не се пополнува.
За кандидатот кој има повеќе од 5 (пет) научни труда во референтна научна публикација,
рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе, ќе ги оцени и ќе ги вреднува во Образец
2.
**
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И НАСТАВНОСТРУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат:
Институција:

Катерина Дончо Атковска
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Технолошко-металуршки факултет – Скопје
Научни области: аналитичка хемија и вода, воздух и почва
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста :
број
1
Одржување на настава (прв циклус студии)
Процеси на преработка на отпадни води (3 часа)
Влијание на глобалните климатски промени
карактеристиките на водата и почвата (3 часа)
Хемија на атмосфера (2 часа)
2
Одржување на вежби (прв циклус студии)
Процеси на преработка на отпадни води (3 часа)
Влијание на глобалните климатски промени
карактеристиките на водата и почвата (3 часа)
Хемија на атмосфера (1 час)
Аналитичка хемија (3 часа)
Аналитичка хемија 2 (3 часа)
Горива и процеси на согорување (3 часа)
Печки во неметална индустрија (3 часа)
Енергетика и околина (2 часа)
Општа и неорганска хемија 1 (3 часа)
Општа и неорганска хемија 2 (3 часа)
3
Одржување на консултации со студенти
2017-2022: вкупно 320 студенти
4
Одржување на настава (втор циклус студии)
Ремедијација на почви и вода (50%)
5
Ментор на дипломска работа (1)
Вкупно

Поени
24
9
врз

9
6
62,64
6,75

врз

6,75
2,25
20,25
5,4
6,75
6,75
4,5
1,62
1,62
0,64
0,64
2,25
2,25
0,2
89,73

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста:
Поени
број
1
Учесник во национален научен проект (1)
3
Следење и корелација на некои параметри на водата во
3
Дојранско езеро (1. фаза), 2019
2
Учесник во меѓународни научни проекти (3)
15
Application of Ionizing Radiations in Nanotechnology for
5
Environmental, Energy and Health purposes, 2018-2019, IAEA
“Investigation and Mathematical Analysis of Avant-garde
Disease Control via Mosquito Nano-Tech-Repellents”, CA16227,
5
2019-2022
“Taste and Odor in early diagnosis of source and drinking Water
5
Problems” (Water TOP), CA18225, 2019Труд со оригинални научни резултати со импактфактор, објавен во научно списание во кое
3
6,024
трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија
и кое е индексирано во најмалку една електронска
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4

5

база на списанија со трудови достапна на интернет
(1)
Katerina Atkovska, Hamdije Memedi, Kiril Lisichkov, Stefan
Kuvendziev, Mirko Marinkovski, Gordana Ruseska, Anita
Grozdanov, Biosorption of nickel ions from aqueous solutions by
natural and modified peanut husks: equilibrium and kinetics,
Water and Environment Journal, Vol. 32 (2), pp. 276-284,
(2018), (IF= 1,224)
Трудови со оригинални научни резултати, објавени
во научно списание во кое трудовите што се
објавуваат подлежат на рецензија и кое има
меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат
членови од најмалку три земји, при што бројот на
членови од една земја не може да надминува две
третини од вкупниот број на членови (4)
Katerina Atkovska, Kiril Lisichkov, Gordana Ruseska,
Aleksandar T. Dimitrov, Anita Grozdanov, Removal of heavy
metal ions from wastewater using conventional and
nanosorbents: a review, Journal of Chemical Technology and
Metallurgy, Vol. 53. No.2, pp. 202-219, (2018)
Vesna Markoska, Velibor Spalveic, Kiril Lisichkov, Katerina
Atkovska, Rubin Gulaboski, Determination of water retention
characteristics of perlite and peat, Agriculture & Forestry, Vol.
64, Issue 3, pp. 113-126 (2018)
Katerina Atkovska, Stefan Kuvendziev, Erhan Mustafa, Mirko
Marinkovski, Peyman Ghaffari, Kiril Lisichkov, Essential oils as
green repellents against mosquito vectors, Quality of Life, Vol.
12, Issue 1-2, pp. 51-60 (2021)
Erhan Mustafa, Katerina Atkovska, Stefan Kuvendziev, Mirko
Marinkovski, Kiril Lisichkov, Performance evaluation of
polymeric membrane permeability characteristics using
different aqueous solutions, Quality of Life, Vol. 12, Issue 3-4, pp.
93-103, (2021)
Трудови со оригинални научни/стручни резултати,
објавени во зборник на рецензирани научни
трудови, презентирани на меѓународни академски
собири каде што членовите на програмскиот или
научниот комитет се од најмалку три земји (13)
Anita Grozdanov, Katerina Atkovska, Kiril Lisichkov, Gordana
Ruseska, Aleksandar T. Dimitrov, Removal of heavy metal ions
from wastewater using bio – and nanosorbents. Springer
International Publishing AG 2018, M. Cocca et al. (eds.),
Proceedings of International Conference on Microplastic
Pollution in the Mediterranean Sea, Springer Water
Erhan Mustafa, Kiril Lisichkov, Mirko Marinkovski, Stefan
Kuvendziev, Zoran Bozinovski, Katerina Atkovska, Shaban
Jakupi, Qualitative and quantitative characterization of the
wastewater from airport terminals, 39th International
Conference Vodovod i Kanalizacija ’18, Proceedings, 2018, 291297
Viktorija Bezhovska, Erhan Mustafa, Kiril Lisichkov, Stefan
Kuvendziev, Mirko Marinkovski, Katerina Atkovska, Separation
of Mn (II) ions from water solutions by perlite, Knowledge International Journal, Vol. 26.5, pp. 1445- 1450, Kavala,
September 2018
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Nadica Todorovska, Orce Popovski, Neven Trajchevski, Katerina
Atkovska, Kiril Lisichkov, Determination of arsenic, cadmium,
lead, cooper and zinc in drinking water from R. Macedonia,
Knowledge – International Journal, Vol. 28.4, pp. 1259-1264,
Bansko, December 2018
Mirko Marinkovski, Stefan Kuvendziev, Katerina Atkovska,
Flakrim Aliu, Erhan Mustafa, Shaban Jakupi, Peyman Ghaffari,
Kiril Lisichkov, Biosorption of Mn(II) ions from water solutions
by natural sorbent. Kinetic modeling, Knowledge - International
Journal, Vol. 30.3, pp. 525-530,Vrnjacka Banja, March 2019
Viktorija Bezhovska, Erhan Mustafa, Kiril Lisichkov, Stefan
Kuvendziev, Mirko Marinkovski, Katerina Atkovska, Kinetic and
equilibrium studies on the removal of Mn2+ ions from aqueous
solutions by perlite, Knowledge - International Journal, Vol. 30.4
pp. 1079- 1084, Vrnjacka Banja, March 2019
Katerina Atkovska, Shaban Jakupi, Flakrim Aliu, Stefan
Kuvendziev, Mirko Marinkovski, Kiril Lisichkov, Adsorption
characteristics of natural porous sorbents, Knowledge International Journal, Vol. 31.3, pp. 647-652, Budva, June 2019

6

Viktorija Bezhovska, Flakrim Aliu, Katerina Atkovska, Stefan
Kuvendziev, Mirko Marinkovski, Miodrag Smelcerovic, Kiril
Lisichkov, Separation of heavy metals from water resources by
different natural adsorbents, Knowledge - International Journal
,Vol. 31.3, pp. 703 - 709, Budva, June 2019
Erhan Mustafa, Katerina Atkovska, Flakrim Aliu, Stefan
Kuvendziev, Mirko Marinkovski, Ana Tomova, Kiril Lisichkov,
Characterization of drinking water springs for the city of Skopje,
Knowledge - International Journal, Vol. 34.3, pp. 645-650,
Kavala, September 2019
Katerina Atkovska, Erhan Mustafa, Stefan Kuvendziev, Mirko
Marinkovski, Kiril Lisichkov, Adsorption characteristics of
activated clinoptilolite for removal of Mn(II) ions from water
systems, Knowledge – International Journal, Vol.35.3, pp. 749754, Bansko, December 2019
Kiril Lisichkov, Erhan Mustafa, Katerina Atkovska, Stefan
Kuvendziev,
Mirko
Marinkovski,
Physico-chemical
characteristics of wastewater from the solid waste landfill,
Knowledge – International Journal, Vol.35.3, pp. 861-864,
Bansko, December 2019
Stefan Kuvendziev, Katerina Atkovska, Erhan Mustafa, Kiril
Lisichkov, Alternative water supply sources for the city of Skopje,
Knowledge – International Journal, Vol.41.4, pp. 807-813,
Struga, August 2020
Erhan Mustafa, Katerina Atkovska, Stefan Kuvendziev,
Stojan Stojcevski, Mirko Marinkovski, Kiril Lisichkov, Urban
wastewater treatment using sequencing batch reactor,
Knowledge – International Journal, Vol. 46.3, pp. 423-428,
Budva, June 2021
Труд со оригинални научни/стручни резултати,
објавен во зборник на трудови од научен/стручен
собир (1)
Кирил Лисичков, Ерхан Мустафа, Тодор Ановски, Зоран
Божиновски, Стефан Кувенџиев, Мирко Маринковски,
Дејан Димитровски, Катерина Атковска, Примена на
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7

8

мембранско сепарациони процеси за третман на отпадни
води од аеродромски терминали, Зборник на трудови –
Загадувањето на градовите во Република Македонија, кои се
решенијата?
Истражувачки центар за животна средина и материјали,
Македонска академија на науките и уметностите, Скопје,
2019
Рецензија на научен/стручен труд (2)
рецензија на 1 труд во списанитео Deys and Pigments
рецензија на 1 труд во списанието Quality of Life
Секциски предавања на научен/стручен собир со
меѓународно учество (7)
Katerina Atkovska, Kiril Lisichkov, Erhan Mustafa, Stefan
Kuvendziev, Mirko Marinkovski, Characterization of natural and
modified zeolite (clinoptilolite). Potential mosquito repellent for
advanced textile processing, 1st International Conference on
Political Decision Making and Vector-Borne Diseases –
Interdisciplinary Research, Complexity and Bio-Mathematics,
4th -5th April 2019, Valenca, Portugal
Erhan Mustafa, Kiril Lisichkov, Stefan Kuvendziev, Mirko
Marinkovski, Zoran Bozinovski, Katerina Atkovska, The
influence of working parameters of wastewater treatment plant
on mosquito population, 1st International Conference on
Political Decision Making and Vector-Borne Diseases –
Interdisciplinary Research, Complexity and Bio-Mathematics,
4th -5th April 2019, Valenca, Portugal
Katerina Atkovska, Erhan Mustafa, Stefan Kuvendziev, Mirko
Marinkovski, Peyman Ghaffari, Kiril Lisichkov, Adsorption
characteristics of modified natural zeolite as a potential
mosquito repellent, Special Working Group Meeting for WG1,
WG2 and WG6 at University of Aveiro Portugal, 10 – 11 October
2019
Kiril Lisichkov, Katerina Atkovska, Erhan Mustafa, Stefan
Kuvendziev,
Mirko
Marinkovski,
Peyman
Ghaffari,
Contemporary methods for water and wastewater treatment.
Concept of SCADA control, Special Working Group Meeting for
WG1, WG2 and WG6 at University of Aveiro Portugal, 10 – 11
October 2019
Erhan Mustafa, Katerina Atkovska, Stefan Kuvendziev, Mirko
Marinkovski, Peyman Ghaffari, Kiril Lisichkov, Application of
membrane separation technology for purification of wastewater.
Optimal control for prevention of mosquito population, Special
Working Group Meeting for WG1, WG2 and WG6 at University
of Aveiro Portugal, 10 – 11 October 2019
Kilril Lisichkov, Stefan Kuvendziev, Katerina Atkovska,
Erhan Mustafa, Peyman Ghaffari, Mirko Marinkovski, The
influence of environmental factors on mosquito population.
Modelling and simulation, 3. Member Committee Meeting, 3.
General Scientific Meeting and 2. Start-Up Workshop at
American University of Malta, 10-12 December, 2019
Nikolina Sokolovska, Katerina Atkovska, Erhan Mustafa,
Stefan Kuvendziev, Mirko Marinkovski, Kiril Lisichkov,
Mosquito - borne diseases and determination of Asian Tiger
mosquito in Macedonia, 3. Member Committee Meeting, 3.
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9

10

General Scientific Meeting and 2. Start-Up Workshop at
American University of Malta, 10-12 December, 2019
Учество на стручен/научен собир со реферат (усна
презентација) (2)
Hamdie Memedi, Katerina Atkovska, Stefan Kuvendziev,
Mirko Marinkovski, Zoran Bozinovski, Kiril Lisichkov, Removal
of Cr(VI) ions from Aqueous Solutions by Natural Sorbent, 1 st
International Students’ GREEN Conference, Osijek, Croatia,
2018, 66 (Oral Presentation)
Vesna Markoska, Petar Petrov, Katerina Atkovska, Kiril
Lisichkov, Application of perlite as a substrate for soil properties
improvement for environmental protection, 1 st International
Students’ GREEN Conference, Osijek, Croatia, 2018, 66 (Oral
Presentation)
Апстракти објавени во зборник на меѓународна
конференција (6)
Kiril Lisichkov, Katerina Atkovska, Renata Rusheva, Mirko
Marinkovski, Stefan Kuvendziev, Zoran Bozinovski, Anita
Grozdanov, Equilibrium study for Mn(II) ions removal from
aqueous solutions by food industry waste biomass, 12th
Symposium Novel Technologies and Economic Development,
20-21 October 2017, Leskovac
Hamdije Memedi, Katerina Atkovska, Kiril Lisichkov, Stefan
Kuvendziev, Mirko Marinkovski, Аrianit A. Reka, Shaban
Jakupi, Application of raw material (aksil) for removal of Cr(VI)
ions from water solutions: the effect of pH, 12th Symposium
Novel Technologies and Economic Development, 20-21 October
2017, Leskovac
Katerina Atkovska, Bosko Boskovski, Blagica Bliznakovska,
Gordana Ruseska, Slobodan Bogoevski, Seasonal variation of the
atmospheric particulate matter concentration in the city of
Skopje, VIIIth International Metallurgical Congress, Metallurgy,
Materials and Environment, Ohrid, Macedonia 2018
Anita Grozdanov, Ana Trajceva, Monika Doneva, Katerina
Atkovska, Bojan Atkovski, Perica Paunovik, Aleksandar
Dimitrov, Heavy metal ions elimination in wastewaters using
carbon based nanosorbents, VIIIth International Metallurgical
Congress, Metallurgy, Materials and Environment, Ohrid,
Macedonia 2018
Kiril Lisichkov, Hamdije Memedi, Katerina Atkovska, Erhan
Mustafa, Stefan Kuvendziev, Flakrim Aliu, Mirko Marinkovski,
Application of natural inorganic adsorbent for removal of Cr(VI)
ions from textile industry wastewater, 7th Edition of the
International Conference of Intelligent Textiles & Mass
Customisation, 13 – 15 November, 2019, Marrakech, Morocco
Kiril Lisichkov, Vikorija Bezhovska, Katerina Atkovska,
Stefan Kuvendziev, Erhan Mustafa, Mirko Marinkovski,
Biosorption of heavy metals from wastewater by stabilized
biomass. The concept of circular and green economy, 3rd
International Conference on Technologies & Business Models for
Circular Economy, Book of abstract, 15 December 2020
Вкупно
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СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА
ИНТЕРЕС
Ред.
број
1.

2

3

4

5

6

ДЕЈНОСТ

И

ДЕЈНОСТИ

ОД

Назив на активноста:

ПОШИРОК

Поени

Поглавје во книга (3)
Katerina Atkovska, Perica Paunovik, Aleksandar Dimitrov,
Kiril Lisichkov, Mousa Alghuthaymi, Anita Grozdanov, Graphene
and activated graphene as adsorbents for removal of heavy metals
from water resources, Carbon Nanomaterials for Agri-food and
Environmental Applications, 2020 Elsevier
Hamdije Memedi, Katerina Atkovska, Stefan Kuvendziev,
Mrinmoy Garai, Mirko Marinkovski, Dejan Dimitrovski, Blagoj
Pavlovski, Arianit A. Reka, Kiril Lisichkov, Removal of chromium
(VI) from aqueous solution by clayey diatomite: Kinetic and
equilibrium study, In: Contaminant Levels and Ecological
Effects. Understending and Predicting with Chemometric
Methods, 2021 Springer
Hamdije Memedi, Arianit A. Reka, Stefan Kuvendziev, Katerina
Atkovska, Mrinmoy Garai, Mirko Marinkovski, Blagoj
Pavlovski, Kiril Lisichkov, Adsorption of Cr(VI) ions from
aqueous solutions by diatomite and clayey diatomite, In:
Biological Approaches to Controlling Pollutants. Advances in
Pollution Research, 2022 Elsevier
Идеен проект (учесник)
Анализи на модифицираната површина на екопријателскиот сорбент врз база на отпадно стакло и
одредување на сорпционата моќ на сорбентот во однос на
различни полутанти (јони на тешки метали)
Учество во промотивни активности на Факултетот
Презентација на програмата на ТМФ низ средните училишта
низ државата во 2018, 2019, 2020
Член на организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/стручен собир
VIIIth
International Metallurgical Congress, Metallurgy,
Materials and Environment, 30.5 – 3.6, 2018, Ohrid, Republic of
Macedonia
Студиски престој во странство (до 3 месеци)
Training on Radioisotopes and Radiation Technology for
Industrial Applications, Vinca Institute of Nuclear Sciences,
Belgrade, Serbia, 17 – 28.9. 2018
Training School: 2nd Training School on Optimal Control Theory,
Epidemiological Mathematical Modelling and Mosquito Control
Strategies, Finnish Meteorological Institute, Helsinki, Finland,
4.3 – 7.3. 2019
Training School: 3rd Training School on Optimal Control Theory,
Epidemiological Mathematical Modelling and Mosquito Control
Strategies, Tech Park of Fuerteventura, Puerto Del Rosa, Spain,
2.3. – 4.3. 2020
Членство во извршно тело на меѓународна
организација
која
поддржува/организира
научноистражувачка дејност (FP7, COST, ICGEB,
IAEA и сл.)
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7

8

8

MC Member за COST CA18225 – Taste and Odor in early
diagnosis of source and drinking Water Problems, 2019 Изготвување и пријавување на научен/образовен
меѓународен проект (2)
Platform for straightening training, research and innovation
capacities for integration of circular economy and material
engineering at FTM-UCIM and Western Balkan, HORIZON WIDERA - 2021 - ACCESS - 02, Acronym: CIR ECO MAT,
Number: 101059630
Strategic network for transformation, straightening training,
research and innovation capacities of FUTURE HEI, HORIZON WIDERA - 2022 - ERA - 01, Acronym: FUTURE HEI, Number:
101094550
Член на факултетска комисија
Наставно-научен совет при ТМФ, 2017 – 2022
Член на Институтот за неорганска технологија, 2017 – 2022
Наставно-научен колегиум за втор циклус студии на
студиската програма Неорганско инженерство и заштита на
животна средина, 2018 – 2022
Член на пописна комисија при Институтот за неорганска
технологија, 2018 – 2022
Член на комисија за избор во звање
М-р Тајана Костадинова, избор во звање асистент (2021
година)
Член на Комисија за избор на демонстратор на Институтот
за неорганска технологија (2020 година)
Вкупно

2
2

1

1
9,0
2,5
2,5
2
2
0,4
0,2
0,2
24,4

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР
ВО ЗВАЊЕ
Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
89,73
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
98,624
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
24,4
Вкупно
212,754
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Д-р Гордана Русеска, редовен професор, с.р.
Технолошко-металуршки факултет, Скопје
Д-р Кирил Лисичков, редовен професор, с.р.
Технолошко-металуршки факултет, Скопје
Д-р Слободан Богоевски, редовен професор, с.р.
Технолошко-металуршки факултет, Скопје

306

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022

РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРЕХРАНБЕНИ
ПРОИЗВОДИ – ДРУГО, ТЕХНОЛОГИЈА НА ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ –
ДРУГО И БИОИНЖЕНЕРСТВО НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ
ВО СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Технолошко-металуршки факултет, објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“
од 18.5.2022 година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставнонаучните области: технологија на прехранбени производи – друго (22108), технологија
на фармацевтски производи – друго (22206) и биоинженерство (20905), и врз основа на
Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-974/1, донесена на 3.6.3022, формирана е
Рецензентска комисија во состав: д-р Елена Величкова Никова, вонреден професор на
Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, д-р Дарко Димитровски, вонреден
професор на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје и д-р Кристина
Младеновска, редовен професор на Фармацевтскиот факултет во Скопје.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов

ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во
научните области: технологија на прехранбени производи – друго (22108), технологија
на фармацевтски производи – друго (22206) и биоинженерство (20905), во
предвидениот рок се пријави д-р Јана Клопчевска, доцент на Технолошкометалуршкиот факултет во Скопје.
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Кандидатката д-р Јана Клопчевска е родена на 29.8.1982 во Скопје. Средно
образование завршила во Гимназијата „Раде Јовчевски-Корчагин“ во Скопје, во 2001
година. Со високо образование се стекнала на Технолошко-металуршкиот факултет во
Скопје, на насоката прехранбена технологија, на тема: „Дизајнирање на раздвојувачки
регулатори при мултиваријабилна IMC-регулација“. Дипломирала на 30.8.2007 со
просечен успех 8,9.
Кандидатката активно се служи со англискиот, шпанскиот и српскиот јазик, а
пасивно со италијанскиот и словенечкиот јазик.
Во учебната 2009/2010 година се запишала на втор циклус (магистерски) студии
на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, насока: биотехнологија. Студиите ги
завршила во 2011 година, со просечен успех 10,00. На 14.9.2011 го одбранила
магистерскиот труд на тема: „Добивање на олеорезини од црвена лута пиперка“.
Докторска дисертација пријавила на 21.9.2015 година на Факултетот за хемија и
хемиско инженерство при Универзитетот во Марибор, Република Словенија.
Дисертацијата на тема: „Олеорезини од лута црвена пиперка: екстракција и апликација“
ја одбранила на 21.10.2016 година, пред Комисија во состав: д-р Жељко Кнез, редовен
професор, ментор, Факултет за хемија и хемиско инженерство, Универзитет во
Марибор, Словенија, д-р Мојца Шкергет, редовен професор, коментор, Факултет за
хемија и хемиско инженерство, Универзитет во Марибор, Словенија, д-р Здравко
Кравања, редовен професор, член, Факултет за хемија и хемиско инженерство,
Универзитет во Марибор, Словенија, и д-р Томас Гамсе, редовен професор, член,
Институт за хемиско инженерство и животна средина, Технички универзитет во Грац,
Австрија. Докторските студии ги завршила со просечен успех 10,00, со што се стекнала
со научниот степен доктор на науки по хемиско инженерство.
На 12.12.2017 година е избрана во звањето насловен доцент, а на 18.9.2018 година
е избрана во звањето доцент на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, во
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областите технологија на прехранбени производи – друго, технологија на
фармацевтски производи – друго и биотехнологија – друго.
Во моментот е доцент на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Последниот реферат за избор е објавен
во Билтен бр. 1157 од 15.11.2017 година и во Билтен бр. 1174 од 15.8.2018 година.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни,
педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени
во Билтенот бр. 1017 од 17.10.2011, бр. 1089 од1.12.2014, бр. 1157 од 15.11.2017 и бр.1174
од 15.8.2018, како и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на
кандидатката од последниот избор до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена
документација која е од важност за изборот.
2. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА
КАНДИДАТКАТА ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА

Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, кандидатката д-р Јана Клопчевска изведува настава, вежби и
теренска настава на прв и втор циклус студии на Технолошко-металуршкиот факултет
во Скопје.
Кандидатката била ментор на 8 дипломски трудови и учествувала како член во
комисија за оцена и одбрана на 9 дипломски трудови во периодот од септември 2017 до
мај 2022 година.
Научноистражувачка дејност
Д-р Јана Клопчевска објавила вкупно 23 труда со научни резултати од областа на
технологијата на прехранбените производи, фармацевтската технологија и
технологијата на козметичките производи, од кои 5 труда во меѓународни научни
списанија со импакт-фактор (фактор на влијание) и 4 во меѓународни научни списанија
и во зборници од научни собири. Учествувала на научно/стручни собири со апстракти
(14), објавени во зборници на меѓународни конгреси и конференции.
Д-р Јана Клопчевска е раководител на еден (1) научен проект финансиран од страна
на УКИМ. Кандидатката како истражувач била и учесник на 3 меѓународни проекти
финансирани од Европската агенција за атомска ирадијација (IAEA) во периодот од
2018 до 2020, Европската кооперација за наука и технологија (COST) од областа на
киселите теста (Sourdomics – CA18101) во периодот од 2019 до 2023, билатерален проект
на РС Македонија со Р Кина во периодот од 2021 до 2023. Во 2018 била на краток
студиски престој во Португалија. Кандидатката била учесник на проект и обуки преку
EFSA во рамките на RAAR-проект, како дел од Агенцијата за храна и ветеринарство, како
фокална точка на националниот координатор за Технолошко-металуршкиот факултет во
Скопје во 2020 и 2021 година во Италија.
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Јана Клопчевска е активно вклучена во стручно-апликативната работа на
Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, како и во неговата активна промоција.
Д-р Јана Клопчевска е вклучена во работата на бројни тела, колегиуми и комисии
на Технолошко-металуршкиот факултет, и тоа: член на Институтот за органска
технологија, член на Наставно-научниот совет, член на Наставно-научниот колегиум на
втор циклус студии на студиските програми: Прехранбена технологија и биотехнологија
и Управување со квалитет и безбедност на храната, член на Кoмисија за плата,
претседател на Комисија за интерен глас за избор на студенти чие родителско право го
врши само еден родител, претседател на Комисија за уписи на нови студенти,
претседател на Изборната комисија за спроведување на тајно гласање за членови на
Факултетското студентско собрание.
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Во периодот од мај 2020 до март 2022 година била одговорна за наставата на
Факултетот во функција на в.д. продекан за настава.
Исто така, д-р Клопчевска е член на Комисијата за финансии и член на Етичката
комисија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј, за период од четири години (2021 –
2024).
Кандидатката д-р Јана Симоновска изготвила два (2) елабората по извршени
вештачења и анализи по барања доставени до Технолошко-металуршкиот факултет во
Скопје.
Била учесник и на неколку проекти поврзани со активностите на студентите на
Факултетот, и тоа: изработка на предлог-проект за атриуми на ТМФ, во соработка со
Архитектонскиот факултет во Скопје, во 2021 година, Европска интернет-мрежа
EDUROAM на ТМФ во 2021 година и Новемберфест-фестивал за молекуларна храна во
2020 година.
Д-р Клопчевска била и член на повеќе тела во земјата и во странство, и тоа: член
на Стратегија за смарт специјализација на Македонија во 2022 година, член на Бизнисакцелератор на УКИМ од 2020 година, член на Европска агенција за храна и безбедност
при Агенцијата за храна и ветеринарство, 2020 – 2022 година, член на Национален
панел за безбедност на храна при Агенцијата за храна и ветеринарство во 2021 година и
член на Aгенција за контрола и обезбедување на квалитет на високото образование во
Република Црна Гора. Била и евалуатор во Асоцијацијата за Е-трговија на Македонија
АЕТМ Скопје, повик за жени во земјоделство и развој на прехранбени производи во 2021
година; повиците Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации во 2021
година; Инструмент за поддршка – кофинансирани грантови за новоосновани трговски
друштва старт-ап и спин-оф, 2020 година и Стартапувај, 2020 година. Таа била и
раководител на два стручно-апликативни проекта со индустријата во Македонија, и тоа:
Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации, 2019 – 2021 година во
компанијата „Жито пром“ од Гевгелија и Кофинансирани грантови за
комерцијализација на иновации во компанијата „Алгалаб“, 2021 – 2022 година.
Д-р Јана Клопчевска во периодот од 2018 до 2022 била на студиски престој при
Факултетот за хемија и хемиско инженерство, Универизитет во Марибор, Словенија, во
рамките на програмата ERASMUS + stuff mobility на УКИМ, во 2021 година и на
Универзитетот во Аликанте, Факултет за наука во Аликанте, Шпанија, во 2018 година.
Моментално е на постдокторски студии на Парацелзиус-универзитетот за медицински
науки, при Институтот за фармација во Салцбург, Австрија, во периодот од 21.3 до 21.9
2022.
Таа е добитник и на првата награда на GITR-Go to ring за 2020 година за најдобра
бизнис-идеја со стартот Les Scientist, како дел од Технолошко-металуршкиот факултет
во Скопје.
Во изминатиот период, кандидатката активно го промовирала Факултетот на
повеќе настани во земјата и во странство, со учества на повеќе медиуму и портали, како
и пишани натписи во списанија и на интернет-сајтови.
Оценка од самоевалуација
Д-р Јана Клопчевска, за периодот од изборот на звањето доцент до
поднесувањето на пријавата (2018 – 2022), доби позитивна оценка од анонимно
спроведените анкети на студентите на Технолошко-металуршкиот факултет согласно со
извештаите за самоевалуација на Факултетот.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставнообразовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста
од поширок интерес на д-р Јана Клопчевска.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Јана Клопчевска поседува
научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот
за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни
и соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје, ги исполнува сите услови да биде избрана во звањето вонреден професор во
научните области: технологија на прехранбени производи – друго (22108), технологија
на фармацевтски производи – друго (22206) и биохемиско инженерство (20905).
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставно-научниот совет на Технолошко-металуршкиот факултет при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, д-р Јана Клопчевска да биде избрана во звањето
вонреден професор во научните области: технологија на прехранбени производи –
друго (22108), технологија на фармацевтски производи – друго (22206) и биохемиско
инженерство (20905).
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Д-р Елена Величкова Никова, вонреден професор, с.р.
Технолошко-металуршки факултет, УКИМ, Скопје, претседател
Д-р Дарко Димитровски, редовен професор, с.р.
Технолошко-металуршки факултет, УКИМ, Скопје, член
Д-р Кристина Младеновска, редовен професор, с.р.
Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје, член
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат: Јана Милан Клопчевска
Институција: Технолошко-металуршки факултет, Скопје
Научна област: ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ – ДРУГО (22108),
ТЕХНОЛОГИЈА НА ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ - ДРУГО (22206) И БИОИНЖЕНЕРСТВО
(20905).
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – ВОНРЕДЕН
ПРОФЕСОР/НАУЧНО ЗВАЊЕ – ВИШ НАУЧЕН СОРАБОТНИК
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв
и втор циклус за секој циклус посебно, односно има
остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на
да
интегрираните студии од првиот и вториот циклус *
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,9.
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 10.
2
Научен степен – доктор на науки по хемиско инженерство
Назив на научната област: технологија на прехранбени
производи – друго,
технологија на фармацевстки
производи и биоинженерство; поле: технологија на
да
прехранбени производи, технологија на фармацевтски
производи и хемиско инженерство; подрачје: техничкотехнолошки науки.
3
Објавени најмалку пет рецензирани научни труда во
референтна научна публикација согласно со ЗВО во
да
последните пет години пред објавувањето на конкурсот за
избор.
3.1
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of
да
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот
совет за високо образование.
3.2
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки
одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при
да
што бројот на членови од една земја не може да надминува
две третини од вкупниот број на членови.
4
Претходен избор во наставно-научно звање – насловен
доцент: 12.12.2017 година (Билтен бр. 1157) и доцент:
да
18.9.2018 година (Билтен бр. 1174).
5
Има способност за изведување на високообразовна дејност.
да

311

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022

ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, И НАСТАВНОСТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат:
Институција:
Научна област:

Јана Милан Клопчевска
Технолошко-металуршки факултет, УКИМ, Скопје
технологија на прехранбени производи – друго (22108),
технологија на фармацевтските производи – друго (22206) и
биоинженерство (20905).

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред. Назив на активноста:
број
1

2

Поени

Одржување на настава – прв циклус студии = ч · нед. · 0,04
Фармацевтска технологија, 6. семестар, (3+3), 2017 – 2022
Технологија на биополимери, 7. семестар, (2+2), 2018 – 2022
Изолација и пречистување на биопродукти, 6 семестар, (2+2), 2018 – 2022

9
4,8
4,8

Храна и исхрана, 5. семестар, (2+2), 2018 – 2022
Одржување на настава – втор циклус студии, постдипломски
студии = ч · нед. · 0,05

4,8

студиски програми: Прехранбена технологија и биотехнологија, модул:
прехранбена технологија (ПТ) и модул: биотехнологија (Б) и Управување со
квалитет и безбедноста на храната (УКБХ)

3

4

Амбалажни материјали и системи за пакување – 10 % (ПТ+УКБХ, изборен),
1 семестар, 6 кредити, 2 год.
Адитиви во храната – 25 % (БТ, изборен), 2 семестар, 6 кредити, 2 год.
Физичко-хемиски промени при преработка на храната – 20 % (БТ,
изборен), 1 семестар, 6 кредити, 2 год.
Фитофармацевтски производи - 50%, (БТ, изборен), 1 семестар, 6 кредити,
2 год.
Производи со додадена вредност – 20 % (БТ, изборен), 1 семестар, 6
кредити, 2 год.
Биокозметички производи (БТ, изборен) – 50 % (БТ, изборен), 2 семестар,
6 кредити, 2 год.
Сензорска анализа на храната – 15 % (БТ, изборен), 1 семестар, 6 кредити,
2 год.
Развој на нови производи, процеци и методи – 15 % (ПТ, БТ, УКБХ,
задолжителен), 1 семестар, 6 кредити, 2 год.
Управување со квалитет – 10 % (ПТ, УКБХ, задолжителен), 1 семестар, 6
кредити, 2 год.
Tрендови во прехранбеното процесно инженерство – 20 % (ПТ, УКБХ,
задолжителен), 1 семестар, 6 кредити, 2 год.
Управување со отпад од прехранбената индустрија – 10 % (ПТ), 1 семестар,
6 кредити, 2 год.
Нутритивни вредности на храната – 20 % (УКБХ), 1 семестар, 6 кредити
Одржување на вежби (лабораториски, клинички, аудиториски
или изработка на семинарски труд) – прв циклус студии = ч · нед.
· 0.03
Фармацевтска технологија, 6. семестар, (3+3), 2017 – 2022
Технологија на биополимери, 7. семестар, (2+2), 2018 – 2022
Изолација и пречистување на биопродукти, 6. семестар, (2+2), 2018 – 2022
Храна и исхрана, 5. семестар, (2+2), 2018 – 2022
Подготовка на нов предмет
Фармацевтска технологија
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0,6
1,5
1,2
3
1,2
3
0,9
0,9
0,6
1,2
0,6
1,2

6,75
3,6
3,6
3,6
1
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Технологија на биополимери
Изолација и пречистување на биопродукти
Храна и исхрана

1
1
1

5

Консултации со студенти = број · 0,002
2017 – 2022, вкупно 200 студенти
Ментор на дипломска работа = број · 0,2

0,4

6

2017 – 2022, ментор на 8 дипломски работи

1,6

Член на комисија за оцена или одбрана на дипломска работа
= број · 0,1
2017 – 2022, член на 9 дипломски работи

0,9

7

8

Настава во школи и работилници = учесник · 1
Специјализирани длабински технолошки обуки за прехранбената
индустрија, организирани од Технолошко-металуршкиот факултет во
Скопје, во соработка со Министерство за економија на Р Македонија,
„Обука за технологија на пакување на прехранбени производи“,
одржана во периодот 30 – 31.10.2018 година.
Специјализирани длабински технолошки обуки за прехранбената
индустрија, организирани од Технолошко-металуршкиот факултет во
Скопје, во соработка со Министерство за економија на Р Македонија,
„Обука за процеси за одржување на хигиена и безбедност во
прехранбена индустрија,“ одржана во периодот 4 – 5.11.2019 година.
Вкупно

Ред.
број
1
2

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Назив на активноста:
Раководител на домашен научен проект = број · 6
Развој на водич за сензорска анализа, проект УКИМ, 2022/2023.
Учесник во меѓународни научни проекти = број · 5

1

1
65,75

Поени

6
15

1.

3

SOURDOMICS биотехнолошка мрежа кон нови, поздрави и одржливи
храна и биопроцеси-COST Action 18101, член на одборот за
дисиминација и web дизајнер, 2018 – 2023.
2. Примена на јадливи филмови за продолжување на рокот на траење на
јагоди и домати, билатерален проект со Народна Република Кина,
истражувач.
3. Примена на јонизирачкото зрачење во нанотехнологијата за
еколошки, здравствени и енергетски цели, 2019 – 2020, IAEA, проект
MAK1003(MAK2016008), истражувач.
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во научно
списание кое има импакт-фактор за годината во која е објавен
трудот, во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија
и кое е индексирано во најмалку една електронска база на
списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Ebsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование = 8 + и.ф.
1. Hrnčić Knez M., Cör D., Simonovska J.,Knez Ž., Kavrakovski Z. and Rafajlovska
V. Extraction techniques and analytical methods for characterization of active
compounds in Origanum species. Molecules, 25(20):4735-4757 (2020). IF=3.267
2. Popovska O., Simonovska J., Kavrakovski Z. and Rafajlovska V. Preparation of
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4

5

ketoconazole liposomes with ultrasonic and injection method using vegetable oils.
Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research-IJPER, 54(4): 946953 (2020). IF=0.425
3. Srbinoska M., Kavrakovski Z., Rafajlovska V. and Simonovska J. Determined
and declared nicotine content in refill liquids for electronic cigarettes marketed in
North Macedonia. Arh. Hig. Rada Toksikol., 70: 130-133 (2019). IF=1.727
4. Simonovska M.J., Yancheva Y.D., Mikhova P.B., Momchilova M.S., Knez F. Ž.,
Primožić J.M., Kavrakovski Z. and Rafajlovska V. Characterization of extracts from
red hot pepper (Capsicum annuum L.). Bulg. Chem. Commun., 51(1): 103-112
(2019). IF=0.28
5. Filipović V., Filipović J., Simonovska J. and Rafajlovska V. Effect of sesame flour
and eggs on technology and nutritive quality of spelt pasta. J. Serb. Chem. Soc.
82(1o): 1097-1109 (2017). IF = 0.97
Трудови со оригинални научни резултати, објавени во научно
списание во кое трудовите подлежат на рецензија и кое има
меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат членови од
најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не
може да надминува две третини од вкупниот број на членови=
број · 5
1. Mojsova S., Angelovski L., Jankuloski D., Simonovska J. and Velickova E.,
Antimicrobial effect of oregano-chitosan double coatings on Listeria
monocytogenes in meat products. IOP Conf. Series: Earth and Environmental
Science 333, 012082, 2019, pp.1-6. doi:10.1088/1755- 1315/333/1/012082.
2. Simonovska J., Temkov M., Mojsova S., Dimitrovski D., Rafajlovska V. and
Velickova E. Influence of the chitosan coating type on the cow’s yellow cheese
storage stability. 9th International Congress of Food Technologists,
Biotechnologists and Nutritionists, 3-5 October 2018, Zagreb, Croatia, pp. 65-69.
3. Karova I., Velickova E., Simonovska J., Winkelhausen E., Temkov M. and
Rafajlovska V. Texture and appearance of industrially produced cow's beaten
cheese. 4th International Congress of Food Technology, Quality and
Safety,FECH2018, 23-25 October 2018, Novi Sad, Serbia, pp. 469-473.
4. Boskov K., Simonoska J.,Tasev K., Rafajlovska V. and Petkov M., Oil
content in the seeds of wine grape varieties in the Republic of Macedonia. 3th
International Symposium for Agriculture and Food – ISAF 2017, 18-20
October 2017, Ohrid, Macedonia, 71(1):138-140 (2017). ISSN 2545-4315
Апстракти објавени во зборник на конференција = број · 1
1. Chadikovski A., Simonovska J., Mladenovski D. and Rafajlovska V. The
impact of the whey valorization on the quality of the wastewater in dairy
industry. VI International Scientific Professional Symposium “Environmental
Resources, Sustainable Development and Food Production”, OPORHP 2019,
14-15 November 2019, Tuzla, Bosnia and Hercegovina, pp. 59.
2. Simonovska Ј., Srbinoska M., Bojadziska-Trajkoska Е., Kavrakovski Z. and
Rafajlovska V. Nutritional and bioactive compounds in the wild oregano
(Origanum minutiflorum). Green Room Sessions 2018 International GEA
(Geo Eco-Eco Agro) Conference, 1-3November 2018; Podgorica, Montenegro,
pp. 105.
3. Srbinoska M., Simonovska Ј., Bojadziska-Trajkoska Е., Kavrakovski Z. and
Rafajlovska V. Extraction of total phenolic compounds from unfermented
tobacco by using different solvents. Green Room Sessions 2018 International
GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 1-3November 2018; Podgorica,
Montenegro, pp. 103.
4. Simonovska J., Velickova E., Grozdanov A., Kavrakovski Z. and Rafajlovska
V. Extraction of wild oregano with different particle size. 25th Congress of
Chemists and Technologists of Macedonia with international participation,
19-22September 2018; Ohrid, Republic of Macedonia, BFT P-10, pp. 213.
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5. Karova I., Velickova E., Simonovska J., Winkelhausen E. and Rafajlovska V.
Industrial production of beaten cheese with propionic bacteria. 25th Congress
of Chemists and Technologists of Macedonia with international participation,
19-22September 2018; Ohrid, Republic of Macedonia, BFT P-9, pp. 212.
6. Srbinoska M., Simonovska Ј., Bojadziska-Trajkoska Е., Kavrakovski Z. and
Rafajlovska V. Еffect of solvent composition on extraction of total flavonoids
from unfermented tobacco. 25th Congress of Chemists and Technologists of
Macedonia with international participation, 19-22September 2018;Ohrid,
Republic of Macedonia, OBPC P-31, pp. 81.
7. Bojadziska-Trajkoska E., Simonovska J., Srbinoska M., Kavrakovski Z. and
Rafajlovska V. Effects of particle size and solid to liquid phase ratio on the
yield and composition of the essential oil from the wild oregano. 25th Congress
of Chemists and Technologists of Macedonia with international participation,
19-22September 2018; Ohrid, Republic of Macedonia, OBPC P-30, pp. 80.
8. Boskov K., Simonovska J., Tasev K., Rafajlovska V. and Petkov M. Oil
content in the seed of wine grape varieties in the Republic of Macedonia. 3 rd
International Symposium for Agriculture and Food-ISAF 2017, 18-20
October2017; Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 422.
9. Chadikovski A., Dimitrovski D., Simonovska J. and Rafajlovska V.
Development of procedure for production of lactose-free whey products. 3rd
International Symposium for Agriculture and Food-ISAF 2017, 18-20
October2017;Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 183.
10. Chadikovski A., Simonovska J., Dimitrovski D. and Rafajlovska V.
Development of technology for production of lactose free whey cheese. XII
Students’ Congress of the Society of Chemists and Technologist of Macedonia,
12-14October 2017; Skopje, Republic of Macedonia, pp. 4.
11. Mihajlov R., Simonovska J., Mihajlov D. and Rafajlovska V. Influence of
transglutaminase on the quality of white-brined cheese. XII Students’
Congress of the Society of Chemists and Technologist of Macedonia, 1214October 2017; Skopje, Republic of Macedonia, pp. 11.
12. Jovanovska T., Simonovska J., Grozdanov A., Kavrakovski Z. and
Rafajlovska V. UV-VIS and FTIR spectroscopy used to fingerprint components
of wild oregano. XII Students’ Congress of the Society of Chemists and
Technologist of Macedonia, 12-14October 2017; Skopje, Republic of
Macedonia, pp. 12.
13. Simonovska J., Knez Ž., Srbinoska M., Kavrakovski Z. and Rafajlovska V.
Influence of solvent type at extraction of wild oregano (Oregano
minutiflorum). International Symposium on medical, aromatic and dye
plants, 5-7 October2017; Malatya, Turkey, pp. 428.
14. Simonovska J., Grozdanov A., Knez Ž., Kavrakovski Z. and Rafajlovska V.
Physicochemical characterization of wild oregano (Oregano minutiflorum)
cultivated in the Republic of Macedonia. International Symposium on
medical, aromatic and dye plants, 5-7 October2017; Malatya, Turkey, pp. 545.
Вкупно

Ред.
број
1

СТРУЧНO-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Назив на активноста:

77,68
Поени

Експертски активности: евалуација, стручна ревизија,
супервизија, проценка на капитал, систематизација,
методологија = број · 1
1. Евалуација во Асоцијата за Е- трговија на Македонија АЕТМ Скопје, повик
за жени во земјоделство и развој на прехранбени производи, 2021 година

2. Евалуација на кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации,
2021 година
3. Евалуација на кофинансирани грантови – Стартапувај, 2020 година
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4. Евалуација на Инструментот за поддршка – кофинансирани грантови за
5.
6.
7.
8.
2

новоосновани трговски друштва старт-ап и спин-оф, 2020 година
Евалуација на Инструментот за поддршка – Стаптапувај, 2020 година
Извештај за извршено вештачење и анализа на Триглав АД, 2022 година
Извештајза извршено вештачење и анализа на Еуроинс АД, 2021 година
Извештај за извршена анализа на функционални колачи, „Жито пром“,
Гевгелија, 2020 година

Изготвување и пријавување на научен/образовен
национален проект (носител – 1, соработник=0,5)
1. Стручно-апликативен проект, кофинансирани грантови за
комерцијализација на иновации, компанија „Жито пром“, Гевгелија, 2019 –
2021 година
2. Стручно-апликативен проект, кофинансирани грантови за
комерцијализација на иновации, компанија „Алгалаб“, 2021 – 2022 година

3

2

Учество во промотивни активности на Факултетот
= број · 0,5
1. Умно.мк – Сок од калинка, 23.3.2022
2. CORE GROUP MEETING на проектот SOURDOMICS биотехнолошка мрежа
кон нови, поздрави и одржливи храна и биопроцеси-COST Action 18101 за
2022 година, 17.3.2022
3. Отворен ден, Град Скопје средни училишта, 16.3.2022
4. Телма ТВ, гостување во живо, 11.3.2022
5. Отворање на XIV студентски конгрес на СХТМ, 9.3.2022
6. International Day of Women and Girls in Science, организиран од првата
дама на РСМ, 10.2.2022
7. Иновативност.мк - За да се развие иновативен прехранбен производ,
науката и производството треба да бидат во симбиоза, 21.12.2021
8. Avokado.mk, Уметност наречена молекуларна гастрономија, 10.12.2021
9. ФИТР – Прес-конференција за прв иновативен производ во Македонија,
Скопје, 1.12.2021
10. Иновативност.мк - Кампања на ФИТР, 1.12.2021
11. УМНО.МК, иновативни прехранбени производи, 1.12.2021
12. STEM girls – podcast under umbrella of Macedonia 2025 and Government of N.
Macedonia, Скопје, 29.11.2021
13. Канал 5 ТВ - Добро утро Македонија, утринска емисија во живо,
презентација на лаборатории на ТМФ, 25.11.2021
14. Отворен ден на УКИМ, 30.11.2021
15. National Convention on the European Union in North Macedonia, third session
of Working group V – Environment (Chapter 27). Topic: “Waste – polluter or a
resource? How to improve the implementation of Law on Waste Management in
Republic of North Macedonia”, online 19.11.2021
16. WOMAN IN TECH Macedonia-Можности за доедукација и усовршување,
2.11.2021
17. МТВ ТВ, ПРИКАЗНА, молакуларна храна, 28.10.2021
18. Отворен ден на УКИМ, 18.8.2021
19. Отворен ден, Град Скопје, средни училишта, 15.6.2021
20. World day for food safety, како дел од Агенцијата за храна и ветеринарство
7.6.2021
21. International Day of Women and Girls in Science, organized by the FITR,
Кампања на ФИТР, 11.2.2021
22. МТВТВ, Утринска програма во живо, 21.12.2020
23. Среќа.мк, Global Enterprenurhip Week – Можности за доедукација и
усовршување, 9.12.2020
24. Акцелератор БАУ УМКИМ, 1.12.2020
25. ZASE.MK - македонски студенти креираа молекуларна храна, 15.12.2020
26. Global Enterprenurhip Week – Можности за доедукација и усовршување,
3.12.2020
27. Crnobelo.com – Horeka centar, MK, 29.11.202o
28. Мета.мк, Донаторски настан Novemberfest, 28.11.2020
29. Економија и бизнис –Технолошко-металуршки факултет, 7.11.2020
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30. АРТКУЈНА - молекуларна гастрономија, 25.2.2020
31. Економија и бизнис - Sofia bar show – фармацетвска технологија и
инфузирање на коктели, 12.11.2019
32. Запознај го УКИМ, 2.11.2019
33. Национален панел за храна – Агенција за храна и ветеринарство, 22.10.2020
34. Youthcan –Запознај го УКИМ, молекуларна гастрономија, 5.10.2019
35. Сител ТВ, утринска програма, презентација на ТМФ, во 29.7.2019 година
36. Сител ТВ, презентација на докторска дисертација на тема: рециклирање на
отпадоци од храна и нивна употреба, 18.7.2020
37. Digit Girlz – digit Microsoft, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, 12.4.2019
38. Факултети.мк – молекуларна гастрономија, 26.3.2019
39. Israeli embassy - Skopje, tittle: How Israel changed my life, 4.12.2018
40. HORECA-Expo/Frandeers Expo-2018, Гент, Белгија, правање за нови
техники на екпериментална кујна, 18-22.11.2018
41. EFSA-RAAR project EU menu and Nutrition’s and food in average Macedonian
families, 15.11.2018
42. Summit – Macedonia 2025, 12.11.2018
43. Иноватиност.мк, инованција за накит што се јаде, 24.9.2018
44. Reborn.mk, молекуларна гастрономија, 17.9.2018
45. АРТКУЈНА – Што се случува кога научниците си играат во кујна, 27.2.2018

Вкупно

Ред.
број
1

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Назив на активноста:

4

Член на универзитетска комисија = број · 1
1. Член на Комисијата за финансии на УКИМ, 2021 – 2024
2. Член на Етичката комисија на УКИМ, 2021 – 2024
Член на факултетскакомисија = број ·0,5
1. Претседател на Комисијата за интерен оглас за сите студенти на

Технолошко-металуршкиот факултет за избор на студенти чие родителско
право го врши само еден родител, Скопје, 2021
2. Член на Koмисијата за плата наТехнолошко-металуршкиот факултет, 2021
3. Претседател на Комисијата за уписи на нови студенти, 2020 – 2022
4. Претседател на Изборната комисија за спроведување на тајно гласање за
членови на Факултетското студентско собрание, 2019

5

1,5

Раководител на внатрешна организациона единица
В.д. продекан за настава, 2020 – 2022 година

3

Поени

Студиски престој во странство = број · 0,5
1. Парацелзиус-универзитет за медицински науки при Институтот за
фармација во Салцбург, Австрија, 2022
2. Факултет за хемија и хемиско инженерство, Универзитет во Марибор,
Словенија, 2021
3. Универзитет во Аликанте, Факултет за наука, Аликанте, Шпанија, 2018

2

32,5

4
2

2

Учество во комисии и тела на државни и други органи = број · 1
1.
2.
3.
4.

5.

Aгенција за контрола и обезбедување на квалитет на високото образование
во Република Црна Гора, 2022 година
Стратегијата за смарт специјализација на Македонија, 2022 година
Член на EFSA, RAAR, Агенција за храна и ветеринарство, фокална точка на
националниот координатор за Технолошко-металуршкиот факултет, 2021
година.
Член на Националната платформа на експерти на Агенција за храна и
ветеринарство, 2020 година.
Training for evaluators, Fund for innovation and technological development, M6,
Skopje, Macedonia, 2019
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Вкупно

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА
ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Вкупно

14,5

Поени
65,75
77,68
32,50
14,50
190,43

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Д-р Елена Величкова Никова, вонреден професор, с.р.
Технолошко-металуршки факултет, УКИМ, Скопје, претседател
Д-р Дарко Димитровски, редовен професор, с.р.
Технолошко-металуршки факултет, УКИМ, Скопје, член
Д-р Кристина Младеновска, редовен професор, с.р.
Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје, член
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ПРЕГЛЕД
на прифатени теми за изработка на магистерски трудови
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
Факултет за електротехника и информациски технологии
1. Електроенергетика
Ред.
бр.
1

Студент
Лозенка
Ѓеорѓиева

Назив на тема
на македонски
на англиски јазик
јазик
Eнергетски,
Energy, economic
економски и
and environmental
еколошки
benefits for
придобивки од
commercial
вградување на
entities from the
системи од
installation of
обновливи извори
renewable energy
на енергија кај
systems
стопански субјекти

Предложен
ментор
Проф. д-р
Антон
Чаушевски

Датум и
бр. на
Одлука
02-886/11
од
18.5.2022
гoдина

2. Мултимедиски технологии
Ред.
бр.

Студент

Назив на тема
на македонски јазик
на англиски
јазик
Препознавање на
Detection of
критички акустички critical traffic
настани во
acoustic events
сообраќај

1

Марко
Чавдар

2

Николај
Детекција на возила
Апостоловски во видеосеквенции
во реално време
базирана на
конволуциски
невронски мрежи
Даниела
Препознавање на
Јанева
слогови врз база на
електрокортикограм

3

Предложен
ментор
Вон. проф.
д-р
Бранислав
Геразов

A real-time vehicle
detection in video
sequences based
on convolutional
neural networks

Проф. д-р.
Зоран
Ивановски

Syllable
recognition based
on
electrocorticogram

Вон. проф.
д-р
Бранислав
Геразов
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Датум и
бр. на
Одлука
02886/12
од
18.5.2022
гoдина
02886/13
од
18.5.2022
гoдина
02886/14
од
18.5.2022
гoдина
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РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА АСИСТЕНТ ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ОБЛАСТИ ОД
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ПОЛИЊА ИНФОРМАТИКА И КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА
И ИНФОРМАТИКА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО ВО СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за
информатички науки и компјутерско инженерство – Скопје, објавен во весниците „Нова
Македонија“ и „Коха“ од 24 февруари 2022 година, за избор на асистент во сите наставно-научни
области од наставно-научните полиња информатика и компјутерска техника и информатика, и
врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 36, донесена на 24 март 2022, формирана
е Рецензентска комисија во состав: д-р Горан Велинов, претседател, редовен професор на
Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, д-р Боро Јакимовски, редовен професор на Факултетот за информатички
науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и д-р Иван
Чорбев, редовен професор на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на асистент во сите наставно-научни области од
наставно-научните полиња информатика и компјутерска техника и информатика, во
предвидениот рок се пријави само кандидатот м-р Ненад Анчев.
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатот м-р Ненад Анчев е роден на 5.9.1990, во Штип. Средно образование завршил
во гимназијата „Славчо Стојменски“ во Штип со континуиран одличен успех. Со високо
образование се стекнал на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во
Скопје, во 2013 година. Дипломирал на 9.7.2013 година, на насоката академски студии по
информатика – компјутерски архитектури и мрежи, со просечен успех 9,72.
Кандидатот активно се служи со англискиот јазик, а има основни познавања и од
германскиот и шпанскиот јазик.
Во учебната 2017/2018 се запишал на втор циклус (магистерски) студии на Факултетот
за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје, на насоката компјутерски науки.
Студиите ги завршил во 2020 година, со просечен успех 9,71. На 12.6.2020 година го одбранил
магистерскиот труд на тема: „Адаптивни модели за симулација на аерозагадување“.
Кандидатот е запишан на трет циклус (докторски) студии во 2020 година на Факултетот
за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје.
Од март 2019 година, кандидатот е ангажиран како демонстратор на Факултетот за
информатички науки и компјутерско инженерство.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, како и вкупните научни, стручни,
педагошки и други остварувања на кандидатот од последниот избор до денот на пријавата, врз
основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот.
2. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ ОД
ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА

Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, кандидатот м-р Ненад Анчев
изведува аудиториски и лабораториски вежби на прв циклус студии на сите студиски програми
на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, на следниве предмети:
Архитектура и организација на компјутери, Дискретна математика, Оперативни системи,
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Алгоритми и податочни структури, Бази на податоци, Компјутерски мрежи, Безжични и мобилни
системи и Напредни бази на податоци.
Научноистражувачка дејност
М-р Ненад Анчев има објавено вкупно 11 научни трудови во областа на компјутерските
науки и инженерството во меѓународни списанија и конференции, од кои 2 труда во меѓународни
научни списанија и 9 труда во меѓународни научни публикации, и тоа:
1. Spiridonov, V., Ancev, N., Jakimovski, B. et al. Improvement of chemical initialization in the air
quality forecast system in North Macedonia, based on WRF-Chem model. Air Qual Atmos Health
(2020). https://doi.org/10.1007/s11869-020-00933-4.
2. Anchev, N., Jakimovski, B., Spiridonov, V. and Velinov, G., 2020, September. Temperature
Dependent Initial Chemical Conditions for WRF-Chem Air Pollution Simulation Model. In
International Conference on ICT Innovations (pp. 1-14). Springer, Cham.
3. N. Anchev, M. Gusev, S. Ristov, B. Atanasovski (2013) Optimal Cache Replacement Policy for Matrix
Multiplication. In: Markovski S., Gusev M. (eds) ICT Innovations 2012. ICT Innovations 2012.
Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 207. Springer, Berlin, Heidelberg.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-37169-1_7.
4. N. Anchev, M. Gusev, S. Ristov and B. Atanasovski, "Intel vs AMD: Matrix multiplication
performance," 2013 36th International Convention on Information and Communication
Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatija, 2013, pp. 182-187.
5. N. Anchev, M. Gusev, S. Ristov and B. Atanasovski, "Some optimization techniques of the matrix
multiplication algorithm," Proceedings of the ITI 2013 35th International Conference on
Information Technology Interfaces, Cavtat, 2013, pp. 71-76, doi: 10.2498/iti.2013.0572.
6. B. Atanasovski, S. Ristov, M. Gusev and N. Anchev, MMCacheSim: A Highly Configurable Matrix
Multiplication Cache Simulator, Web proceedings at ICT Innovations 2012, pages 185-194,
7. B. Atanasovski, S. Ristov, M. Gusev and N. Anchev, "EDUCache simulator for teaching computer
architecture and organization," 2013 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON),
Berlin, 2013, pp. 1015-1022, doi: 10.1109/EduCon.2013.6530232.
8. S. Ristov, B. Atanasovski, M. Gusev and N. Anchev, "Hands-on exercises to support computer
architecture students using EDUCache simulator," 2013 Federated Conference on Computer Science
and Information Systems, Krakow, 2013, pp. 751-758.
9. S. Ristov, M. Gusev, B. Atanasovski, N. Anchev, Using EDUCache Simulator for the Computer
Architecture and Organization Course, International Journal of Engineering Pedagogy Volume 3,
Number 3, Jun 26, 2013.
10. N. Anchev, B. Atanasovski, S. Ristov and M. Gusev, Dataflow Computing: A Trend in HPC, 48th Int.
Scientific Conf. on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST
2013.
11. Ristov, Sasko & Atanasovski, B. & Gusev, Marjan & Anchev, Nenad. (2013). EDUCacheIC: Interactive
and collaborative successor of the EDUCache simulator. 2013 International Conference on
Interactive Collaborative Learning, ICL 2013. 10.1109/ICL.2013.6644599.
Стручно усовршување во странство остварил со студиски престој на Универзитетот RWTH
Aachen во Германија, каде што во период од девет месеци работел и како помлад асистент за
истражување (HiWi) на Juelich Aachen Research Alliance, во Одделот за пресметување со високи
перформанси.
М-р Ненад Анчев учествувал во следниве 2 домашни научноистражувачки проектa:
1. SPIELinCloud - Развивање на сервиси за подобри безбедност, перформанси,
интероперабилност и е-учење во облак, ФИНКИ, 2012 – 2013.
2. DB-BC-future - DB-BC-future: Бази на податоци и блокчејн технологија: иден развој, ФИНКИ,
2021 – 2022.
М-р Ненад Анчев учествувал во следниов меѓународен научноистражувачки проект:
1. EuroCC, European High Performance Computing Joint Undertaking (JU), 2020 – 2022.
Оценка од самоевалуација
Кандидатот м-р Ненад Анчев доби позитивна оценка од анонимно спроведената анкета
на студентите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната,
научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес на
м-р Ненад Анчев.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека м-р Ненад Анчев поседува научни и стручни
квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и
асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги исполнува сите
услови да биде избран во звањето асистент во сите наставно-научни области од наставно-научните
полиња информатика и компјутерска техника и информатика.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во
Скопје, м-р Ненад Анчев да биде избран во звањето асистент во сите наставно-научни области од
наставно-научните полиња информатика и компјутерска техника и информатика.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Горан Велинов, с.р.
Проф. д-р Боро Јакимовски, с.р.
Проф. д-р Иван Чорбев, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат: Анчев Ванчо Ненад
Институција: Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Научна област: сите наставно-научни области од наставно-научните полиња
информатика и
компјутерска техника и информатика
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ – АСИСТЕНТ/АСИСТЕНТ
ИСТРАЖУВАЧ
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Има завршено прв и втор циклус академски студии со
најмалку 300 ЕКТС-кредити
да
2

Стекнат назив – Магистер по информатички науки и
компјутерско инженерство од област Компјутерски Науки

3

Остварен просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на првиот
циклус и вториот циклус на академски студии посебно
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 9.72

да

да

Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9.71
4

Има познавање на најмалку еден странски јазик
1. Странски јазик: англиски јазик
2. Назив на документот: TOEFL IBT
3. Издавач на документот: Educational Testing Services USA
4. Датум на издавање на документот: 14.12.2012
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МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ
Назив на темата
Ред.
бр.

Име и презиме на
кандидатот

на македонски јазик

1

Ивана
Петковска

„Евалуација на софтверски алатки
за дигитална форензика“

2

Сандра
Тренеска

„Автоматско боење на црно – бели
слики со примена на генеративни
спротивставени мрежи“

3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

Иван Јелиќ
Наталија
Басекиќ
Елена
Којчева
Емилија
Стефановска
Илија Коцев
Стефан
Павлов
Стефан
Андонов
Дарко
Мицевски
Ружа
Тофоска
Ана
Тодоровска
Нуре
Незироски
Јована
Добрева

Име и презиме на
менторот
на англиски јазик

Датум и бр.
на Одлука на
ННС/НС за
прифаќање
на темата

„Evaluation of digital forensic
software tools“
„Automatic colorization of
grayscale images by using
generative adversarial
networks“
„A comparative evaluation of
programming languages in
back – end web application
development“

проф.д-р Анастас
Мишев

01.12.2021
02-1403/3

проф. д-р Соња
Гиевска

17.01.2022
02-331/1

вон.проф. д-р Сашо
Граматиков

31.12.2021
02-1606/1

„Effective distributed teams
management“
„Critical success factors while
implementing the Scrum
software development
Framework“

проф. д-р Љупчо
Антовски

09.02.2022
02-207/1
21.02.2022
02-242/2

„Evaluation of micro frontend
approaches for code reusability“

проф. д-р Љупчо
Антовски
проф. д-р
Владимир
Трајковиќ

„Human centric Al tool for
ontology alignment“

вон.проф. д-р Сашо
Граматиков

03.03.2022
02-286/1

„Wireless Networks Attacks and
Mitigation Methods Analysis“

проф. д-р Весна
Димитрова

07.03.2022
02-296/8

„Log anomaly detection with
graph representation learning“

вон.проф. д-р
Ѓорѓи Маџаров

20.04.2022
02-528/1

„Методи на автентикација кај
електронските плаќања“

„Digital payments methods of
authentication“

проф. д-р Гоце
Арменски

20.04.2022
02-529/1

„Предизвици за управување со
софтверското тестирање“
„Моделирање на поврзаноста
помеѓу дигиталните валути и
класичните економски
индикатори“
„Е-трговија и влијанието на Ковид
– 19 врз дигиталните платформи
и трендовите на онлајн купување“
„Учење на репрезентација на
болестите преку електронски
медицински записи“

„Challenges in software testing
management“

проф.д-р Анастас
Мишев

13.05.2022
02-627/1

проф. д-р
Димитар Трајанов
вон.проф.д-р
Смилка Јанеска
Саркањац

16.05.2022
02-634/1

проф. д-р
Димитар Трајанов

20.05.2022
02-667/1

„Компаративна евалуација на
програмски јазици за развој на back
– end веб апликации“
„Ефективно управување со
дистрибуирани тимови“
„Критични фактори за успех при
импементирање на Scrum рамка за
развој на софтвер“
„Евалуација на микро фронтенд
пристапи за повторна употреба
на код“
„Алатка за мапирање на
онтологии со човечки насочена
вештачка интелигенција“
„Анализа на напади на безжични
мрежи и метод за нивно
попречување“
„Откривање на аномалии во логови
преку учење на репрезентација на
графови“

„Modelling the relationship
between digital currencies and
classical economic indicators“
„E-commerce and impact of
COVID-19 on digital platforms
and online shopping trends“
„Representation Learning of the
Diseases from Electronic
Medical Records“

ДЕКАН
ПРОФ. Д-Р ИВАН ЧОРБЕВ
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4. ДОКТОРСКИ ТРУДОВИ
Ред.
бр.

Име и презиме
на кандидатот

Назив на темата

на македонски јазик

на англиски јазик

Име и презиме на
менторот

Датум и бр. на
Одлука на ННС/НС
за прифаќање на
темата

1.

Арбер Бешири

„Градење
на
дистрибуирани RESTful
сервиси и ресурси за
авторизација“

„Building of distributed
RESTful services and
resources
for
authorization issues“

проф. д-р Анастас
Мишев

01.12.2021
02-1403/1

2.

Ана Ѓорѓевиќ

„Knowledge Transfer in
Deep Learning with
Small Text Datasets“

проф. д-р Димитар
Трајанов

24.12.2021
02-1565/1

3.

Миодраг Цекиќ

„Application of machine
learning algorithms in
modeling
and
understanding the role of
the microbiome in the
colorectal
cancer
diagnosis and therapy“

проф. д-р Слободан
Калајџиски

22.12.2021
02-1529/1

4.

Љубинка
Санџакоска

„Трансфер на знаење
кај длабоко учење со
мали
текстуални
податочни множества“
„Примена
на
алгоритмите
за
машинско учење во
моделирањето
и
интерпретацијата
на
улогата
на
микробиомот
во
дијагностиката
и
терапијата
на
колоректалниот
карцином“
„Регуларизација
на
невронските мрежи со
длабоко учење“

„Regularization of Deep
Learning
Neural
Networks“

проф.
д-р
Ана
Мадевска Богданова

07.03.2022
02-296/5

ДЕКАН
ПРОФ. Д-Р ИВАН ЧОРБЕВ
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РЕФЕРАТ

Прилог бр. 2

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ (ДИСЦИПЛИНА): ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ
(ГИТАРА) (60910)
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Факултет за музичка уметност – Скопје, објавен во весниците „Вечер“ и „Коха“ на
16.5.2022, за избор на наставник во сите наставно–научни звања по областа: видови
инструменти (гитара) (60910), и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот и
уметнички совет, бр. 02-383/2 донесена на 1.6.2022 година, формирана е Рецензентска
комисија во состав: проф. м-р Михаило Куфојанакис, проф. м-р Фросина Балова и проф.
м-р Живко Фирфов.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација, го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за наставник во сите наставно-научни звања по областа
видови инструменти (гитара), во предвидениот рок се пријави кандидатот вонр. проф.
м-р Дарко Багески, во моментов вработен на Факултетот за музичка уметност во Скопје.
БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Лични податоци:
Вонр. проф м-р Дарко Багески е роден на 7.11.1981 Скопје, Р Македонија.
Образование:
- 1988-1996, Основно училиште „'Коле Неделковски“ – Скопје.
- 1989 – 1996, Oсновно музичко училиште ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј“ –
Скопје, класа на проф. Јане Пенов.
- 1999 – 2001, го продолжил средното образование во Загреб (Хрватска), ГШ
„Павао Марковац“, и матурирал во класата на проф. Џевдет Сахатџија.
- 2002 – 2006, студирал на Високата школа за музика „Франц Лист“ во Вајмар
(Германија), класа на проф. Кристијан Спанхов, а дипломирал во класата на
проф. Јирген Рост.
- 2002 – 2006, постдипломски студии на Државниот конзерваториум за музика
во Солун (Грција), во класата на проф. Герхард Рајхенбах (3 год) и магистрирал
во класата на проф. Костас Коциолис.
Стручно усовршување:
- 1998 – 2002, мастерклас кај проф. З. Краишник (Србија) и Д. Дојчинов
(Бугарија).
- 2003, Интернационален фестивал за гитара во Кобленц (Германија), предавања
кај проф. К. Маркионе (Италија), А. Десидерио (Италија), Х. Капел (Германија).
- 2002 – 2006, Вајмар (Германија), предавања за светска музика и методика за
класична гитара кај проф. Т. Фелоу (Германија) и проф. М. Рост (Германија).
- 2007, Интернационален фестивал за гитара „Висани“ (Грција), мастерклас со
проф. Л. Јанг (Канада).
- 2010, ХУГИП Опатија (Хрватска), стручен собир на педагози по гитара,
предавања со проф. З. Дукиќ (Хрватска), И. Паро (Хрватска).
- 2011, Guitar Art Festival, Белград (Србија), мастерклас со проф. Е. Битети
(Аргентина), А. Десидерио (Италија).
- 2011, Атина (Грција), мастерклас со проф. О. Асад (Бразил).
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2012, Guitar Art Festival, Белград (Србија), мастерклас со проф. Н. Кошкин
(Русија), К. Маркионе (Италија), З. Дукиќ (Хрватска).
- 2012, Загреб (Хрватска), стручен семинар кај проф. Д. Петрињак (Хрватска).
- 2016, Peja International Guitar Festival (Косово), мастерклас со проф. П.Штајдел
(Чешка)
- 2017, мастерклас часови со П. Штајдел (Чешка) во Прага, Музичка академија.
Концертна дејност:
Настапи
во
Македонија,
период 1999 – 2022:
- Музеј „Даутпашин амам“, Скопје
- Музеј на град Скопје
- Меѓународен фестивал „Скопско лето“
- Штипско културно лето
- Концертна турнеја во Р Македонија: Крива Паланка, Велес, Тетово, Делчево,
Прилеп, Струмица, Скопје и Куманово
- Интернационален фестивал „Тремоло“, Скопје
- Концертна турнеја во Кочани, Гевгелија, Битола и Скопје
- Фестивал „Охридско лето“
- Дом на културата, Струмица
- ООМУ „Методиј Патче”, Охрид
- Мала сала на НУ Филхармонија, Скопје.
Настапи во странство,
период 2001 – 2022:
- Кутина глазбена школа (Хрватска)
- Матурски концерт, Загреб (Хрватска)
- Дипломски концерт, Вајмар (Германија)
- Магистерски концерт, Солун (Грција)
- Фестивал „Поречки Тирандо“, Пореч (Хрватска)
- Летна школа за гитара „Allegro“, Копривница (Хрватска)
- Фестивал „Акад. Марин Големинов“ (Бугарија)
- Arandjelovac Guitar Festival (Србија)
- Guitar Festival Leskovac (Србија)
- Суботичка зимска школа (Србија)
- Guitar Art Festival Beograd (Србија)
- Концертна турнеја во Бугарија: Софија, Варна, Казанлк, Шумен (Бугарија)
- Omish Guitar Festival (Хрватска)
- New York (САД)
- Концерт во чест на св. Кирил и Методиј, Рим – Ватикан (Италија)
- Taipei Concert Hall (Тајван)
- Compabasso Guitar Festival (Италија)
- Guitar Art Summer Fest (Црна Гора)
- Стокхолм, Малме (Шведска)
- Frankfurt Messe (Германија)
- Pleven Guitar Festival (Бугарија)
- Mineapolis University Hall, (САД)
- Wisconsin University River Falls Concert Hall (САД)
- Indianapolis University Concert Hall (САД)
- Stanis Parlor, Los Angeles (САД)
- The Green Room Arts Concert Hall, Los Angeles (САД)
- Friedberg Rathaus Konzert Saal (Германија)
- Фестивал „Каставско културно лето“ (Хрватска)
- Hong Kong International Festival (Кина)
- Schendzen International Guitar Festival(Кина)
- Вараждин(Хрватска)
- Залец (Словенија)
-
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- EUROSTRINGS GuitArt Festival, Пловдив (Бугарија).
Камерни концерти,
период 2000 – 2022:
- соло настап со гудачки ансамбл „Арко“, Католичка катедрала, Скопје
- соло настап со гудачки ансамбл „Арко“, Македонска опера и балет, Скопје
- Камерно дуо со A. Ќортошев, „Карпошово културно лето“, Скопје
- Камерно дуо со М. Арсовска, Македонска опера и балет, Скопје
- Камерно дуо со А. Ќортошев, турнеја: „Топол културен бран“ – Кочани, Крива
Паланка, Велес, Виница, Делчево, Ресен, Скопје
- настап со Македонска филхармонија, „Денови на македонска музика“, Скопје
- соло настап со септет, Божиќен концерт, Загреб (Хрватска)
- солист со камерен оркестар, Херен (Германија)
- Концерт на камерно дуо со гитаристката Стела Митева-Динкова,
Интернационален фестивал „Марин Големинов“, Оперска куќа во Благоевград
– Бугарија.
- Guitar Art Festival - Белград 2017, секстет гитари „Пројект интеграције” со
Карло Доменикони.
Реализирани тонски записи:

-

дуо “Чили” (со А. Ќортошев) – носач на звук (CD) со наслов „Лирска
пајажина“, поддржано од Министерството за култура.

Награди и признанија:
- 1996, прва награда на државен натпревар по гитара и камерна музика
- 2009, Признание од град Лесковац (Србија) за успешна педагошка работа
- 2011, Државна награда од Здружението на музички и балетски педагози на Р
Македонија за успешна едногодишна педагошка работа
- 2012, Naissus Guitar Festival, Ниш (Србија), диплома „Cirilo i Metodije“ за развој
на гитарската педагогија во Србија
- 2015, Taipei University of Arts (Тајван)
- 2018, Best Promotion Award at Hong Kong International Guitar Festival.
Работно искуство:
- 2005, хонорарен наставник во Musik und Kunst Schule, Јена (Германија)
- 2006, професор во ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј“, Скопје.
- 2007, доцент во хонорарен работен однос на Факултет за музичка уметност –
Скопје
- 2009, професор во средно музичко училиште „Станислав Бинички“, Лесковац
(Србија).
- уметнички директор на Интернационален фестивал за класична гитара
„Тремоло“, Скопје
- снима за Француското студио во Скопје „Music Entertainment“
- член на Хрватското здружение на гитаристи и педагози „HUGIP“
- 2013, вонреден професор во редовен работен однос на Факултет за музичка
уметност – Скопје
- основач и претседател на Здружение на класични гитаристи на Македонија
- основач на Летната гитарска академија – Охрид, Македонија.
Мастерклас работилници и предавања на: Guitar Art Festival Beograd , Zagreb
Guitar Festival, Sarajevo Guitar Festival,Peja Guitar Festival ,Guitar Festival Marin
Goleminov , Koprivnica summer Guitar academy , Pleven Guitar Festival , Leskovac Guitar
Festival, Guitar Festival Arandjelovac , Taipei University , University of Indianapolis,
University of Minneapolis, GS Risto Savin Zalec Slovenia, GS Varazdin Hrvatska.
Член на жири-комисии: Државни натпревари по музика, Скопје; Arskosova music
competition for youth, Приштина (Косово); International Guitar Festival, Лесковац
(Србија); International Musik Festival, Aранѓеловац (Србија), International Guitar Festival
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"Tremolo", Скопје; Split (Хрватска)Guitar Festival”Daleki Akordi”; Festival "Porecki
Tirando", Пореч (Хрватска); Naissus Guitar Festival, Ниш (Србија); Sarajevo International
Guitar Fest, Сарајево (БиХ); Omish Guitar Fest (Хрватска); ''Akad.Marin Goleminov''
(Бугарија); Pleven Guitar Festival (Бугарија); Peja Guitar Festival (Косово); Zagreb Guitar
Festival; Guitar Art Beograd (Србија); GuitArt festival Plovdiv (Бугарија); Transilvania
Guitar Festival (Романија).
Познавање на странски јазици: германски, хрватски, српски, бугарски и англиски.

ПРЕГЛЕД НА КОНЦЕРТНАТА ДЕЈНОСТ ВО ПЕРИОДОТ ПОМЕЃУ ДВА
ИЗБОРА,
од
2017 до 2022 година:

6.10.2017, Концерт во Ruth Lilly Performance Hall/Christel DeHaan Fine Arts Center
Универзитет во Индианаполис – САД
13.10.2017, Рецитал во концертната сала Green Room во Санта Ана, Калифорнија – САД
21.10.2017, Рецитал во Historicher Rathaussaal, Фридберг – Германија
11.10.2018, Рецитал во Museo Sannitico, Кампобасо – Италија
2018, настапи на Hong Kong and Shenzhen International Guitar Festival, НР Кина
6.2.2019, Рецитал во G.S. “Risto Savin” Жалец – Словенија
22.6.2019, Рецитал на фестивал „Дунавски струни“, Силистра – Бугарија
23.7.2019, Рецитал на Каставско културно лето, црква „Св. Јелена Крижарица“, Кастав
– Хрватска
4.10.2019, Концерт во William Abbott Concert Hall Kleinpell Fine Arts, универзитет во
Висконсин – САД
5.2.2020, Рецитал во G.S. “Risto Savin” Жалец – Словенија
5.7.2021, Концерт со гудачкиот камерен оркестар “АРКО”, камерна сала на НУ
Филхармонија – Скопје
26.10.2021, Солистички концерт во НУЦК Антон Панов, голема сала – Струмица
(проект поддржан од Министерство за култура)
29.10.2021, Рецитал во ООМУ Методи Патче, Охрид (проект поддржан од
Министерство
за
култура)
15.11.2021, Рецитал во НУ Филхармонија, мала сала (проект поддржан од
Министерство
за
култура)
5.11.2021, Рецитал на GuitArt Festival, EUROSTRINGS Conference (онлајн концерт EuroStrings Conference 2021 both live and online - EuroStrings)
9.4.2022, Рецитал на Меѓународен конкурс за класична гитара, читалиште „Братство
1869”, голема сала, Ќустендил – Бугарија
2.5.2022, Рецитал во Velika koncertna dvorana Glazbene skole, Вараждин – Хрватска
4.5.2022,
Рецитал
во
G.S.
“Risto
Savin”
Жалец
–
Словенија.
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

М-р Дарко Багески уште како студент на Високата школа за музика се
вработува како хонорарен наставник во школото за музика и уметност во Јена,
Германија
2005.
Од 2006 година станува редовен професор во ДМБУЦ „Илија Николовски Луј”,
Скопје,
каде што во следните неколку години има исклучителни успеси со своите
ученици на државните натпревари, како и пошироко во странство.
Во 2007 година се стекнал со звањето доцент, а во 2013 година се стекнал со
звањето вонреден професор во редовен работен однос на Факултетот за музичка
уметност
во
Скопје.
Во 2009 година се вработил како хонорарен наставник во средното музичко
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училиште „Станислав Бинички” во Лесковац, Србија, каде што работел една
година.
Веќе тринаесет години е уметнички директор и еден од основачите на
Меѓународниот фестивал и натпревар за класична гитара „Тремоло“, Скопје.
Основач е и претседател на Здружението на класични гитаристи „Тремоло“ и е
организатор
на
Летната
гитарска
академија
во
Охрид.
Активно снима за Француското студио “Music Entertainment” во Скопје.
Редовно држи мастерклас предавања на многу меѓународни еминентни
фестивали,
како:
Guitar Art Festival Beograd , Zagreb Guitar Festival , Sarajevo Guitar Festival, Peja
Guitar Festival , Guitar Festival Marin Goleminov, Koprivnica summer Guitar
academy , Pleven Guitar Festival , Leskovac Guitar Festival, Guitar Festival
Arandjelovac , Taipei University, University of Indianapolis, University of
Minneapolis, GS Risto Savin Zalec Slovenia, GS Varazdin Hrvatska.
НАСТАПИ НА СТУДЕНТИ ВО ПЕРИОДОТ ПОМЕЃУ ДВА ИЗБОРА,
2017-2022 година
16.10.2017,
Светски
ден
на
филозофијата
Настап на студентите: Марко Цветковски (М.Д.Пујол: Pagina di radio, С.Л.Вајс:
Чакона, E.Гранадос: Шпански танц бр. 2), Трио гитари: Георги Трајков, Марко
Цветковси
и
Вегим
Кучи
15.10.2018,
Светски
ден
на
филозофијата
Трио Гитари: Георги Трајков, Марко Цветковски и Лука Тошев (С.Л.Вајс:
Чакона, Е.Гранадос: Шпански танц бр. 5, Е.Гисмонти: Aqua e Vinho)
19.4.2019

Концерт

на

Дамјан

Илиевски

и

Георги

Трајков

21.10.2019,
Светски
ден
на
филозофијата
Трио Гитари: Дарко Багески, Георги Трајков, Виктор Драганов (С.Л.Вајс: Чакона,
А.Пиацола: L'Evasion, Андру Форест: Joropo)
11.12.2019,
Musica
Viva
Настап на студентите: Трио гитари – Георги Трајков, Виктор Драганов, Дамјан
Илиевски
(С.Л.Вајс:
Чакона)
25.12.2019,
Musica
Viva
Настап на студентите: Дуо гитари – Мила Стојковиќ, Ивана Игњатовиќ (А.Полити:
Танго Дуо)
06.12.2021, Свечен концерт во чест на Денот на Факултетот за муизчка уметност во
Скопје
и
55
години
од
неговото
основање
Настап на студентите: дуо гитари – Дамјан Илиевски и Ивана Игњатовиќ (А.Полити:
Tango Duo Mate Amargo)
27.10.2021,
Musica
Viva
Настап на студентот: Виктор Драганов (Р. Диенс: Саудаж бр. 3)

Член на комисија за оцена и одбрана на дипломска работа
-

Милош Младеновиќ – 2017 г.
Оскар Ереш – 2017 г.
Виктор Пешчеров – 2018 г.
Георги Трајков – 2020 г.
Андреј Нически – 2021 г.
Стефан Петановски – 2021 г.
Филип Величковски – 2022 г.
Марко Лазароски – 2022 г.
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ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Благодарници, признанија и дипломи
- 2018, Благодарница на Дарко Багески за посебни заслуги и придонес во развојот
на ДКЦ „Карпош” – Скопје
- 7 – 9.4.2022, Диплома за придонес на класичната гитара во Бугарија – Ќустендил
- 6.4.2019, Диплома за придонес во развојот на класичната гитара во Бугарија –
Ќустендил
- 30.3.2022, Потврда за придонес во развој на гитарската педагогија во
Република Хрватска – Вараждин
- 4 – 6.6.2022, Благодарница за придонес во развој на класичната гитара во
Словенија – Жалец.

Член во жири-комисии на интернационални натпревари
-

-

Интернационален фестивал и натпревар по гитара, Ќустендил – Бугарија –
2018, 2019 и 2020 година.
Интернационален фестивал и натпревар по гитара, Плевен – Бугарија – 2017,
2018, 2019 и 2020 година.
Интернационален фестивал и натпревар по гитара, Трансилваниа – Романија –
2021 година.
Интернационален фестивал и натпревар по гитара, Пеќ – Косово – 2019 и 2021
година.
Интернационален фестивал и натпревар по гитара GuitArt, Пловдив – Бугарија
– 2020 и 2021 година.
Интернационален фестивал и натпревар по гитара Guitar Art Festival, Белград –
Србија – 2018, 2019 и 2020 година.

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Член на комисија за избор во звање на вонр. проф. м-р Борче Наумовски – 2022.
Член на испитна комисија по главен предмет гитара и камерна музика – 2017, 2018,
2019, 2020, 2021

ПРЕПОРАКИ

Универзитет за музика и танци во Келн
Седиште: Вупертал
Седанштрасе 15
42119 Вупертал
Проф. Герхард Рајхенбах

23.1.2022

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
ФМУ, Академија за музика и уметност
Комисија за реизбор на наставници и унапредување

Проценка/мислење
Подготвена за Дарко Багески (Скопје) за да се приложи во постапката за реизбор за
постојан професор по гитара на ФМУ Скопје
1) Уметничко значење и компетентност
Дарко Багески го познавам уште од неговите студентски денови кога беше во мојата
класа по гитара на Државниот конзерваториум од Солун, каде што цели две години
беше мој студент и јас бев во можност при многуте предавања, аудиции, концерти и
индивидуални разговори да оформам детална слика за неговата уметничка личност. Во
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подоцнежните години го среќавав и го слушав често на фестивалите за гитара како млад
колега, така што сум добро информиран за неговиот понатамошен развој.
Дарко Багески е гитарист со зрела, виртуозна гитарска техника, голем и многу полн тон
и со многу добро и диференцирано разбирање на различните музички стилови. Успева
да интерпретира дела од поранешните епохи (ренесанса, барок, класична, романтична),
како и дела од помодерни епохи на стилски и во исто време многу интересен начин.
Креативната моќ во побавните движења и неговото чувство за музички отскокнувања
отсекогаш ме фасцинирале. Исто така, Дарко Багески е уметник кој ја сака својата
публика и со неа комуницира без зборови. Оваа посебна способност за комуникација
може да се почувствува на секој негов концерт и го направи особено популарен уметник.
Поради овие уметнички квалитети, тој веќе долги години добива постојани покани за
концерти низ светот и моментално се смета за најзначаен меѓународен експонент на
класичната гитара во Северна Македонија.
2) Педагошка компетентност
Покрај горенаведените квалитети, Дарко Багески има и други квалитети кои го
предодредуваат за одговорна работа во високообразовната област:
a)
Тој е способен да размислува аналитички и да ги оценува проблемите и
прашањата од секаков вид на супериорен начин. Ова му помага да разбере
многу од прашањата што се појавуваат на часот.
b)
Дарко Багески е човек кој знае многу добро неколку јазици, па затоа е и човек на
музиката и човек на зборовите. Така, тој е способен да комуницира прашања и
информации од секаков вид преку изговорениот збор со одлична јасност и
разбирливост. Тоа што го кажува се разбира. Според мене, оваа посебна
лингвистичка компетентност е една од најважните квалификации за редовен
професор.
c)
Педагошкиот преглед е уште еден важен квалитет што го издвојува г. Багески: ги
знае сите значајни педагошки насоки од теоријата и од долгогодишната успешна
работа како наставник и универзитетски предавач. Има широко познавање на
целиот класичен репертоар.
d)
Дарко Багески е трпелив педагог кој знае како да ги води, да ги мотивира и да ги
развива своите ученици уметнички и лично во период од неколку години. Работи
со големо внимание на деталите и во исто време со одличен преглед на
целокупниот развој на еден студент. Тоа го докажуваат бројните меѓународни
успеси на неговите студенти во последните години.
e)
Последниот квалитет кој е енормно важен за еден педагог: тој е ентузијастички,
уметнички инспириран наставник кој „гори“ за музика и на тој начин има важна
функција на пример за своите ученици и за неговата околина.
3) Човечки карактеристики, т.е. особини
Дарко Багески е многу љубезен, слободоумен човек со одлични манири и голем круг на
познаници и пријатели, на национално и на меѓународно ниво. Како личност која
активно учествува во други социјални прашања надвор од музиката, тој е важен и
добредојден партнер за разговор. Тој е доживуван како „поврзувачка“ личност која ги
зближува луѓето. Други карактеристики се: голема желба и енергија за испробување
дури и големи проекти, голема издржливост и трудољубивост и конечно – најважно –
апсолутна самодоверба.
Севкупно, Дарко Багески можам целосно да го препорачам уметнички, педагошки и
лично за позицијата постојан професор и верувам дека тој е голема предност за секој
тим на универзитетски наставници.
С.р. потпис
Герхард Рајхенбах

Штефан Шмидт
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Доцент по Дидактика и Методика за
Гитара на Универзитетот Аугсбург
Херцог –Вилхелм –Штр. 2
86316 Фридберг
Т: (0821) 604766
Е: info@focus-gitarre.de
ВС: www.focus-gitarre.de
Датум 22.01.2022

ПРЕПОРАКА
За г. Дарко Багески

Гитаристот и професор по гитара на Музичката академија во Скопје, г. Дарко Багески,
го запознав на 1. Меѓународен фестивал за гитара во Пеќ, Косово, во јуни 2015. После
тоа сум соработувал со него уште три пати во Косово, два пати во Северна Македонија и
еднаш во Германија и му се воодушевувам на неговите инструментални и педагошки
способности.
Г. Багески е вонредно добар концертен гитарист на највисоко меѓународно ниво, а
воедно и многу надарен педагог, која му дава на секој од своите студенти најдобра
можна поддршка, како од музички и професионален аспект, така и од човечки. Особено
неговата креативност и неговата посветеност кон сите негови ученици, а особено кон
концертната гитара во Северна Македонија е извонредна.
Според мене, господинот Багески е професор со светско реноме и апсолутен адут за
секое музичко училиште во светот.
С.р. потпис
Штефан Шмидт
(уметнички раководител на ФОКУС ГИТАРА)
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставнообразовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста
од поширок интерес на м-р Дарко Багески. Врз основа на изнесените податоци за
севкупната активност на кандидатот од последниот избор до денес, Комисијата заклучи
дека м-р Дарко Багески поседува научни и стручни квалитети и според Законот за
високото образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во
наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистентидокторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги исполнува сите
услови да биде избран во звањето редовен професор во научната област: видови
инструменти (гитара) (60910). Според гореизнесеното, Комисијата има чест и
задоволство да му предложи на Наставно-научниот и уметнички совет на Факултетот за
музичка уметност во Скопје, м-р Дарко Багески да биде избран во звањето редовен
професор во научната област: видови инструменти (гитара) (60910).
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. м-р Живко Фирфов, с.р.
Проф. м-р Михајло Куфојанакис, с.р.
Проф. м-р Фросина Балова, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат: вонр. проф м-р Дарко Багески
Институција: Факултет за музичка уметност – ФМУ – Скопје, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ – Скопје
Научна област: видови инструменти (гитара) (60910)
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА – ДОЦЕНТ,
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР И РЕДОВЕН ПРОФЕСОР НА СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ
ПРЕДМЕТИ
Ред.
број
1.

2.

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост на општите услови да/не

За
доцент,
вонреден
професор и редовен професор
по
стручно-уметничките
предмети може да биде
избрано и лице без научен
Да
степен – доктор на науки, кое
има завршено соодветно
високо образование од втор
циклус
Признати
уметнички
и Како особено значајни за афирмација на
стручни
дела,
односно класичната музика и уметност може да се
остварувања кои се од истакнат следниве остварувања:
особено
значење
за
афирмација на културата и
- Уметнички директор на
уметноста во и надвор од
Интернационален фестивал за
земјата
класична гитара „Тремоло“, Скопје.
(да се наведат/опишат)
- Основач и претседател на Здружение
на класични гитаристи на
Македонија.
- Основач на Летната гитарска
академија – Охрид, Македонија
- Член на Хрватското здружение на
гитаристи и педагози „HUGIP“.
- 6.10.2017, Концерт во Ruth Lilly
Performance Hall/Christel DeHaan
Fine Arts Center Универзитет во
Индијанаполис – САД
- 13.10.2017, Рецитал во концертната
сала Green Room во Санта Ана,
Калифорнија – САД
- 21.10.2017, Рецитал во Historicher
Rathaussaal, Фридберг – Германија
- 11.10.2018, Рецитал во Museo
Sannitico, Кампобасо – Италија
- 2018, настапи на Hong Kong and
Shenzhen International Guitar Festival,
НР Кина
- 6.2.2019, Рецитал во G.S. “Risto
Savin”, Жалец – Словенија
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост на општите услови да/не
-

-

-

-

-

-

22.6.2019, Рецитал на фестивалот
„Дунавски струни“, Силистра –
Бугарија
4.10.2019, Концерт во William
Abbott Concert Hall Kleinpell Fine Arts,
Универзитет во Висконсин – САД
5.2.2020, Рецитал во G.S. “Risto
Savin”, Жалец – Словенија
5.7.2021, Концерт со гудачкиот
камерен оркестар „АРКО”, камерна
сала на НУ Филхармонија – Скопје
26.10.2021, Солистички концерт во
НУЦК „Антон Панов“, голема сала –
Струмица (проект поддржан од
Министерство за култура)
29.10.2021, Рецитал во ООМУ
„Методи Патче“, Охрид (проект
поддржан од Министерство за
култура)
15.11.2021, Рецитал во НУ
Филхармонија, мала сала (проект
поддржан од Министерство за
култура)
5.11.2021, Рецитал на GuitArt
Festival, EUROSTRINGS Conference
(онлајн концерт - EuroStrings
Conference 2021 both live and online EuroStrings)
9.4.2022, Рецитал на Меѓународен
конкурс за класична гитара,
Читалиште “Братство 1869” голема
сала, Ќустендил – Бугарија
2.5.2022, Рецитал во Velika
koncertna dvorana Glazbene skole,
Вараждин – Хрватска
4.5.2022, Рецитал во G.S. “Risto
Savin”, Жалец – Словенија

Член во жири-комисии на
интернационални натпревари
-

-

-

-
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Интернационален фестивал и
натпревар по гитара, Ќустендил –
Бугарија – 2018, 2019 и 2020 година.
Интернационален фестивал и
натпревар по гитара, Плевен –
Бугарија – 2017, 2018, 2019 и 2020
година.
Интернационален фестивал и
натпревар по гитара, Трансилванија –
Романија – 2021 година.
Интернационален фестивал и
натпревар по гитара, Пеќ – Косово –
2019 и 2021 година.
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост на општите услови да/не
-

-

3.
4.

Претходен избор во наставнонаучно звање
Има способност за наставна
работа

Интернационален фестивал и
натпревар по гитара GuitArt, Пловдив
– Бугарија – 2020 и 2021 година.
Интернационален фестивал и
натпревар по гитара Guitar Art
Festival, Белград – Србија – 2018, 2019
и 2020 година.
14.12.2017
Да

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. м-р Живко Фирфов, с.р.
Проф. м-р Михаило Куфојанакис, с.р.
Проф. м-р Фросина Балова, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНОНАУЧНО, НАУЧНО И НАСТАВНО-СТРУЧНО
ЗВАЊЕ
Кандидат:
вонр. проф. м-р Дарко Љубен Багески
Институција: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Факултет за музичка уметност – Скопје
Научна област: видови инструменти – гитара
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Ред.
број

Назив на активноста:

Поен
и

1

Гитара, Камерна музика и ансамбл, учебна 2017/2018
година, зимски семестар, 14 часа неделен фонд

8.4

2

Гитара, Камерна музика и ансамбл, учебна
2017/2018 година, летен семестар, 14 часа
неделен фонд
Гитара, Камерна музика и ансамбл, учебна
2018/2019 година, зимски семестар, 14 часа
неделен фонд
Гитара, Камерна музика и ансамбл, учебна
2018/2019 година, летен семестар, 14 часа
неделен фонд
Гитара, Камерна музика и ансамбл, учебна
2019/2020 година, зимски семестар, 14 часа
неделен фонд
Гитара, Камерна музика и ансамбл, учебна
2019/2020 година, летен семестар, 14 часа
неделен фонд
Гитара, Камерна музика и ансамбл, учебна
2020/2021 година, зимски семестар, 14 часа
неделен фонд
Гитара, Камерна музика и ансамбл, учебна
2020/2021 година, летен семестар, 14 часа
неделен фонд
Гитара, Камерна музика и ансамбл, учебна
2021/2022 година, зимски семестар, 14 часа
неделен фонд
Гитара, Камерна музика и ансамбл, учебна
2021/2022 година, летен семестар, 14 часа
неделен фонд
Член на комисија за оцена или одбрана на
дипломска работа (8 студенти)
Ментор на дипломска работа (5 студенти)
Методика на гудачки инструменти и гитара
учебна 2021/2022 година, зимски семестар, 2
часа неделен фонд
Методика на гудачки инструменти и гитара
учебна 2021/2022 година, летен семестар, 2

8.4

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
0.8
1
1,2
1,2
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часа неделен фонд

Вкупно

Ред.
број

88,2

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Назив на активноста:
Поен
и

Вкупно

0

СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста:
број
6.10.2017. Концерт во Ruth Lilly Performance
1

Hall/Christel DeHaan Fine Arts Center Универзитет во
Индианаполис – САД

Поени
8

2

13.10.2017. Рецитал во концертната сала Green
Room во Санта Ана, Калифорнија – САД

1.6

3

21.10.2017. Рецитал во Historicher Rathaussaal,
Фридберг – Германија

1.6

4

24.10.2018. Полурецитал во Museo Sannitico,
Кампобасо – Италија

1.6

5

24.11.2018. Настапи на Hong Kong and Shenzhen
International Guitar Festival, Н.Р. Кина

1.6

6

6.2.2019. Рецитал во G.S. “Risto Savin” Жалец –
Словенија

1.6

7

4.10.2019. Концерт во William Abbott Concert Hall
Kleinpell Fine Arts, универзитет во Висконсин – САД

8

8

5.2.2020. Рецитал во G.S. “Risto Savin” Жалец –
Словенија
5.7.2021. Концерт со гудачкиот камерен оркестар
“АРКО”, камерна сала на НУ Филхармонија –
Скопје
26.10.2021. Солистички концерт во НУЦК Антон

8

9
10
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11
12
13

14
15
16

Панов, голема сала – Струмица (проект поддржан
од Министерство за култура)
29.10.2021. Рецитал во ООМУ Методи Патче,
Охрид (проект поддржан од Министерство за
култура)
15.11.2021. Рецитал во НУ Филхармонија, мала
сала (проект поддржан од Министерство за
култура)
5.11.2021. Рецитал на GuitArt Festival,
EUROSTRINGS Conference (онлајн концерт EuroStrings Conference 2021 both live and online EuroStrings)
9.4.2022. Рецитал на Меѓународен конкурс за
класична гитара, Читалиште „Братство 1869”,
голема сала, Ќустендил – Бугарија
2.5.2022. Рецитал во Velika koncertna dvorana
Glazbene skole, Вараждин – Хрватска
4.5.2022. Рецитал во G.S. “Risto Savin”, Жалец –
Словенија

Вкупно

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6
8
58

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста:
Поени
број

Дејности од поширок интерес
1
2
3
4

Член во меѓународни жири-комисии:
Интернационален фестивал и натпревар за
гитара, Ќустендил – Бугарија – 2018, 2019 и 2020
г.
Интернационален фестивал и натпревар за
гитара, Плевен – Бугарија – 2017, 2018, 2019 и
2020 г.
Интернационален фестивал и натпревар за
гитара, Трансилваниа – Романија – 2021
Интернационален фестивал и натпревар за
гитара, Пеќ – Косово – 2019 и 2021 г.
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5
6

Интернационален гестивал и натпревар за гитара
GuitArt, Пловдив – Бугарија – 2020 и 2021 г.
Интернационален гестивал и натпревар за гитара
Guitar Art Festival, Белград – Србија – 2018, 2019
и 2020 г.

Вкупно

2
2

14

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ
НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО
ЗВАЊЕ
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Вкупно

Поени
88,2
58
14
160,2

Членови на Комисијата
Проф. м-р Живко Фирфов,
член, с.р.
Проф. м-р Михајло Куфојанакис, с.р.
Проф. м-р Фросина Балова, член, с.р.
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РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО НАСТАВНОНАУЧНАТА ОБЛАСТ (ДИСЦИПЛИНА)
ТЕОРИЈА НА МУЗИКАТА (60904)
И ХАРМОНИЈА И ПОЛИФОНИЈА СО АНАЛИЗА (60908)
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за
музичка уметност – Скопје, објавен во весниците „Вечер“ и „Коха“ од 29.4.2022 година, за избор
на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област (дисциплина) теорија
на музиката (60904) и хармонија и полифонија со анализа (60908), и врз основа на Одлуката на
Наставно-научниот и уметнички совет, бр. 02-383/1, донесена на 1.6.2022 година, формирана е
Рецензентска комисија во состав: проф. Живојин Глишиќ, редовен професор во пензија на
Факултетот за музичка уметност во Скопје, проф. д-р Викторија Коларовска-Гмирја, редовен
професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје и проф. м-р Сашо Татарчевски, редовен
професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во научната
област (дисциплина) теорија на музиката (60904) и хармонија и полифонија со анализа (60908),
во предвидениот рок се пријави единствено кандидатот вонр. проф. д-р Тихомир Јовиќ.
1.

Биографски податоци и образование
Кандидатот вонр. проф. д-р Тихомир Јовиќ е роден на 21.2.1972, во Скопје. По успешно
завршениот четиригодишен курс за инструментот хармоника во тогашниот Пионерски дом
„Карпош“ во Скопје (1986), музичкото образование го продолжил во средното музичко училиште
МБУЦ „Илија Николовски-Луј“ во Скопје, на отсекот за музичка теорија (композиција кај проф.
Тоде Новачевски), кое го завршил со одличен успех (1990).
Додипломските студии на Факултетот за музичка уметност во Скопје ги започнал во
академската 1991/1992 година на Одделот за музичка теорија и педагогија, а од третата студиска
година (академска 1993/1994 година) и на насоката за хорско диригирање во класата на проф.
Драган Шуплевски. Во рамките на студиите остварил и настап како диригент со хорот на
Факултетот за музичка уметност во Скопје (5.5.1995, MUSICA VIVA. Концерт на хорот на ФМУ во
студиото М 1 на МРТВ во Скопје – дипломски испит по хорско диригирање). Дипломирал на
8.2.1996 година на Одделот за музичка теорија и педагогија, со насока хорско диригирање, со
просечен успех 9,30. Со тоа се стекнал со право на стручен назив дипломиран музичар теоретичар,
педагог, хорски диригент.
Кандидатот активно се служи со англиски, српски и хрватски јазик.
Во учебната 1996/1997 година, кандидатот го продолжил своето образование на втор
циклус (магистерски) студии на Факултетот за музичка уметност во Скопје, на Одделот за
полифонија со полифона композиција, под менторство на проф. Стојан Стојков. Во рамките на
овие студии, тој ги изработил трудот „Полифонијата во фугата на тема DSCH + BACH (hommage à
DSCH) од Властимир Николовски“ (2001) и магистерскиот труд „Полифонијата во еден сегмент
од инструменталното – оркестарско творештво на Томислав Зографски“. Студиите ги завршил на
9.10.2002 година, со просечен успех 9,40, и се стекнал со право на стручен назив – магистер по
полифонија со полифона композиција.
Докторска дисертација пријавил на 23.12.2008 година на Факултетот за музичка
уметност во Скопје и ја работел под менторство на проф. д-р Димитрије Бужаровски.
Дисертацијата на тема „Полифонијата во делата на македонските композитори создадени во
периодот 1960 – 1980 година“ ја одбранил на Факултетот за музичка уметност во Скопје на
21.12.2017 година, пред Комисија во состав: проф. д-р Димитрије Бужаровски, проф. д-р Викторија
Коларовска-Гмирја, вонр. проф. д-р Горан Начевски, вонр. проф. д-р Трена Јорданоска и доц. д-р
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Александар Димитријевски (http://hdl.handle.net/20.500.12188/17447). Со тоа се стекнал со
научниот степен доктор на музички науки.
Кандидатот го посетувал и курсот за џез-теорија (Хармонски основи на џезот)
организиран од ФМУ – Скопје, под раководство на истакнатиот композитор и аранжер Илија
Пејовски.
Во 2015 и 2016 година учествувал на мастер-класовите и пробите на Хорскиот форум во
Струга, под раководство на водечките хорски диригенти од Македонија (проф. м-р Сашо
Татарчевски), Италија (проф. д-р Андреа Анџелини) и Унгарија (маестро Денеш Сабо).
Педагошката дејност на Т. Јовиќ започнува веднаш по дипломирањето (1996), кога по
предлог на професорите Стојан Стојков и Живојин Глишиќ е избран за демонстратор по стручноуметничките предмети Полифонија и Хармонија на Факултетот за музичка уметност во Скопје.
Во 2003 година, тој е избран во звањето помлад асистент по група наставни предмети од областа
на теоријата на музиката (рефератот за избор е објавен во Билтен бр. 833), а во 2006 година е
избран во звањето асистент по група наставни предмети од областа на теоријата на музиката. Во
2009 година е реизбран во истото звање (рефератот за избор е објавен во Билтен бр. 967). Поради
недостигот на професорски кадар во академските 2007/2008 и 2008/2009 година, кандидатот,
покрај одржување на вежбите, се јавува и како предавач на стручно-уметничките предмети:
Вокална полифонија и Инструментална полифонија на Вокално-инструменталниот оддел на
ФМУ, а од академската 2008/2009 година и како предавач по стручно-уметничкиот предмет
Полифонија 1 и 2 на Одделот за музичка теорија и педагогија. На 19.12.2012 година е избран за
наставник по група наставни предмети од областите: хармонија и полифонија со анализа и
теорија на музиката, во звањето доцент (рефератот за избор е објавен во Билтен бр. 1042). На
2.11.2017 година е избран во звањето вонреден професор на Факултетот за музичка уметност во
Скопје, по група наставни предмети од областите: хармонија и полифонија со анализа и теорија
на музиката.
Во моментот е вонреден професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје.
Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр. 1155 од 16.10.2017 година.
Во 1996 година работел и како музички соработник во Македонската радио-телевизија
во Скопје. Истата година бил ангажиран и за наставник по предметот Музичка култура во
Средното медицинско училиште „Д-р Панче Караѓозов“ во Скопје.
Во текот на својата педагошка работа на Факултетот за музичка уметност во Скопје,
одржувал настава на прв циклус студии по предметите: Хармонија, Хармонија со хармонска
анализа, Хармонија на популарната музика, Теорија на музиката со хармонија, Вокална
полифонија и Инструментална полифонија. Во рамките на наставно-образовниот процес, тој
изведувал и консултативни активности со над 100 студенти во семестар со цел подобрување на
индивидуалните резултати на студентите, за изработка на семинарски работи на студентите, како
и подготовка на ученици за приемните испити на Факултетот за музичка уметност во Скопје.
Забележителни се и неговите учества во промотивните активности на Факултетот за
музичка уметност во Скопје на Денови на образование и кариера (УКИМ) во 2013, 2014, 2015 и
2016 година, каде што учествувал во презентацијата на студиските програми на Факултетот, како
и на претставувањето и промоцијата на Факултетот во рамките на учеството на мешаниот хор
„Драган Шуплевски“ на повеќе меѓународни хорски натпревари и фестивали во странство:
Бугарија, 2013, Полска, 2014, Франција, 2015, Бугарија, 2016 и Полска, 2017.
Научноистражувачката дејност на д-р Тихомир Јовиќ е насочена, пред сè, кон
истражувањата на полето на полифонијата во современото светско уметничко музичко
творештво, вклучително и кон македонската професионална музика. Интересот на кандидатот за
полифонијата и полифоните форми може да се забележи уште од насловите на неговите трудови
работени во текот на постдипломските студии, како и од насловот на темата за неговата докторска
дисертација. Во прилог на горенаведеното се и значителен број негови трудови кои ги
расветлуваат видот, начинот и обемот на употреба на полифониот слог како принцип на
организација на музичката материја, како и пристапот на композиторите кон традиционалните
полифони форми, презентирани на научни конференции и научно-стручни собири и објавени во
научно-стручни списанија и зборници.
Автор е и на повеќе композиции за пијано, хор, соло вокал и хор, сопран и пијано. Негови
дела се изведувани во земјава и во странство (Австрија, Полска).
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Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, објавени во Билтен бр. 833, бр. 967,
бр. 1042 и бр. 1155, како и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на
кандидатот од последниот избор до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена
документација која е од важност за изборот.
2. Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од
последниот избор до денот на пријавата
Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Факултет за музичка уметност –
Скопје, кандидатот вонр. проф. д-р Тихомир Јовиќ изведува настава на прв циклус студии по
предмети од областите хармонија и полифонија со анализа и теорија на музиката: Хармонија со
хармонска анализа 1 и 2 (академски 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022),
Инструментална полифонија 1 и 2 (академски 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022), Вокална полифонија 1 и 2 (академски 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022), Теорија на музиката со хармонија 1 и 2 (академски 2019/2020, 2020/2021) и
Хармонија 1, 2, 3 и 4 (академска 2021/2022).
Учествувал како член во комисија за оцена и одбрана на 4 дипломски (кандидати: Горан
Илијевски, Ангел Спироски, Андреј Наунов и Магдалена Кочоска) и 8 магистерски труда
(кандидати: Дијана Имери Илкоска, Агона Чупи, Мила Пужиќ, Премтим Етеми, Илира Исмаиљи,
Хисен Нимани, Едон Рамадани и Ангел Спироски).
Научноистражувачка дејност/Стручно-уметничка дејност
Д-р Тихомир Јовиќ има објавено вкупно 6 научни трудови од областа на теорија на
музиката и хармонија и полифонија со анализа, од кои 3 труда во меѓународни научни списанија,
2 труда во зборници од научни собири и 1 труд во зборник на трудови на в.о. установа.
Д-р Тихомир Јовиќ е автор на 1 изведена и 6 неизведени композиции.
Во продолжение се дадени насловите на трудовите и создадените композиции.
Насловите на трудовите:
Полифонијата во творештвото на Димче Николески создадено во
периодот 1960 – 1980 година, на музичко-научната манифестација Струшка
музичка есен: Музиката помеѓу авторот и публиката, Струга: СОКОМ
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17508
Во научната дејност на кандидатот се вбројуваат и следните објавени трудови во научностручни списанија и зборници:
2017. Полифонијата во еден сегмент од творештвото на Тома Прошев создадено
во периодот 1960 – 1980 година, во зборникот на трудови од музичко-научната
манифестација Струшка музичка есен (2016): Традицијата како инспирација,
Скопје: СОКОМ (зборникот е излезен од печат 2017 година)
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17517
2017. Полифонијата во еден сегмент од творештвото на Сотир Голабовски создадено во
периодот 1960 – 1980 година, во меѓународното научно списание за изведувачки уметности Ars
Academica, бр. 5, год. IV, Скопје: ФМУ и ФДУ
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=768571
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17518
2018. Полифонијата во композицијата Дојдовме за мешан хор од Томислав Зографски, во
Годишен зборник, 2018, год. 5, бр. 5, Штип: Музичка академија (зборникот е објавен на 21.5.2019
година)
https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/issue/view/160
https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/2894
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17519
2019. Полифонијата во делата на Стојан Стојков создадени во периодот 1960 – 1980 година,
во меѓународното научно списание за изведувачки уметности Ars Academica, бр. 7, год. VI, Скопје:
ФДУ
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2019. Polyphony in the works of Stojan Stojkov created between 1960 and 1980, in Ars Academica,
Number 7, Year VI, Skopje: FDA
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=816502
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17520
2021. Полифонијата во творештвото на Димче Николески создадено во периодот 1960 – 1980
година, во списанието за аудиовизуелни уметности Линк, год. III, бр. 3, Скопје: Интернационален
унивезитет ЕУРОПА ПРИМА
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17521
Насловите на создадените композиции:
2019. Три минијатури за пијано
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17436
2020. Залез за сопран и пијано, текст: Матеја Матевски
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17438
2021. Ој Јано, Јано за женски хор, текст: народен
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17441
2021. Нели ти реков, не оди боса за мешан хор, текст: народен (44. Денови на македонска музика,
концерт ДАМАРИ (12.10.2021), НУ Музеј на македонската борба за самостојност - Скопје,
Професионален мешан хор „Про Арс“, диригент: Сашо Татарчевски – премиерна изведба)
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17435
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17481
2022. Наопачно оро за мешан хор, текст: Петре М. Андреевски
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17440
2022. Господи Исусе Христе, помилуј не за мешан хор, текст: црковен
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17446
2022. Оче наш за мешан хор, текст: црковен
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17443
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Тихомир Јовиќ активно е вклучен во стручно-апликативната работа на Факултетот
за музичка уметност во Скопје. Во 2021, тој е член на Kомисија за самоевалуација на Факултетот
за музичка уметност во Скопје, во периодот 2018 – 2021 е член на комисии за проверка на
знаењата и умеењата на кандидатите (приемни испити) пријавени за упис на прв циклус студии
на Факултетот за музичка уметност во Скопје (солфеж, основи на хармонијата, хармонија,
полифонија, диригирање), а во периодот 29.12.2017 – 31.1.2018 е претседател на Пописна
комисија на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Во 2018 година учествувал во
промотивните активности на Симфонискиот оркестар и хорот „Драган Шуплевски“ при ФМУ –
Скопје на меѓународните фестивали во Франција и Бугарија.
Особена активност кандидатот покажува во дејностите од поширок интерес. Активно е
вклучен во работата на стручни комисии за вреднување учебници при Министерство за
образование и наука на РСМ.
Оценка од самоевалуација
Кандидатот Тихомир Јовиќ доби позитивна оценка од анонимно спроведената анкета на
студентите на Факултетот за музичка уметност во Скопје.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната,
научноистражувачката, стручно-уметничката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста
од поширок интерес на д-р Тихомир Јовиќ.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Тихомир Јовиќ поседува научни и
стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и
асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги исполнува сите
услови да биде избран во звањето редовен професор во научната област теорија на музиката
(60904) и хармонија и полифонија со анализа (60908).
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставно-научниот и уметнички совет на Факултетот за музичка уметност во Скопје, д-р Тихомир
Јовиќ да биде избран во звањето редовен професор во научната област теорија на музиката
(60904) и хармонија и полифонија со анализа (60908).
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. Живојин Глишиќ, с.р.
Проф. д-р Викторија Коларовска-Гмирја, с.р.
Проф. м-р Сашо Татарчевски, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА – ДОЦЕНТ,
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР И РЕДОВЕН ПРОФЕСОР НА СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ ПРЕДМЕТИ

Кандидат: Тихомир Зоран Јовиќ
Институција: Факултет за музичка уметност – Скопје
Научни области: теорија на музиката (60904) и хармонија и полифонија со
анализа (60908)
Ред.
број
1.

2.

3.

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост на општите услови да/не

За доцент, вонреден професор и редовен
професор по стручно - уметничките
предмети може да биде избрано и лице без
научен степен – доктор на науки, кое има
завршено соодветно високо образование од
втор циклус
Признати уметнички и стручни дела,
односно остварувања кои се од особено
значење за афирмација на културата и
уметноста во и надвор од земјата
(да се наведат/опишат)*

Има способност за наставна работа

Да

Вонр. проф. д-р Тихомир Јовиќ во својата
истражувачка и уметничка дејност успешно ја
спојува теоријата и практиката на хармонија и
полифонија,
со видливо тежнеење кон
македонската музичка традиција. Од особено
значење се неговите истражувања на
полифонијата во творештвото на македонските
композитори со кои се расветлува и афирмира
овој исклучително значаен сегмент на
македонската музичка култура.
Да

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. Живојин Глишиќ, с.р.
Проф. д-р Викторија Коларовска-Гмирја, с.р.
Проф. м-р Сашо Татарчевски, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО - НАУЧНО, НАУЧНО И НАСТАВНО СТРУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат: Тихомир Зоран Јовиќ
Институција: Факултет за музичка уметност – Скопје
Научни области: теорија на музиката (60904) и хармонија и полифонија со
анализа (60908)
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред. број
Назив на активноста:
Поени
1.
Одржување на настава од прв циклус студии: Хармонија со
хармонска анализа 1, 2, Вокална полифонија 1, 2,
16.8
Инструментална полифонија 1, 2, во 2017/2018 година
(2 семестра x 14 часа неделно)
2.
Одржување на настава од прв циклус студии: Хармонија со
хармонска анализа 1, 2, Вокална полифонија 1, 2,
16.8
Инструментална полифонија 1, 2, во 2018/2019 година
(2 семестра x 14 часа неделно)
3.
Одржување на настава од прв циклус студии: Хармонија со
хармонска анализа 1, 2, Вокална полифонија 1, 2,
Инструментална полифонија 1, 2, Теорија на музиката со
16.8
хармонија 1, 2, во 2019/2020 година
(2 семестра x 14 часа неделно)
4.
Одржување на настава од прв циклус студии: Хармонија со
хармонска анализа 1, 2, Вокална полифонија 1, 2,
Инструментална полифонија 1, 2, Теорија на музиката со
16.8
хармонија 1, 2, во 2020/2021 година
(2 семестра x 14 часа неделно)
5.
Одржување на настава од прв циклус студии: Хармонија 1, 2, 3,
4, Хармонија со хармонска анализа 1, 2, Вокална полифонија
14.4
1, 2, Инструментална полифонија 1, 2, во 2021/2022 година
(2 семестра x 12 часа неделно)
6.
Консултации со студенти, 2017/2018 година
0.4
(2 семестра х 100 студенти)
7.
Консултации со студенти, 2018/2019 година
0.4
(2 семестра х 100 студенти)
8.
Консултации со студенти, 2019/2020 година
0.4
(2 семестра х 100 студенти)
9.
Консултации со студенти, 2020/2021 година
0.4
(2 семестра х 100 студенти)
10.
Консултации со студенти, 2021/2022 година
0.4
(2 семестра х 100 студенти)
11.
Член на комисија за оцена или одбрана на магистерски труд
Оркестарско диригирање: Дијана Имери Илкоска – 2.6.2018,
Ангел Спироски - 14.7.2021
Хорско диригирање: Агона Чупи – 4.7.2018, Мила Пужиќ –
2.4
13.6.2019, Премтим Етеми – 12.3.2020, Илира Исмаиљи 28.12.2020, Хисен Нимани – 28.12.2020, Едон Рамадани –
2.6.2021
12.
Член на комисија за оцена или одбрана на дипломска работа
Оркестарско диригирање: Горан Илијевски – 23.1.2018, Ангел
0.4
Спироски – 10.6.2019, Андреј Наунов – 24.9.2019, Магдалена
Кочоска – 5.7.2021
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Интерна скрипта од предавања

Инструментална полифонија 1 и 2

Вокална полифонија 1 и 2
Вкупно

8
94.4

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред. број
Назив на активноста:
Поени
Трудови со оригинални научни резултати, објавени
во научно списание во
кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое има
меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат
членови од најмалку три
земји, при што бројот на членови од една земја не
може да надминува две
третини од вкупниот број на членови:
1.
2017. Полифонијата во еден сегмент од творештвото на
Сотир Голабовски создадено во периодот 1960 – 1980 година,
во: меѓународното научно списание за изведувачки уметности
5
Ars Academica, бр. 5, год. IV, Скопје: ФМУ и ФДУ
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=768571
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17518
2.
2019. Полифонијата во делата на Стојан Стојков создадени
во периодот 1960 – 1980 година, во: меѓународното научно
списание за изведувачки уметности Ars Academica, бр. 7, год.
VI, Скопје: ФДУ
5
2019. Polyphony in the works of Stojan Stojkov created between
1960 and 1980, in Ars Academica, Number 7, Year VI, Skopje: FDA
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=816502
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17520
3.
2021. Полифонијата во творештвото на Димче Николески
создадено во периодот 1960 – 1980 година, во: списанието за
аудиовизуелни уметности Линк, год. III, бр. 3, Скопје:
5
Интернационален унивезитет ЕУРОПА ПРИМА
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17521
Труд со оригинални научни/стручни резултати,
објавен во зборник на трудови од научен/стручен
собир
4.
2017. Полифонијата во еден сегмент од творештвото на
Тома Прошев создадено во периодот од 1960-1980 година, во:
зборникот на трудови од музичко-научната манифестација
Струшка музичка есен (2016): Традицијата како
2
инспирација, Скопје: СОКОМ (зборникот е излезен од печат
2017 година)
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17517
Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа
5.
2018. Полифонијата во композицијата Дојдовме за мешан
хор од Томислав Зографски, во: Годишен зборник, 2018, год. 5,
бр. 5, Штип: Музичка академија (зборникот е објавен на
21.5.2019 година)
2
https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/issue/view/160
https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/2894
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17519
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6.

7.

Пленарно предавање на научен/стручен собир со
меѓународно учество
2018. Полифонијата во творештвото на Димче Николески
создадено во периодот 1960-1980 година, на музичконаучната манифестација Струшка музичка есен: Музиката
помеѓу авторот и публиката, 21 – 23.9.2018, Струга:
СОКОМ
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17508
Апстракт објавен во зборник на меѓународна
конференција
2018. Полифонијата во творештвото на Димче Николески
создадено во периодот 1960 – 1980 година, музичко-научна
манифестација Струшка музичка есен: Музиката помеѓу
авторот и публиката, Струга: СОКОМ.
Вкупно

3

1
23

СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
Ред. број
Назив на активноста:
Поени
Создадено и изведено дело
1.
12.10.2021. Нели ти реков, не оди боса за мешан хор, текст:
народен (44. Денови на македонска музика, концерт
ДАМАРИ, НУ Музеј на македонската борба за самостојност 4
Скопје, Професионален мешан хор „Про Арс“, диригент: Сашо
Татарчевски – премиерна изведба).
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17435
Создадени неизведени дела
2.
2019. Три минијатури за пијано
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17436
2
3.
2020. Залез за сопран и пијано, текст: Матеја Матевски
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17438
2
4.
2021. Ој Јано, Јано за женски хор, текст: народен
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17441
2
5.
2022. Наопачно оро за мешан хор, текст: Петре М. Андреевски
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17440
2
6.
2022. Господи Исусе Христе, помилуј не за мешан хор, текст:
црковен
2
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17446
7.
2022. Оче наш за мешан хор, текст: црковен
http://hdl.handle.net/20.500.12188/17443
2
Вкупно
16
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред. број
Назив на активноста:
Поени
Рецензент на учебник за средно или основно
образование
1.
2017, рецензент за стручно вреднување на прирачникот за
деветгодишно основно музичко образование СОЛФЕЖ 4 со
елементарна теорија на музиката од авторите м-р Милица
0.5
Василеска-Калајџиеска, Златица Жантевска-Пејиќ и Данијела
Весиќ
2.
2019, рецензент за стручно вреднување на прирачникот за
деветгодишно основно музичко образование СОЛФЕЖ 5 со
елементарна теорија на музиката од авторите м-р Милица
0.5
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3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

Василеска-Калајџиеска, Златица Жантевска-Пејиќ и Данијела
Весиќ
2019/2020, претседател на Рецензентска комисија за стручно
вреднување на ракописи за учебник за предметот Музичко
образование за VIII одделение на деветгодишното основно
образование
2020, претседател на Рецензентска комисија за стручно
вреднување на ракописи за учебник за предметот Музичка
култура за I година средно стручно четиригодишно
образование
Експертски активности
2021, член на Kомисија за самоевалуација на Факултетот за
музичка уметност во Скопје
Учество во промотивни активности на Факултетот
17 – 21.5.2018, претставување и промоција на Факултетот за
музичка уметност во Скопје, во рамките на учеството
на
мешаниот хор „Драган Шуплевски“ и симфонискиот оркестар
на Факултетот на 32. Меѓународен универзитетски музички
фестивал (FIMU) во Белфорт, Франција
6 – 10.6.2018, претставување и промоција на Факултетот за
музичка уметност во Скопје, во рамките на учеството на
мешаниот хор „Драган Шуплевски“ на 8. Меѓународен хорски
фестивал „Черноморски звуци“ во Балчик, Бугарија
Дејности од поширок интерес
Член на факултетска комисија
29.12.2017 – 31.1.2018, претседател на Пописна комисија на
Факултетот за музичка уметност во Скопје
2018 – 2020, член на комисии за проверка на знаењата и
умеењата на кандидатите (приемни испити) пријавени за упис
на прв циклус студии на Факултетот за музичка уметност во
Скопје (солфеж, основи на хармонијата, хармонија)
2021, член на комисии за проверка на знаењата и умеењата на
кандидатите (приемни испити) пријавени за упис на прв
циклус студии на Факултетот за музичка уметност во Скопје
(солфеж, основи на хармонијата, хармонија, полифонија)
Вкупно

0.5
0.5

1

0.5

0.5

0.5
4.5

2
11

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
94,4
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
23
СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
16
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
11
Вкупно
144,4
Членови на Комисијата
Проф. Живојин Глишиќ, с.р.
Проф. д-р Викторија Коларовска-Гмирја, с.р.
Проф. м-р Сашо Татарчевски, с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „РАЗЛИКИ ВО
АНТРОПОМЕТРИСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ И МОТОРИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ
КАЈ МЛАДИ КАТЕГОРИИ ФУДБАЛЕРИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“
ОД М-Р АРДОНИД АБДУЛЛАХУ, ПРИЈАВЕНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО
ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ ВО СКОПЈЕ

Наставно-научниот совет на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во
Скопје, врз основа на Одлуката бр. 0201-423/4.2 од 18.5.2022 година, формираше Комисија за
оцена на докторската дисертација на кандидатот м-р Ардонид Абдуллахусо наслов: РАЗЛИКИ
ВО АНТРОПОМЕТРИСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ И МОТОРИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ
КАЈ МЛАДИ КАТЕГОРИИ ФУДБАЛЕРИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во
состав: проф. д-р Вујица Живковиќ (претседател), проф. д-р Небојша Марковски (ментор), проф.
д-р Ленче Алексовска-Величковска (член), вонр. проф. д-р Висар Ганиу (член) и доц. д-р Жикица
Тасевски (член).
Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени докторската
дисертација и на Наставно-научниот совет на Факултетот за физичко образование, спорт и
здравје во Скопје му го поднесува следниов
И З В Е Ш Т А Ј
АНАЛИЗА НА ТРУДОТ
Докторската дисертација на кандидатот м-р Ардонид Абдуллаху, со наслов: РАЗЛИКИ
ВО АНТРОПОМЕТРИСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ И МОТОРИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ
КАЈ МЛАДИ КАТЕГОРИИ ФУДБАЛЕРИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА,
содржи 120 страници компјутерски обработен текст во фонт Times New Roman, со 1,5 проред и
големина на букви 12, со 50 фусноти и 60 библиографски единици, меѓу нив научни трудови,
статии, книги, национални прописи, меѓународни акти и интернет-ресурси.
Трудот е структуриран во 10 глави, вовед и заклучни согледувања. Деловите се
систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува соодветно
следење на материјата која е обработена во истражувањето.
Во воведот на трудот, изложени се предметот и целите на истражувањето,
хипотезата, истражувачките прашања, теоретската рамка и методите на истражувањето.
Кандидатот укажува дека со развојот на современата фудбалска игра мора да има
редовно следење на антропометриските мерки и моторичките параметри и
перманентното проучување на методите на тренинг, со што би се зголемила
ефективноста во подобрување на врвните резултати кај фудбалерите. Кандидатот во
својата докторска дисертација ги анализира тестовите што ќе бидат применувани во
оваа научноистражувачка работа и презентира нови докази кои се важни во работата со
фудбалерите и кои резултати на објективен начин го одредуваат нивото на
фудбалерите. Кандидатот потенцира дека натпреварот природно претставува најдобар
тест за еден спортист, но истовремено укажува дека многу е тешко да се изолираат
повеќето компоненти во внатрешноста на содветниот спорт и да се добијат објективни
мерења на перформансите. Со помош на антропометриските и моторички тестирања
кои се спроведени од страна на авторот во трудот, обезбедени се релевантни
информации во врска со специфичниот дел од спортот, со што авторот ја докажува и
сензитивноста на перформансите кај фудбалерите.
Првата глава од докторската дисертација е насловена „Досегашни
истражувања“. Во неа се анализирани голем број истражувања од автори кои во
директна или индиректна смисла имаат допирни точки со поставениот проблем во
докторската дисертација. Имајќи предвид дека поголемиот број од досегашните
истражувања се од понов датум, можеме слободно да кажеме дека темата за докторска
дисертација е современа и актуелна.
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Предмет на истражување
Во oвaa глава, кандидатот доста прецизно дефинира дека предмет на
истражувањето се антропометриските карактеристики и моторичките способности кај
млади фудбалери.
Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата
Сo големо чувство во оваа глава, кандидатот, на многу јасен и концизен начин
укажува на потребата за редовното следење
на антропометриските мерки и
моторичките параметри на спортистите, биохемиските принципи, законитостите и
понатамошното проучување на методите на тренинг и опоравување во правец на
напредок во ефикасноста и ефективноста на тренингот, а со самото тоа и на спортските
резултати. Секако дека најголемиот двигател во спортот е истражувањето и научните
знаења од спортската медицина, преку физиологијата во спортот, па сè до тестирањето
во спортот. Со таа цел е направено и нашето истражување во кое аплициравме
современи постапки на тестирање и анализа на спортистот која ни обезбеди прецизни
и веродостојни информации за сегашното ниво на антропометриските мерки и
моторичките способности на младите фудбалери јуниори.
На крајот од оваа глава, кандидатот со право потенцира за вредноста и значењето
на неколкуте темелни причини поради кои се следат антропометриските мерки и се
спроведува моторичкото тестирање на перформансите на младите фудбалери, а тие
причини се: препознавање и селекција на младите фудбалери, утврдување на „јаките” и
„слабите” страни на кондициската подготовка на младите фудбалери, следење и
евалуација на ефектите на тренажниот процес, превенција на повредите, давање на
повратни информации на играчите за нивниот напредок, состојбата на тренираност и
мотивирањето на фудбалерите.
Кандидатот ја истакнува потребата за постојана потрага по нови кинезиолошки
технологии, кои би го унапредиле процесот на развојот на базичните способности и
особини така што може да се каже дека ова истражување со сите свои појавни форми
може да се примени многу успешно во решавањето на кинезиолошките задачи, па и во
наставата по физичко и здравственото образование.
Краток опис на применетите методи
Во главатa што следува, Методи за обработка на податоците, применети се
оние методи што овозможуваат кондензација и трансформација на основните
информации и со кои во доволно егзактно научна смисла е можно да се одговори на
целите, како и да се провери заснованоста на хипотезите од ова истражување. Во тој
контекст, пред сè, избрани се оние методи кои најчесто се применувани во досегашнте
истражувања и одговараат на спецификата на добиените податоци.
За сите варијабли се пресметани: основните статистички параметри:
аритметичка средина (Х), стандардна девијација (SD), коефициент на варијабилност
(V), минимален резултат (MIN), максимален резултат (MAX); асиметричност (скјунис skewness) на дистрибуцијата на резултатите; издолженост, односно плоскавост
(куртозис - кurtosis) на дистрибуцијата на резултатите; Колмогоров-Смирнова метода
за тестирање на нормалноста на дистрибуцијата на резултатите (KS).
За утврдување на мултиваријатните и униваријатните меѓугрупни разлики во
антропометриските мерки и моторичките тестови меѓу групите испитаници, применета
е еднофакторска мултиваријантна и униваријантна анализа на варијансата.
За утврдување на структуралните разлики во антропометриските мерки и
моторичките тестови меѓу групите испитаници, применета е каноничка
дескриминативна анализа.
За утврдување на корелациите меѓу антропометриските мерки и моторичките
тестови, применети се Пирсонови коефиценти на корелација.

354

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022
За обработка на добиените податоци е користен статистичкиот софтверски
програм SPSS for Windows Version 26. и STATISTICA for Windows Version 12. Со ваквиот
приод, кандидатот доаѓа до задоволителни научни решенија во ова истражување.
Краток опис на резултатите од истражувањето
Резултатите од ова истражување каде што се споредуваат антропометриските и
моторичките податоци на млади фудбалери во РС Македонија покажуваат дека
просечната телесна висина на истражуваните фудбалери од првата група (U17) изнесува
175 см, додека од втората група (U19) изнесува 176 см, додека телесната маса, кај првата
група (U17) изнесува 67 кг, додека кај втората група (U19) изнесува 68 кг. Индексот на
телесна маса и кај првата (U17) и кај втората група (U19) изнесува 22 кг/м². Просечните
вредности на масната компонента кај македонските фудбалери третирани во ова
истражување се движи околу 20%. Исто така, резултатите од истражувањето укажуваат
дека играчите од првата група (U17) имаат помала должина на надлактицата,
подлактицата и должина на надтколеницата. Во останатите антропометриски мерки не
се утврдени разлики меѓу првата (U17) и втората група (U19) фудбалери. Вредностите
на максималната кислородна потрошувачка кај македонските млади фудбалери
третирани во ова истражување се движат околу 52 ml/min/kg. Во ова истражување е
утврдено дека играчите од првата група (U17) имаат повисоки вредности на VO2max во
однос на втората група U19 (прва група VO2max = 53ml/min/kg, наспроти втора група
VO2max = 51 ml/min/kg). Исто така, и во теренскиот тест Yo-Yo со кој се проценува
специфичната издржливост, играчите од првата група (U17), постигнале подобри
резултати во однос на втората група (U19). Првата група испитаници (U17) третирана во
ова истражување постигнале резултатити во тестот од 560 m, додека втората група
претрчала просечно 434 m. Резултатите од истражувањето укажуваат дека играчите од
првата група (U17) покажуваат подобри резултати во тестот во однос на играчите од
втората група (U19). Резултатите од истражувањето укажуваат дека не се утврдени
статистички значајни разлики во тестовите трчање на 5, 10, 15 и 20 метри меѓу играчите
од првата и втората група. Резултатите од истражувањето за проценување на
експлозивната силина на нозете каде што беше применет Сарџентовиот тест укажуваат
дека играчите од првата група (U17) покажуваат подобри резултати во тестот во однос
на играчите од втората група (U19). Резултатите од истражувањето покажуваат дека
играчите од втората група покажуваат подобри резултати во тестот за проценување на
флексибилноста длабок претклон од седење во однос на првата група.
ОЦЕНА НА ТРУДОТ
Докторската дисертација на кандидатот м-р АрдонидАбдуллаху, со наслов
Разлики
во
антропометриските
карактеристики
и
моторичките
способности кај млади категории фудбалери во Република Северна
Македонија, претставува истражување во кинезиологијата. Со изработката на темата
на оваа докторска дисертација, кандидатот укажува на теоретското и практичното
значење на истражувањето, а добиените резултати даваат нови научни информации,
кои ја збогатуваат не само теоријата на фудбалот, туку имаат и своја практична примена,
односно теоретското значење е да се утврдат релациите помеѓу применетите варијабли,
а практичното значење се состои во практичната примена на добиените резултати.
Докторската дисертација на кандидатот м-р Ардонид Абдуллаху, со наслов: Разлики во
антропометриските карактеристики и моторичките способности кај млади
категории фудбалери во Република Северна Македонија, според мислењето на
Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за подготовка на докторски
труд.
ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ
Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил (како прв автор, во
меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт-фактор) следниве
рецензирани истражувачки трудови:
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[3]. A.Abdullahu,(2016):Differences in anthropometric,motoric and functional characteristics
between two age groups(young football players of 14-15 years old) and (young football players of
16 years old), International Journal of Scientific Issues in Physical Education, Sport and Health,
Research in Physical Education, Sport and Health. 2016, Vol. 5, No. 2, www.pesh.mk 79.
[4]. A.Abdullahu,(2016):Analysis of several descriptive parameters in age groups of the football clubs
”RENOVA” Tetovo and “SHKENDIJA” Tetovo,and differences of these abilities in the parameters
of football players of age group 14-16 years of age(kadet) in the first league of R.Macedonia in
football for age group, International Journal of Scientific Issues in Physical Education, Sport and
Health, Research in Physical Education, Sport and Health. 2016, Vol. 5, No. 2, www.pesh.mk 79.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Главни научни придонеси на кандидатот се: резултатите имаат голема теоретска и
апликативна применливост.
Подрачјето на примена и ограничувањата се: релативно малиот примерок на
испитаници и примената на трансверзално и лонгитудинални истражувања.
Можните понатамошни истражувања се: на поголем примерок испитаници и различен
пристап на нивна обработка.
Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на
Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје, да ја прифати позитивната оценка
и да закаже одбрана на докторската дисертација на кандидатот м-р Ардонит Абдуллаху со
наслов: Разлики во антропометриските карактеристики и моторичките способности
кај млади категории фудбалери во Република Северна Македонија.
КОМИСИЈА
Проф. д-р Вујица Живковиќ, претседател, с.р.
Проф. д-р Небојша Марковски, ментор, с.р.
Проф. д-р Ленче Алексовска Величковска, член, с.р.
Вонр. проф. д-р Висар Ганиу, член, с.р.
Доц. д-р Жикица Тасевски, член, с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „БИОМЕХАНИЧКИ СТАТУС И
СТРУКТУРА НА ВЕЖБИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И КОРЕКЦИЈА НА НАЈЗАСТАПЕНИ
ДЕФОРМИТЕТИ НА ’РБЕТНИОТ СТОЛБ“ ОД М-Р ДЕНИС АЛИУ, ПРИЈАВЕНА НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ ВО СКОПЈЕ

Наставно-научниот совет на Факултетот за физичко образование, спорт и
здравје во Скопје, на седницата одржана на 31.3.2022 година, со Одлука бр. 0201260/2.3, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатот м-р
Денис Алиу со наслов ,,Биомеханички статус и структура на вежби за превенција и
корекција на најзастапени деформитети на ’рбетниот столб“, во состав: проф. д-р Вујица
Живковиќ (претседател), проф. д-р Александар Туфекчиевски (ментор), проф. д-р
Даниела Шукова Стојмановска (член), проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска (член) и
проф. д-р Александар Ацески (член).
Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и ја оцени
докторската дисертација и на Наставно-научниот совет на Факултетот за физичко
образование, спорт и здравје му го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
АНАЛИЗА НА ТРУДОТ
Докторската дисертација на кандидатот м-р Денис Алиу, со наслов
„Биомеханички статус и структура на вежби за превенција и корекција на најзастапени
деформитети на ’рбетниот столб“, содржи 174 страници компјутерски обработен текст
во фонт Ariel, со поединечен проред и големина на букви 12, со 23 фусноти, соодветни
библиографски единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги и интернет-ресурси.
Трудот е структуриран во 9 глави, вклучително вовед и заклучни согледувања.
Деловите се систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се
обезбедува соодветно следење на материјата која е обработена во истражувањето.
Во воведот на трудот, кандидатот укажува на основните поими и концепти
каде што се дадени дефиниции на вежбите за превенција и корекција на најзастапените
деформитети на ’рбетниот столб. Опишана е биомеханиката на ’рбетниот столб и
квалитативната биомеханичка анализа на комплексите вежби.
Втората глава насловена „Досегашни истражувања“, презентирани се
релевантни истражувања кои се непосредно и посредно поврзани со предметот на
проучување.
Во третата глава, „Предмет, цели задачи на истражувањето“, дефинирано е
утврдувањето на биомеханичките карактеристики, интерсличноста, целосната
сличност и силата на биомеханичка поврзаност на вежбите за превенција и корекција
на деформитетите на ’рбетниот столб, како и биомеханичката струкутра на комплексите
вежби наменети за лошо кифотично, сколиотично и лордотично држење на телото.
Четвртата глава, „Хипотези“, вклучува шест хипотези со по две конкретни
потхипотези.
Методот на работа е претставен во петтата глава, каде што се дефинирани
четири подглави во кои се наведени примената на комплексите вежби за корекција на
лошото кифотично, сколиотично и лордотично држење на телото во наставата по
физичко и здравствено образование и кинезитерапијата и примероците на вежби кои
се изведуваат од различни почетни положби за наведените деформитети. Тука е опишан
методот на квалитативна биомеханичка анализа и дефинирањето на номиналните
биомеханички варијабли, односно карактеристики и обработката на податоците.
Во шестата глава, „Резултати и дискусија“,презентирани се добиените
резултати за кифоза од почетна положба лежење на гради, сед, опирање во клек, со
реквизити и на справи; понатаму, и за деформитетот сколиоза од лежење на гради и
бочно, опирање во клек и со реквизити и на справи; исто така, за деформитетот лордоза
од лежење на гради, сед, опирање во клек и со реквизити и на справи.
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Врз основа на добиените резултати, предложени се комплекси на вежби од
различни почетни положби за кифоза, сколиоза и лордоза.
Во заклучоците од седмата глава се истакнати најважни податоци од
истражувањето на биомеханичкиот статус и структура на вежбите за превенција и
корекција на најзастапените деформитети на ’рбетниот столб.
Предмет на истражување:
вежбите за превенција и корекција на деформитетите на ’рбетниот столб
(кифоза, сколиоза и лордоза).
Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена
дисертацијата
Постојат бројни истражувања во врска со комплексите вежби за кифоза,
сколиоза и лордоза кои покажуваат дека се присутни различни пристапи во
третирањето на овие деформитети.
Краток опис на применетите методи
Во истражувањето е применет методот на квалитативна биомеханичка анализа
на сите комплекси вежби селектирани од различни почетни положби, преку
одредување на нивните функционално-анатомски и механички карактеристики. Сето
ова со цел да се утврди релевантноста на вежбите кои треба да имаат примарно значење
во процесот на нивната примена.
Краток опис на резултатите од истражувањето
Врз основа на добиените резултати за биомеханичките карактеристики за
интерсличноста, силата на биомеханичка поврзаност и биомеханичката структура на
вежбите кај сите комлекси вежби од различни почетни положби, утврдени се вежбите
на кои треба да се посвети најмногу време и внимание. Понатаму, кандидатот прави
сублимат од сите податоци и предложува свој комплекс на вежби за третирање на
анализираните деформитети.
ОЦЕНА НА ТРУДОТ
Докторската дисертација на кандидатот м-р Денис Алиу, со наслов
„Биомеханички статус и структура на вежби за превенција и корекција на најзастапени
деформитети на ’рбетниот столб“, претставува истражување во фундаменталната
кинезиологија (се наведува научното подрачје/потесната област). Изработката на
темата на оваа докторска дисертација чија цел е утврдување на биомеханичкиот статус
и структура на вежби за превенција и корекција на најзастапените деформитети на
’рбетниот столб според биомеханички критериуми, се очекува новпредложените
комплекси вежби да дадат поголема ефикасност во третирањето на деформитетите во
наставата по физичко и здравствено образование и кинезитерапијата.
Докторската дисертација на кандидатот м-р Денис Алиу, со наслов
„Биомеханички статус и структура на вежби за превенција и корекција на најзастапени
деформитети на ’рбетниот столб“, според мислењето на Комисијата за оцена, ги
исполнува основните услови и стандарди за подготовка на докторски труд.
ИСПОЛНЕТОСТ НА ЗАКОНСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДБРАНА НА ТРУДОТ
Кандидатот, пред одбраната на докторскиот труд, ги објавил следниве
рецензирани истражувачки трудови:
[1]. Denis Aliu,2022, Biomechanical status of exercise for prevention and treatment of
scoliotic body posture “, објавен: Research in Physical Education, Sport and
Health.ISSN: 1857-8152. Vol. 11, No. 1.
[2]. Denis Aliu,2022, Biomechanical similarity of complex exercises from standing position,
kneeling position for prevention and correction of scoliosis“, објавен: Research in
Physical Education, Sport and Health.ISSN: 1857-8152. Vol. 11, No. 1.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Главни научни придонеси на кандидатот се: посебниот придонес и
оригиналноста на применетите биомеханички анализи во проучувањето, а потоа и
примената на адекватни вежби за третирање на кифоза, солиоза и лордоза.
Подрачјето на примена и ограничувањата се: примената на резултатите е од
особена важност за превентивни и куративни цели во подрачјата на кинезиологијата,
биомеханиката, кинезитерапијата, наставата по физичко и здравствено образование и
спортскиот тренинг.
Можните понатамошни истражувања се: истражувања и на други деформитети
на ’рбетниот столб и локомоторниот апарат кај различни нивоа со примена и на други
научноистражувачки биомеханички методи.
Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на
Факултетот за физичко образоавние, спорт и здравје, да ја прифати позитивната оценка
и да закаже одбрана на докторската дисертација на кандидатот м-р Денис Алиу со
наслов „Биомеханички статус и структура на вежби за превенција и корекција на
најзастапени деформитети на ’рбетниот столб“.
КОМИСИЈА
Проф. д-р Вујица Живковиќ, претседател, с.р.
Проф. д-р Александар Туфекчиевски, ментор, с.р.
Проф. д-р Даниела Шукова Стојмановска, член, с.р.
Проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска, член, с.р.
Проф. д-р Александар Ацески, член, с.р.
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РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ (ДИСЦИПЛИНА) ПЕДАГОГИЈА (50500),
МЕТОДИКА (50504) И ДИДАКТИКА (50501)
НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Филозофски факултет – Скопје, објавен во дневните весници „Слободен печат“ и „Коха“
од 4.5.2022 година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставнонаучната област (дисциплина) педагогија (50500), методика (50504) и дидактика
(50501), и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 04-1153/10, донесена
на 1.6.2022 година, формирана е Рецензентска комисија во состав: проф. д-р Лена
Дамовска, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје, проф. д-р Снежана
Адамческа, редовен професор во пензија и проф. д-р Вера Стојановска, редовен
професор на Филозофскиот факултет во Скопје.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во научната
област (дисциплина) педагогија (50500), методика (50504) и дидактика (50501), во предвидениот
рок се пријави д-р Алма Тасевска.
1 БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатката Алма Тасевска, доктор по педагошки науки, е родена на 27.1.1982 година,
во Скопје. Со високо образование се стекнала на Филозофскиот факултет во Скопје, на Институтот
за педагогија, каде што дипломирала во 2004 година, со просечен успех 9,67.
Кандидатката активно се служи со англискиот и германскиот јазик.
Во учебната 2004/2005 се запишала на втор циклус (магистерски) студии на Институтот
за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје, предучилишна насока. Студиите ги
завршила во 2008 година, со просечен успех 10,00. На 26.6.2008 година го одбранила
магистерскиот труд на тема: Валдорфската педагошка концепција – теоретски основи и
дидактичко-методска организација.
Докторска дисертација пријавила во март 2009 година на Институтот за педагогија при
Филозофскиот факултет во Скопје. Дисертацијата на тема: Игровната активност како
методски концепт во првиот образовен циклус ја одбранила во април 2012 година, пред
Комисија во состав: проф. д-р Лена Дамовска (ментор), проф. д-р Снежана Адамческа, проф. д-р
Наташа Ангелоска-Галевска, проф. д-р Вера Стојановска и проф. д-р Јасмина ДелчеваДиздаревиќ. Со тоа се стекнала со научниот степен доктор на педагошки науки.
На IV редовна седница на Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет во
Скопје, одржана на 30.XI 2017 година, Алма Тасевска е избрана во звањето вонреден професор на
Филозофскиот факултет во Скопје, во областите педагогија, методика и дидактика.
Во моментот работи како вонреден професор на Институтот за педагогија при
Филозофскиот факултет во Скопје. Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр. 1157/237
од 15.XI 2017 година.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени во Билтен бр.1035/87 од
16.VII 2012 година, бр. 1018/16 од 1.XI 2011 и бр. 1157/237 од 15.XI 2017 година година, како и
вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатката од последниот избор
до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот.
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2

НАУЧНИ,

СТРУЧНИ,
ПЕДАГОШКИ
И
ДРУГИ
ОСТВАРУВАЊА
КАНДИДАТКАТА ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА

НА

Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Филозофски факултет – Скопје,
кандидатката д-р Алма Тасевска изведува настава и вежби на прв циклус студии на студиските
програми: Педагогија, Андрагогија, Семејни студии и Родови студии на Филозофскиот факултет
во Скопје. Кандидатката Тасевска активно учествува и во реализацијата на студиска програма за
стручно и професионално усовршување за стекнување на наставнички компетенции за ППМдоквалификација на Филозофскиот факултет во Скопје.
Во рамките на вториот циклус студии, кандидатката д-р Алма Тасевска учествува во
реализација на наставата во две студиски програми на Институтот за педагогија: Педагошки
науки и Менаџмент во образованието. Предметите во кои д-р Алма Тасевска учествува како
реализатор на вториот циклус студии се следниве: Настава и учење, Менаџмент и
претприемништво во образованието, Управување со ефективна градинка, Алернативна
педагогија, Позитивно родителство и Професионален развој на воспитувачите.
Д-р Алма Тасевска учествува и во реализацијата на III циклус – докторски студии на
студиската програма Педагошки науки, во рамки на следниве предмети: Индикатори на
квалитетот за рано образование и Методски приоди на игровната активност.
Кандидатката била ментор на 8 (осум) дипломски работи, а учествувала и како член во
комисија за оцена/или одбрана на 23 (дваесет и три) дипломски работи, 6 (шест) магистерски
труда и на 2 (две) докторски дисертации.
Кандидатката е автор на рецензирана монографија под наслов: Педагошки аспекти на
родителството (автор).
Во согласност со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставностручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје (Универзитетски гласник бр. 411 од 5 ноември 2018 г.), кандидатката проф. д-р Алма
Тасевска од наставно-образовната дејностoст остварила вкупно 167,1 поен, со што
значително го надминува минималниот број на поени (20) потребни за избор во звањето редовен
професор.
Научноистражувачка дејност
Д-р Алма Тасевска, во рамките на нејзиниот научноистражувачки опус, во последните
пет години има објавено мноштво научни трудови. Нејзината научноистражувачка дејност е
насочена кон проблематики и истражувачки аспекти кои произлегуваат од наставно-научните
области (дисциплини): педагогија, методика и дидактика, што може да се види од подолу
прикажаните објавени научноистражувачки трудови:
 Трудови со оригинални научни резултати, објавени во научно списание кое нема
импакт-фактор за годината во која е објавен трудот, во кое трудовите што се
објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на интернет, како што се:
Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal
Rank, MathSciNet (Mathematical Reviews), Zentralblatt fur Mathematik и
Реферативный журнал "Математика" или друга база на списанија која ќе ја
утврди Националниот совет за високо образование.
1. Karovska-Ristovska A.,, Rashikj-Canevska O., Tasevska A.,Bružiene R., Orechova
M., Paiva Dias G., Brito E., Haubro H. (2021). “Accessible learning management
systems: students experiences and insights”, Prizren Social Science Journal,
ISSN:2616-387x, DOI:10.32936/PSSJ
2. Rajić B.S., Tasevska A., (2019). “The Role of Digital Games in Children’S Life”,
Ивовације у настави, XXXII, 2019/4, str.97-108, UDK 794.088.2:159.922.72,
DOI:10.5937/inovacije1904097R

363

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022


Трудови со оригинални научни резултати, објавени во научно списание во кое
трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое има меѓународен
уредувачки одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при што
бројот на членови од една земја не може да надминува две третини од вкупниот
број на членови.

3. Rizova, E., Tomevska-Ilievska, E., Tasevska, A. (2021). Methods and techniques for
self-regulated learning in the context of the lifelong learning concept. International
Journal for Education,Research and Training (IJERT), Vol.6. No. 1, ISSN (Online):
1867-985X, pp. 17-25.
4. Rajić B.S.,Todorčević V., Tasevska A., (2020). Mathematics and music game in the
function of child’s social and emotional development, Školski vjesnik, časopis za
pedagogijsku teoriju i praksu, Vol. 69 No. 1, 2020.ISSN 0037-654X (Print), ISSN
1848-0756 (Online), DOI: 10.38003/sv.69.1.12
5. Tasevska A., (2018). Strengthening the Services in Early Childhood Development
in the Roma Communities, European Journal of Social Science Education and
ResearchISSN 2411-9563 (Print), ISSN 2312-8429 (Online)
 Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја членка на Европската
Унија и/или ОЕЦД
6. Young Children in the World and Their Rights, International Perspectives on
Early Childhood Education and Development, Thirty Years with the United Nations
Convention on the Rights of the Child (Implementation of the Rights of the
Child at the Level of ECEC Institutions: Policies and Practices in North
Macedonia), Springer, 2021, Switzerland, коавтор
7. Family Structures in Change-Challenges of Transitional Phenomena (The Issue of
Parental Cempetences in the Context mof Early Childhood Development
in the Republic of Macedonia), Paulo Freire Verlag, 2019, Deutschland, коавтор
 Трудови со оригинални научни резултати, објавени во зборник на трудови од
научен стручен собир каде што членовите на програмскиот или научниот
комитет се од најмалку три земји.
8. Durchevska-Georgieva G., Tasevska A., (2019). Competences of the educators
for
following
and
valuing
early
learning
and
development of children, Congress Proceedings, 14th International
Balkan Congress for Education and Science, Quality in Contemporary
Educational
Processes-Concepts,
Strategies,
Implementation,
Evaluation, 14th International Balkan Congress for Education and
Science, Quality in Contemporary Educational Processes-Concepts,
Strategies, Implementation, Evaluation, ISBN-13-987-9989-823-71-8, EAN
9789989823718
9. Tasevska A., (2018). Strengthening the Services in Early Childhood Development
in the Roma Communities, 14-th International Conference on Social Sciences,
Conference Proceedings, ISBN 978-164255398-7


Апстракти објавени во зборник на конференцијата

10. Tasevska A., (2022). Parental Programs for Quality Childhood, објавен во зборник
на конференцијата: International scientific conference 75-th Anniversary of the
Institute of Pedagogy-Educational Challenges and Future Prospects
11. Tasevska A., (2019). „Child Centredness as a Foundation for Early Childhood
Curriculum Comparation of North Macedonia and Croatian Policies and Practice“
објавен во зборник на конференцијата: Suvremene teme u odgoju I obrazovanju STOO
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Кандидатката проф. д-р Алма Тасевска во својата научна кариера учествува во низа
меѓународни и национални проекти кои имаат исклучително значење за истражувањето и
развојот на предучилишниот и раноучилишниот период на национално и на меѓународно ниво:
 Национален координатор за унапредување на квалитетот на услугите на
предучилишните установи со користење на MELE- алатките за мерење на околината за
рано учење и развој (реф.бр. MK/SSIP # 2.2.12). Проект за подобрување на социјалните
услуги (ППСУ-проект), кредит број: 8902-МК, СБ и МТСП.
 Учесник во меѓународен научен проект: Fostering Accessible Study Technologies
(FAST): Accessible Learning Management System in Humanities and Social Sciences, Project
Reference: 2018-1-MK01-KA203-047104 (2019-2021).
 Учесник во меѓународен научен проект: Strengthening the role of civil society in
assuring Equity and Excellence in Early childhood (3E) Project, funded by the European
Commission through the CFCD of the Ministry of Finance within the Enhanced Involvement of
Civil Society in the EU Integration Reforms Programme - National Programme for Transition
Assistance and Institutional Building 2013, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), and
implemented by the Step by Step Macedonia Foundation, 2018-2019.
 Учесник во меѓународен научен проект: Pedagogical Competencies for Artistic
Awakening, Erasmus+KA2: Learning Mobility of Individuals, Action Type: VET learner and staff
mobility, Project reference: 2018-1-MK01-KA102-046844.
 Учесник во национален научен проект: Anchoring Multiethnic Youth Work in the
University Curriculum for Future Teachers, Civil Peace Service Project, Centre for Balkan
Cooperation LOJA & Bildungs und Begegnungsstӓtte fur gewaltfreie Aktione.V. KURVE
Wustrow, 2013-2022.
 Учесник во национален научен проект: Development of competences for kindergarten
teachers, UNICEF office-Skopje, 2018-2019.
 Учесник во национален научен проект: Positive parenting Campaign, UNICEF-office,
Skopje, 2018-2019.
 Учесник во национален научен проект: INO4EDU, UNICEF & Smart up-Social
innovation lab, creating a national online platform for play-based tools and materials for
teachers and parents, 2018-2019.
 Учесник во национален научен проект: Evaluation of quality of national program for
Early Learning and Development, UNICEF office in Skopje and Ministry of Labor and Social
Policy, 2018.
 Учесник во национален научен проект: Креирање на модел за релиценцирање на
стручните профили во детските градинки, UNICEF office in Skopje and Ministry of Labor
and Social Policy, 2018.
Д-р Алма Тасевска, во изминатиот петгодишен научноистражувачки период,
автор е на монографија со наслов „Педагошки аспекти на родителството, Тасевска, А.
(2022). Педагошките аспекти на родителството, Скопје: Филозофски факултет – Скопје.
ISBN 978-608-238-209-8.
Кандидатката е акредитиран ментор за втор и трет циклус студии, а од датумот на
последниот избор била ментор на 3 (три) магистерски труда и тековно е ментор на 1 (еден)
докторанд.
Во согласност со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставностручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје (Универзитетски гласник бр. 411 од 5 ноември 2018 г.), кандидатката проф. д -р Алма
Тасевска од научноистражувачката дејност остварила вкупно 113 поени, со што значително
го надминува минималниот број на поени (20) потребни за избор во звањето редовен професор.
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Алма Тасевска активно е вклучена во стручно-апликативната работа на
Филозофскиот факултет во Скопје и пошироко.
Кандидатката д-р Алма Тасевска е коавтор на книга од стручна област:
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Мишиќ, Е., Тасевска А., Шеху Ф., Палчевска С., Јовановска З., Чабуковска., Атанасовски
Д., Барбареев К., „Предлог-рамка за квалитет во предучилишното образование,
воспитание и згрижување“, јануари 2019.
Кандидатката д-р Алма Тасевска остварила експертски активности во рамките на
следниве активности:
 експертски активности: евалуација, стручна ревизија, супервизија, проценка на капитал,
систематизација, методологија. Евалуација на програмата за Рано учење и развој,
УНИЦЕФ и МТСП.
 експертски активности: евалуација, стручна ревизија, супервизија, проценка на капитал,
систематизација, методологија. Karovska-Ristovska A.,, Rashikj-Canevska O.,
Tasevska A., Sarakinski V., Minov N., Bružiene R., Orechova M., Domarkaite V.,
Paiva Dias G., Brito E., Souto I., Haubro H., Vartopeanu G., Gammelgrraard J., The
Methodological framework FAST, 2019.
Стручно усовршување кандидатката доц. д-р Алма Тасевска остварила со 5 (пет)
студиски престои во странство:
 студиски престој во Сараево, од 15 до 18.11.2021, Anchoring Multiethnic Youth Work
in University for Future Teachers;
 студиски престој во Тирана, од 16 до 20.11.2020, Anchoring Multiethnic Youth Work
in University for Future Teachers;
 студиски престој во Копенхаген, Данска, од 20 до 25.6.2020, Fostering Accessible
Study Technologies (FAST): Accessible Learning Management System in Humanities
and Social;
 студиски престој во Сплит, Хрватска, од 7 до 13.6.2019, Pedagogical Competencies
for Artistic Awakening-PCAA;
 студиски престој во Амстердам, Холандија, од 2 до 5 10.2018, Strengthening the
role of civil society in assuring Equity and Excellence in Early childhood.
Особена активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес. Активно
е вклучена во работата на стручни тела, комисии и работни групи при Филозофскиот факултет во
Скопје и пошироко:
 член на Комисија за техничка обработка на податоци;
 член на Комисија за меѓународна соработка и наука на Филозофскиот факултет
во Скопје;
 член на Комисија за издавачка дејност на Филозофскиот факултет во Скопје;
 член на Комисија за настава на Филозофскиот факултет во Скопје;
 претседател на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Филозофскиот
факултет во Скопје;
 член на организациски одбор на научен/стручен собир, International Scientific
Conference on Multicultural Education, Centre for Balkan Cooperation LOJA &
Bildungs und Begegnungsstӓtte fur gewaltfreie Aktione.V. KURVE Wustrow;
 член на организациски одбор за Mеѓународната научна конференција: 75 години
Институт за педагогија – Воспитно-образовни предизвици и перспективи;
 член на Работна група за изготвување на Национална стратегија за соработка со
дијаспората (2018 – 2023);
 потпретседател на Комисијата за верификација на прашања за процесот на (ре)
лиценцирање на стручните профили во детските градинки;
 член на Комисијата за (ре) лиценцирање на стручните профили во детските
градинки.
Во изборниот период, д-р Алма Тасевска учествувала во изготвување и пријавување на 2
(два) научни проекта:
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Fostering Accessible Study Technologies (FAST): Accessible Learning Management
System in Humanities and Social Sciences, Project Reference: 2018-1-MK01-KA203047104 (2019-2021);
Pedagogical Competencies for Artistic Awakening, Erasmus+KA2: Learning Mobility
of Individuals, Action Type: VET learner and staff mobility, Project reference: 2018-1MK01-KA102-046844.

Кандидатката е уредник на едно меѓународно научно-стручно списание: International
Journal for Education, Research and Training (IJERT), во издание на Институтот за педагогија при
Филозофскиот факултет во Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“.
Оценка од самоевалуација
Кандидатката д-р Алма Тасевска добила позитивна оценка (9,86) од последната
анонимно спроведена анкета на студентите на Филозофскиот факултет во Скопје.
Во согласност со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставностручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје (Универзитетски гласник бр. 411 од 5 ноември 2018 г.), кандидатката проф. д-р Алма
Тасевска од стручно-применувачката дејност остварила вкупно 37,5 поени, со што
значително го надминува минималниот број на поени (5) потребни за избор во звањето редовен
професор.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставнообразовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од
поширок интерес на д-р Алма Тасевска.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Алма Тасевска поседува научни и
стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и
асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги исполнува сите
услови да биде избрана во звањето вонреден професор во научната област педагогија (50500),
методика (50504) и дидактика (50501).
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет во Скопје, д-р Алма Тасевска да биде
избрана во звањето редовен професор во научната област педагогија (50500), методика
(50504) и дидактика (50501).
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Лена Дамовска, с.р.
Проф. д-р Снежана Адамческа, с.р.
Проф. д-р Вера Стојановска, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат:
Алма Јусуф Тасевска
Институција:
Филозофски факултет – Скопје, Институт за педагогија
Научна област: педагогија (50500), методика (50504) и дидактика (50501)
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН
ПРОФЕСОР/ НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОВЕТНИК
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв
и втор циклус за секој циклус посебно, односно има
остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на
интегрираните студии од првиот и вториот циклус *
ДА
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 9,57.
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 10,00.
Просечниот успех изнесува 9,78 за интегрираните студии.
2

Научен степен – доктор на науки од научната област за која
се избира
Назив на научните области:
педагогија со шифра (50500),
методика со шифра (50504),
дидактика со шифра (50501).

ДА

Научно подрачје: општествени науки.
Научно поле: образование (505).
3

3.1

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

ДА

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот
совет за високо образование
1. Назив на научното списание: Prizren Social Science
Journal
2. Назив на електронската база на списанија: Ebsco
3. Наслов на трудот: Accessible learning management
systems: students experiences and insights
4. Година на објава: 2021

ДА

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на

ДА
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот
совет за високо образование
1. Назив на научното списание: Иновације у настави
2. Назив на електронската база на списанија: Ebsco
3. Наслов на трудот: The Role of Digital Games in
Children’S Life
4. Година на објава: 2019
3.2

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки
одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при
што бројот на членови од една земја не може да надминува
две третини од вкупниот број на членови
1. Назив на научното списание: International Journal for
Education,Research and Training (IJERT)
2. Меѓународен уредувачки одбор:
Вкупен број членови: 38
Припадност по земји:
Р. Македонија (13), Србија (5), Црна Гора (1),
Италија (2), Русија (3), Германија (2), Хрватска (4),
САД (1), Словенија (2), Босна и Херцеговина (1),
Турција (1), Албанија (1), Романија (1) и Бугарија (1).
3. Наслов на трудот: Methods and techniques for selfregulated learning in the context of the lifelong learning
concept
4. Година на објава: 2021

ДА

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки
одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при
што бројот на членови од една земја не може да надминува
две третини од вкупниот број на членови
1. Назив на научното списание: Školski vjesnik
2. Меѓународен уредувачки одбор
Вкупен број членови: 35
Припадност по земји:
Белгија (1), Босна и Херцеговина (5), Хрватска (15),
Полска (3), Р. Северна Македонија (2), Словачка (1),
Словенија (6), Србија (2).
3. Наслов на трудот: Mathematics and music game in the
function of child’s social and emotional development
4. Година на објава: 2020
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки
одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

што бројот на членови од една земја не може да надминува
две третини од вкупниот број на членови
1. Назив на научното списание: European Journal of
Social Science Education and Research
2. Меѓународен уредувачки одбор
Вкупен број членови: 54
Припадност по земји:
Романија (1), Обединето Кралство (2), Америка(1),
Италија (4), Алжир (1), Јужна Африја (1), Шпанија
(1), Израел (1), Монголија (1), Индонезија (1),
Азербејџан (1), Тајланд (2), Русија (2), Бразил (1),
Мексико (2), Финска (1), Албанија (1), Португалија
(2), Латвија (1), Египед (1), Индија (1), Србија (1),
Канада (1), Босна и Херцеговина (1), Палестина (1),
Аргентина (1), Бугарија (1), Шведска (1), Грција (2),
Малезија (2), Колумбија (1), Мароко (1), Индонезија
(1), Бразил (1), Украина (1), Пакистан (1), Косово (1),
Виетнам (1), Португалија (1), Романија (1), Полска
(1).
3. Наслов на трудот: Strengthening the Services in Early
Childhood Development in the Roma Communities
4. Година на објава: 2018
3.4

3.5

Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја
членка на Европската Унија и/или ОЕЦД
1. Наслов на книгата: Young Children in the World and
Their
Rights,
International
Perspectives
on
Early Childhood Education and Development, Thirty
Years with the United Nations Convention on the Rights
of the Child (Implementation of the Rights of the Child
at the Level of ECEC Institutions: Policies and Practices
in North Macedonia)
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД Switzerland
3. Издавач, година и место на издавање/објавување:
Springer, 2021, Switzerland
Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја
членка на Европската Унија и/или ОЕЦД
1. Наслов на книгата: Family Structures in ChangeChallenges of Transitional Phenomena (The Issue of
Parental Cempetences in the Context mof Early
Childhood Development in the Republic of Macedonia)
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД Deutschland
3. Издавач, година и место на издавање/објавување: Paulo
Freire Verlag, 2019, Deutschland
Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на
меѓународни академски собири каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три
земји
1. Назив на зборникот: Congress Proceedings, 14th
International Balkan Congress for Education and
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

Science, Quality in Contemporary Educational
Processes-Concepts, Strategies, Implementation,
Evaluation
2. Назив на меѓународниот собир: 14th International
Balkan Congress for Education and Science, Quality
in Contemporary Educational Processes-Concepts,
Strategies, Implementation, Evaluation
3. Имиња на земјите: Р Македонија, Р Бугарија, Р Турција,
Р Хрватска.
4. Наслов на трудот: Competences of the educators for
following and valuing early learning and
development of children
5. Година на објава: 2019
4

5

Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или
збирка задачи од научната област за која се избира ***
1. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или
збирката
задачи:
Педагошки
аспекти
на
родителството
2. Место и година на објава: Скопје, 2022 година.
Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден
професор

ДА

ДА

Број и датум на Билтен: бр. 1157 од 15.11.2017 година
6

Има способност за изведување на високообразовна дејност

ДА

* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој од
универзитетите во Република Македонија во моментот на стапување во сила на Законот
за високото образование (Службен весник на Републиа Македонија бр.82/2018), нема
да се применуваат одредбите од Законот кои се однесуваат на просекот, односно дека
лицата треба да имаат остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на
прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно имаат остварено просечен успех од
најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус. Во овој
случај, полето под реден број 1 не се пополнува.
За кандидатот/ите кој има повеќе од 6 (шест) научни труда во референтна научна
публикација, рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе, ќе ги оцени и ќе ги
вреднува во Образец 2.
***Наведениот услов ќе се применува по истекот на три години од денот на стапувањето
во сила на Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија
бр. 82/2018).
**
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И НАСТАВНОСТРУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат: Алма Јусуф Тасевска
(име, татково име и презиме)
Институција: Филозофски факултет – Скопје, Институт за педагогија
(назив на факултетот/институтот)
Научна област: педагогија (50500), методика (50504) и дидактика (50501)
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред. број
Назив на активноста:
Одржување на настава од прв циклус студии
2017/2018 летен семестар, Семејна педагогија, Студиска
1.
програма по Семејни студии, (3+2) = 5 часа неделно * 15 недели
во семестар * 0,04
2017/2018 летен семестар, Менторство и туторство, Листа на
2.
слободни изборни предмети на Филозофски факултет и УКИМ
(2+2) = 4 часа неделно * 15 недели во семестар * 0,04
3.
2017/2018 летен семестар, Семејна педагогија, Студиска
програма по Педагогија, (2+2) = 4 часа неделно * 15 недели во
семестар * 0,04
4.
2017/2018 летен семестар, Игра и игровни активности,
Студиска програма по Педагогија, (2+2) = 4 часа неделно * 15
недели во семестар * 0,04
5.
2017/2018 летен семестар, Педагошка практика, Студиска
програма за стручно и професионално усовршување за
стекнување на наставнички компетенции = 10 часа неделно * 15
недели во семестар * 0,04
6.
2017/2018 летен семестар, Училишна организација (2+1+1),
Студиска програма за стручно и професионално усовршување
за стекнување на наставнички компетенции = 4 часа неделно *
15 недели во семестар * 0,04
7.
2018/2019 зимски семестар, Алтернативни пристапи во
педагогијата, Студиска програма по Педагогија, (2+2) = 4 часа
неделно * 15 недели во семестар * 0,04
8.
2018/2019 зимски семестар, Педагогија, Студиска програма по
Родови студии, (2+2) = 4 часа неделно * 15 недели во семестар *
0,04
9.
2018/2019 зимски семестар, Родови образовни политики,
Студиска програма по Родови студии, (2+2) = 4 часа неделно *
15 недели во семестар * 0,04
10. 2018/2019 летен семестар, Семејна педагогија, Студиска
програма по Семејни студии, (3+2) = 5 часа неделно * 15 недели
во семестар * 0,04
11. 2018/2019 летен семестар, Менторство и туторство, Студиска
програма по Педагогија, (2+2) = 4 часа неделно * 15 недели во
семестар * 0,04
12. 2018/2019 летен семестар, Семејна педагогија, Студиска
програма по Педагогија, (2+2) = 4 часа неделно * 15 недели во
семестар * 0,04
13. 2018/2019 летен семестар, Игра и игровни активности,
Студиска програма по Педагогија, (2+2) = 4 часа неделно * 15
недели во семестар * 0,04
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14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

2018/2019 летен семестар, Педагошка практика, Студиска
програма за стручно и професионално усовршување за
стекнување на наставнички компетенции = 10 часа неделно * 15
недели во семестар * 0,04
2018/2019 летен семестар, Училишна организација (2+1+1),
Студиска програма за стручно и професионално усовршување
за стекнување на наставнички компетенции = 4 часа неделно *
15 недели во семестар * 0,04
2019/2020 зимски семестар, Алтернативни пристапи во
педагогијата, Студиска програма по Педагогија, (2+2) = 4 часа
неделно * 15 недели во семестар * 0,04
2019/2020 зимски семестар, Педагогија, Студиска програма по
Родови студии, (2+2) = 4 часа неделно * 15 недели во семестар *
0,04
2019/2020 зимски семестар, Родови образовни политики,
Студиска програма по Родови студии, (2+2) = 4 часа неделно *
15 недели во семестар * 0,04
2019/2020 летен семестар, Семејна педагогија, Студиска
програма по Семејни студии, (3+2) = 5 часа неделно * 15 недели
во семестар * 0,04
2019/2020 летен семестар, Менторство и туторство, Студиска
програма по Педагогија, (2+2) = 4 часа неделно * 15 недели во
семестар * 0,04
2019/2020 летен семестар, Семејна педагогија, Студиска
програма по Педагогија, (2+2) = 4 часа неделно * 15 недели во
семестар * 0,04
2019/2020
летен семестар, Игра и игровни активности,
Студиска програма по Педагогија, (2+2) = 4 часа неделно * 15
недели во семестар * 0,04
2019/2020 летен семестар, Педагошка практика, Студиска
програма за стручно и професионално усовршување за
стекнување на наставнички компетенции = 10 часа неделно * 15
недели во семестар * 0,04
2019/2020 летен семестар, Училишна организација (2+1+1),
Студиска програма за стручно и професионално усовршување
за стекнување на наставнички компетенции = 4 часа неделно *
15 недели во семестар * 0,04
2020/2021 зимски семестар, Алтернативни пристапи во
педагогијата, Студиска програма по Педагогија, (3+1) = 4 часа
неделно * 15 недели во семестар * 0,04
2020/2021 зимски семестар, Менторство и туторство, Студиска
програма по Педагогија, (2+1) = 3 часа неделно * 15 недели во
семестар * 0,04
2020/2021 зимски семестар, Педагошки дизајн, Студиска
програма по Педагогија, (2+1) = 3 часа неделно * 15 недели во
семестар * 0,04
2020/2021 зимски семестар, Родови образовни политики,
Студиска програма по Родови студии, (2+2) = 4 часа неделно *
15 недели во семестар * 0,04
2020/2021 летен семестар, Семејна педагогија, Студиска
програма по Семејни студии, (3+2) = 5 часа неделно * 15 недели
во семестар * 0,04
2020/2021 летен семестар, Менторство и туторство, Студиска
програма по Педагогија, (2+2) = 4 часа неделно * 15 недели во
семестар * 0,04
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31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.

2020/2021 летен семестар, Семејна педагогија, Студиска
програма по Педагогија, (3+1) = 4 часа неделно * 15 недели во
семестар * 0,04
2020/2021 летен семестар, Игра и игровни активности,
Студиска програма по Педагогија, (2+2) = 4 часа неделно * 15
недели во семестар * 0,04
2020/2021 летен семестар, Педагошка практика, Студиска
програма за стручно и професионално усовршување за
стекнување на наставнички компетенции = 10 часа неделно * 15
недели во семестар * 0,04
2020/2021 летен семестар, Училишна организација (2+1+1),
Студиска програма за стручно и професионално усовршување
за стекнување на наставнички компетенции = 4 часа неделно *
15 недели во семестар * 0,04
2021/2022 зимски семестар, Алтернативни пристапи во
педагогијата, Студиска програма по Педагогија, (3+1) = 4 часа
неделно * 15 недели во семестар * 0,04
2021/2022 зимски семестар, Менторство и туторство, Студиска
програма по Педагогија, (2+1) = 3 часа неделно * 15 недели во
семестар * 0,04
2021/2022 зимски семестар, Педагошки дизајн, Студиска
програма по Педагогија, (2+1) = 3 часа неделно * 15 недели во
семестар * 0,04
2021/2022 летен семестар, Семејна педагогија, Студиска
програма по Семејни студии, (3+2) = 5 часа неделно * 15 недели
во семестар * 0,04
2021/2022 летен семестар, Семејна педагогија, Студиска
програма по Педагогија, (3+1) = 4 часа неделно * 15 недели во
семестар * 0,04
2021/2022 летен семестар, Игра и игровни активности,
Студиска програма по Педагогија, (2+1) = 3 часа неделно * 15
недели во семестар * 0,04
2021/2022 летен семестар, Лидерство и менторство, Студиска
програма по Андрагогија, (2+1) = 3 часа неделно * 15 недели во
семестар * 0,04
2021/2022 летен семестар, Родови образовни политики,
Студиска програма по Родови студии, (2+2) = 4 часа неделно *
15 недели во семестар * 0,04
2020/2021 летен семестар, Педагошка практика, Студиска
програма за стручно и професионално усовршување за
стекнување на наставнички компетенции = 10 часа неделно * 15
недели во семестар * 0,04
2020/2021 летен семестар, Училишна организација (2+1+1),
Студиска програма за стручно и професионално усовршување
за стекнување на наставнички компетенции = 4 часа неделно *
15 недели во семестар * 0,04
Одржување на настава на втор циклус студии
2018/2019 летен семестар, ФМО105 Алернативна педагогија,
студиска програма на втор циклус – Менаџмент во
образованието, 2 кандидата, 4 часа * 0,05
2019/2020 зимски семестар, ПЕ1023/18 Настава и учење,
Студиска програма на втор циклус по Педагошки науки, 1
кандидат, 1 часа * 0,05
2019/2020 зимски семестар, МО1033/18 Менаџмент и
претприемништво во образованието, студиска програма на
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62.

втор циклус – Менаџмент во образованието, 3 кандидати, 3
часа * 0,05
2019/2020 зимски семестар, ФПЕ113И/18 Позитивно
родителство, студиска програма на втор циклус – Менаџмент во
образованието, 1 кандидат, 2 часа * 0,05
2019/2020 летен семестар, МО210И/19 Управување со
ефективна градинка, студиска програма на втор циклус –
Менаџмент во образованието, 2 кандидата, 10 часа * 0,05
2020/2021 зимски семестар, ПЕ1023/19 Настава и учење,
студиска програма на втор циклус – Педагошки науки, 6
кандидати, 6 часа * 0,05
2020/2021 зимски семестар, МО1033/19 Менаџмент и
претприемништво во образованието, студиска програма на
втор циклус – Менаџмент во образованието, 6 кандидати, 6
часа * 0,05
2020/2021 зимски семестар, ФПЕ113И/19 Позитивно
родителство, студиска програма на втор циклус – Менаџмент во
образованието, 2 кандидата, 4 часа * 0,05
2020/2021 летен семестар,
МО210И/19 Управување со
ефективна градинка, студиска програма на втор циклус –
Менаџмент во образованието, 2 кандидата, 10 часа * 0,05
2020/2021 летен семестар, ФПЕ113И/19
Позитивно
родителство, студиска програма на втор циклус – Специјална
едукација и рехабилитација – Специфични тешкотии во
учењето, 3 кандидати, 6 часа * 0,05
2021/2022 зимски семестар, ПЕ1023/19 Настава и учење,
студиска програма на втор циклус – Педагошки науки, 2
кандидата, 2 часа * 0,05
2021/2022 зимски семестар, МО1033/19 Менаџмент и
претприемништво во образованието, студиска програма на
втор циклус – Менаџмент во образованието, 2 кандидата, 2 часа
* 0,05
2021/2022 зимски семестар, ФПЕ113И/19 Позитивно
родителство, студиска програма на втор циклус – Менаџмент во
образованието, 1 кандидат, 2 часа * 0,05
2021/2022 летен семестар, МО210И/19 Управување со
ефективна градинка, студиска програма на втор циклус –
Менаџмент во образованието, 2 кандидата, 10 часа * 0,05
2021/2022 летен семестар, ФМО109И/19 Професионален развој
на воспитувачите, студиска програма на втор циклус –
Менаџмент на човечки ресурси во општествените дејности, 1
кандидат, 2 часа * 0,05
Одржување на настава на трет циклус студии
2020/2021 летен семестар, ПЕД05 Индикатори на квалитетот за
рано образование, студиска програма на трет циклус –
Педагошки науки, 1 кандидат, 30 часа * 0,06
2020/2021 летен семестар, ПЕД13 Методски приоди на
игровната активност, студиска програма на трет циклус –
Педагошки науки, 1 кандидат, 30 часа * 0,06
Настава во школи и работилници
Раководител на работилница: Нацрт-национална рамка за
квалитет во предучилишното образование, воспитание и
згрижување - Добри практики, 12 – 15.12.2018, Скопје
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63.

Раководител на работилница: Нацрт национална рамка за
квалитет во предучилишното образование, воспитание и
згрижување - Добри практики, 21 – 24.11.2018, Струмица
64. Раководител на работилница: Заедници за учење во рамки на
проектот: Со читање до лидерство, УСАИД и Чекор по чекор,
2018, Скопје
65. Учество во обука за користење на платформата MoodleФзФ во
организација на Филозофски факултет – Скопје, 11.01.2021
66. Учество во обука во рамки на проектот :Fostering Accessible
Study Technologies (FAST): Accessible Learning Management
System in Humanities and Social Sciences, организирана од
страна на Vilnius University, 23-27.11.2021
67. Учество во Обука за безбедност и здравје при работа во
организација на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
28.10.2020
68. Учество во обука за користење на електронската платформа МС
Тимс во организација на Филозофски факултет – Скопје,
21.9.2020
69. Учесник на работилница: Модел за сеопфатно сексуално
образование, БРО, 12 – 13 октомври 2018, Велес
70. Учесник на работилница: Зајакнување на системот на
предучилишното образование, УНИЦЕФ, 6 – 8

1,5
1,5
1
1

1
1
1
1

март 2018, Маврово

71.

Учесник на работилница: “Strengthening Functional
Pre-school Education System in Serbia”workshop
to be organized in Vrdnik, Serbia on 12 – 13
December 2017
Консултации со студенти
72. Летен семестар 2017/2018, приближно 200 студенти * 0,002
73. Зимски семестар 2018/2019, приближно 100 студенти * 0,002
74. Летен семестар 2018/2019, приближно 200 студенти * 0,002
75. Зимски семестар 2019/2020, приближно 100 студенти * 0,002
76. Летен семестар 2019/2020, приближно 200 студенти * 0,002
77. Зимски семестар 2020/2021, приближно 100 студенти * 0,002
78. Летен семестар 2020/2021, приближно 200 студенти * 0,002
79. Зимски семестар 2021/2022, приближно 100 студенти * 0,002
80. Летен семестар 2021/2022, приближно 200 студенти * 0,002
Ментор на дипломска работа
81. Ментор на 8 дипломски работи (8*0,2=1,6)
Член на комисија за оцена или одбрана на дипломска работа
82. Член во комисија за оцена или одбрана на дипломска работа 23
пати (23*0,1=2,3)
Член на комисија за оцена или одбрана на магистратура
83. Член на комисија за оцена или одбрана на магистратура 6 пати
(6*0,3=1,8)
Член на комисија за оцена или одбрана на докторат
84. Член на комисија за оцена или одбрана на докторат 2 пати
(2*0,5=1,0)
Рецензент
85. Рецензија на ракописот со наслов: „Методика на
воспитно-образовната работа по запознавање на
околината” од д-р Деспина Сивевска, Факултет за
образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип
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86. Рецензија на ракописот со наслов: „Методика на
воспитно-образовната работа по запознавање на
околината” од д-р Деспина Сивевска, Факултет за
образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип
(практикум)
Интерна скрипта од предавања
87. Интерна скрипта по предметот Родителски програми, за
студиската програма на додипломски студии – Семејни студии,
Филозофски факултет – Скопје
88. Интерна скрипта по предметот Позитивно родителство –
студиска програма: Педагошки науки, Филозофски факултет –
Скопје, постдипломски студии
89. Интерна скрипта по предметот Професионален развој на
воспитувачите – студиска програма: Педагошки науки,
Филозофски факултет – Скопје, постдипломски студии
Пакет материјали за одреден предмет
90. Пакет материјали за предметот Менторство и туторство,
Институт за педагогија, Филозофски факултет – Скопје
(1*1=1,0)
91. Пакет материјали за предметот Родови образовни програми,
Институт за родови студии, Филозофски факултет –
Скопје.(1*1=1,0)
вкупно

1

4
4
4

1
1
167,1

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста:
Поени
број
Ментор на докторски труд
1. Ментор на докторски труд, 1 студент
5
Ментор на магистерски труд
2. Ментор на магистерски труд, 3 студенти
6
Национален координатор на меѓународен научен проект
3. Национален координатор за унапредување на квалитетот на
6
услугите на предучилишните установи со користење на
MELE-алатките за мерење на околината за рано учење и
развој (реф. бр. MK/SSIP # 2.2.12). Проект за подобрување на
социјалните услуги (ППСУ-проект), кредит број: 8902-МК,
СБ и МТСП
Учесник во национални научни проекти
4. Anchoring Multiethnic Youth Work in the University Curriculum
3
for Future Teachers, Civil Peace Service Project, Centre for
Balkan Cooperation LOJA & Bildungs und Begegnungsstӓtte fur
gewaltfreie Aktione.V. KURVE Wustrow, 2013-2022
5. Development of competences for kindergarten teachers, UNICEF
3
office-Skopje, 2018-2019
6. Positive parenting Campaign, UNICEF-office, Skopje, 2018-2019
3
7. INO4EDU, UNICEF & Smart up-Social innovation lab, creating a
3
national online platform for play-based tools and materials for
teachers and parents, 2018-2019
8. Evaluation of quality of national program for Early Learning and
3
Development, UNICEF office in Skopje and Ministry of Labor
and Social Policy, 2018
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9. Креирање на модел за ре-лиценцирање на стручните
профили во детските градинки, UNICEF office in Skopje and
Ministry of Labor and Social Policy, 2018
Учесник во меѓународни научни проекти
10. Fostering Accessible Study Technologies (FAST): Accessible
Learning Management System in Humanities and Social
Sciences, Project Reference: 2018-1-MK01-KA203-047104
(2019-2021)
11. Strengthening the role of civil society in assuring Equity and
Excellence in Early childhood (3E) Project, funded by the
European Commission through the CFCD of the Ministry of
Finance within the Enhanced Involvement of Civil Society in the
EU Integration Reforms Programme - National Programme for
Transition Assistance and Institutional Building 2013, Instrument
for Pre-Accession Assistance (IPA), and implemented by the Step
by Step Macedonia Foundation, 2018-2019
12. Pedagogical
Competencies
for
Artistic
Awakening,
Erasmus+KA2: Learning Mobility of Individuals, Action Type:
VET learner and staff mobility, Project reference: 2018-1-MK01KA102-046844
Монографија
13. Монографија: Тасевска, А. (2022). Педагошките аспекти
на родителството, Скопје: Филозофски факултет – Скопје.
ISBN 978-608-238-209-8.
Труд со оригинални научни резултати
14. Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно
списание кое нема импакт-фактор за годината во која е
објавен трудот, во кое трудовите што се објавуваат подлежат
на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank, MathSciNet
(Mathematical Reviews), Zentralblatt fur Mathematik и
Реферативный журнал "Математика" или друга база на
списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо
образование.
Karovska-Ristovska A.,, Rashikj-Canevska O., Tasevska
A.,Bružiene R., Orechova M., Paiva Dias G., Brito E., Haubro H.
(2021). “Accessible learning management systems: students
experiences and insights”, Prizren Social Science Journal,
ISSN:2616-387x
DOI:10.32936/PSSJ
60% од 5 поени
15. Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно
списание кое нема импакт-фактор за годината во која е
објавен трудот, во кое трудовите што се објавуваат подлежат
на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank, MathSciNet
(Mathematical Reviews), Zentralblatt fur Mathematik и
Реферативный журнал "Математика" или друга база на
списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо
образование.
379

3

5

5

5

8

3

4,5

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022
Rajić B.S., Tasevska A., (2019). “The Role of Digital Games in
Children’S Life”, Ивовације у настави, XXXII, 2019/4, str.97108
UDK 794.088.2:159.922.72
DOI:10.5937/inovacije1904097R
90% од 5 поени
16. Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно
4
списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој
учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на
членови од една земја не може да надминува две третини од
вкупниот број на членови.
Rizova, E., Tomevska-Ilievska, E., Tasevska, A. (2021). Methods
and techniques for self-regulated learning in the context of the
lifelong learning concept. International Journal for
Education,Research and Training (IJERT), Vol.6. No. 1, ISSN
(Online): 1867-985X, pp. 17-25.
80% од 5 поени
17. Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно
4
списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој
учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на
членови од една земја не може да надминува две третини од
вкупниот број на членови.
Rajić B.S.,Todorčević V., Tasevska A., (2020). Mathematics and
music game in the function of child’s social and emotional
development, Školski vjesnik, časopis za pedagogijsku teoriju i
praksu, Vol. 69 No. 1, 2020.
ISSN 0037-654X (Print)
ISSN 1848-0756 (Online)
DOI: 10.38003/sv.69.1.12
80% од 5 поени
18. Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно
5
списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој
учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на
членови од една земја не може да надминува две третини од
вкупниот број на членови.
Tasevska A., (2018). Strengthening the Services in Early
Childhood Development in the Roma Communities, European
Journal of Social Science Education and Research
ISSN 2411-9563 (Print)
ISSN 2312-8429 (Online)
Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја членка на
Европската Унијаи/или ОЕЦД
19. Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја
6
членка на Европската Унија и/или ОЕЦД
Young Children in the World and Their Rights, International
Perspectives
on
Early Childhood Education and Development, Thirty Years with
the United Nations Convention on the Rights of the Child
(Implementation of the Rights of the Child at the Level of
ECEC Institutions: Policies and Practices in North
Macedonia), Springer, 2021, Switzerland, коавтор
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20. Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја
6
членка на Европската Унија и/или ОЕЦД
Family Structures in Change-Challenges of Transitional
Phenomena (The Issue of Parental Cempetences in the
Context mof Early Childhood Development in the
Republic of Macedonia), Paulo Freire Verlag, 2019,
Deutschland, коавтор
Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на
трудови
21. Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на
3
трудови од научен стручен собир каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три
земји.
Durchevska-Georgieva G., Tasevska A., (2019). Competences
of the educators for following and valuing early
learning
and
development of children, Congress Proceedings, 14th
International Balkan Congress for Education and
Science, Quality in Contemporary Educational
Processes-Concepts,
Strategies,
Implementation,
Evaluation, 14th International Balkan Congress for
Education and Science, Quality in Contemporary
Educational
Processes-Concepts,
Strategies,
Implementation, Evaluation
ISBN-13-987-9989-823-71-8
EAN 9789989823718
22. Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на
трудови од научен стручен собир каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три
земји.
Tasevska A., (2018). Strengthening the Services in Early
Childhood Development in the Roma Communities, 14-th
International Conference on Social Sciences, Conference
Proceedings

3

ISBN 978-164255398-7
Пленарни и секциски предавања на научен/стручен собир со
меѓународно учество
23. Секциско предавање на научен/стручен собир со
3
меѓународно учество со наслов „ Quality and Quality Assurance
in Early Childhood Education and Care“, конференција по повод
100 години Филозофски факултет – Скопје Jubilee conference
of
the
Faculty
of
Philosophy
Science and Society: Contribution of Humanities and Social
Sciences, септември 2020 година.
24. Секциско предавање на научен/стручен собир со
3
меѓународно учество со наслов „ Pravo djeteta na kontinuitet u
odgoju I obrazovanja izmedzu teorija I prakse“, конференција
Pravo djeteta na kontinuitet u odgoju I obrazovanja, OMEP
Hrvatska, ноември 2019 година.
25. Секциско предавање на научен/стручен собир со
3
меѓународно учество со наслов „Child Centredness as a
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26.

27.

28.

29.

Foundation for Early Childhood Curriculum Comparation of
North Macedonia and Croatian Policies and Practice“,
конференција Suvremene teme u odgoju I obrazovanju – STOO,
ноември 2019 година.
Секциско предавање на научен/стручен собир со
меѓународно учество со наслов „Strengthening the Services in
Early Childhood Development in the Roma Communities“,
конференција
14-th International Conference on Social
Sciences, Conference Proceedings, март 2018 година.
Пленарно предавање на научен/стручен собир со
меѓународно учество со наслов: Професионалните
компетенции на воспитувачите и квалитетот на раното
учење и развој, конференција Квалитетно образование за
раст, резултати и подобра иднина, УНИЦЕФ – Скопје,
декември 2017 година.
Апстракти објавени во зборник на конференција
Апстракт со наслов: Parental Programs for Quality Childhood,
објавен во зборник на конференцијата: International scientific
conference 75-th Anniversary of the Institute of PedagogyEducational Challenges and Future Prospects, април 2022
Апстракт со наслов: „Child Centredness as a Foundation for
Early Childhood Curriculum Comparation of North Macedonia
and Croatian Policies and Practice“, објавен во зборник на
конференцијата: Suvremene teme u odgoju I obrazovanju STOO, ноември 2019 година.
Вкупно

3

3

1

0,5

113

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
Назив на активноста:
Поени
број
Книга од стручна област
1. Мишиќ, Е., Тасевска А., Шеху Ф., Палчевска С., Јовановска З.,
Чабуковска., Атанасовски Д., Барбареев К., „Предлог-рамка
7
за квалитет во предучилишното образование, воспитание и
згрижување“, јануари 2019
Експертски активности: евалуација, стручна ревизија, супервизија,
проценка на капитал, систематизација, методологија
2. Експертски активности: евалуација, стручна ревизија, супервизија,
1
проценка на капитал, систематизација, методологија.
Karovska-Ristovska A.,, Rashikj-Canevska O., Tasevska A.,
Sarakinski V., Minov N., Bružiene R., Orechova M., Domarkaite
V., Paiva Dias G., Brito E., Souto I., Haubro H., Vartopeanu G.,
Gammelgrraard J., The Methodological framework FAST, 2019.
3. Експертски активности: евалуација, стручна ревизија,
1
супервизија, проценка на капитал, систематизација, методологија.
Евалуација на програмата за Рано учење и развој, УНИЦЕФ и
МТСП.
Дејности од поширок интерес
4. Уредник на International Journal for Education, Research and
3
Training (IJERT) “Ss. Cyril and Methodius” University, Skopje,
Faculty of Philosophy – Department of pedagogy. ISSN 18679841 (Printed). ISSN 1867-985X (Online). ijert.fzf.ukim.edu.mk
Студиски престој во странство
5. Студиски престој во Сараево, од 15 до 18.11.2021
0,5
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Anchoring Multiethnic Youth Work in University for Future
Teachers
6. Студиски престој во Тирана, од 16 до 20.11.2020
0,5
Anchoring Multiethnic Youth Work in University for Future
Teachers
7. Студиски престој во Копенхаген, Данска, од 20 до 25.6.2020
0,5
Fostering Accessible Study Technologies (FAST): Accessible
Learning Management System in Humanities and Social
8. Студиски престој во Сплит, Хрватска, од 7 до 13.6.2019
0,5
Pedagogical Competencies for Artistic Awakening-PCAA
9. Студиски престој во Амстердам, Холандија, од 2 до 5.10.2018
0,5
Strengthening the role of civil society in assuring Equity and
Excellence in Early childhood
Соработник во изготвување и пријавување на научен/образовен
меѓународен проект
10. Соработник
во
изготвување
и
пријавување
на
1
научен/образовен меѓународен проект: Fostering Accessible
Study Technologies (FAST): Accessible Learning Management
System in Humanities and Social Sciences, Project Reference:
2018-1-MK01-KA203-047104 (2019-2021)
11. Соработник
во
изготвување
и
пријавување
на
1
научен/образовен
меѓународен
проект:
Pedagogical
Competencies for Artistic Awakening, Erasmus+KA2: Learning
Mobility of Individuals, Action Type: VET learner and staff
mobility, Project reference: 2018-1-MK01-KA102-046844
Член на факултетска комисија
12. Член на Комисија за техничка обработка на податоци, за
0,5
учебната 2018/2019 година
13. Член на Комисија за меѓународна соработка и наука на
0,5
Филозофскиот факултет во Скопје
Мандатна година 2017/2018
14. Член на Комисија за меѓународна соработка и наука на
0,5
Филозофскиот факултет во Скопје
Мандатна година 2018/2019
15. Член на Комисија за меѓународна соработка и наука на
0,5
Филозофскиот факултет во Скопје
Мандатна година 2019/2020
16. Член на Комисија за меѓународна соработка и наука на
0,5
Филозофскиот факултет во Скопје
Мандатна година 2020/2021
17. Член на Комисија за меѓународна соработка и наука на
0,5
Филозофскиот факултет во Скопје
Мандатна година 2021/2022
18. Член на Комисија за издавачка дејност на Филозофскиот
0,5
факултет во Скопје
Мандатна година 2017/2018
19. Член на Комисија за настава на Филозофскиот факултет во
0,5
Скопје
Мандатна година 2021/2022
20. Претседател на Одборот за соработка и доверба со јавноста
0,5
на Филозофскиот факултет во Скопје
Мандатна година 2021/2022
21. Член на Комисија за разгледување на приложената
0,5
документација и прием на кандидати на распишан конкурс
за педагошко-психолошка и методска подготовка
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Мандатна година 2021/2022
22. Член на организациски одбор на научен/стручен собир
0,5
International Scientific Conference on Multicultural Education,
Centre for Balkan Cooperation LOJA & Bildungs und
Begegnungsstӓtte fur gewaltfreie Aktione.V. KURVE Wustrow
02-04 December, 2022
23. Член на организациски одбор за Mеѓународната научна
0,5
конференција 75 години Институт за педагогија – Воспитнообразовни предизвици и перспективи
24. Подготовка на национални документи (стратегии, закони и
2
сл.)
Член на Работна група за изготвување на Национална
стратегија за соработка со дијаспората (2018 – 2023)
25. Учество во комисии и тела на државни и други органи:
1
Потпретседател на Комисијата за верификација на прашања
за процесот на (ре) лиценцирање на стручните профили во
детските градинки
26. Учество во комисии и тела на државни и други органи:
1
Член на Комисијата за (ре) лиценцирање на стручните
профили во детските градинки
27. Учество во комисија за верификација на посебни програми
2
за образование на возрасни при ЈУ Центар за образование на
возрасни во Република Македонија.
2 комисии * 1 поен
Национален координатор за одредена стручна област
28. Национален координатор за унапредување на квалитетот на
3
услугите на предучилишните установи со користење на
MELE-алатките за мерење на околината за рано учење и
развој, 2020
29. Национален координатор за унапредување на квалитетот на
3
услугите на предучилишните установи со користење на
MELE-алатките за мерење на околината за рано учење и
развој, 2021
30. Национален координатор за унапредување на квалитетот на
3
услугите на предучилишните установи со користење на
MELE-алатките за мерење на околината за рано учење и
развој, 2022
Вкупно
37,5
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР
ВО ЗВАЊЕ
Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
167,1
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
113
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
37,5
Вкупно
317,6
Членови на Комисијата
Проф. д-р Лена Дамовска, претседател, с.р.
Проф. д-р Снежана Адамческа, член, с.р.
Проф. д-р Вера Стојановска, член, с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА „ВЛИЈАНИЕТО НА ВООРУЖЕНИТЕ
КОНФЛИКТИ ВО ДРЖАВИТЕ НА БЛИСКИОТ ИСТОК ВРЗ БЕГАЛСКИТЕ ПРОЦЕСИ
И ОДГОВОРОТ НА ЗЕМЈИТЕ ОД БАЛКАНОТ“ ОД М-Р НЕНА НЕНОВСКА,
ПРИЈАВЕНА НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

На својата VIII редовна седница одржана на 8.IV. 2022 година, Наставнонаучниот совет на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација
на кандидатката м-р Нена Неновска, пријавена на трет циклус – докторски
студии на студиската програма Меѓународни односи и менаџирање на
конфликти, на тема: „Влијанието на вооружените конфликти во државите од
Блискиот Исток врз бегалските процеси и одговорот на земјите од Балканот“.
Комисијата за оцена на докторската дисертација е во состав: проф. д-р Билјана
Ванковска (претседател), проф. д-р Лидија Георгиева (ментор), проф. д-р Тони
Милевски, проф. д-р Виолета Цветкоска и проф. д-р Зоран Матевски.
Откако ја прочитавме и ја оценивме поднесената верзија на докторската
дисертација, како членови на Комисијата за оцена се сложивме околу заедничка
оцена, којашто имаме чест да ја поднесеме преку следниов

ИЗВЕШТАЈ
Анализа на трудот
Докторската дисертација на кандидатката м-р Нена Неновска, пријавена
на трет циклус – докторски студии на студиската програма Меѓународни односи
и менаџирање конфликти на тема: „Влијанието на вооружените конфликти во
државите од Блискиот Исток врз бегалските процеси и одговорот на земјите од
Балканот“ е обемен труд изложен на преку 200 страници, вклучувајќи ги воведот
и библиографијата изложена на 10 страници. Трудот е изработен на англиски и
на македонски јазик. Комисијата ја оценуваше англиската верзија.
Докторската дисертација претставува спој на теориско и емпириско
истражување. Таа е структурирана во десет логично поврзани глави, во кои се
вбројуваат и воведот и заклучоците. Во анексот на крајот на трудот е приложен
анкетниот прашалник за мигрантите и бегалците со кои кандидатката успеала
да стапи во контакт, а кој е дел на емпирискиот дел на истражувањето. На крајот
е изложена обемна библиографија, која се состои од преку 300 странски наслови
(монографии, статии, анализи, извештаи и документи), како и еден број
домашни публикации.
Накусо, содржината по делови на докторската дисертација може да се
прикаже на следниов начин:
На самиот почеток, кандидатката изложила кус апстракт на докторската
дисертација на македонски и на англиски јазик, предговор и благодарност
на блиските кои ѝ дале поддршка при изработката на тезата, како и
назнака за мал грант добиен за спроведеното истражување.
Првата глава, поточно воведот, ги содржи главните параметри на
истражувањето: се формулира проблемот на истражувањето, главните
истражувачки прашања, целите и диспозицијата на тезата. Тука се изложени
најопштите забелешки за дефинирање на конфликтите, нивните длабоки
причини и тригери кои, всушност, доведуваат до бегалски процеси. Во таа
смисла, м-р Неновска уште на почетокот ги разграничува поимите „бегалец“ и
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„мигрант“, а потоа ги дефинира другите важни категории со кои оперира во
истражувањето, како бегалски процеси и бегалски коридори, а сето тоа во
балканскиот простор. Во оваа глава е изложен и прегледот на користената
литература, на тој начин давајќи ја теориската рамка низ призма на различните
пристапи за дефинирање на конфликтите и нивното разрешување. Главен
акцент е ставен на ставовите на еминентни научни истражувачи од оваа
поширока теориска област како Рамсботам, Галтунг, Валенстин и други, но и
некои автори и нивните понови дела кои ја анализираат бегалската криза низ
призма на Европската Унија (како Цаконас, Јоргенсен итн.).
Во втората глава започнува подлабоката теориска елаборација на
предметот на истражување, а во функција на контекстуализација на предметот
на истражување. Во него се разработени три теориски основи: теорија на
надворешнополитичка криза и теорија на меѓународна криза, теорија на
бегалска криза и теорија на менаџирање на конфликти. Она што се забележува
е широкиот опфат на анализираната литература од најеминентни автори во
соодветните теориски правци. Според м-р Неновска, според застапниците на
теоријата на надворешно политичка криза, постојат три неопходни услови за
постоење на криза: закана спрема некоја голема вредност, ограничено време за
да се одговори на таа закана и голема можност од употреба на воена сила. Оваа
криза на надворешната политика, всушност, се однесува на криза во една
држава, каде што постои мешање на други странски држави. Ова скоро секогаш
е случај кога големите сили се вмешаат таму каде што постои конфликт.
Теоријата на меѓународна криза, пак, се однесува на конфликт помеѓу две
или повеќе држави и оттука таа повлекува и други меѓународни проблеми,
студена или вооружена дестабилизација на еден регион, судир на меѓународните
субјекти итн. Вооружените конфликти кои се предмет на обработка на
докторската дисертација, според м-р Неновска, се појавиле токму поради
зголемениот интензитет на дестабилизирачките интеракции помеѓу „Истокот и
Западот“. Теоријата на менаџирање на конфликти се однесува на вооружениот
аспект на конфликтот, односно на напорите да се запре насилството, да се
ограничи ширењето на конфликтот и со тоа да се дојде до примирје. Постојат
различни пристапи кон разрешување на конфликтите. Сепак, според Неновска,
ова сè уште не е случај во земјите од Блискиот Исток, па така оваа теорија наоѓа
примена во првата варијабла од истражувањето, односно при објаснувањето за
тоа колку вооружените конфликти влијаат врз создавање на бегалски процеси.
Теоријата на бегалска криза настојува да даде придонес во разјаснувањето
на бегалските процеси, почнувајќи од причините за бегство од сопствената
држава, па до изборот на крајните дестинации на бегалците. Оваа теорија, во
конкретниот докторски труд, е употребена како помошна, а во контекст на
поблиското дефинирање на бегалците и на причините за напуштање на
сопствената држава.
Третата глава од докторското истражување се однесува на
операционализација на истражувањето. Овој дел е поделен на: поновите
конфликти во земјите од Блискиот Исток, односно во Сирија, Ирак и
Авганистан; бегалските процеси кои потекнуваат од овие три држави од
Блискиот Исток; меѓународни конвенции и меѓународни институции кои ги
уредуваат прашањата поврзани со бегалските процеси.
Во делот на операционализација првенствено се
анализирани
конфликтите во Сирија од 2011 година до денес, ирачките војни од 1990 до 1991
година и од 2003 до 2011 година, граѓанската војна во Ирак од 2014 година, како
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и војната во Авганистан од 2001 до 2021. Анализата на конфликтите се заснова
на методолошкиот пристап развиен од Рамсботам, почнувајќи од анализата на
потеклото на конфликтот во секоја држава одделно, до дефинирањето на
страните во конфликт и влијанието на регионалните и меѓународните фактори
врз конфликтите. Исто така, во овој дел се врши увид во интензитетот на
конфликтите преку презентирање на бројот на загинати лица во конкретните
години на траење на конфликтите. Дадени се и податоци за бројот на бегалци од
секоја држава одделно, како и за бројот на внатрешно раселени лица. За секоја
држава посебно е даден осврт за бегалските процеси. Кандидатката го поставува
прашањето за тоа дали во периодот кога биле најинтензивните вооружени
конфликти во државите, се почувствувале и најголемите бранови на бегалци од
конкретните држави, а одговорите се разликуваат од држава до држава, што е
предмет на дополнителна анализа.
Вториот дел на операционализацијата се однесува на меѓународните
конвенции и меѓународните институции кои се справуваат со бегалски прашања.
Како најважна се издвојува Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951 година
и нејзиниот Протокол од 1967 година. Потоа следува Пленарниот состанок на
високо ниво на Генералното собрание на ОН за решавање на големите движења
на бегалци и мигранти, Њујоршката декларација за бегалци и мигранти (2016),
како и Глобалниот договор за бегалци (2018). Што се однесува до балканските
држави, како одговор на кризата тие воспоставуваат специјална регионална
соработка за бегалските процеси. Имено, воспоставен е Процесот за соработка
во Југоисточна Европа, чиј главен документ е Повелбата на добрососедски
односи, стабилност, безбедност и соработка во земјите од Југоисточна Европа.
Понатаму, во рамки на Процесот за соработка во Југоисточна Европа,
формирана е Регионална иницијативата за миграции, азил и бегалци.
Третиот дел од операционализацијата на предметот на истражувањето е
посветен на националните политики за бегалци во балканските држави, поточно
на трите селектирани држави (Турција, Грција и Македонија). Во овој дел,
кандидатката ги анализира националните политики за соочување со бегалската
криза во секоја од трите држави одделно, вклучувајќи ги и правните акти кои ги
регулираат тие прашања. Овој дел прави експликација на специфичниот
договор помеѓу ЕУ – Турција, а се изложуваат и податоците за бројот на бегалци
кои пристигнале во секоја држава одделно во периодот од 2005 до 2015 година,
со цел да се анализира зголемувањето на бројот на бегалци во годините во кои
настанале и ескалирале конфликтите во државите од Блискиот Исток.
Четвртата глава од докторскиот труд се фокусира на потврдување на
поставената хипотеза која гласи: Балканските земји неуспешно се соочија со
бегалската криза предизвикана од вооружените конфликти во земјите од
Блискиот Исток (Сирија, Ирак и Авганистан), како и од политичките,
економските и институционалните капацитети на соодветните држави
(Турција, Грција и Македонија) за да се соочат со бегалската криза. Уште од
дефинирањето на истражувачкиот проект, кандидатката извлекува пет главни
истражувачки прашања, и тоа:
- Дали интензитетот на вооруженото насилство во конфликтите во
Сирија, Ирак и Авганистан влијае на бегалските процеси внатре во
овие држави (внатрешно раселени лица) и на бегалската криза?
- Дали должината на вооруженото насилство во еден конфликт влијае
на видот и на интензитетот на бегалските процеси?
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Дали инволвирањето на големите сили во менаџирањето на
конфликтот го интензивира или го намалува нивото на бегалски
процеси?
- Дали политизацијата и секјуритизацијата на бегалската криза влијаат
на успешната соработка и координација меѓу Турција, Грција и
Македонија?
- Дали недостигот на човечки и економски ресурси не дозволува
Турција, Грција и Македонија успешно да ја менаџираат бегалската
криза од 2015 година?
Анализирајќи ги овие прашања, кандидатката дава оценка на
интензитетот на насилството (број на воени и цивилни жртви) во секоја од трите
држави од Блискиот Исток. Исто така, анализиран е интензитетот на бегалски
процеси од секоја од трите држави од Блискиот Исток, за соодветните години.
Се дава осврт на политизацијата на бегалската криза, врз основа на говори на
официјални претставници на соодветните држави. Исто така, се анализираат
човечките и финансиските капацитети на секоја од трите балкански држави
преку анализа на: БДП, доделена финансиска помош од страна на меѓународни
организации, капацитет на камповите за бегалци итн.
Во петтата глава од истражувањето се изложува емпириското
истражување, најнапред преку назначување на методите кои послужиле во
анализата на предметот на истражување и помогнале да се дојде до одговор на
поставените истражувачки прашања. Па така, како основни методи се поставени
квалитативниот метод, компаративниот метод и методите на анализа и синтеза,
а како специфичен метод беше употребен економетрискиот метод DEA (Data
Envelope Analysis). Сепак, како што нагласува кандидатката, истражувањето
главно се реализира со употреба на три методи: мапирање на конфликтот (како
метод на анализа), компаративен метод и DEA-анализа (како квантитативен
метод).
Откако м-р Неновска ја презентира методологијата на истражувањето, во
шестата глава од докторскиот труд таа се зафаќа со анализа на резултатите на
истражувањето. Мапирањето на конфликтите е извршено во три чекори: 1)
Историја на конфликтите; 2) Дефинирање на конфликтните страни и
конфликтното однесување; и 3) Утврдување на меѓународните и регионалните
аспекти на конфликтите и бегалската криза. Преку секој од овие три чекори е
анализирана секоја одделна држава, започнувајќи со Сирија, потоа со Ирак и
Авганистан. На крајот е донесен заклучок дека бегалската криза е една од
последиците на вооружените конфликти. Во сите три случаи, забележано е
вмешување на меѓународни субјекти. Во сите три држави, бројот на бегалци е
најголем во 2015 година. Насилството прикажано преку убивања, киднапирања
и бунтови, како во поголемите градови, така и во помалите и релативно помирни
градови, е најголем причинител за бројот на бегалци да доживее кулминација во
2015 година. Според кандидатката, се покажало дека вооружените конфликти и
различните видови насилство влијаеле врз ескалацијата на бегалските кризи во
Сирија, Ирак и Авганистан како во 2015 година, така и пред, но и по 2015 година.
Глава седум од докторскиот труд се потпира на примената на
компаративниот метод и на соодносот на двете варијабли на истражувањето.
Првенствено се прави компарација меѓу земјите од каде што насилството ги
поттикна бегалците, а потоа следува компарација меѓу оние земји кои примија
бегалци. Компарацијата на земјите од Блискиот Исток е направена преку
споредување на големината на населението во секоја држава, интензитетот на
насилството во секоја од нив, процентот на жртви од вкупниот број на население
-
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во секоја држава и бројот на граѓаните кои избегале (бегалци) од секоја од овие
три држави.
Компарацијата на земјите од Балканскиот Полуостров (Македонија,
Турција и Грција) е направена преку споредување на бруто домашниот производ,
големината на територијата на секоја држава и големината на населението во
секоја држава. Заклучокот во овој дел на истражувањето е дека највисокото ниво
на насилство во државите од Блискиот Исток се случило во 2014 година. Исто
така, најголемиот процент на жртви е забележан во 2014 година во сите три
држави, така што оваа состојба несомнено довела и до зголемување на бројот на
бегалци.
Споредувајќи ги балканските држави, кандидатката заклучува дека
Турција е најбогата и најголема држава по територија и по број на население.
Оттука, таа има најголем капацитет да одговори позитивно на предизвиците
наметнати со бегалската криза. Грција, пак, како земја членка на Европската
Унија, се очекуваше да даде подобар одговор на кризата во смисла на
посоодветни финансиски и човечки ресурси. Но наместо тоа, во Грција е
забележано континуирано опаѓање на БДП, како и намалување на бројот на
население. Македонија, како најсиромашна од трите испитувани држави, имаше
среќа што бегалците не остануваа на нејзината територија, туку ја користеа како
транзит зона. Па, оттука таа не покажа драматични неуспеси во соочувањето со
бегалската криза. Заедничко кај трите балкански земји е тоа што сите имаат
намалување на БДП од 2014 година до денес. Овој индикатор се поклопува со
индикаторот на зголемување на бројот на жртви во трите држави од Блискиот
Исток во 2014 година. Ова поклопување докажа дека кога бил забележан врвот
на насилство во државите од Блискиот Исток, истото тоа ја предизвикало
бегалската криза, чии бегалци се упатија кон балканските држави, кои, пак, ги
искористија нивните ограничени финансиски капацитети со цел да одговорат на
оваа криза.
Според сознанијата на м-р Неновска, методите на анализа и компарација
не се покажале како доволни за да понудат релевантни податоци за тоа како
секоја од трите држави се справила со бегалската криза. Токму затоа, за
потребите на ова истражување, во Глава осум се разработува еден специфичен
метод, со цел добивање егзактни податоци: DEA (Data Envelopment Analysis)
метод. Овој метод ја најде својата примена во втората варијабла на
истражувањето, односно „одговорот на земјите од Балканот на бегалската
криза“. DEA-метод е економетриски метод, кој за да се дојде до прецизни
резултати користи посебен софтвер во кој се внесуваат соодветни податоци. Овој
модел е ориентиран кон резултатот (аутпут). Целта е да се добијат повеќе аутпути
преку точно внесени инпути (влезни елементи). Во оваа анализа се внесени 2
инпути и се добија 4 аутпути. Како инпути се земени БДП per capita и големината
на територијата на државите. Како аутпути се внесени бројот на бегалци,
баратели на азил, број на одобрен азил и број на добиени дозволи за престој.
Овие податоци се внесени за 18 европски држави за период од 4 години (2013 –
2016 година), вклучително и за Турција, Грција и Македонија. Резултатите ја
потврдуваат (не)ефикасноста на секоја држава во соочувањето со бегалската
криза. Како држави кои се покажале ефикасни според DEA-методот на анализа
се наведуваат: Турција, Македонија, Австрија, Унгарија, Холандија, Белгија,
Босна и Херцеговина, Франција, Германија, Црна Гора и Полска. Во рамки на
примената на овој метод, направена е анализа на ефикасноста на секоја
конкретна држава во секоја година поединечно.
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По теоретската основа и описот на однесувањето на секоја земја преку
нејзината внатрешна политика во конкретната година, недвосмислено се
потврдени резултатите добиени од ДЕА-анализата. Ефикасноста на секоја
држава, по пат на сознанијата добиени од ДЕА-анализата, е поткрепена со
соодветни податоци добиени од примената на останатите два метода
(аналитичкиот и компаративниот метод). Овие прецизни математички
резултати се поклопуваат со општествените текови. Имајќи предвид дека ДЕАанализата се базира на бројки, може да се заклучи дека оваа економетриска
анализа дава поточни резултати, за разлика од другите методи на истражување.
По анализата на однесувањето на државите за време на бегалската криза,
во деветтата глава се пристапува кон анализа на интегративните мерки
донесени од страна на трите балкански држави (Турција, Грција и Македонија).
Во оваа глава, претставени се националните политики за интеграција на
бегалците и како тие се прифатени од страна на домашното население во овие
држави.
По извршената анализа на вооружените конфликти во земјите од
Блискиот Исток и одговорот на земјите од Балканот на бегалската криза, во
докторската дисертација се утврдени заклучоци како десетта глава на трудот.
Во заклучокот се потенцирани главните елементи на истражувањето. Кога
станува збор за бегалската криза предизвикана од вооружените конфликти на
Блискиот Исток, балканските држави се првите каде што бегалците
пристигнуваат. Оттука, нивниот пат до развиените земји на Европската Унија е
многу полесен. Европската Унија има усвоено сет на мерки за справување со
бегалската криза, преку примената на Европската агенда за миграции од 2015
година. Повеќето од земјите членки на ЕУ дадоа позитивен одговор на
бегалската криза, со мали отстапки утврдени во Унгарија, Австрија и Франција.
Кога станува збор за Турција, како земја која прва се соочува со наплив на
бегалци, земјите од ЕУ не можат ни најмалку да се споредат со неа. Немајќи
време да донесува дополнителни мерки и прописи за бегалците, Турција
постапуваше инстантно. Денес, во Турција има 3,7 милиони бегалци.
Резултатите од спроведената ДЕА-анализа покажуваат дека Турција ја
потврдила својата ефикасност во одговорот на бегалската криза во сите четири
години на анализа, со ефикасност од 1. Дури и во 2015 година, кога беше една од
најпогодените земји од оваа криза, Турција со своите капацитети се покажа како
ефикасна земја. Грција е прва земја членка на ЕУ во којашто бегалците
пристигнуваа, како резултат на што се појави преоптовареност на капацитетите
за справување со бегалците. Имајќи ја предвид и тековната економска и
финансиска криза со која се соочуваше земјата, бегалската криза беше фактор
на дополнително усложнување на општата ситуација. Според резултатите
добиени од ДЕА-анализата, големиот број бегалци и ограничените капацитети
на земјата ѝ доделија на Грција ниска оценка за ефикасност од 0,2 во сите четири
години на анализа.
Што се однесува на Македонија, во неа не постоеја многу тешкотии во
соочувањето со бегалската криза. Од страна на бегалците, Македонија се
перципираше како транзитна земја на патот кон ЕУ. Бројот на бегалци кои
одлучија да останат на територијата на Македонија и да побараат азил е
незначителен. Оттука, следува и заклучокот за позитивниот одговор на
Македонија кон бегалската криза. Резултатите произлезени од ДЕА-анализата
ја потврдија ефикасноста на земјата во справувањето со бегалската криза.
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Предмет на истражувањето
Предмет на истражување на оваа докторска дисертација се бегалските
процеси кои го зафатија Балканскиот Полуостров во 2015/2016 година, како и
анализа на одговорот од засегнатите држави на т.н. балканска рута. М-р Нена
Неновска го детерминирала истражувањето со дефинирање на варијаблите. Од
една страна, таа ги поставува причините за бегалскиот бран во земјите на
Блискиот Исток, или поточно причинителот на бегалските процеси што ги
анализира го наоѓа во земјите кои се разурнати со внатрешни и надворешно
индуцирани конфликти. Втората варијабла е влијанието на бегалските процеси
врз балканските држави, односно процената на нивните политики и мерки за
одговор на бегалската криза. Првата варијабла на истражувањето опфаќа три
држави од Блискиот Исток, односно Сирија, Ирак и Авганистан, додека втората
опфаќа три балкански држави, односно Македонија, Грција и Турција.
Очигледно, станува збор за исклучително сложен предмет на истражување, со
што кандидатката се справила доста успешно.
Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата
Феноменот на бегалците и бегалските кризи е предмет на систематско
изучување подолго од седумдесет години. Од тие истражувања израснува и
посебна академска дисциплина „студии за бегалците“ (refugee studies), кои
феноменот го проучуваат низ различни агли и со примена на различни методи.
Крајната цел е креирање на ефикасни, хумани и соодветни јавни политики во
државите кои се соочуваат со бегалски кризи како транзитни или крајни
дестинации. Во таа смисла, докторската дисертација на м-р Нена Неновска се
надоврзува на оваа научна традиција, но со ставање фокус на одразот на
динамиката на конфликтите/насилството во земјите на потекло на бегалците со
бегалските бранови и начините на справување со нив. На тој начин,
кандидатката особено е заинтересирана за менаџирањето на конфликтите кои
не само што се наоѓаат на почетокот на бегалската криза (местото на акутниот
насилен конфликт) туку и во земјите домаќини на бегалците. Притоа, од
разбирливи причини, направена е корелација на случувањата во еден од
најнестабилните региони во светот (Блискиот Исток) и нивниот одраз врз три
земји на т.н. балканска рута низ која минуваат бегалците во еден конкретен
временски период.
Иако студиите за бегалците се од постар датум, сепак научните
истражувања и литература за односот помеѓу воените судири и/или
внатрешните насилни конфликти и бегалските процеси се со релативно понова
традиција, особено во засегнатите земји кои се транзитни или крајни
дестинации. Оттука, оваа дисертација има за цел отворање на нови можности за
промислување на бегалските кризи, како низ призма на кризниот менаџмент,
хуманитарниот аспект, но и јавните политики и општествениот став и
предрасуди кон бегалците. На овој план, докторската дисертација се надоврзува
на досегашните истражувања од врвни автори и истражувачки центри, а прави
и обид да дојде до сопствени оригинални заклучоци со кои се пополнува една
видлива празнина во македонската научна мисла. Со оглед на фактот што
предметот на истражување е мултидисциплинарен, со пресекот и елаборацијата
на теориската рамка од повеќе гранични подрачја (како што се меѓународните
односи, менаџирањето на конфликтите, меѓународната безбедност,
391

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022
надворешнополитичката
анализа,
социологијата
и
економетријата),
кандидатката понудила успешен пресек на сознанијата и утврдила точно каде
може да даде научен придонес за конкретното прашање.
Краток опис на применетите методи
Поради комплексноста на предметот на истражување, дизајнот на
истражувањето е поставен интердисциплинарно, при што се опфаќаат неколку
компатибилни научни дисциплини, кои покрај меѓународните односи и
менаџирањето на конфликти, се протегаат и на социолошки и политиколошки
аспекти на проблемите што се истражуваат. Истражувањето се потпира на
квалитативниот модел, со употреба на студија на случај, во која се користат
различни техники за собирање на емпириски сознанија. Во текот на
истражувањето кандидатката направила посети на бегалските кампови на
јужната и северната граница на Македонија, каде што се спроведени интервјуа
на бегалците затекнати во дадениот момент. Заслужува да се нагласи и напорот
да се посетат и некои од бегалските кампови во Грција, иако без успех поради
недобивање дозвола за влез од страна на грчкото претставништво на УНХЦР.
Кандидатката прави и дополнителен напор, секаде каде што е тоа можно
да внесе и квантитативни параметри, што ја прави тезата уште покомплетна.
Особен додаден квалитет е примената на економетрискиот метод во анализа на
општествен процес. Всушност, методологијата на докторскиот труд е базирана
на комбинација од општествени и математички методи. Егзактноста на
резултатите на математичкиот метод е потврдена и низ призма на
општествените методи преку нивната дополнителна теоретска обработка и
контекстуализација. Оваа новина, односно употребата на математички метод во
општествени науки, има капацитет дополнително да ги продлабочи начините на
истражување на актуелни појави и процеси.
Краток опис на резултатите од истражувањето
Резултатите до кои кандидатката дошла во текот на своето истражување
се изложени во последното поглавје, и тоа преку дискусија и елаборација на
конечни заклучоци на докторската дисертација. Во делот за дискусија се
откриваат емпириските индикации кои даваат некои објаснувања во врска со
некои изнесени хипотези во теоретските поглавја.
Завршниот дел од тезата нагласува неколку нејзини ограничувања, кои
може да се надминат во идните истражувања преку употреба на различна
методологија, или конкретно преку комбинација на квалитативни со
квантитативни методи. За да се добие поточна и општа слика за истражуваните
појави, според кандидатката, би било корисно за идните истражувања да го
надополнат квалитативното собирање на податоци со квантитативните методи,
каде што квантитативните показатели би се конфронтирале и би ја
неутрализирале секоја евентуална пристрасност.
Во текот на истражувањето кандидатката направила посета на бегалските
кампови на јужната и северната граница на Македонија, каде што спровела
интервјуа со затекнатите бегалци. Заслужува да се истакне и напорот на
кандидатката да посети и некои од бегалските кампови во Грција со иста цел, т.е.
заради спроведување на интервјуа. Но, по повеќекратните неуспешни обиди да
стапи во контакт со грчкото претставништво на УНХЦР, кандидатката морала да
се откаже од својата истражувачка намера и да се потпре на други достапни
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извори на информации и факти значајни за истражувањето на проблемот низ
призма на грчкото општество и неговиот одговор на бегалската криза.
ОЧЕКУВАН НАУЧЕН ПРИДОНЕС
Докторската дисертација со наслов „Влијанието на вооружените
конфликти во државите од Блискиот Исток врз бегалските процеси и одговорот
на земјите од Балканот“ на кандидатката м-р Нена Неновска претставува храбар
и оригинален истражувачки зафат со кој се доаѓа до конкретен научен придонес
во областа на меѓународните односи и менаџирањето на конфликтите. Ова, пред
сè, може да се заклучи од интердисциплинарниот теориски пристап во
објаснувањето на феноменот на бегалските бранови и кризи, како и на нивното
влијание врз стабилноста на конкретни региони. Од друга страна, со
методолошката рамка на примена на квалитативен и квантитативен метод,
односно со комбинирање на мапирањето на конфликтите и ДЕА-анализата,
кандидатката манифестира не само иновативност, туку и поставува основа за
идни анализи од областа на студиите на бегалските кризи, и пошироко на
меѓународната безбедност. Како што беше веќе изложено, овој докторски труд е
придонес во анализата и корелацијата помеѓу интензитетот на конфликтите во
земјите од Блискиот Исток и нивното влијание врз создавањето дополнителни
кризи од меѓународен и/или регионален карактер. Оваа дисертација ќе го
збогати теоретското и практичното знаење за овој меѓународен проблем и тоа ќе
пополни еден дел од теоријата за решавање на конфликтите и бегалските
процеси во Македонија и регионот.
Наодите на овој труд ќе бидат корисна основа за спроведување на
понатамошни истражувања во други држави и во слични ситуации. Актуелните
случувања со другите кризни жаришта (вклучувајќи го и најновото во Украина)
покажуваат дека бегалските кризи се феномени со кои човештвото ќе се соочува
во подолг временски период.
Докторскиот труд, по дефиниција, е неопходно да претставува оригинален
научен труд, кој дава придонес во науката, во случајов тоа е областа на
меѓународните односи и менаџирањето конфликти, како во теориска, така и во
практична гледна точка. Комисијата го поздравува вложениот труд и
постигнатите резултати до кои низ истражувањето дошла м-р Нена Неновска, со
што конкретно дала значителен придонес во науката за едно значајно прашање,
барем кога станува збор за македонскиот и регионалниот контекст.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Докторската дисертација „Влијанието на вооружените конфликти во
државите од Блискиот Исток врз бегалските процеси и одговорот на земјите од
Балканот“ на кандидатката м-р Нена Неновска претставува оригинален
истражувачки труд кој дава различен агол на анализа на еден од феномените во
меѓународните односи – бегалските кризи. Оттука, тој ги исполнува сите
суштествени академски стандарди. Докторската теза претставува експлораторна
и квалитативна студија на заемната врска помеѓу конфликтите, (не)успешноста
во нивното менаџирање на местата каде што се создаваат и ескалираат и
бегалските кризи, кои потоа ги соочуваат државите кои се транзитни или крајни
дестинации со серија проблеми. Кандидатката направила напор да понуди
теориска рамка врз основа на која може да се разбере и анализира како
балканските држави ја детерминираат својата политика на справување со
бегалските кризи, особено поучени од искуствата од 2015 година до денес.
При изработката на дисертацијата консултирани се огромен број
релевантни автори од областа на меѓународните односи и другите сродни
области, при што е направена теориска синтеза и поставување нова теориска
рамка за емпириска анализа на факторите/варијаблите/претпоставките кои
влијаат врз релативно помали држави во справувањето со бегалските кризи.
Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот
совет на Филозофскиот факултет да ја прифати оваа позитивна рецензија и
на кандидатката м-р Нена Неновска да ѝ дозволи јавна одбрана на докторската
дисертација „Влијанието на вооружените конфликти во државите од Блискиот
Исток врз бегалските процеси и одговорот на земјите од Балканот“, пријавена на
трет циклус – докторски студии на студиската програма Меѓународни односи и
менаџирање на конфликти.
23.5.2022 година
ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОЦЕНА
Проф. д-р Билјана Ванковска, претседател, с.р.
Проф. д-р Лидија Георгиева, ментор, с.р.
Проф. д-р Тони Милески, член, с.р.
Проф. д-р Виолета Цветкоска, член, с.р.
Проф. д-р Зоран Матевски, член
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ПРЕГЛЕД

НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ
2. Магистерски трудови

Ред.
бр.

Име и
презиме на
кандидатот

Назив на темата

Име и
презиме на
менторот

Датум и бр.
на Одлука на
ННС/НС за
прифаќање
на темата

на македонски јазик

на англиски јазик
Translation praxis in the
period of late Roman
Republic with particular
reference to translation
work of Cicero

проф. д-р
Весна
Димовска

10-907/3 од
2.6.2022 год.

Translation
Plautus’
comedies into Macedonian
with a reference to the
typology
of
dramatic
characters
Antic and cult places in
Prilep and its surroundings

проф. д-р
Весна
Димовска

10-908/3 од
2.6.2022 год.

Проф. д-р
Антонио
Јакимовски

10-1425/2 од
2.6.2022 год.

The moral
Christianity

Проф. д-р
Татјана
Стојаноска Иванова

10-1265/3 од
2.6.2022 год.

1.

Христинка
Косовска

2.

Ѓурѓица
Косовска

3.

Филип
Стеваноски

„Преведувачката пракса во
периодот
на
Доцната
Римска
Република
со
посебен
осврт
на
преведувачката постапка на
Цицерон“
„Преводите на комедиите
на Плаут на македонски
јазик
со
осврт
на
типологијата на драмските
ликови“
„Антички култни места во
Прилеп и Прилепско“

4.

Моника
Спасевска

„Моралните аспекти
христијанството“

на
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Прилог бр. 3

РЕЦЕНЗИЈА

НА РАКОПИСОТ „ЕУФЕМИЗМИТЕ ВО ФРАНЦУСКИОТ И ВО МАКЕДОНСКИОТ
ЈАЗИК“ ОД АВТОРКАТА
М-Р АНИТА КУЗМАНОСКА

Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Филолошкиот факултет „Блаже
Конески“, бр. 12-408/7, за членови на Рецензентската комисија за рецензирање на монографијата
Еуфемизмите во францускиот и во македонскиот јазик од авторката м-р Анита Кузманоска,
наменет како учебно помагало за студентите на Катедрата за романски јазици и книжевности, за
предметите Современ француски јазик 5, 6, 7, 8 и Преведување од француски на македонски
јазик и од македонски на француски јазик 1, 2, избрани се: проф. д-р Звонко Никодиновски и
проф. д-р Маргарита Велевска.
По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до Наставнонаучниот совет на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, рецензентите го
поднесуваат следниов
ИЗВЕШТАЈ
III.
ОПШТ ДЕЛ
Основни податоци за ракописот
Назив на ракописот:

ЕУФЕМИЗМИТЕ ВО ФРАНЦУСКИОТ
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

И

ВО

Назив на предметната програма:

Современ француски јазик 5, 6, 7, 8
Преведување од француски на македонски јазик и
од македонски на француски јазик 1, 2

Назив на студиската програма:

Француски јазик и книжевност

Фонд на часови и ЕКТС-кредити Современ француски јазик 5, 6, 7, 8 30+90 (5 ЕКТС)
(доколку ракописот е наменет за повеќе
предмети, да се наведат сите предмети): Преведување од француски на македонски јазик и
од македонски на француски јазик 1, 2 0+90
(5 ЕКТС)
Предметите Современ француски јазик 5, 6, 7, 8 се задолжителни на Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“, а предметите Преведување од француски на македонски јазик и од македонски на француски јазик 1, 2 на Филолошкиот факултет„Блаже Конески“ се задолжителни
по струка. Предметите Современ француски јазик 5, 6, 7, 8 се со фонд на часови 30+90 и се
слушаат во V, VI, VII и VIII семестар . Предметите Преведување од француски на македонски
јазик и од македонски на француски јазик 1, 2 се со фонд на часови 0+90, и се слушаат во
V и VI семестар. Сите предмети се со број на ЕКТС-кредити 5.
Реден број на изданието:

прво издание

Општи
Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 145 страници (формат Б5),
податоци за напишани на компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот се состои од 7 дела:
ракописот:
Вовед, 4 глави, Заклучок и Библиографија. Ракописот содржи и 11 слики и 2
табели.
РЕЦЕНЗЕНТИ
Проф. д-р Звонко Никодиновски, с.р.
Проф. д-р Маргарита Велевска, с.р.
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Посебен дел од рецензентот:
проф. д-р Звонко Никодиновски
Краток опис на содржината: Монографијата Еуфемизмите во францускиот и во
македонскиот јазик се состои од 7 дела: Вовед, 4
глави, Заклучок и Библиографија. Во ВОВЕДОТ,
авторката ги изложува основните поставки во однос
на предметот и целите на истражувањето, на методологијата на истражувањето, како и на структурата на
изготвениот магистерски труд. Првиот дел од трудот,
посветен на теориските рамки на истражувањето,
содржи две глави. Во ПРВАТА ГЛАВА од првиот дел,
Анита Кузманоска се задржува најпрвин на
одредување на поимот „еуфемизам” и на некои
термини блиски по значење. ВТОРАТА ГЛАВА од
првиот дел е посветена на еуфемизмот како јазичен и
општествен феномен. Во првото и во второто поглавје,
авторката расправа за еуфемизмот како јазичен знак,
за еуфемизмот и семантиката, за еуфемизмот и стилистиката, за еуфемизмот и прагматиката, за еуфемизмот и синонимијата. Во третото поглавје,
Кузманоска ги разгледува функциите на јазикот,
теоријата на говорните акти и теоријата на образот.
Четвртото поглавје е посветено на функциите на
еуфемизмите. Принципите на класификација на
еуфемизмите се предмет на петтото поглавје. Разгледувајќи ги класификациите предложени од разни
лингвисти (Нироп, Видлак, Улман и Турние), авторката понудува класификација на еуфемизмите според
општествените домени или сфери во кои тие се
појавуваат. Вториот дел од трудот е посветен на
анализата на еуфемизмите во францускиот и во македонскиот јазик и тој содржи две глави. Првата глава
од вториот дел се состои од анализа на примери на
еуфемизми по теми во двата јазика. Откако наведува
дека еуфемизмите се преземени од печатените
француски и македонски медиуми, како и од
електронските медиуми, Кузманоска нуди тематска
класификација на еуфемизмите во францускиот и во
македонскиот јазик во две основни теми: првата тема
е насловена Човекот – неговите физички и
психички карактеристики, функции и здравје,
и таа содржи 5 поттеми, втората тема е насловена
Човекот во општеството и општествените
односи, и таа содржи 15 поттеми. Втората глава од
вториот дел е посветена на средствата за
еуфемизација во францускиот и во македонскиот
јазик. Рагледувајќи ги класификациите на средствата
за еуфемизација понудени од Нирoп (9 средства), од
Зимтор (2 основни групи со неколку подгрупи) и од
Жан Турнје (две класификации, од кои првата со 6
средства и втората со 14 средства), Анита Кузмановска
постулира класификација на средствата за еуфеми-
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зација во две категории, и тоа: 1. Вербални средства за еуфемизација (Еуфемизација со модифицирање на вообичаениот збор (Модифицирање на
формата на зборот со помош на префиксација, Промена на формата на зборот со удвојување, повторување, Промена на формата на зборот со помош на
суфиксација или додавање, Промена на формата со
извртување на слоговите или со фонолошки промени
во еден збор, Промена на формата на зборот со
скратување на зборот) и Еуфемизација со супституција на вообичаениот збор и замена со друг збор
или други зборови, Игра на зборови, Комбинација на
повеќе средства) и 2. Невербални средства за
еуфемизација (Визуелни средства (графички визуелни и кинетички визуелни средства), Аудитивни
надворешно јазични средства за ублажување). Во заклучокот, Кузманоска ги изнесува резултатите од
своето истражување, според кои: eуфемизмот
почесто се среќава во јазикот на говорители кои
имаат висок степен на образование, кои добро го
владеат јазикот на којшто се изразуваат; тие се
карактеристична појава за повисоките слоеви во
општеството, интелектуални средини каде што
владее меѓусебна почит, куртоазијата и каде што
учтивоста е главно правило на однесување. Во
медиумите, пак, како во печатените и електронските, така и во аудиовизуелните, доминира
политичката коректност. Во однос на вкупниот
брoј на еуфемизми, авторката наведува дека
францускиот корпус содржи вкупно 815, додека во
македонскиот корпус се наоѓаат вкупно 339
еуфемизми. Во однос на средствата за еуфемизација,
Кузманоска заклучува дека во трудот се издвоени 29
вербални и 8 невербални начини. Заклучокот завршува со разгледување на ефектите на еуфемизмите
врз јазикот. Кузманоска е на мислење дека еуфемизмите имаат, од една страна, позитивен ефект врз
јазикот со тоа што го збогатуваат јазичниот фонд на
еден јазик, но од друга страна, постои и негативен
ефект врз јазикот, со тоа што замената на еден збор,
кој е соодветен, со друг помалку директен и помалку
јасен, ја носи опасноста забранетиот збор или збор
табу кој најмеродавно, правилно и соодветно ја
именува вистината, да исчезне. Употребата на бројни
еуфемизми придонесува, исто така, и за тоа пораката
да биде нејасна, а ја намалува и економичноста во
изразувањето. Во делот насловен БИБЛИОГРАФИЈА
се наведени 38 референци на кирилица и 81 референца на латиница. Во делот насловен РЕЧНИЦИ,
наведени се 10 референци на кирилица и 7 референци
на латиница. Во делот насловен САЈТОГРАФИЈА,
наведени се интернетски адреси на 24 сајтови. Тука се
приложени и 5 адреси на сајтови кои содржат

398

Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1263, од 15 јуни 2022
примери на употреба на еуфемизми и празен говор во
интеракција.
Оцена за усогласеноста со Студијата може да се користи за совладување на
предметната програма:
содржини од програмите по предметите Современ
француски јазик и Преведување од француски на
македонски јазик и од македонски на француски јазик.
Предлози
корекции:

за

потребни

нема

Оцена на ракописот:

Се работи за компаративно француско-македонско
истражување на феноменот на еуфемизмите, јазична
појава која игра важна улога во говорната
интеркомуникација. Во монографијата се проучуваат
видовите на еуфемизми според концептулно-тематскиот
домен
на
нивната
употреба
во
говорната
интеркомуникација. Според овој критериум, авторката ги
дели и ги проучува еуфемизмите во две групи: 1.
Еуфемизми кои се однесуваат на физичките и
психичките карактеристики на човекот и 2. Еуфемизми
кои се однесуваат на човекот во општеството и на општествените односи). Освен тоа, студијата ги проучува и
средствата за еуфемизација во францускиот и во
македонскиот јазик. На крајот се изведуваат и заклучоци
за присутностa на еуфемизмите во двата јазикa и за
средствата за еуфемизација што тие ги користат.

Категоризација:

учебно помагало

Заклучок со
оправданоста
објавување:

предлог

за Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 145 страници
за (формат Б5), напишани на компјутер, со големина на
фонтот 12. Текстот се состои од 7 дела: Вовед, 4 глави,
Заклучок и Библиографија. Ракописот содржи и 11 слики и
2 табели. Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство
овој ракопис да го поддржам и да го предложам да се
отпечати како учебно помагало по предметите: Современ
француски јазик и Преведување од француски на македонски јазик и од македонски на француски јазик,
примарно наменет за студентите на Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје.

Во Скопје, 16.5.2022 година

РЕЦЕНЗЕНТ
Проф. д-р Звонко Никодиновски, с.р.
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Посебен дел од рецензентот: проф. д-р Маргарита Велевска
Краток опис на содржината:

Трудот под наслов Еуфемизмите во францускиот
и во македонскиот јазик се состои од 7 дела: Вовед,
4 поглавја, Заклучок и Библиографија.
Воведниот дел ги содржи образложенијата на
основните поставки во однос на целите што
авторката на истражувањето ги поставува пред
себе, како и на методологијата на истражувањето
што е применета.
Во првиот дел од трудот, кој содржи две поглавја,
вниманието е насочено кон теориските рамки на
истражувањето. Во првото поглавје, авторката го
анализира терминот „еуфемизам”, како и некои
термини кои му се блиски по значење. Во второто
поглавје, еуфемизмот се разгледува од аспект на
јазичен и општествен феномен, неговата
поврзаност со стилистиката, прагматиката и
синонимијата. Третото поглавје е посветено на
функциите на јазикот, теоријата на говорните акти
и теоријата на образот, додека, пак, четвртото
поглавје се занимава со функциите на еуфемизмите. Во петтото поглавје се разгледуваат принципите на класификација на еуфемизмите (според
Нироп, Видлак, Улман и Турние), а авторката
предлага класификација на еуфемизмите според
општествените домени во кои тие се јавуваат.
Вториот дел од трудот содржи две глави и се
занимава со анализа на еуфемизмите во
францускиот и во македонскиот јазик. Првото
поглавје од вториот дел е посветено на анализа на
еуфемизми врз основа на теми и во двата јазика.
Авторката наведува дека еуфемизмите се
преземени од француски и македонски печатени и
електронски медиуми и при тоа нуди тематска класификација на еуфемизмите во францускиот и во
македонскиот јазик во две основни теми: Човекот
– неговите физички и психички карактеристики,
функции и здравје (со предложени 5 поттеми),
додека втората тема носи наслов: Човекот во
општеството и општествените односи (со 15
поттеми). Второто поглавје од вториот дел се
занимава со средствата за еуфемизација во францускиот и во македонскиот јазик. Се тргнува од
класификациите на средствата за еуфемизација
според Нирoп, Зимтор и Жан Турнје. Авторката
предлага класификација на средствата за еуфемизација во две категории:
1. Вербални средства за еуфемизација (Еуфемизација со модификување на вообичаениот збор и
Еуфемизација со супституција на вообичаениот
збор);
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2. Невербални средства за еуфемизација (Визуелни и Аудитивни надворешно јазични средства
за ублажување).
Заклучокот ги сумира резултатите од истражувањето, наведувајќи дека еуфемизмот е
карактеристичен за говорители од повисоките
слоеви во општеството, со повисок степен на
образование, кои употребуваат повисоки регистри
на јазикот, при тоа внимавајќи на заемното
почитување и учтиво обраќање. Во однос на
медиумите, се констатира постоењето на
политичката коректност.
Корпусот се состои од 815 француски еуфемизми и
339 македонски еуфемизми. Авторката наведува
дека во трудот се издвоени 29 вербални и 8
невербални начини на еуфемизација и ги разгледува ефектите на еуфемизмите врз јазикот. Според
неа, тие може да имаат позитивен ефект врз
јазикот збогатувајќи го неговиот јазичен фонд, но
тука е и негативниот ефект, каде што замената на
еден соодветен збор со друг помалку директен и
помалку јасен, доведува до можноста соодветен
збор да исчезне, а пораката да биде нејасна.
Библиографијата содржи 38 наслови на кирилица
и 81 наслов на латиница. Наведени се 10 наслови на
речници кирилица и 7 наслови на латиница.
Сајтографијата наведува 24 единици, како и 5
сајтови со примери за употреба на еуфемизми и
празен говор во интеракција.
Оцена за усогласеноста
предметната програма:

со Студијата може да се користи за совладување на
содржини од програмите по предметите Современ
француски јазик и Преведување од француски на
македонски јазик и од македонски на француски јазик.

Предлози за потребни корекции:

нема

Оцена на ракописот:

Станува збор за споредбено проучување на
еуфемизмите во францускиот и во македонскиот
јазик, со 0сврт на видовите еуфемизми, според
концептуално-тематската област на употреба, и
нивната улога во говорниот процес. Анита
Кузманоска ги проучува еуфемизмите во две групи:
оние што се однесуваат на физичките и психичките
карактеристики на човекот и оние што се однесуваат
на човекот во општеството и на општествените односи.
Врз основа на проучувањата, авторката дава свое
видување за присуството на еуфемизмите во двата
јазикa и за средствата за еуфемизација што тие ги
користат.

Категоризација:

учебно помагало

Заклучок
со
предлог
за Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 145
оправданоста за објавување:
страници (формат Б5), напишани на компјутер, со
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големина на фонтот 12. Текстот се состои од 7 дела:
Вовед, 4 глави, Заклучок и Библиографија. Ракописот
содржи и 11 слики и 2 табели. Врз основа на изнесеното,
чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да
го предложам да се отпечати како учебно помагало по
предметите: Современ француски јазик и Преведување
од француски на македонски јазик и од македонски на
француски јазик, примарно наменет за студентите на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Во Скопје, 16.5.2022 година

РЕЦЕНЗЕНТ
Проф. д-р Маргарита Велевска, с.р.
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ИСПРАВКА НА ОБЈАВЕНИ ПОДАТОЦИ ВО БИЛТЕН
На страница 153 во Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, број 1230 од 15.1.2021 година, во точката 1 од Прегледот на одобрени теми
на Економскиот институт – Скопје, во делот кој се однесува на името и презимето
на кандидатот, текстот се менува и гласи:
„1. Гентиана Гега“
Другиот текст во Прегледот останува непроменет.
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