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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. 

  

mailto:bilten@ukim.edu.mk


Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1249, од 15 ноември 2021 

4 
 

СОДРЖИНА НА БИЛТЕН БРОЈ 1249 ОД 15.11.2021 ГОДИНА 
 
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ 
1. Реферат за избор на асистент од областа (согласно фраскатиевата класификација) 

теорија на конструкции-20706, компјутерска интеракција при проектирање и градење 
на објекти-20704, земјотресно инженерство-20703 и sидани конструкции-20720 на 
Градежниот факултет – Скопје (м-р Кристина Милкова).............................................7-11 

2. Реферат за избор на асистент на Катедрата за механика и материјали од областа 
механика на цврсто и деформабилно тело и градежни материјали на Градежниот 
факултет – Скопје (м-р Милица Јованоска)..................................................................12-15 

3. Реферат за повторен избор на асистент од областите механика на цврсто и 
деформабилно тело и градежни материјали на Градежниот факултет – Скопје (м-р 
Никола Постолов)..........................................................................................................16-21 

4. Реферат за повторен избор на асистент од областите на цврсто и деформабилно тело 
и градежни материјали на Градежниот факултет – Скопје (м-р Ристе Волчев)......22-27 

5. Рецензија за оцена на докторската дисертација Методологија за определување на 
функции за сеизмичка повредливост на постоечки конструкции од неармирана 
ѕидарија од м-р Кристина Милкова, пријавена на Градежниот факултет – Скопје 
(македонска и англиска верзија на текстот на рецензијата)......................................28-38 

6. Преглед на одобрена тема за изработка на магистерски труд (Филип Кедиоски), 
(исправка на грешка)...........................................................................................................39 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 
1. Реферат за избор на соработник асистент во научната област финансии на 

Економскиот факултет – Скопје (м-р Ана Бишева, м-р Александар Давчев, м-р Кирил 
Симеоновски, д-р Јордан Ќосевски)..........................................................................40-45 

2. Преглед на одобрени теми за изработка на магистерски трудови (Василије Авировиќ, 
Марија Ташева, Маја Мишкарова, Виолета Анѓелкоска)............................................46  

3. Преглед на одобрена тема за изработка на докторска дисертација (м-р Бурим 
Љатифи).................................................................................................................. ............47 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
1. Реферат за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања по предметите од 

наставно-научните области: интерна медицина и ревматологија на Медицинскиот 
факултет – Скопје (вонр. проф. д-р Ирена Кафеџиска)............................................48-64 

2. Реферат за избор на три наставници во сите наставно-научни звања по предметите од 
наставно-научните области: интерна медицина и кардиологија на Медицинскиот 
факултет – Скопје (вонр. проф. д-р Марија Вавлукис, вонр. проф. д-р Маријан 
Бошевски, доц. д-р Емилија Антова).......................................................................65-137 

3. Рецензија на ракописот Практикум за психијатрија од авторите доц. д-р Елизабет 
Мицева Величкоска, вонр. проф. д-р Лилјана Китева Игнјатова, вонр. проф. д-р 
Славица Арсова Хаџи-Анѓелковска, вонр. проф. д-р Ненси Манушева............138-141 

4. Рецензија за оцена на докторската дисертација Поврзаност на генските мутации и 
полиморфизми со белодробната емболија – клиничко-генетска студија од д-р 
Марјан Балоски, пријавена на Медицинскиот факултет – Скопје.........................142-153 

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ 
1. Рецензија за оцена на докторската дисертација Правна заштита на базите на 

податоци – предизвик на современото дигитално општество од м-р Билјана 
Дончевска, пријавена на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје..........154-158 



Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1249, од 15 ноември 2021 

5 
 

2. Рецензија за оцена на докторската дисертација Криминално-политички аспекти на 
кривичните дела против службената должност во Република Македонија во 
периодот од 2010 до 2018 година од кандидатот м-р Арменд Аслани, пријавена на 
Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје......................................................159-166 

3. Рецензија за оцена на докторската дисертација Влијанието на политичкиот дијалог 
врз политичката култура: Студија на македонскиот случај од кандидатот м-р 
Марија Андреева, пријавена на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – 
Скопје....................................................................................................................... .....167-171 

4. Преглед на одобрени теми за изработка на магистерски трудови (Марија Илиевска, 
Алексеј Јотевски, Мирјана Ивановска, Синиша Јовановски, Мила Вагапова, 
Мартина Мургоска, Ивона Пешевска, Маја Арсовска Зафирова, Ана Дамјановска, 
Марија Кировска, Милена Ѓошевска, Фелекназ Реџепи Бајрам, Вахид Бишевац, 
Мијалче Иванов, Сара Нешкоска, Глорија Трпковска, Ивана Ефремовски, 
Кристијан Премчески)..............................................................................................172-173 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
1. Рецензија за оцена на докторската дисертација Улогата на алтернативните форми 

на туризмот во трансформацијата на туристичките единици во Југозападниот 
Регион на Република Северна Македонија од м-р Рукије Ибраими, пријавена на 
Природно-математичкиот факултет – Скопје..........................................................174-180 

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 
1. Преглед на одобрени теми за изработка на докторски дисертации (д-р Александра 

Бранко, д-р Рамиз Фека, д-р Јована Митиќ, д-р Валдет Исеини)...............................181 
ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 
1. Рецензија за оцена на докторската дисертација Ентеротоксогени соеви на 

стафилококи во млечната индустрија во РС Македонија од Марија Раткова 
Мановска, пријавена на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје.............182-189 

2. Рецензија за оцена на докторската дисертација Оптимизација и валидација на real-
time PCR-метод за анализа на генетски модифицирана храна од м-р Арита Сабриу 
Хаџијаха, пријавена на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје..............190-198 

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА 
1. Преглед на одобрени теми за изработка на магистерски трудови (Диме Велковски, 

Мери Жаја)........................................................................................................................199 
ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 
1. Преглед на одобрени програми и теми за изработка на магистерски трудови (Емили 

Јањиќ-Дачевиќ, Магдалена Муратовска, Анастасија Кочева, Ветон Цури, Еналда 
Шеху, Сандра Крагуевска, Љејља Беќири Вула).........................................................200 

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ 
1. Реферат за избор во соработничко звање асистент во научната област применета 

кинезиологија на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје – Скопје (м-р 
Миодраг Тодоровиќ).................................................................................................201-204 

ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ 
1. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната 

област социјална фармација на Фармацевтскиот факултет – Скопје (д-р Катерина 
Анчевска Нетковска)................................................................................................205-218 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
1. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања од научните области 

(дисциплини): социјална работа (во здравство, образование, социјална заштита и 
друго), методики на социјална работа (поединец, група, локална заедница) и 



Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1249, од 15 ноември 2021 

6 
 

методологија и статистика на социјални истражувања, на Филозофскиот факултет – 
Скопје (вонр. проф. д-р Софија Георгиевска)........................................................219-241 

2. Рецензија за оцена на докторската дисертација Значењето на јавниот простор за 
функционирањето и развојот на Европската Унија и за напредокот на европските 
интеграции на Република Северна Македонија од м-р Рина Ајдари, пријавена на 
Филозофскиот факултет – Скопје.............................................................................242-250 

3. Преглед на одобрени теми за изработка на магистерски трудови (Владимир Таневски, 
Спасенија Чекаловски, Јован Темелков, Сања Богатиновска).................................251 

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ 
1. Реферат за избор во наставно-стручното звање лектор по германски јазик на 

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје (Милица Денковска, Жанета 
Савиќ)....................................................................................................................... ...252-263 

ФАКУЛТЕТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ 
„ХАНС ЕМ“ 
1. Преглед на одобрена тема за изработка на магистерски труд (Цветан Николовски), 

(исправка на грешка)........................................................................................................264 
ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ 
1. Реферат за избор на наставник во наставно-научното звање редовен професор во 

научното подрачје: општествени науки, во полето: економски науки, во научната 
област: економика на јавните служби, на Економскиот институт – Скопје (вонр. проф. 
д-р Елена Давитковска)...........................................................................................265-295 

2. Преглед на одобрени теми за изработка на магистерски трудови (Стефан 
Темелковски, Емануел Петри)......................................................................................296 

ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА 
1. Преглед на одобрени теми за изработка на магистерски трудови (Елизабета Конеска 

Лончар, Симона Николовска)........................................................................................297 
 
 
  



Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1249, од 15 ноември 2021 

264 
 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПРИЈАВЕНИ И ПРИФАТЕНИ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА УКИМ – 

ФАКУЛТЕТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС 

ЕМ“ 

 
 ЗАРАДИ  НАПРАВЕНА ТЕХНИЧКА ГРЕШКА ВО ПРЕГЛЕДОТ НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ  

ОБЈАВЕН  ВО БИЛТЕНОТ НА УКИМ   
БР. 1248  ОД 1.11.2021  ГОДИНА  НА СТРАНИЦА 211, ПОВТОРНО СЕ ОБЈАВУВА ПРЕГЛЕДОТ КОЈ ТРЕБА ДА 

ГЛАСИ: 

Ред. 
бр. 

Име и презиме на 
кандидатот 

Назив на темата  
Име и презиме 

на менторот 

Датум и бр. 
на Одлука 
на ННС за 

прифаќање 
на темата 

на македонски 
јазик 

на англиски 
јазик 

1. 

Дипл. инж. по 
заштита на 
животната 

средина 
 

 ЦВЕТАН  
НИКОЛОВСКИ 

„Можности за 
примена на 
принципите на 
одгледување на 
шумите блиску до 
природата (Close-
to-nature 
silviculture) во 
шумите на 
подрачјето на 
Малешево“ 

„Potentials for 
application of 
the principles of 
Close-to-nature 
Silviculture in 
the forests of 
Maleshevo area“ 

 

проф. д-р 
 НИКОЛЧО   

ВЕЛКОВСКИ 

Бр. 02-348/3 

од 
20.10.2021 

година 

 




